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Біографічний, бібліографічний та хронологічний покажчик 
висвітлює основні віхи життя, педагогічну, краєзнавчу, наукову, 

адміністративну та громадську роботу відомого українського 

краєзнавця, нинішнього директора Музею історії міста Бердичева, 

голови Житомирської обласної організації Національної спілки 
краєзнавців України, члена Президії Національної спілки краєзнавців, 

члена Українського географічного товариства, члена Спілки 

журналістів України, багаторічного члена редколегії всеукраїнського 
науково-методичного журналу Міністерства освіти і науки України 

«Географія та основи економіки в рідній школі» Скавронського Павла 

Степановича. 
Бібліографію його наукових та науково-популярних публікацій  

подано станом на 1 січня 2020 р. Покажчик видано з нагоди 70-річчя 

від дня народження Скавронського П. С., яке відзначалось 15 липня 

2019 р. 
Видання стане корисним для науковців, краєзнавців, викладачів 

і студентів вищих навчальних закладів та коледжів, вчителів та учнів 

загальноосвітніх шкіл, для усіх, хто цікавиться історією та природою 
рідного краю, вивчає свій рідний край. 
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І — ВІТАННЯ З ЮВІЛЕЙНИМ ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ 
 

ВІТАЄМО ІЗ 70-РІЧЧЯМ 
ГОЛОВУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НСКУ 

ПАВЛА СКАВРОНСЬКОГО 
15 липня 2019 року виповнюється 70 років 

Скавронському Павлу Степановичу — 
голові Житомирської обласної організації НСКУ, 

директору Музею історії міста Бердичева. 
Протягом багатьох років ювіляр самовіддано працює на 

користь розвитку краєзнавчого руху, входить до складу керівних 
органів Національної спілки краєзнавців України, усіляко сприяє її 
діяльності, бере активну участь у спілчанських заходах, 
ефективно керує музеєм задля збереження історико-культурної 
спадщини України. 

Досить вагомим є його внесок у дослідження історії, 
географії, культури і господарства рідного краю, видання фахової 
наукової й науково-популярної літератури, біографічних нарисів, 
організацію та проведення низки всеукраїнських історико-
краєзнавчих конференцій, присвячених визначним подіям у житті 
України, Волині та Житомирщини. 

Нещодавно рішенням Президії НСКУ 
П. С. Скавронського було нагороджено Почесною Грамотою Спілки. 

Національна спілка краєзнавців України висловлює ювіляру 

найщиріші побажання міцного здоров’я, творчої наснаги, 

безмежного людського щастя, сімейного добробуту, всіляких 

гараздів! Бажаємо плідних дослідницьких пошуків і творчої 

наснаги в подальшій краєзнавчій та музейній роботі! 
З глибокою повагою, 

голова Національної спілки краєзнавців України, 
член-кореспондент НАН України 

О. П. Реєнт 
_______ 

Примітка: джерело інформації ― Національна спілка 

краєзнавців України [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: 

http://nsku.org.ua/?p=13948#more-13948 (Останнє звернення 
15.08.2019 р.). 

— о — 

http://nsku.org.ua/?page_id=5960
http://nsku.org.ua/?p=13948#more-13948


7 
 

З глибокою повагою вітаємо з ювілейним Днем народження 

голову Житомирської обласної організації НСКУ, 

директора Музею історії міста Бердичева, 

знану і шановану на Житомирщині, в Україні та за її межами 

людину ― невтомного науковця і наполегливого дослідника, 

талановитого педагога і мудрого керівника, громадського діяча і 

краєзнавця з великої літери ―  

Павла Степановича Скавронського! 

 

Ваш професіоналізм, знання, захоплення улюбленою справою і творчий 

неспокій сформували у різних поколінь бердичівлян глибокий інтерес до 
рідного краю та людей, які творили його історію вписують нові 

сторінки в літопис міста та району. Сердечно вітаємо Вас зі святом і 

бажаємо міцного здоров’я радості, добра та позитиву, творчого 

запалу, нових проектів, цікавих подорожей нев’янучої енергії на довгі 
роки! 

 

Звучить привітання словесне 
Для Вас, краєзнавцю Почесний, 
Порив почуттів ― між рядками, 

Їх не передати словами… 
Ми скажемо просто та щиро: 
Здоров’я Вам, щастя і миру, 

І злетів чудових, суттєвих 
І обріїв світлих життєвих! 

 
Управління освіти і науки Бердичівської міської ради, 

Бердичівська міська організація профспілки 
працівників освіти і науки, 

педагогічна громадськість та краєзнавча спільнота міста 
 

_______ 

Примітка: надруковано за виданням — Бердичівський погляд. 
2019. № 29. 18 липня. С. 5. 

 

— о ― 
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П’ятнадцятого липня зустрів свій ювілей 

Павло Степанович Скавронський ― 

голова Житомирської обласної організації Національної 

спілки краєзнавців України, директор Музею історії міста 

Бердичева, мудрий і талановитий педагог, дослідник за 

покликанням, невтомний літописець нашого краю, дивовижна 

особистість, віддана обраній справі і надзвичайно цікава та 

харизматична людина! Щиро вітаємо Вас, шановний ювіляре, і 

бажаємо творчого натхнення та бадьорості духу, з гарним 

настроєм жити, працювати, мріяти і розгадувати таємниці 

століть! Нових Вам книг, знахідок та подорожей, звершень великих 

і малих, радісного сьогодення й світлого майбутнього! 

У ювілейне та квітуче літо, 

Коли воно сягає середини 

І щедро сонячним теплом зігріте, 
Вітає Вас «БП» уся родина! 

Наш красно любе, в Україні знаний, 

Вивчаєте минуле й сьогодення: 
Прискіпливо, ретельно і старанно ― 

Для всіх Ви ― справжнє джерело натхнення! 

Почесний краєзнавцю, Вам врочисто 
Даруємо поваги щире слово, 

У Вас, досліднику країни, міста, 

Вже триста праць у збірках наукових! 

Збираєте Ви справжні діаманти 
У пошуку нових імен яскравих, 

Хай видаються праці фоліанти, 

Досліджень Вам та відкриттів цікавих! 
 

З глибокою повагою редакція видання «Бердичівський погляд» 

 
_______ 

Примітка: надруковано за виданням ― Бердичівський погляд. 

2019. № 29. 18 липня. С. 5. 

 
 

— о — 
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Уважаемый Павел Степанович! 

Дорогой Павлик! 

С днём рождения тебя поздравляет одноклассник 

Виталий из «прекрасного далёко». Достойно юбилей свой 

встречаешь. Ещё со школы был примером для меня: 

одарённые, успешнее, умнее, спортивнее (без зависти). Не 

сдавался перед выпавшими в молодости трудностями судьбы. 

Долгие годы был справедливым руководителем в нашей 

школе. Примерный семьянин на улице нашей молодости. 

Еще долго оставайся в строю здоровым, успешным, 

благополучным, увлечённым историческим познанием. 

Побольше краеведческих открытий, особенно связанных 

с нашим городом-курортом из детства Бердичевом, 

публикаций и конференций. 

Привет и добрые семейные пожелания Мальвине, Оксане 

и Виктору. 

Крепко жму руку и обнимаю. 

С уважением семья Михайловских. 

15/07/2019  

г. Москва 

— о — 
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ІІ — ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ 
 

Школа — моє життя! 
П. С. Скавронський 

 
Скавронський Павло Степанович народився 15 липня 1949 р. в 

місті Бердичеві Житомирської області в сім’ї робітників.  
Батько — Скавронський Степан Титович — учасник Другої 

світової війни, працював шофером в Скраглівській МТС, яка була 

пізніше реорганізована в Бердичівську РТС, а згодом — в Бердичівське 
районне об’єднання «Сільгосптехніка». Мати — Скавронська (Квашук) 

Ганна Купріянівна — домогосподарка. 

Так трапилося, що ще з самого раннього дитинства Павло 
вимушено став справжнім мандрівником. З ранньої весни і до пізньої 

осені він зростав, у буквальному розумінні цього слова, в кабіні 

батькового службового вантажного автомобіля-самоскида. Разом з 

батьком він долав щодня десятки кілометрів манівцями району, а іноді 
й області, маючи можливість спостерігати сезонні зміни в природі, 

знайомитися з життям і діяльністю сільських трударів. А батькові 

доводилось виконувати різноманітні роботи: перевозити на поля торф і 
мінеральні добрива, а потім, під час збирання врожаю — зерно від 

комбайнів на колгоспний тік, а з села — на районне об’єднання 

«Заготзерно», силос — з колгоспного поля до тваринницьких ферм, а 

цукрові буряки — на Бродецький цукровий завод тощо.  
Ніколи в дитячій душі Павла навіть на йоту не виникало 

внутрішнього протесту проти щоденних безкінечних поїздок без 

вихідних днів та перерв на обід. Пам’ять дитинства — найуразливіша. 
Побачене в дитинстві глибоко запало в дитячу душу. Ранні туманні 

ранки, горбисто-хвиляста місцевість з мальовничими плесами ставків 

на Гнилопʼяті та її притоках, сільські ґрунтові дороги, з курявою в суху 
пору року та непроїжджою багнюкою під час дощів, лісові краєвиди, а 

найголовніше — самовіддана праця сільських трудівників. Так 

поступово формувалась у Павла любов до рідного краю. 

Лише взимку хлопцеві доводилось залишатись вдома. Довгими 
зимовими вечорами батьки змалку навчали сина грамоти. Не біда, що 

самі мали лише початкову освіту і вчились, зростаючи в селі, лише «від 

снігу до снігу», тобто йшли до школи, коли випадав сніг, і припиняли 
навчання, коли сніг танув. В п’ять років з допомогою батьків Павло 
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залюбки долав буквар, а в шість — за зиму розв’язав усі задачі з 
підручника математики для першого класу та опанував читанку. Вільно 

читав газети, адже сім’я виписувала місцеві, республіканські та союзні 

періодичні видання. Серед них газету ЦК КПРС «Правда», обласну — 
«Радянська Житомирщина», міськрайонну — «Радянський шлях», 

дитячий журнал «Мурзилка», який батьки спеціально виписували для 

свого сина. Таким чином був повністю підготовлений батьками для 

навчання в школі. 
З 1 вересня 1956 р. навчався в восьмирічній школі № 11, яку 

закінчив в 1964 р. Приймав документи для вступу до першого класу 

директор школи Любарський Іван Володимирович. Повезло Павлу 
Степановичу і з вчителями. Так, вчитель початкових класів Годлевська 

(Кіришевська) Ніна Григорівна (перша вчителька — 1-4 кл.) 

систематично проводила зі своїми вихованцями восени і навесні 

екскурсії околицями міста Бердичева. Великий позитивний вплив на 
формування особистості та вибір життєвого шляху в дитячі та юнацькі 

роки мали вчителі цієї школи: Січенко Ліда Антонівна (старша 

піонервожата, заміняла уроки основного вчителя, яка тоді заочно 
здобувала вищу освіту і двічі на рік перебувала на екзаменаційних 

сесіях), Сологуб Лілія Іванівна (математика — 5-8 кл.), Сушанська 

Густа Лазарівна (російська мова та література — 5-8 кл.), Ясельська 
Ядвіга Василівна (українська мова та література — 5-6 кл.), Базильчук 

Євгеній Дмитрович (фізкультура — 5-6 кл.), Марутич Юрій 

Миколайович (музика і співи — 5-7 кл.), Кам’янецька Ольга 

Миколаївна (географія — 6-8 кл.), Шумило Василь Михайлович 
(класний керівник, праця та креслення — 5-8 кл.), Кащук Аркадій 

Павлович (директор школи, історія — 7-8 кл.), Іздебська Юлія 

Вікентіївна (ботаніка і зоологія — 7-8 кл.), Кирилюк Любов 
Володимирівна (хімія — 7-8 кл.), Трифонова Ганна Дем’янівна (фізика 

— 6-8 кл.), Шевченко Валентина Михайлівна (українська мова та 

література ― 7-8 кл.), Яценко Григорій Кирилович (фізкультура — 7-
8 кл.). 

За вісім років спільного навчання в одному класі в початкових та 

середніх класах сформувався дружний дитячий колектив однокласників 

і в кожного з них на все життя залишились лише добрі згадки один про 
одного. В класі навчались Гаврилюк Микола, Гайдай Люба, Громова 

Марія, Гуральський Павло, Данкевич Владислав, Добровольська Ольга, 

Камінська Галина, Карчевський Володимир, Козачук Олександр, Козік 
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Рая, Коновальчук Ліля, Коржанівська Людмила, Корнійчук Ніна, 
Костенко (Мілентьєва) Людмила, Костюкова Ліда, Левік Юрій, Лисюк 

Володимир, Макаров Анатолій, Макаров Олексій, Мацівіцький Юрій, 

Михайлівський Віталій, Михайловський Леонід, Міркулова Тамара, 
Музичук Олексій, Олізарівський Анатолій, Пачевський Володимир, 

Пінькевич Станіслав, Прокоп’юк Ліда, Росовецький Олексій, 

Скавронський Павло, Собчук Зіна, Стаднійчук Ніна, Стінський Франик, 

Тищенко Людмила, Філякіна Поліна, Фіщук Катерина. Штепенко 
Людмила, Щепанський Костя. 

Приваблював Павла і спортивний майданчик на подвір’ї школи. 

Адже там вчителем фізкультури Базельчуком Є. Д., який, єдиний на той 
час з усіх вчителів фізкультури міста, знав техніку і тактику гри в 

баскетбол, адже відбував строкову військову службу в одній з 

республік Прибалтики, де вже тоді був розвинутий цей вид спорту, 

були встановлені баскетбольні щити і обладнано баскетбольний 
майданчик. А гра в баскетбол лише в кінці 1950-х років була введена в 

шкільну програму і почали проводитись міські та обласні змагання з 

баскетболу серед школярів та дорослих. Команда середньої школи 
№ 11два роки підряд, в 1959 та 1960 роках, була чемпіоном міста 

Бердичева з баскетболу серед школярів. В першій п’ятірці шкільної 

команди виступали Борис Груздьов, Леонід Кашперський, Борис 
Ковальський, Анатолій Охотський та Анатолій Кулик. Тренував 

команду вчитель фізкультури Євгеній Дмитрович Базельчук. На день 

фізкультурника в ті роки (13 серпня) на стадіоні заводу «Прогрес» 

влаштовували показові виступи спортсменів з різних видів спорту. 
Збиралось багато глядачів. А на баскетбольному майданчику 

традиційно зустрічались команда виробничого колективу заводу 

«Прогрес» — чемпіон міста серед промислових підприємств міста, та 
команда середньої школи № 11 — краща команда серед шкіл міста. А в 

1960 р. баскетбольна команда середньої школи № 11, чемпіон міста 

серед шкіл, навіть зайняла третє призове місце на першості 
Житомирської області. А глядачем та помічником на тренуваннях цієї 

баскетбольної команди школи та товариських зустрічах-іграх з добре 

підготовленою командою військової частини міста та іншими 

запрошеними командами був четвертокласник Павло Скавронський. 
Він же вболівав за свою команду і на міських змаганнях. 

Директор школи Кащук А. П. регулярно за кошти, зароблені у 

вересні-жовтні самими ж учнями під керівництвом вчителів на 
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обриванні хмелю в хмелерадгоспах «Райгородок», «Рея» та їх 
численних відділеннях, організовував екскурсії в Київ, Житомир, 

Москву, Ленінград та інші міста СРСР, і в багатьох з них брав участь 

Скавронський П. С. 
Навчаючись у 6-7 класах одночасно в позаурочний час відвідував 

краєзнавчий гурток при Бердичівському міському будинку піонерів, 

який у 1961-1962 рр. працював під керівництвом відомого краєзнавця із 

села Бистрик Бердичівського р-ну Гаврила Григоровича Богуна. А ще, 
великий прихильник краєзнавчої роботи, Кащук А. П. залучав цього ж 

вчителя-пенсіонера Богуна Г. Г. для проведення краєзнавчої роботи 

безпосередньо в школі. Учні отримували багато яскравих вражень від 
розповідей Богуна Г. Г. під час бесід та екскурсій, які той проводив з 

школярами. 

Особливо запам’ятався юному краєзнавцю триденний 

пішохідний туристсько-краєзнавчий похід за маршрутом Бердичів – 
Великі Коровинці – Бердичів, на батьківщину одного з організаторів 

повстання 1905 р. на броненосці «Потьомкін» Григорія Микитовича 

Вакуленчука в складі групи учнів восьмирічної школи № 11 
м. Бердичева під керівництвом керівника краєзнавчого гуртка 

Бердичівського міського Будинку піонерів Гаврила Григоровича 

Богуна. Похід відбувався під час літніх канікул з 11 по 13 червня 
1962 р. 

Юні краєзнавці побували на цукровому заводі в с. Великі 

Коровинці, на якому колись працював Григорій Микитович, про що 

свідчила меморіальна дошка при вході на територію заводу, 
прослухали розповіді робітників про умови праці на цьому 

підприємстві, про зростання технічної оснащеності заводу за роки 

Радянської влади.  
Під час зустрічі з рідним братом героя повстання на броненосці 

«Потьомкін» — Максимом Микитовичем, з великим інтересом 

прослухали розповідь про його особисту поїздку на відкриття рейсу по 
Волзі новозбудованого річкового пароплава «Вакуленчук», гостювання 

у Москві та подорожі по Волзі на цьому ж пароплаві. По дорозі до 

пам’ятника Григорію Микитовичу піонери-мандрівники поклали квіти 

до підніжжя пам’ятників на могилах героїв-воїнів, які загинули в боях з 
нацистськими загарбниками під час Другої світової війни. 

Безпосередньо біля пам’ятника Г. М. Вакуленчуку керівник 

походу детально розповів, що Григорій Микитович народився у 1877 р. 
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в родині селянина-бідняка, що він до 16 років батракував в економії 
поміщика і цукрозаводчика Терещенка, потім працював на цукровому 

заводі, а в жовтні 1898 року був призваний в армію і зарахований у 35-й 

флотський екіпаж міста Севастополя, а потім служив на броненосці 
«Потьомкін». 14 червня 1905 р., коли старший офіцер броненосця 

наказав розстріляти групу матросів, які висловили протест проти того, 

що їх годують червивим м’ясом, Вакуленчук закликав матросів до 

зброї. У відповідь на це один з офіцерів пострілом з револьвера убив 
Вакуленчука. Поховали його на кладовищі в Одесі. Похорон  

перетворився у велику антиурядову демонстрацію, в якій взяли участь 

багато матросів і трудящих міста. 
Після покладання квітів до підніжжя пам’ятника 

Г. М. Вакуленчуку юні туристи-мандрівники відвідали колгосп, 

названий ім’ям Вакуленчука, розмовляли з передовими людьми артілі, 

які розповідали юним краєзнавцям про трудові успіхи хліборобів. 
Ночували учні разом з керівником походу, Гаврилом 

Григоровичем Богуном, в приміщенні восьмирічної школи села Великі 

Коровинці, де працював тоді директором школи близький родич 
Григорія Микитовича, який мав таке ж прізвище — Вакуленчук. Цей 

похід мав на його учасників дуже великий позитивний вплив і 

запам’ятався на все життя. 
Влітку 1963 р. школа виділила відміннику навчання 

Скавронському Павлу, який був переведений до 8 класу, безкоштовну 

путівку в обласний туристський табір відпочинку, який базувався в 

с. Висока Піч Житомирського р-ну. Там він жив в наметовому містечку 
і брав участь в одноденних та багатоденних туристських походах по 

рідному краю, на спеціальних заняттях освоював ази туристської 

техніки. Запам’ятались пішохідні туристські походи з Високої Печі до 
Баранівки, де учасники походу відвідали Баранівський фарфоровий 

завод, та з Високої Печі до обласного центру Житомира, де відвідали 

декілька промислових підприємств, в тому числі завод 
«Електровимірювач» та Житомирський льонокомбінат. В кінці зміни, 

показавши добрі результати з туристської техніки та спортивного 

орієнтування, отримав посвідчення інструктора з туризму. 

А вчитель фізкультури Яценко Григорій Кирилович часто в теплу 
пору року організовував велосипедні учнівські одноденні подорожі 

рідним краєм. Так, запам’яталась велосипедна екскурсія з учнями вже 

випускного тоді восьмого класу, яка була проведена за маршрутом 
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Бердичів — Радянське — Гардишівка — Озадівка — Бердичів. По ходу 
руху робили зупинки на яких вчитель розповідав коротку історію цих 

населених пунктів, їх минуле та сьогодення, особливості навколишньої 

природи. А на відносно крутому березі річки Гнилоп’ятки, між селами 
Гардишівка та Озадівка, усіх вразила існуюча напівзруйнована і 

частково законсервована древня печера з обпаленими подекуди в 

давнину стінами, слідами від стародавніх світильників. І повідомлення 

вчителя, що в печері колись, у далекому ХІІІ ст., ховалось місцеве 
населення під час монголо-татарської навали, справило також 

незабутнє враження на школярів. 

Восени 1963 р. вчитель фізкультури Яценко Г. К. рекомендував 
Скавронського П. С., як активіста фізкультурно-масової роботи в 

школі, для навчання в Бердичівську дитячо-юнацьку спортивну школу. 

Після належного оформлення відповідних анкет і письмової заяви та 

письмового дозволу обох батьків він став відвідувати тренування з 
легкої атлетики та спеціалізуватись зі стрибків у висоту в групі 

відносно молодого тоді тренера Віталія Олексійовича Лонського. 

Кілька років тренувався разом з юнаками, багато з яких стали в 
майбутньому знаменитими майстрами спорту і досягли відносно 

високих на той час результатів в стрибках на міжнародних змаганнях: 

Віталієм Романюком, Валерієм Скворцовим, Анатолієм Морозом, 
Рустамом Ахметовим, Володимиром Журавльовим, Олександром 

Журбою, Валерієм Волковим, Володимиром Азанчевським, Юрієм 

Лебедєвим, В’ячеславом Романовим, Сергієм Жидковим, Василем 

Очкуренком, Євгеном Кирнасовським, Володимиром Прохневським та 
багатьма іншими. 

Майже через чверть століття, директор середньої школи № 3 

Фелікс Броніславович Пашківський в одному з своїх спогадів про ті 
часи, опублікованому в одному з номерів міськрайонної газети 

«Радянський шлях» у 1989 р., писав: «Ось пригадую, у гурті хлопчаків 

стежимо за смаглявим, з рум’янцем на всю щоку десятикласником із 
Загребелля, що впевнено долає висоту на спортивному майданчику тоді 

ще нової п’ятнадцятої школи. Як ото багато значить у шкільному віці 

якихось два роки!..». 

Отже, з 1 вересня 1964 р. по 20 серпня 1966 р. навчався в 
середній школі № 15 м. Бердичева. Документи в школу приймав 

особисто досвідчений директор Пархолюк Іван Остапович. Він же 

персонально надавав настанови прийнятим в школу учням. Нова, 
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нещодавно побудована школа № 15 була переповнена. Так у 1964/65 
навчальному році в старшій школі навчалось п’ять дев’ятих, чотири 

десятих та чотири одинадцятих класи. А вчителями в 9-10-Б були: 

Ковзун Алла Станіславівна (англійська мова — 9-10 кл.), Лисенко 
Волій Михайлович (виробниче навчання — 9-10 кл.), Любарський Іван 

Володимирович (фізика — 10 кл.), Мельник Віра Михайлівна (хімія — 

9-10 кл), Москвітіна Ядвіга Павлівна (математика — 10 кл.), Обрєзков 

Анатолій Михайлович (креслення — 9 кл.), Олійник Анатолій 
Прокопович (фізика — 9 кл.), Рабинович Веніамін Юхимович 

(фізкультура — 9-10 кл.), Рудська Майя Олександрівна (класний 

керівник, історія — 9-10 кл.), Ткаченко Софія Михайлівна (географія — 
9 кл.), Хилюк Таїса Андріївна (математика — 9 кл.) та Цвєткова Тетяна 

Кузьмівна (російська література — 9-10 кл.). 

Повезло і з однокласниками. Два роки спільного навчання 

здружили хлопців і дівчат, які залишили добру пам’ять серед 
ровесників про юнацький період свого життя, і про себе і про 

однокласників. В класі навчались Антонюк Валентина, Беззубець 

Світлана, Богун Лариса, Бровко Емілія (Міла — староста класу), 
Вержибок Юрій, Городецький Олександр, Дойчик Галина, Закринична 

Лілія, Затульська Наталія, Козік Раїса, Кульбіда Анатолій, Лацяця 

Раїса, Ліпецький Валерій, Лялюшко Анатолій, Малахівський Павло, 
Михайлівський Віталій, Мілентьєва Людмила, Морозюк Валентина, 

Наумчук Павло, Овсянніков Микола, Озер Ольга, Олізарівський 

Анатолій, Підгорська Валентина, Приходько Лілія, Реп’ях Світлана, 

Савченко Євгенія, Скавронський Павло, Слончинська Галина, Собчук 
Зінаїда (лише в 9 кл.), Степанюк Олексій, Філякіна Поліна, Штепенко 

Людмила та Ясельська Людмила. 

Ще навчаючись в школі, Павло розпочав збирати і 
систематизувати вирізки з газет «Житомирщина» та «Радянський 

шлях» краєзнавчого змісту. Вони й досі, як дорогоцінна реліквія, 

зберігаються в його домашньому архіві і при нагоді слугували пізніше 
важливим дидактичним матеріалом для проведення краєзнавчої роботи 

з учнями. 

Після закінчення школи з 20 серпня 1966 р. по 22 серпня 1967 р. 

працював токарем в фільтрпресовому цеху (нині цех № 5) 
Бердичівського заводу хімічного машинобудування «Прогрес». 

З 1 вересня 1967 р. навчався на механіко-математичному 

факультеті Львівського державного університету ім. Івана Франка, але 
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в жовтні 1968 р. був призваний військкоматом на військову службу. 
Тому з 16 листопада 1968 р. по 30 листопада 1970 р. перебував на 

дійсній військовій службі в лавах Радянської Армії. 

Служив в окремому полку зв’язку (в/ч 35480) 43-ї 
Червонопрапорної Вінницької ракетної армії (в/ч 35564). Оволодів 

військовою спеціальністю радіотелеграфіста (радиста). По закінченню 

військової служби мав кваліфікацію спеціаліста першого класу. 

З 1 квітня 1971 р. по 14 серпня 1972 р. працював затягувальником 
взуття на Бердичівському шкіряно-взуттєвому комбінаті № 6. 

Не маючи змоги навчатись на стаціонарі, адже батько декілька 

років хворів і помер 1 січня 1970 р. в ще досить молодому віці (54 р.), 
Скавронський П. С. у 1971-1977 рр. навчався на заочному відділі 

географічного факультету Київського державного університету 

ім. Т. Г. Шевченка. Навчання захопило молодого студента. Адже 

доводилось з задоволенням вивчати дуже цікаві предмети: аерометоди, 
англійську мову, астрономію, ботанічну географію, вищу математику, 

географію ґрунтів з основами ґрунтознавства, географію ґрунтів СРСР, 

географію рослинності СРСР, геодезію, геологію і корисні копалини, 
геоморфологію СРСР, економічну географію капіталістичних країн,  

економічну географію соціалістичних країн, економічну географію 

СРСР, економічну географію УРСР, етику та естетику, загальну 
геоморфологію, загальну гідрологію, загальну та історичну геологію, 

загальну фізичну географію, зоогеографію, історію географії, історію 

КПРС, картографію, клімат СРСР, краєзнавство, ландшафтознавство, 

меліоративну географію, метеорологію і кліматологію, методи фізико-
географічних досліджень, методику викладання географії, науковий 

атеїзм, науковий комунізм, охорону природи, палеогеографію 

антропогену, педагогіку, петрографію, політичну економію, 
психологію, технічні засоби навчання, топографічне креслення, фізико-

географічне картографування, фізику, фізичну географію СРСР, 

фізичну географію УРСР, фізичну географію частин світу, філософію, 
хімію і т. п. А отримані знання закріплювались на численних 

практиках: ботанічній, геодезичній, гідрологічній, ґрунтознавчій, 

ландшафтній, метеорологічній, педагогічній. Цікавими були спеціальні 

семінари з фізичної географії частин світу та з фізичної географії СРСР. 
В заліковій книжці студента по закінченню навчання було 96 записів 

викладачів про щорічне успішне складання заліків та екзаменів під час 

екзаменаційних сесій. 
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Захистив дипломну роботу на тему: «Науково-методичні основи 
викладання курсу "Фізичної географії УРСР" у 8 класі». Науковим 

керівником виконання дипломної роботи був завідувач кафедри 

фізичної географії, кандидат географічних наук, доцент Шищенко 
Петро Григорович, а рецензентом — старший науковий співробітник 

кабінету географічної освіти Інституту педагогіки Української РСР, 

кандидат педагогічних наук Волкова Алевтина Степанівна. По 

закінченні університету отримав спеціальність географа з 
спеціалізацією фізична географія та кваліфікацію викладача географії. 

З плином часу усвідомив, як тоді йому пощастило, що навчався 

саме на географічному факультеті Київського університету, що 
студентів тих років навчав саме такий дружний колектив науково-

педагогічних працівників. Спілкування викладачів з студентами «на 

рівних» мало неоціненний позитивний вплив на формування 

особистості студентів, в тому числі і на студентів заочного відділення. 
На факультеті панував культ знань та взаємодопомоги учасників 

навчально-виховного процесу. Викладачі завжди з захопленням і 

великою повагою ділились з студентами своїми думками про наукові та 
педагогічні досягнення своїх колег, завжди позитивно оцінювали їх 

роботу. І це підіймало в очах студентів авторитет як усього колективу 

факультету, так і особистий авторитет кожного викладача. Нині з 
повагою пригадує Скавронський П. С. своїх наставників, окремі 

сторони їх викладацької діяльності. Він переконаний, що його вчили 

корифеї географічної науки, кожний з них був особистістю, кожний мав 

риси, які яскраво відрізняли його від інших, а разом з тим вони 
доповнювали один одного так, що становили єдине ціле — справжній 

колектив в самому найкращому розумінні цього слова. Це були автори 

багатьох наукових праць, автори посібників і підручників, які студенти-
заочники вже дома використовували як в своїй практичній роботі, так і 

під час свого навчання. Для студентів було цікаво слухати їх лекції, 

виконувати практичні завдання, просто спілкуватись, а викладачам 
завжди хотілось знати думку заочників про практичне значення і 

застосування отриманих на факультеті знань в своїй практичній 

діяльності, адже всі студенти-заочники вже працювали в різних галузях 

народного господарства. 
А очолював цей творчий колектив в той час декан факультету, 

тоді ще кандидат географічних наук, а пізніше доктор географічних 
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наук Михайло Ілліч Щербань, визнаний спеціаліст з мікрокліматології, 
завідувач кафедрою кліматології. 

Жодної лекції з загальної фізичної географії не прочитав без 

наочності кандидат географічних наук, автор підручників з загальної 
фізичної географії та землезнавства, на той час старійшина кафедри 

фізичної географії Василь Степанович Медина. Глобус, різні прилади, 

моделі, географічні карти — необхідні атрибути його захоплюючих 

лекцій. Подібний підхід до викладання курсу фізичної географії частин 
світу мав і доцент Віктор Степанович Гаврилюк — один з самих 

досвідчених педагогів факультету. 

Незабутнє враження справляла на студентів-заочників доктор 
сільськогосподарських наук, автор карти ґрунтів України Наталія 

Борисівна Вернандер, яка читала курс географії ґрунтів з основами 

ґрунтознавства та вела ґрунтознавчу практику. Маючи вже дуже 

поважний вік, вона під час практичних занять в Голосіївському лісі 
особисто показувала студентам методику вивчення ґрунтового профілю 

і всі дивувались її енергійності та працездатності. А які глибокі знання 

вона мала з ґрунтознавства! 
Викладач ботанічної географії, автор підручника цього ж курсу 

Петро Мефодійович Береговий вимагав практичних знань оточуючої 

людину рослинності, наприклад будови листка дерева, яке росте на 
очах студентів за вікном аудиторії. 

А скільки часу витратила викладач кафедри картографії Алла 

Петрівна Божок, щоб навчити студентів-заочників виконувати 

мензульне знімання місцевості… І її студенти успішно справились з 
завданням. Нині, на місці виконання ними практичної роботи з 

мензульної зйомки місцевості зникли яблуні та нерівності горбистого 

рельєфу, виросли нові студентські гуртожитки університету. 
Курс фізичної географії України читав молодий тоді кандидат 

географічних наук, заступник декана факультету, наймолодший в СРСР 

завідувач кафедри фізичної географії, доцент Петро Григорович 
Шищенко. Це пізніше він став доктором географічних наук, 

професором, проректором з наукової роботи університету, головою 

Українського географічного товариства, довгий час був деканом 

географічного факультету. Це він під час фізико-географічної практики 
характеризував студентам фізико-географічні процеси і багато з них 

вперше побачили зсуви на крутих берегах Київського водосховища та 

інші фізико-географічні особливості оточуючої природи. Захопленню 
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від вперше побаченого не було меж і це запам’яталось також на все 
життя. А пророкувала їм, студентам-заочникам, його наукове майбутнє 

досвідчений вже тоді кандидат географічних наук, викладач курсу 

ландшафтознавства, доцент Ольга Василівна Поривкіна. 
Дивувався глибокими знаннями студентів-заочників з 

теоретичних наукових проблем економічної географії України доктор 

географічних наук, професор кафедри економічної географії, завідувач 

відділенням Ради по вивченню продуктивних сил України, автор 
підручників для учнів і студентів Максим Мартинович Паламарчук. 

А які чудові лекції з загальної геоморфології читав кандидат 

географічних наук, доцент Юрій Львович Грубрін. А які глибокі знання 
мав тоді ще кандидат географічних наук, викладач курсу з географії 

антропогену Іван Михайлович Рослий. А як майстерно характеризував 

геоморфологічні процеси молодий тоді ще кандидат географічних наук 

Едуард Тимофійович Палієнко — викладач курсу з геоморфології 
СРСР. Запам’ятались і прекрасні лекції з кліматології кандидата 

географічних наук, доцента Павла Івановича Кобзистого 

Вимогливо і серйозно ставився до студентів і викладач гідрології 
Сергій Миколайович Лисогор. Гідрологічна практика на гідрологічній 

станції в гідропарку м. Києва проводилась під його особистим 

керівництвом і в повному обсязі, без послаблень на те, що це студенти-
заочники. 

Ніхто з студентів-заочників не пропустив жодної лекції з 

економічної географії капіталістичних країн кандидата географічних 

наук, доцента, а пізніше професора і декана географічного факультету 
Віктора Миновича Юрковського. Адже він до цього читав декілька 

років лекції американським студентам і проживав в США. Послухати 

його правдиві розповіді про дійсний спосіб життя населення за 
кордоном, які відрізнялись від інформації отримуваної студентами в 

тогочасних засобах масової інформації, було дуже цікаво. 

Формував в студентів причинно-наслідкові географічні 
закономірності та взаємозалежності молодий тоді викладач, кандидат 

географічних наук, а нині доктор наук, професор Дмитро Миколайович 

Стеченко, який викладав курс економічної географії соціалістичних 

країн. 
А відносно молодий вчений, ще лише 40-річний доктор 

географічних наук, завідувач кафедрою економічної географії Микола 

Данилович Пістун, викладаючи курси економіко-географічних 
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дисциплін, подавав під час лекцій приклади наукового аналізу 
економіко-географічних процесів, методики їх наукового осмислення 

та узагальнення, впровадження в практику господарського життя 

вироблених наукових рекомендацій. 
Багато з науково-педагогічних працівників факультету, на жаль, 

вже пішли з життя, частина — на заслуженому відпочинку. Лише деякі 

з них, що були молодими на початку 70-х років, ще працюють, готуючи 

до життя нові покоління українських географів. Колектив поповнився 
молодими, талановитими вченими. Життя не стоїть на місці. 

Працюючи пізніше в школі, Скавронський П. С. намагався в 

чомусь повторити підходи своїх вчителів до викладання, до 
спілкування з тими, кого навчав. Намагався використовувати наочність 

так, як її використовували В. С. Медина та В. С. Гаврилюк, формувати 

географічні закономірності та географічні зв’язки так, як це робив 

Д. М. Стеченко, проводити практичні роботи на місцевості так, як це 
проводила А. П. Божок, формувати фізико-географічні поняття під час 

екскурсій так, як це робив П. Г. Шищенко, особисто показувати учням 

способи дій при виконанні практичних робіт так, як це робила 
Н. Б. Вернандер і т. п. Адже педагогічний вплив здорового творчого 

колективу географічного факультету, його по справжньому людяне 

ставлення до оточуючих відчувається по цей день, не дивлячись на лет 
часу. 

Педагогічну діяльність Павло Степанович розпочав з 13 серпня 

1972 р. на посаді вчителя історії та географії Буряківської восьмирічної 

школи Бердичівського р-ну. Відразу на уроках розпочав активно 
використовувати краєзнавчий матеріал, організовував екскурсії з 

учнями на околиці села, в Бердичів, Житомир, Київ, Брест. Проводив 

одноденні та багатоденні туристські походи, готував учнів і разом з 
ними щорічно брав участь в районних та обласних туристичних 

змаганнях. Організував листування членів краєзнавчого гуртка з 

учасниками визволення села Буряки від німецько-нацистських 
загарбників. 

З 1 вересня 1973 р. вперше був призначений директором школи 

Савчуком Петром Федоровичем класним керівником 6 класу, в якому 

навчалось тоді 16 учнів. Пізніше прибув ще один учень. Їх прізвища та 
імена запам’ятав на все життя: Василевська Валентина, Воронін 

Володимир, Давидчук Тамара, Завадська Ліда, Завадський Микола, 

Захарчук Тетяна, Козак Людмила, Крисюк Володимир, Крисюк 
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Наталія, Марценюк Галина, Олійник Євгенія, Орел Микола, Рапцова 
Тамара, Петрук Віра, Савчук Валентина, Слободенюк Андрій, 

Фігорнюк Наталія. 

Перші чотири роки роботи в сільській школі — це були роки 
набуття педагогічного досвіду роботи як з учнями, так і з їх батьками. 

Дуже приязно, по батьківські ставився до молодого вчителя його 

перший шкільний директор Савчук Петро Федорович, вчитель біології 

за фахом. Павло Степанович придивлявся до роботи досвідчених 
сільських вчителів і прислухався до їх порад. Добрі враження 

залишились в нього від спільної роботи з вчителями Буряківської 

восьмирічної школи Вознюк Лідою Миколаївною (фізика), 
Дмитренком Йосипом Павловичем (фізкультура), Коритком Миколою 

Васильовичем (німецька мова та трудове навчання), Козаком Іваном 

Тимофійовичем (математика), Слободянюк Феодосією Леонтіївною 

(російська мова та література), Юзвенко Ганною Володимирівною 
(українська мова та література). 

З 1 вересня 1976 р. вже працював вчителем історії та географії 

рідної йому восьмирічної школи № 11 м. Бердичева, а з 16 лютого 
1978 р. по 1 вересня 1983 р. — вчителем географії, заступником 

директора з навчально-виховної роботи середньої школи № 2 

м. Бердичева. За сумісництвом у 1978-1980 рр. працював ще з 
навантаженням 0,5 ставки в Бердичівському міському Будинку піонерів 

керівником туристсько-краєзнавчого гуртка. Довелось, також за 

сумісництвом, кілька років викладати курс економічної і соціальної 

географії зарубіжних країн студентам Бердичівського педагогічного 
училища, аж до призначення на адміністративну посаду заступника 

директора з навчально-виховної роботи середньої школи № 2 

м. Бердичева. 
Дуже престижно було працювати вчителем в середній школі № 2. 

Так сталось, що тут навчались діти працівників міськвиконкому та 

міськкому компартії України, керівників підприємств міста та 
інженерно-технічних працівників, педагогічних працівників 

навчальних закладів. Але це вимагало від кожного вчителя, який 

працював в цій школі мати глибокі знання з свого предмета, високу 

методичну підготовку, уміння контактувати з різними категоріями 
дітей і сімей. Доводилось багато додатково працювати над собою, над 

рівнем своїх учительських компетенцій. Але знову ж таки і тут 

відчувалась негласна підтримка колег по роботі. Дуже тактовно керував 
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педагогічним і учнівським колективом директор школи Огневюк 
Олексій Антонович, майстром аналізу уроків була заступник директора 

з навчально-виховної роботи Матвійчук Лідія Григорівна, яка невдовзі 

очолила школу, зайнявши посаду директора школи в зв’язку з виходом 
на пенсію її попередника на цій посаді Олексія Антоновича. Хоча він 

не покинув зовсім школи, а залишився працювати на посаді вчителя 

російської мови та літератури. Самі собою склались добрі стосунки 

Скавронського Павла Степановича і з вчителями-предметниками: 
Бельфер Вірою Львівною (російська мова та література), Віннічук 

Вірою Іванівною (обслуговуюча праця), Волковим Дмитром 

Дорофеєвичем (фізкультура), Захаревич Ганною Марківною (початкові 
класи), Захаревичем Георгієм Марковичем (технічна праця), Зінуковою 

Катериною Павлівною (хімія), Кащук Ларисою Борисівною (іспанська 

мова), Климчуком Миколою Івановичем (математика, колишній 

директор школи № 13), Колесником Віталієм Юхимовичем (фізика), 
Малоок Іриною Анатоліївною (хімія), Мельниченком Володимиром 

Андрійовичем (заступник директора з навчально-виховної роботи, 

іспанська мова), Пашківським Феліксом Броніславовичем (заступник 
директора з навчально-виховної роботи, українська мова та література), 

Романовим Геннадієм Леонтійовичем (фізкультура), Романюком 

Григорієм Михайловичем (історія), Трейбич Сарою Соломонівною 
(заступник директора з навчально-виховної роботи, математика), Худик 

Альбіною Андріївною (заступник директора з виховної роботи, 

англійська мова). 

А лаборант кабінету фізики Станіславський Микола Мартинович, 
заядлий радіолюбитель, дізнавшись якось в дружній розмові, що 

молодий вчитель географії під час перебування на військовій службі 

став телеграфістом першого класу і працював на сучасних військових 
радіостанціях, відразу запропонував свою допомогу і фактично 

подарував військовий радіоприймач для приймання радіограм та 

радіосигналів від радіолюбителів зі всього світу і такий же 
радіопередавач для встановлення з ними радіозв’язку. Після реєстрації 

та отримання відповідного дозволу в товаристві ДТСААФ кілька років 

Павло Степанович займався радіолюбительським спортом. Кілька 

альбомів спеціальних радіокарток від радіолюбителів з багатьох 
зарубіжних країн світу та з усіх материків, крім Антарктиди, про 

підтвердження встановленого радіозв’язку зберігаються в сімейному 

архіві до цього часу. 
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І в школах міста Бердичева в основу своєї педагогічної діяльності 
поклав краєзнавчий принцип. Працюючи вчителем систематично 

здійснював з учнями туристські походи стежками рідного краю: 

щотижневі походи вихідного дня в урочище «Скраглівський ліс», 
триденні походи територією Бердичівського району та десятиденні 

походи першої категорії складності Київщиною та Житомирщиною. Це 

мало великий позитивний педагогічний вплив на його учнів, на 

формування їх особистості, вони вчились оволодівати практичними 
уміннями і навичками в нестандартних умовах. 

Так, 4-6 липня 1979 р. група учнів середніх шкіл №№ 2, 4, 8, під 

керівництвом та за безпосередньою особистою участю вчителя 
географії середньої школи № 2 Скавронського П. С. здійснила 

триденний туристський похід по маршруту Бердичів — Великі 

Коровинці — Турчинівка — Княжин — Рижів — Висока Піч — Чуднів 

— Бердичів. 
Підготовчу роботу для проведення цього заходу вели задовго до 

його початку. Під час походу учні вивчали історію населених пунктів, 

які відвідували, знайомлячись з краєзнавчою інформацією, яку 
отримували від жителів, тощо. 

Побували у Великих Коровинцях — батьківщині одного з 

організаторів повстання на броненосці «Потьомкін» Григорія 
Микитовича Вакуленчука, поклали до його пам’ятника живі квіти і 

сфотографувалися біля нього. Побували також у чотирьох музеях, які 

працювали у селищі на громадських засадах, зокрема, при місцевій 

школі, котра носить ім’я їх відомого земляка. 
Експозиція краєзнавчого музею познайомила туристів з минулим 

і сучасним Великих Коровинець, а матеріали музею революційної, 

бойової і трудової слави розповіли про участь їх жителів у 
революційних подіях, у громадянській та Другій світовій війнах, про 

будівництво нового, мирного та радісного життя у післявоєнний час. В 

шкільному музеї прочитали багато листів, телеграм, які свідчили про 
міцну дружбу трудящих селища з командами теплохода «Матрос 

Вакуленчук» і танкера «Григорій Вакуленчук». 

Директор Турчинівського сільськогосподарського технікуму 

ознайомив туристів з навчальними кабінетами, охарактеризував 
професії, які здобувають випускники після закінчення навчального 

закладу. 
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Від Княжина, де народився український радянський письменник 
О. Я. Демчук, туристи попрямували до Високої Печі, а від неї — до 

районного центру Чуднів. 

У Чуднові оглянули алею Слави, на якій були розміщені портрети 
земляків — учасників та героїв громадянської та Другої світової воєн. 

Хоча і втомленими, однак задоволеними походом, повернулися в 

рідне місто юні туристи. Найкращі навики з туризму проявили Олена 

Чернецька, Ольга Заблоцька, Олександр Власюк, Олександр Веліх з 
школи № 2, Ірина Неправда та Ігор Вознюк з школи № 4, а також 

Григорій Хобта — учень школи № 8. Усі учасники походу виконали 

нормативи на значок «Турист СРСР». Триденний туристський похід 
вважався підготовчим до туристських походів більшої тривалості і 

складності. 

Десятиденний туристський похід І (першої) категорії складності 

по річках південної частини Київського Полісся було здійснено 5-
14 серпня 1979 р. групою учнів Бердичева за маршрутом Бердичів — 

Київ (р. Ірпінь) — Ірпінь — Гостомель — Мощун — Демидів — 

Козаровичі — Київське водосховище — Глібівка — Димер— Іванків — 
Кухарі — Тетерів — Вишевичі — Радомишль — Леніно (нині Ставки) 

— Коростишів — Бердичів. А керівником цієї туристської групи та 

безпосереднім учасником походу був також Скавронський П. С. 
Бердичівський туристський десант висадився з рейсового 

автобуса «Бердичів-Київ» біля мосту через річку Ірпінь 5 серпня. 

Рухаючись по правому березі річки Ірпінь до Дніпра, вздовж лінії 

оборони Києва (1941 р.), оглядали на маршруті численні законсервовані 
ДОТи часів Другої світової війни, подовбані бронебійними снарядами і 

кулями, хоча вже сам зовнішній вигляд цих споруд справляв на 

школярів незабутнє враження. 
В кожному населеному пункті знайомились з пам’ятними 

місцями часів Другої світової війни, клали квіти до братських могил, де 

поховані воїни Радянської Армії, які загинули при звільненні України, 
слухали розповіді старожилів про події, які відбувались під час війни, і 

записували отриману інформацію в польові щоденники. Спостерігали 

чудову природу Полісся, його флору та фауну. Маршрутний лист 

відмічали в сільських радах, або школах. Школярі милувались 
своєрідними суто поліськими краєвидами, яких немає на Бердичівщині. 

Щодня на плечах похитувались рюкзаки, а ноги міряли кілометри, 

рухаючись до мети. За день пішком долали до 20 кілометрів. 
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Вечорами, біля вогнища часто організовували імпровізовані 
концерти в яких брали участь майже усі учасники походу, в тому числі 

й керівники групи. Особливо усім подобались пісні, які виконував у 

власному музичному супроводі під звуки гітари заступник керівника 
групи Валентин Петрович Кривінський. Він же був кращим і в 

словесному жанрі, розповідаючи гуморески, прослухавши які, всі 

заходились від сміху… Це був справжній відпочинок! 

Після переходу на територію Житомирської області, часто 
бачили колгоспні поля на яких селяни вирощували льон. Довелось 

керівнику групи, географу за фахом, розповідати школярам про райони 

вирощування цієї технічної культури на Україні, про пряму залежність 
районів вирощування льону від природних умов, про технологію 

збирання та обробки льону, про роботу Житомирського та Рівненського 

льонокомбінатів, про користь натуральної тканини та інших продуктів 

з льону. «Урок» безпосередньо на полі засіяного льоном було 
«проведено» на високому рівні. Учні дізнались багато нового про 

льонарську галузь. 

Під час влаштованого одноденного відпочинку учні займались 
хто чим: хто лагодив і прав свій одяг, хто приводив в порядок взуття, 

хто грав в шахи, хто віддав перевагу грі волейбольним м’ячом, а хто 

просто сидячи або лежачи відпочивав і мріяв. Керівнику походу 
довелось просто дивуватись молодим туристам, які після багатьох 

багатокілометрових кількаденних переходів, як ні в чому не бувало, з 

задоволенням бігали, сміялись, жваво рухались, били м’яч і т. д. 

14 серпня закінчилась десятиденна туристська епопея. Втомлені, 
але радісні і щасливі, школярі повернулись до рідних домівок. 

Цей похід був одним з засобів патріотичного виховання учнів на 

прикладі історичного минулого рідного краю, на конкретних прикладах 
боротьби нашого народу з нацистськими загарбниками. Крім того, в 

школярів під час подорожі розвивались туристські навички, 

зміцнювалось здоров’я. Це був активний відпочинок учнів в період 
літніх канікул. Учасники подорожі ознайомилися з роботою Ірпінської 

меліоративної системи двосторонньої дії. Задоволеними залишились 

туристи і відпочинком на узбережжі Київського водосховища на 

Дніпрі. Екзотику туристського життя доповнювали ночівля в наметах у 
польових умовах, смачна страва, власноручно зварена на багатті, та 

юшка із свіжої риби, виловленої поруч у водоймі. Норматив третього 

спортивного розряду з туризму під час подорожі виконала Ольга 
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Заблоцька із середньої школи № 2, Ірина Данилевська із середньої 
школи № 3 та Григорій Хобта із середньої школи № 8. 

А наступного, 1980 року, команда Бердичівських туристів, яку 

очолював Павло Степанович Скавронський, взяла участь в обласному 
туристському зльоті. Команда Бердичева зайняла на цьому 

туристському зльоті 3 (третє) загальнокомандне місце серед 27 команд 

міст і районів Житомирської області за результатами змагань в різних 

туристських конкурсах, перевірці їх навичок та умінь. Але в напрямку 
«заліковий туристський похід» бердичівляни зайняли перше призове 

місце і саме звіт про десятиденний туристський похід І (першої) 

категорії складності річками південної частини Київського Полісся був 
представлений на обласний конкурс. За цей похід, який був визнаний 

найкращим в області, команда туристів була нагороджена дипломом 

Житомирського обласного управління освіти. 

Практикував Скавронський П. С. і проведення в школі 
предметних тижнів географії. Так, 14-18 січня 1980 р. — організував і 

провів шкільний тиждень географії, який був присвячений 110-й 

річниці з дня народження В. І. Леніна. Протягом тижня було проведено 
комплекс заходів, спрямованих на розвиток в учнів інтересу до 

географії та інших споріднених з нею наук: 14 січня було проведено 

засідання «Клубу кіномандрівників» (ведучий клубу учень Сергій 
Герасимов); 15 січня — тематичну усну вікторину «Місця, про які 

писав В. І. Ленін» (найкращими були відповіді учнів 8-го класу 

В’ячеслава Файнермана та Олега Олликайнена); 16 січня — учнівську 

конференцію «Світ соціалізму», де активну участь взяли Любов 
Романюк, Світлана Павлюк, Олександр Ресман, Геннадій Бальбер (у 

ході конференції використовували різні технічні засоби навчання, були 

організовані виставки монет соціалістичних країн, виданої там 
літератури, результати своєї творчої праці учні оформили у вигляді 

рефератів); 17 січня — письмову географічну вікторину «Моя 

Батьківщина» (найкращі відповіді дали учні 7-го класу Милада 
Копецька та Оксана Березівська), школярі четвертих класів здійснили 

заочну подорож «По ленінських місцях в СРСР і за рубежем»; 18 січня 

— шкільну географічну олімпіаду, яка дала можливість виявити інтерес 

та здібності учнів, перевірити і закріпити їх знання, уміння і навички, 
уточнити нахили та оцінити обдарування, у певній мірі підбила 

підсумки позакласної роботи по вивченню цього предмета в школі 

(переможцями олімпіади географів-краєзнавців стали учні 5-10 класів 
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Тамара Головатюк, Інна Васильєва, Вадим Бондарчук, Людмила 
Вичерова, Валерій Андронюк, Саїда Ергашева, Олег Смакоус, Валерія 

Безценна, Олександр Ресман, Наталія Юревич та Валерій Бельченко). 

Не оминув молодого педагога і геологічний напрямок учнівських 
досліджень. Навіть довелось виставляти кращих своїх учнів, знавців 

геології, на обласні геологічні змагання. Так, 21-22 травня 1981 р. 

члени геологічного гуртка середньої школи № 2 (керівник 

Скавронський П. С.) взяли участь в обласних змаганнях юних геологів, 
які були проведені на території Володарськ-Волинського району. У 

змаганні з шліхового випробування максимальну кількість балів 

одержав учень 8-А класу Олександр Власюк (перше місце). Добрі 
знання з мінералогії та петрографії показав учень 6-А класу Геннадій 

Поперешняк. Найкращий результат з гідрогеологічних досліджень в 

учениць 9-го класу Тетяни Вінцевич та Тетяни Козлової, які тоді також 

зайняли перше місце з цього виду змагань. 
Як керівник міського методичного об’єднання вчителів географії, 

аж до призначення на адміністративну посаду, Павло Степанович 

щорічно готував, організовував і проводив засідання міського 
методичного об’єднання, організовував проведення відкритих уроків 

географії вчителями шкіл міста та їх відвідування з наступним 

обговоренням колегами-вчителями по навчальному предмету. Як 
голова журі, щороку складав завдання для міської предметної 

олімпіади юних географів-краєзнавців та проводив олімпіади в одній з 

шкіл міста, організовував перевірку робіт учасників учнівських 

олімпіад та визначення разом з членами журі призерів і переможців по 
кожній з груп класів. Щорічно був керівником групи учасників 

обласної предметної олімпіади юних географів-краєзнавців та возив їх 

рейсовим автобусом в м. Житомир і назад до м. Бердичева, 
забезпечуючи безпеку їх життя та здоров’я. 

У 1978-1982 рр. заочно навчався в аспірантурі Київського 

державного педагогічного університету ім. О. М. Горького. 
Рекомендацію для вступу в аспірантуру дав завідувач кафедрою 

фізичної географії Київського державного університету 

ім. Т. Шевченка Петро Григорович Шищенко, а характеристику з місця 

роботи — директор середньої школи № 2 м. Бердичева Олексій 
Антонович Огневюк. Ось текст цієї характеристики: 

«Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

вчителя географії середньої школи № 2 м. Бердичева 
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Житомирської області 
СКАВРОНСЬКОГО Павла Степановича 

1949 року народження, українця,  

безпартійного, освіта вища,  
стаж роботи 6 років. 

Тов. СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович працює вчителем 

географії середньої школи № 2 м. Бердичева з 16 лютого 1978 року. 

За час роботи в школі проявив себе з позитивної сторони. До 
своєї педагогічної праці відноситься добросовісно, уроки проводить на 

високому ідейно-теоретичному, науковому і методичному рівні. 

Органічно поєднує навчання і виховання учнів, особливу увагу 
приділяє вихованню учнів в дусі патріотизму, прищеплює їм любов до 

Батьківщини. 

Вчитель СКАВРОНСЬКИЙ П. С. широко використовує 

комплексну наочність. Особисто виготовив змінні стенди, ящики для 
зберігання наочності, пристосування для географічних карт. 

Цілеспрямовано проводить позакласну роботу. Під його 

керівництвом працює туристичний гурток. 
Тов. СКАВРОНСЬКИЙ П. С. бере активну участь в суспільно-

корисній роботі. 

В цьому навчальному році тов. СКАВРОНСЬКИЙ П. С. 
призначений керівником міського методичного об’єднання вчителів 

географії. 

Тов. СКАВРОНСЬКИЙ П. С. скромний, чуткий товариш. 

Характеристика видана для представлення в ВНЗ. 
Директор середньої школи № 2           [підпис]   О.А. Огневюк» 

Науковим керівником аспіранта усі ці роки навчання в 

аспірантурі був завідувач кафедрою фізичної географії Київського 
державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького, доктор 

географічних наук, професор Іван Петрович Половина. 

Коли постало питання прийняти керівництво 11-ю восьмирічкою 
з рук Заслуженого вчителя Української РСР Аркадія Павловича 

Кащука, ні в кого не викликало сумнівів: кандидатура Скавронського 

найбільш підходяща. Саме тут закінчив 8 класів, та й народився, виріс і 

живе на вулиці, де розташована школа. До того ж, колишній учень 
Аркадія Павловича, який набув педагогічного досвіду. 

Таким чином, з 1 вересня 1983 р. по 14 лютого 2013р. працював 

директором восьмирічної, а згодом середньої, зі зміною статусу у 
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1992 р. з восьмирічної на середню і її назви — на загальноосвітню 
школу І-ІІІ ступеня № 11 м. Бердичева. 

Новопризначеного директора восьмирічної школи № 11 

позитивно сприйняв весь педагогічний колектив школи. І майже 
тридцять років спільної роботи з працівниками школи по навчанню та 

вихованню підростаючого покоління промайнули непомітно, як один 

день. Довелось спочатку працювати навіть з вчителями, які колись 

навчали в цій же школі ще учнем майбутнього свого директора. Це 
Сологуб Лілія Іванівна (вчитель математики), Сушанська Густа 

Лазарівна (вчитель російської мови та літератури), Яценко Григорій 

Кирилович (вчитель фізкультури) та Кирилюк Любов Володимирівна 
(вчитель хімії). Ще п’ять років працював, перебуваючи вже на пенсії за 

віком, його попередник на посаді директора, який і рекомендував 

колишнього свого учня Скавронського Павла на цю посаду, і передав 

йому школу, Заслужений вчитель України, вчитель історії Кащук 
Аркадій Павлович. Трапилось так, що в одинадцятій школі за п’ятдесят 

років її роботи були лише два директори: Кащук А. П., який керував 

школою 20 років, і Скавронський П. С., який працював на посаді 
директора майже 30 років. 

Усі тридцять років трудовий колектив школи працював як єдиний 

добре налагоджений механізм, не дивлячись на деяку цілком 
закономірну плинність кадрів, пов’язану з виходом окремих 

працівників на пенсію, або, інколи, переходом на роботу в інші 

навчальні заклади. В колективі завжди панували взаємоповага та 

товариська взаємодопомога, єдність рішень, дій, вимог. Ніяких 
конфліктів, чи кардинальних суперечок майже не було — панувала 

суто робоча обстановка. Усі вчителі школи та обслуговуючий персонал 

досконало знали та виконували свої посадові обов’язки. 
Так, вчитель образотворчого мистецтва та трудового навчання 

Міщенко Володимир Іванович проводив свої уроки на високому 

науковому та педагогічному рівні. За багаторічний період учитель 
створив достатній запас роздавального матеріалу, як зразки 

демонстрував на уроках кращі роботи учнів минулих років. Добре 

володів технічними засобами навчання і використовував їх на своїх 

уроках. Періодично організовував тематичні шкільні виставки 
учнівських робіт з образотворчого мистецтва та технічної праці. А 

кращі учнівські роботи систематично представляв на міських 

виставках, учасниками яких постійно була одинадцята школа. Під його 
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керівництвом в школі щороку працювали технічні гуртки. Гуртківці 
систематично брали участь у міських змаганнях з автомодельного 

спорту і завжди займали призові місця по окремих типах моделей. Його 

руками було перероблено величезну кількість роботи по 
упорядкуванню та естетичному оформленню кабінетів та приміщення 

школи. Він і проводив сумлінно уроки, і встановлював технічні засоби 

навчання та затемнення з дистанційним управлінням майже в усіх 

класах школи, і монтував шафи та пересувні дошки у вільний від уроків 
час, і демонстрував кінофрагменти на уроках інших вчителів, і керував 

учнівськими ремонтними бригадами під час канікул. Колеги говорили, 

що в нього «золоті руки». Він умів і красиво написати текст писаним 
або друкованим шрифтом, і гарно малювати, і виготовити з дерева або 

металу будь-який виріб, і відремонтувати побутовий прилад, і виконати 

будь-які будівельні та електротехнічні роботи. Він зробив власний 

будинок своїми руками, починаючи від фундаменту і закінчуючи 
вікнами, дверима, — це була робота тільки його роботящих «золотих» 

рук. Не відмовлявся вчитель і від громадських доручень. Він був 

постійним членом усіх виборчих комісій по виборах до Рад усіх рівнів. 
Це він завжди брав участь в обладнанні виборчих дільниць, які 

розміщувались у школі. Проявив себе Міщенко В. І. і як здібний 

кінорежисер та кінооператор. Це він зняв цілий ряд кінофільмів про 
життя школи. А кінофільм «Щасливе дитинство» став призером 

обласного конкурсу любительських кінофільмів ще у далекому вже 

1975 р. Особистим прикладом у ставленні до праці він виховував 

позитивні риси у своїх учнів. З таким вчителем було легко і приємно 
усі роки працювати директору школи. 

Дуже любили старшокласники уроки курсу «Захист Вітчизни», 

які проводив колишній військовий, командир полку, полковник у 
відставці, а в той час вже вчитель школи Столярик Іван Йосипович. Їм 

подобалась і та військова вимогливість на уроках, яку на уроках 

запровадив вчитель, і його вимоги до знань учнів, і до виконання ними 
стройових прийомів, і до їх зовнішнього вигляду. Дівчата старших 

класів одностайно відмовились вивчати курс медико-санітарної 

підготовки, який вела медсестра школи, і понаписували заяви на ім’я 

директора школи з проханням надати їм можливість замість уроків 
медико-санітарної підготовки вивчати курс «Захист Вітчизни», який 

викладав Столярик І. Й. Але коли в школі виникала нагальна потреба 

допомоги в ремонтних роботах, то Іван Йосипович, полковник запасу, 
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на відміну від деяких окремих інших «педагогічних працівників», 
одягав робочий одяг і першим відгукувався на прохання директора 

школи в наданні такої допомоги. Про таких в суспільстві говорять: «З 

ним можна йти в розвідку, такий не підведе!». 
Більше двадцяти років віддало школі подружжя Яценків — 

Григорій Кирилович та Зінаїда Олексіївна. Він — учитель фізкультури, 

вона — вчитель біології. Це завдяки Григорію Кириловичу було 

побудовано шкільний стадіон, це завдяки Зіні Олексіївні з ранньої 
весни і до пізньої осені приміщення школи буквально потопало в 

яскравих різноманітних барвах квітів, які так дбайливо пестила 

вчителька разом з учнями. І з такими вчителями було легко і приємно 
усі роки працювати директору школи. 

Дуже часто в пам’яті Павла Степановича Скавронського 

зринають спогади про багаторічну, творчу спільну роботу з своїм 

колегою, вчителем біології Василем Федоровичем Мудраком: 
«Наша перша зустріч. Це було невдовзі після страшної 

Чорнобильської трагедії. Прийшли тоді до школи двоє ще молодих 

вчителів: Василь Федорович та його дружина Людмила Леонідівна, 
вчитель російської мови та літератури. Прийшли в пошуках роботи. 

Вияснилось, що обоє — переселенці з зони безумовного відселення 

найбільшої в історії людства техногенної Чорнобильської катастрофи. 
Для проживання вони обрали населений пункт Гришківці, де купили 

будинок. В розмові відразу проявилась якась довіра до цих людей, тим 

більше, що в школі були й вакантні години як біології, так і російської 

мови та літератури, і ми стали працювати разом. З тих пір, як одна 
мить, пролетіло чверть століття. 

Безболісно молоде подружжя влилось в новий для них 

педагогічний колектив. Василь Федорович невдовзі своєю працею та 
доброзичливим ставленням до учнів, батьків та працівників школи 

завоював авторитет вимогливого, справедливого, відповідального 

працівника. Невдовзі прийшли й перші успіхи педагогічної праці. Він 
переобладнав біологічний кабінет, по новому систематизував наявну 

наочність, поповнюючи її щороку новими й новими посібниками, 

методичними розробками, роздавальним матеріалом. Глибоке знання 

свого предмету, вільне володіння методикою та сучасними прийомами 
викладання, максимальне використання матеріально-технічної бази 

кабінету на уроках дали свої позитивні результати. Його учні 

незабаром стали займати призові місця в міських і навіть в обласних та 
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республіканських предметних олімпіадах та різноманітних конкурсах з 
біології. Він весь час удосконалював навчально-виховний процес та 

удосконалювався сам. Він не знав творчого спокою і весь час був в 

русі, прогресуючи з кожним роком та удосконалюючи свою 
педагогічну майстерність. 

Одинадцята школа завдячує Василю Федоровичу і зразковим 

станом навчально-дослідних ділянок, якими він завідував чверть 

століття. Багато років підряд відповідно до Положення про навчально-
дослідні ділянки своєчасно і в оптимальні строки земельний наділ 

ділянок під керівництвом та активною участю самого Вчителя 

перекопувався учнями, засаджувався, доглядався на протязі 
вегетаційного періоду та зібраний врожай поступав в шкільну їдальню 

або в найближчі від школи дитячі садки. Дотримувались обов’язково і 

вимоги сівозміни, проводились і навчальні досліди по вирощуванню 

рослин та догляду за ними. Лише в останні роки бюрократичні 
перепони гальмували використовувати сільськогосподарську 

продукцію вирощену на присадибній ділянці для харчування учнів. Але 

на обласних конкурсах-оглядах навчально-дослідних ділянок 
неодноразово одинадцята школа обов’язково займала призові місця, 

залишаючи позаду себе навіть суто сільські школи з інших районів 

області. І все це завдяки невтомній діяльності Вчителя на уроках 
сільськогосподарської праці та під час літньої практики учнів. 

Завдяки ініціативі та ентузіазму Василя Федоровича щороку з 

ранньої весни і до пізньої осені на шкільних квітниках цвіли 

різноманітні квіти, які радували своїм естетичним виглядом і учнів, і 
вчителів та інших працівників школи, і усіх жителів мікрорайону, які 

проходили повз шкільну садибу. 

А шкільний сад плодоносив щороку також завдяки вмілим 
садівничим прийомам по догляду за садом, здійснення яких не 

обходились без Василя Федоровича. 

Трудовий колектив школи в свій час виявив йому високе довір’я і 
багато років підряд Василь Федорович очолював ще й шкільний 

профспілковий комітет. А це — турбота про відповідні умови роботи та 

відпочинку працівників школи, екскурсійні подорожі, санаторно-

курортне лікування, надання матеріально-грошової допомоги, 
організація вітань членів колективу та пенсіонерів з ювілейними 

датами, на кінець і організація похоронів, і таке частенько бувало... А 

ще проведення засідань профкому, оформлення протоколів, участь в 
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міських та обласних профспілкових нарадах і т. д. І усіма цими 
проблемами він займався, і на всю цю безоплатну діяльність він 

витрачав особистий час, і на все це його вистачало. 

А ще він завжди був класним керівником. Йому, як чоловікові, 
доручались не завжди кращі класи. Але він безвідмовно виконував 

доручену йому роботу. При першій же необхідності, при першій 

можливості відвідував батьків та учнів дома. За чверть століття вивчив 

мікрорайон школи так, що міг би потрапити до будь-якого учня з 
закритими очима. В нього завжди була належним чином оформлена 

документація, але, саме головне, він завжди виховував в учнів 

особистим прикладом найкращі патріотичні риси громадян нашої 
незалежної держави, активну життєву позицію. 

Думка колишніх учнів про Вчителя, як лакмусовий папірець, 

характеризує його найбільш об’єктивно. І на протязі усіх років — лише 

позитивні відгуки випускників школи. Часто випускники заходили до 
школи і висловлювали йому почуття вдячності за отримані від нього 

знання та належне громадянське виховання. 

Разом з дружиною Людмилою Леонідівною вони виростили двоє 
дітей. Нині дочка Таїса та син В’ячеслав мають вже свої сім’ї. 

Навчались в тій же одинадцятій школі, де й працювали батьки, після 

закінчення школи здобули вищу освіту. Працюють нині на 
відповідальних посадах. Радували останнім часом Василя Федоровича і 

його четверо онуків!!! 

Але не таке вже й безхмарне життя прожив Василь Федорович, як 

може здаватись з першого погляду. Чого варте лише тимчасове 
проживання в зоні Чорнобильської аварії? А залишення там ново 

побудованого будинку та майна? А сам факт цього переселення? А 

отримане тоді опромінення? Важким горем для нього і для його сім’ї 
була також передчасна втрата дружини, яка пішла з життя ще раніше 

нього. Усього не перелічити… 

І ось його не стало… Пішов з життя не досягши й пенсійного 
віку... Вперше за чверть століття не встиг зібрати своєчасно насіння з 

чорнобривців, які поломеніли біля школи… І багато чого ще не встиг. 

В нього ж залишились ще не виконаними багато далекосяжних 

планів…  
В народі кажуть, що людина живе стільки, скільки її пам’ятають. 

Тож його учні, випускники минулих років, і батьки, і колеги по роботі 
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будуть довго зберігати пам’ять про цю хорошу людину, нашого 
Вчителя!!! Пам’ять нетлінна…». 

За дуже довгий період роботи на керівній посаді довелось 

попрацювати з великою кількістю педагогічних, і не тільки, 
працівників. Дуже хороші позитивні враження залишились в 

Скавронського Павла Степановича від багаторічної співпраці в різний 

період і різної тривалості на протязі майже 30-річного перебування на 

посаді директора школи з вчителями Ананченко Наталією Іванівною 
(початкові класи), Апросіною Наталією Володимирівною (англійська 

мова), Артемчук Галиною Серафимівною (українська мова та 

література), Астапюк Іриною Михайлівною (українська мова та 
література), Афонською Розалією Гатуфівною (російська мова), 

Бариновою Ніною Петрівною (початкові класи), Биченко Любов 

Анатоліївною (хімія), Борисюк Раїсою Савівною (заступник директора 

з навчально-виховної роботи, українська мова та література), Бугерчук 
Іриною Олександрівною (російська мова), Вербицькою Нілою 

Павлівною (вихователь), Волошиною Зоєю Павлівною (математика), 

Гайструк Валентиною Василівною (українська мова та література), 
Гапчуком Миколою Миколайовичем (фізкультура), Годовною 

Світланою Миколаївною (математика), Горянською Тетяною 

Миколаївною (заступник директора з навчально-виховної роботи, 
математика), Григорцевич Іриною Дмитрівною (початкові класи), 

Гумінським Всеволодом Анатолійовичем (фізкультура), Гутовською 

Людмилою Йосипівною (російська мова та література), Демчук 

Тамарою Вікторівною (початкові класи), Денисюк Катериною 
Степанівною (початкові класи), Драганом Олександром Васильовичем 

(музика, образотворче мистецтво, художня культура), Дубровіною 

Тетяною Анатоліївною (російська мова), Дуравою (Швець) Наталією 
Леонідівною (вихователь), Духовною Ольгою Михайлівною 

(українська мова та література), Замориленко Галиною Григорівною 

(початкові класи), Золотонець Галиною Миколаївною (початкові 
класи), Івановою Іриною Анатоліївною (початкові класи), 

Каліновською Вірою Веніамінівною (заступник директора з виховної 

роботи), Калінською Аллою Володимирівною (географія), Карпчук 

Ольгою Матвіївною (початкові класи), Кашперук Іриною Петрівною 
(зарубіжна література), Кащук Тетяною Петрівною (географія), 

Кащуком Аркадієм Павловичем (історія), Кирилюк Любов 

Володимирівною (географія), Кнауб Аллою Федорівною (виховна 
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робота), Кобаком Андрієм Леонідовичем (фізкультура), Ковальською 
Ларисою Михайлівною (початкові класи), Ковальчук Іриною 

Григорівною (історія), Ковтонюк Оленою Миколаївною (початкові 

класи), Комендант (потім Чумак) Оленою Вікторівною (початкові 
класи), Кордецькою Наталією Леонідівною (історія), Коренівською 

Марією Василівною (історія), Кочкою Інною Валеріївною (англійська 

мова), Кривошеєю Сергієм Дмитровичем (історія), Кузьмук Ольгою 

Олександрівною (заступник директора з навчально-виховної роботи, 
російська мова та зарубіжна література), Куліковською Лідією 

Петрівною (українська мова та література), Кучером Сергієм 

Васильовичем (математика), Кучерявою (Муравською) Валентиною 
Михайлівною (заступник директора з виховної роботи, початкові 

класи), Лазарчуком Василем Миколайовичем (трудове навчання), 

Лебедєвим Василем Костянтиновичем (фізкультура), Литвиненко 

Вільгельміною Костянтинівною (фізкультура), Лойко Ларисою 
Євгенівною (трудове навчання), Майданович Мирославою Леонідівною 

(інформатика), Мартинівською Ніною Іванівною (початкові класи), 

Марущаком Вадимом Олександровичем (історія), Мацюк Оленою 
Василівною (початкові класи), Медведюк Наталією Василівною 

(початкові класи), Мельник Наталією Олександрівною (фізкультура), 

Мельничук (Анчис) Оленою Іванівною (початкові класи), 
Мельничуком Анатолієм Леонідовичем (географія), Мимоход 

Єлизаветою Юхимівною (англійська мова), Міщенком Володимиром 

Івановичем (трудове навчання та образотворче мистецтво), Мудрак 

Людмилою Леонідівною (російська мова та література), Мудраком 
Василем Федоровичем (біологія та сільськогосподарська праця), 

Музичук Оленою Іванівною (початкові класи), Мурашевич Людмилою 

Іванівною (початкові класи), Нечипоруком Дмитром Івановичем 
(англійська мова), Нідецькою Валентиною Іллівною (російська мова та 

література), Новіцькою (Тимчук) Аллою Василівною (початкові класи, 

образотворче мистецтво), Огороднік Тетяною Володимирівною 
(російська мова та література), Пінчуковою Тетяною Василівною 

(старша піонервожата), Поповою Нелею Віталіївною (українська мова 

та література), Прадко Наталією Василівною (англійська мова), 

П’ятницькою Тетяною Арсентіївною (початкові класи), Редчиць 
Наталією Володимирівною (історія), Розвадовською Іриною 

Трохимівною (географія), Рудяк Розою Василівною (фізика), Семенцем 

Сергієм Петровичем (математика), Сівашенко Світланою Миколаївною 
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(фізика), Сідлецькою Валентиною Олександрівною (заступник 
директора з навчально-виховної роботи, українська мова та література), 

Скомаровською (Пугач) Ганною Володимирівною 

(математика),Сліпець Антоніною Володимирівною (українська мова та 
література), Смородиною Галиною Іванівною (російська мова та 

література), Сологуб Лілією Іванівною (математика), Софієнко Оленою 

Валентинівною (англійська мова), Ставінською Лілією Валентинівною 

(музика), Столяриком Іваном Йосиповичем (захист Вітчизни), 
Студзінською Любов Володимирівною (початкові класи), Сушанською 

Густою Лазарівною (російська мова та література), Тарасовим Ігорем 

Миколайовичем (ДПЮ), Токарєвою Наталією Валентинівною 
(математика), Черновою Лідією Федорівною (англійська мова), 

Юрчуком Сергієм Васильовичем (англійська мова), Федотовою (Іщук) 

Іриною Іванівною (початкові класи), Фурсовою Аллою Марцелівною 

(початкові класи), Фурсовою Наталією Борисівною (заступник 
директора з навчально-виховної роботи, російська мова та література), 

Хоменко Галиною Анатоліївною (математика), Хоменчук Вірою 

Станіславівною (початкові класи), Черновою Лідією Федорівною 
(англійська мова), Чорноплечою Раїсою Григорівною (заступник 

директора з навчально-виховної роботи, українська мова та література), 

Шеремет Людмилою Миколаївною (математика), Шибецьким Євгеном 
Вікторовичем (інформатика), Шитовою Світланою Олексіївною 

(заступник директора з виховної роботи, трудове навчання), Шишко 

Оленою Сергіївною (математика), Юрковською Валентиною 

Миколаївною (хімія), Юрчуком Сергієм Васильовичем (англійська 
мова), Яремчук Людмилою Павлівною (фізика і астрономія), Яценко 

Зінаїдою Олексіївною (біологія), Яценком Григорієм Кириловичем 

(фізкультура).З цієї величезної когорти вчителів чимало було й таких, 
які були в свій час учнями одинадцятої школи, учнями Павла 

Степановича. А здобувши педагогічну освіту, повернулись працювати 

до рідної школи. Це Астапюк (Снісарчук) Ірина, Григорцевич 
(Івасенко) Ірина, Дурава (Швець) Наталія, Кащук (Кулачок) Тетяна, 

Ковальчук (Кучерява, Муравська) Валентина, Попова (Олійник) Неля, 

Ставінська Лілія, Тимчук Алла, Юрчук Сергій, Федотова (Іщук) Ірина. 

На протязі тридцяти років невтомної праці директору школи 
Скавронському П. С. для організації продуктивної праці навчального 

закладу довелось успішно співпрацювати не лише з педагогічним 

колективом, але й в різний період з працівниками школи допоміжних 
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категорій, без якісної роботи яких навчально-виховний процес був би 
неможливий. Позитивно і якісно, вважає Павло Степанович,  

працювали на своїх робочих місцях Бабкіна Любов Миколаївна 

(прибиральниця), Баланюк Олена Іванівна (прибиральниця), Горбонос 
Ніна Миколаївна (прибиральниця), Гурковський Станіслав Йосипович 

(сторож), Гусар Ганна Петрівна (прибиральниця), Гуцалюк Станіслав 

Володимирович (сторож), Дмитришина Людмила Анатоліївна 

(секретар-друкарка), Залюбовська Галина Василівна (прибиральниця), 
Зелінська Валентина Антонівна (заступник директора з господарської 

роботи), Кабанчук Ірина Дмитрівна (кухар), Коляда Світлана 

Анатоліївна (медсестра), Коновалюк Олександра Василівна (сторож), 
Копчук Сергій Васильович (робітник по обслуговуванню приміщень і 

споруд школи), Лисюк Володимир Іванович (робітник по 

обслуговуванню приміщень і споруд школи), Лямпарська Аврелія 

Володимирівна (прибиральниця), Макарчук Броніслава Йосипівна 
(прибиральниця), Медведєва Ірина Леонідівна (логопед), Мельник 

Софія Гнатівна (секретар-діловод, заступник директора з господарської 

роботи), Михайловська Людмила Федорівна (прибиральниця), 
Назаренко Клавдія Герасимівна (прибиральниця), Обручкова Наталія 

Олександрівна (медсестра), Олійник Тетяна Степанівна (кухар-

комірник), Паробок Галина Никифорівна (завідувач бібліотекою), 
Патлань Раїса Іванівна (прибиральниця), Пінькевич Галина Миколаївна 

(прибиральниця), Савчук Ірина Станіславівна (кухар), Самарська 

Тетяна Петрівна (двірник), Тимощук Олена Анатоліївна (соціальна 

робота),Токарська Оксана Станіславівна (завідувач бібліотекою), 
Чубата Галина Василівна (підсобний працівник їдальні), Шеленгівська 

Олена Станіславівна (завідувач бібліотекою), Шеремет Тетяна 

Афанасіївна (прибиральниця), Шпаківська Наталія Юріївна 
(прибиральниця), Шульц Ірина Анатоліївна (прибиральниця), 

Щенявська Валентина Антонівна (прибиральниця), Якименко Світлана 

Володимирівна (прибиральниця). 
Школа розміщувалась у найстарішому, порівняно з іншими 

школами міста, пристосованому під школу приміщенні, побудованому 

купцем першої гільдії Давидом Абрамовичем Магазаником як жилий 

будинок ще у далекому 1897 р. У 1983 р. в школі у 12 класних кімнатах 
навчалось лише 453 учні у 15 класах, працювало 27 вчителів. В школі 

було обладнано 8 навчальних предметних кабінетів, майстерні по 

дереву та металу. До послуг дітей — працював спортивний зал (нині це 
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просто кімната для занять фізичною культурою), шкільний стадіон, 
піонерська кімната, спортивний та географічний майданчики, 

навчально-дослідні ділянки, бібліотека. Поступово з кожними роком 

збільшувалось кількість класів і, цілком закономірно, — кількість 
учнів. Щороку школа випускала два класи восьмикласників, а набирала 

по три класи учнів до першого класу. Адже мікрорайон школи 

розширювався, створювались нові вулиці, будувались нові будинки, 

збільшувалось кількість жителів. І, як наслідок, збільшувалась в школі 
кількість учнів і педагогічних працівників. Школа вже не могла 

вмістити усіх бажаючих вчитись в одинадцятій школі учнів з свого 

мікрорайону. У 1999 р. в школі навчалось аж 796 учнів у 28 класах (24 
класи — в 12 класних кімнатах у дві зміни, три перших класи 

шестирічного віку — в приміщеннях дитячих садків, один клас, який 

мав найменшу кількість учнів — не мав своєї закріпленої за ним 

класної кімнати, а навчався в класних кімнатах, учні яких йшли на 
уроки фізкультури в спортзал, або на уроки трудового навчання в 

майстерню). І змушені були досить велика кількість дітей шкільного 

віку з мікрорайону школи добиратись на навчання до інших навчальних 
закладів міста, які розміщувались в центрі — першої, другої, п’ятої, 

п’ятнадцятої шкіл. А школа з 1992 р. була вже не восьмирічною, а 

середньою — загальноосвітньою І-ІІІ ступенів. 
Усі роки відчутну матеріальну допомогу школі надавали трудові 

колективи шефських промислових підприємств міста. У директора 

школи Скавронського П. С. склались дружні стосунки з їх керівниками: 

директором молокозаводу Гончаруком Станіславом Михайловичем, 
директором консервного заводу Дідичуком Володимиром Гнатовичем,  

директорами Бердичівського виноробного заводу Мазуром Миколою 

Серафимовичем, Дорофеєвим В’ячеславом Олександровичем, 
Любарцем Олексієм Сергійовичем, генеральним директором фірми 

«Агромашсервіскомплект» Медведчуком Валентином Наумовичем. 

Не одне десятиліття проблемою школи була організація 
повноцінного харчування учнів. Одна з небагатьох, школа не мала 

власної їдальні, а учні для харчування користувались лише буфетом, аж 

доки міська санітарно-епідеміологічна станція не наклала вето на його 

роботу, мотивуючи свої дії тим, що в школі немає каналізації. 
Виконком міської Ради народних депутатів прийняв рішення про 

добудову роздавального пункту для харчування дітей на 40 місць. 

Виконавцем робіт мало бути будівельно-монтажне управління (БМУ) 
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«Промжитлобуд-6». Рішень було декілька, але справа з місця не 
зрушувалась. Адже перш ніж приступити до будівництва, треба було 

виготовити технічну проектну документацію. Але школі було 

відмовлено, мовляв, немає чим розрахуватися з проектним інститутом.  
Це й насправді було так. Обласний відділ народної освіти виділив 

кошти, а вже як краще, по господарському їх використати треба було 

вирішувати на місці. І міськвиконком, порадившись з міськвно, 

приймає рішення використати ці кошти на реконструкцію середньої 
школи № 10, яка розташована в районі заводу «Прогрес», а не на 

нагальні потреби одинадцятої школи. Після багатьох спроб добитися 

включення в план виготовлення проектної документації на будівництво 
роздавального пункту, директор школи вирішив будувати його 

господарським способом. Вірніше, навіть не сам пункт, а лише 

каналізацію, без якої, як було зазначено в акті перевірки школи 

санітарно-епідеміологічною станцією, шкільний буфет навіть не мав 
права працювати. 

І знову перед директором постало «вічне» питання: а хто ж 

візьметься за виготовлення проектної документації на спорудження 
місцевої каналізації? Ось так, представляючи собі лише перелік 

проблем, пов’язаних з поліпшенням харчування учнів в школі, можна 

дійти до висновку, що це все коштувало, мабуть, керівнику школи 
нервів, при мовчазному спогляданні на ці актуальні проблеми 

вищестоячого керівництва. 

Але ось, на кінець, головний лікар санітарно-епідеміологічної 

станції Усачов Г. І. написав розпорядження, в якому чорним по білому 
було сказано: «дозволяю тимчасово побудувати водонепроникний 

вигріб господарським способом для приймання стічних вод…». 

А що значить для школи будувати такий вигріб господарським 
способом? Десь потрібно було шукати «доброго дядю», щоб допоміг 

будівельними матеріалами, виділив самих будівельників і т. д. Довго 

розповідати про те, як Скавронський П. С. шукав того «дядю». Але 
досить сказати, що він його все таки знайшов, наперекір, а не завдяки 

комусь… Допомогли промислові підприємства міста і навіть району. 

Так, Бердичівський консервний завод (районного, а не міського 

підпорядкування) виділив необхідні будівельні матеріали. 
Бердичівський молокозавод — дав будівельників для безпосереднього 

виконання робіт. Бердичівський завод безалкогольних напоїв також 

допоміг людьми… 
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І ось, в кінці листопада 1986 р. шкільний буфет восьмирічної 
школи № 11 було нарешті каналізовано і відкрито для харчування учнів 

та працівників школи. Працівники міського комбінату громадського 

харчування почали доставляти сюди кондитерські та кулінарні вироби. 
А генеральний директор фірми «Агромашсервіскомплект» 

Медведчук Валентин Наумович допоміг вирішити питання 

асфальтування подвір’я школи: 3 березня 1989 р. на подвір’ї школи 

було покладено нове асфальтове покриття. І ще для школи згодом було 
придбано за кошти фірми «Амаско» (таку назву отримала фірма 

«Агромашсервіскомплект») концертний баян, який так необхідний тоді 

був на уроках вчителю музики. А директор молокозаводу 
Гончарук С. М. силами будівельної бригади молокозаводу побудував 

приміщення для шкільної їдальні та надавав щорічно допомогу школі, 

виділяючи необхідну кількість фарби для фарбування підлоги під час 

ремонту школи в ході підготовки до нового навчального року. Учні 
школи на уроках суспільно-корисної праці, на які в кожному класі 

виділялось тоді по дві тижневі години, збивали весь навчальний час в 

шкільній майстерні дерев’яні щити для соковижимальних пресів 
консервного заводу, а консервний завод виділяв школі кошти для 

проведення екскурсій з учнями в інші міста України. Ось таке 

взаємовигідне співробітництво між школою і промисловими 
підприємствами міста було організоване директором школи в той час. 

12 грудня 1997 р. в школі було проведено вечір присвячений 

сторічному ювілею приміщення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 11. Крім учнів, учителів та працівників школи, були запрошені всі 
пенсіонери, окремі випускники різних поколінь, представники 

шефських підприємств, відділу освіти та міського виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради. Радо зустрічали гостей учні 
школи. Тут зустрілися люди, доля яких була тісно пов’язана з рідною 

школою та один з одним. Окремі вчителі, які перебували на пенсії, 

протягом багатьох років навіть не бачились. А тут — така зустріч і 
радість спілкування. Для гостей було проведено екскурсію по школі, 

показано навчальні кабінети, вестибюлі та інші приміщення. 

Був присутнім на святі і колишній директор школи Любарський 

Іван Володимирович, який очолював педагогічний колектив з 1949 по 
1958 рік. Це завдяки його зусиллям і клопотанням було проведено 

реконструкцію школи і надбудовано другий поверх ще у 1959 році. 
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Багато хороших слів вдячності було сказано на вечорі про 
ветеранів школи: вчителів початкових класів П. С. Вугляр, Т. С. Сірук, 

Л. А. Січенко, Ю. П. Пушкарук, Н. С. Богуш, В. М. Багінську, 

Г. Г. Замориленко, трудового навчання — В. М. Шумила, російської 
мови — Г. Л. Сушанську, Л. Й. Гутовську, математики — Л. І. Сологуб, 

Г. А. Хоменко, Р. В. Рудяк, географії — Л. В. Кирилюк, української 

мови — В. М. Шевченко, Г. С. Артемчук, Л. О. Миколенко, фізики — 

Г. Д. Трифонову, історії — Г. І. Медведюка, М. В. Коренівську, завучів 
школи — О. М. Кам’янецьку, Р. С. Борисюк, В. O. Сідлецьку. 

Згадали на вечорі і ім’я Кащука Аркадія Павловича, який 

працював директором школи з 1963 по 1983 рік. За цей час було 
побудовано нову майстерню, посаджено сад, повністю забезпечено 

школу технічними засобами навчання, упорядковано квітники. Він 

єдиний з працівників школи був удостоєний високого звання 

«Заслужений учитель УРСР». 
Виступили на святі і привітали школу зі сторічним ювілеєм 

приміщення перший заступник міського голови В. М. Ланських, 

головний спеціаліст відділу освіти виконавчого комітету Бердичівської 
міської ради В. І. Толочко, завідуючий міським методичним кабінетом 

Ю. В. Горянський. 

Голова правління ВАТ «Бердичівський молокозавод» 
С. М. Гончарук від імені трудового колективу привітав колектив зі 

знаменною подією і вручив подарунок - кольоровий телевізор. 

Виступи ветеранів школи і гостей урізноманітнювали номери 

художньої самодіяльності, підготовлені учнями і вчителями школи. 
Після закінчення урочистого вечора гостям було запропоновано 

оглянути чотири виставки: квітів, учнівських малюнків, учнівських 

виробів та фотознімків з архіву школи. 
З метою демократизації управління школою в одинадцятій  

школі, в одній з перших серед шкіл міста та навіть і області, ще у 

1989 р. було проведено загальношкільну конференцію педагогічних 
працівників, представників громадськості, батьків і учнів та створено 

раду школи. 

Довго і старанно готувалися до конференції, яка стала вищим 

органом самоуправління школи. На конференцію було обрано 
114 делегатів із правом вирішального голосу в рівній кількості від 

кожної з таких трьох категорій: учнів другого ступеня школи, учителів 

та інших працівників школи, батьків і представників громадськості, 
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тобто, кожну категорію представляли 38 делегатів. На зборах 5-8 класів 
кожен клас обрав по чотири делегати, а четверті класи по три. На 

батьківських зборах від кожного класу — по два делегати від батьків та 

представників громадськості. На зборах вчителів і представників 
школи затвердили 38 делегатів. Крім того, учні висували по одному 

кандидату від класу до ради школи по народній освіті, а батьки — по 

одному від кожної паралелі перших-восьмих класів. Громадські 

організації промислових підприємств мікрорайону запропонували 
кандидатами в раду школи своїх представників. Серед вчителів школи 

було проведено соціологічне дослідження по виясненню громадської 

думки щодо кандидатур вчителів та інших працівників школи до ради 
та на посаду голови шкільної ради по народній освіті. Узагальнені 

результати соціологічного дослідження були оголошені на зборах. 

Підготовкою зборів керував оргкомітет, до складу якого увійшли 

директор школи та його заступник по навчально-виховній роботі, 
секретар первинної партійної організації, голова профкому, секретарі 

вчительської та учнівської шкільних комсомольських організацій, 

голова учкому, представники громадських організацій промислових 
підприємств мікрорайону. Голову вибирали на альтернативній основі. 

У призначений день делегати конференції зібралися в школі. 

Перш ніж проводити вибори ради школи та голови, затвердили статут 
неповної середньої школи № 11, який би відповідав діючим на той час 

нормативним документам про школу. 

Ухвалили, що вищим органом самоуправління є конференція 

шкільного колективу, яка проводиться один раз на рік. Делегати з 
правом вирішального голосу обираються зборами колективів учнів, 

шкільних працівників, батьків і представників громадськості в рівній 

кількості від кожної з трьох категорій. 
Затвердили питання, які вирішує конференція шкільного 

колективу, та ті, що в компетенції ради школи. 

Вирішили, що до склади ради школи входитимуть по п’ять 
представників від кожної з її категорій. Крім того, членами її повинні 

бути голова ради та директор школи. 

Особливо гостра дискусія виникла на конференції, коли йшла 

мова про встановлення єдиної форми для учнів. Більшість висловилася 
за єдину форму, тому що вона дисциплінує, настроює на робочий лад, 

підкреслює строгість і не приносить великих грошових затрат для 

батьків. Інша справа, що її потрібно зробити зручнішою і красивішою. 
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На завершення конференції лічильна комісія оголосила 
результати таємного голосування. В бюлетень на голову ради школи 

було внесено дві кандидатури: вчителя технічної праці і креслення, 

відмінника народної освіти УРСР В. І. Міщенка і вчительки математики 
Т. М. Горянської. Більшістю голосів головою шкільної ради по 

народній освіті обрали секретаря вчительської комсомольської 

організації Тетяну Миколаївну Горянську. Членами ради стали 

директори молочного і консервного заводів С. М. Гончарук, 
В. Г. Дідичук, секретар парторганізації консервного заводу 

Г. М. Данилюк, голова батьківського комітету школи Е. Б. Белінський, 

голова міського спорткомітету М. М. Гапчук, заступник директора по 
навчально-виховній роботі В. О. Сідлецька, вчителі Л. Ф. Чернова, 

Г. В. Скомарівська, Г. Г. Замориленко, М. В. Коренівська та учні 

Світлана Крисюк, Оксана Лисюк, Ірина Снісарчук, Тетяна Лисюк, 

Олена Капралюк. 
На своєму організаційному засіданні рада обрала бюро, комісії 

ревізійну, по навчально-виховній роботі, господарсько-трудову. 

Були заслухані на наступних засіданнях ради також питання про 
атестацію педагогів, стан успішності і поведінки деяких учнів, 

навчально-виховної роботи в 7-А класі, про хід будівництва шкільної 

їдальні, виконання рішень загальноосвітньої конференції по 
дотриманню єдиної шкільної форми одягу. Матеріали висвітлювались в 

куточку «Діє шкільна рада». 

Таким чином, було вперше в м. Бердичеві апробовано 

демократичну процедуру проведення загальношкільної конференції та 
вибори на ній шкільної ради на основі альтернативних кандидатур. І з 

того часу, починаючи з 1989 р., директор школи Скавронський П. С. 

щорічно організовував проведення в школі загальношкільних 
конференцій, які заслуховували звіт директора школи, вирішували  

важливі питання життя школи та обирали, або поновлювали склад ради 

школи. 
Влітку 1989 р. за наполяганням та ініціативою директора школи 

Скавронського П. С. було вирішено проблему шкільного даху — було 

замінено весь шифер, який відслужив свій вік, на новий. Тобто, дах 

школи було повністю перекрито. Для цього було закуплено необхідні 
матеріали і міський відділ народної освіти уклав договір з 

новоствореним кооперативом «Пошук» на ремонт даху школи, який і 

виконав роботу, закінчивши її 31 серпня.  
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У грудні 1989 р. першими з-посеред освітянських колективів 
міста пройшли в одинадцятій школі збори по висуненню кандидата в 

депутати до міської Ради. 

А цій події передувало політзаняття педагогів, на якому вивчали 
закони про вибори народних депутатів республіки та депутатів 

місцевих Рад. І от під час жвавої дискусії було вчителями висловлено 

думку-пропозицію: «А що, як і нам спробувати без рознарядок і 

нав’язувань згори висунути кандидатом до міської Ради свого-таки 
працівника». Провели щось на зразок соціологічного дослідження в 

своєму ж колективі. Перевага в тому анкетуванні була на боці 

П. С. Скавронського… 
Учасники зборів по висуненню кандидата в депутати до 

Бердичівської міської ради одностайно висловили упевненість, що 

директор школи гідно представлятиме інтереси виборців в органі 

державної влади, бо він принциповий, уболіває за справи жителів 
мікрорайону в цілому і виборчого округу № 4 зокрема. Таку думку 

трудового колективу підкріпили щирі почуття промовців — секретаря 

первинної парторганізації Т. В. Огороднік, завідуючої бібліотекою 
Г. Н. Паробок, вчителів Г. Л. Сушанської, Г. В. Скомаровської, 

І. І. Іщук. Переконався в одностайності колективу і присутній на зборах 

член міської виборчої комісії, викладач Бердичівського 
машинобудівного технікуму Е. В. Климов. 

В ході здійснення своєї педагогічної діяльності, а особливо в 

роки керівництва школою, щоденна турбота, і роздуми, і помисли 

Скавронського П. С. були звернені не лише до дітей, а й до їх батьків. 
Адже без спільних зусиль сім’ї, громадськості й школи годі було 

говорити про якісь успіхи в роботі. Про таку співдружність неухильно 

дбав ще А. П. Кащук, учитель і наставник Павла Степановича, його 
попередник на посаді директора школи. Залишалось лише 

підтримувати і розвивати усталені в школі традиції в роботі з батьками. 

Стало звичним, що поруч зі стендом відмінників навчання багато років 
в 11-й школі оновлювався і доповнювався стенд з фотознімками батьків 

— перших помічників учительства, найчутливіших до потреб школи. 

Але головним в роботі директора школи, поряд з проведенням 

своїх уроків, Скавронський П. С. вважав все-таки відвідування і аналіз 
уроків та позакласних заходів своїх колег — вчителів школи. Більш як 

за 30-річний період роботи на адміністративній посаді, ним були 

відвідані та проаналізовані більше семи тисяч уроків, і це лише за 
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скромними підрахунками, до кожного відвіданого уроку робився 
педагогічний аналіз і давались численні методичні рекомендації 

вчителям для поліпшення якості їх уроків. Вивчалась директором і 

система роботи кращих вчителів школи, система виховної роботи з 
певного напрямку діяльності класних керівників. 

Дуже скрупульозно готувався Павло Степанович до проведення 

власних уроків. Жодного уроку в своєму житті не провів без 

методичної цілеспрямованої підготовки, без наявності власноруч 
написаного поширеного поурочного плану, без наочності. 

Демонстраційні географічні карти, таблиці, географічні атласи, 

контурні карти та інші наявні в школі наочні посібники широко 
використовувались ним в повсякденній практиці проведення своїх 

уроків. Використовувались технічні засоби навчання, демонструвались 

діафільми з шкільної діатеки кабінету географії, кінофільми та 

кінофрагменти, яких було достатньо в наявності в міській фільмотеці. 
Усі роки роботи в школі Павло Степанович займався разом з 

учнями спостереженнями за погодою. Власне це була вимога шкільної 

програми з географії, яка вимагала від учнів спостерігати за погодою і 
вести календар погоди. А для того, щоб контролювати, як учні 

виконують цю вимогу, треба було вчителю самому також спостерігати і 

вести записи в своєму календарі для того, щоб можна було порівняти 
учнівські спостереження з реальними, зроблені вчителем. За ведення 

календарів погоди в класах, де вивчалась фізична географія, щомісяця 

вчитель виставляв оцінки. І трапилось так, що Скавронському П. С. 

вдалось зареєструвати саму мінімальну температуру повітря для 
Бердичева за весь період інструментальних спостережень за погодою. 

Це трапилось 9 січня 1987 р. Стовпчик термометра в мікрорайоні 

Новосьолки на околиці Бердичева опустився о 7 год. 30 хв. до -35°. 
Через годину було зареєстровано температуру -36°. А о 9 годині ранку, 

коли почало підійматися сонце, стовпчик термометра опустився до 

рекордної відмітки -38°, після чого температура повітря почала 
поступово підвищуватись. Цей показник мінімальної температури 

повітря і став рекордним не лише для території Бердичева, але й навіть 

для території всієї Житомирської обл. Адже до того часу найбільш 

низькими температурами, які будь-коли спостерігались на 
Житомирщині, були -35° для Житомира, -34° для Овруча та Новограда-

Волинського та -37° для Олевська. Метеорологічні станції Києва 
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реєстрували в цей день в столиці України мінімальну температуру 
повітря — -32°. 

Метеорологічна служба передбачила зниження температури 

повітря в той день до -38° в окремих місцях Житомирської обл., 
пояснюючи це вторгненням холодних арктичних повітряних мас з 

півночі та їх подальшим охолодженням внаслідок теплового 

випромінювання поверхні землі при безхмарній погоді. 

Той січень 1987 р. видався надзвичайно холодним не лише в 
м. Бердичеві, але й в усій північно-західній та центральній частинах 

Східноєвропейської рівнини. На певний час тоді навіть було зупинено 

рух залізничного транспорту внаслідок екстремальних погодних умов в 
Греції, Югославії, Великобританії та деяких інших країнах Західної 

Європи. 

Поворотним у краєзнавчій діяльності Скавронського П. С. став 

1996 рік. Цього року Павло Степанович вперше взяв участь у роботі 
Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції, яка була проведена 

під егідою Житомирського науково-краєзнавчого товариства 

дослідників Волині. На конференції «Малинщина у просторі і часі» 
Скавронський П. С. виступив з доповіддю «Г. Г. Богун — невтомний 

дослідник Житомирщини». Дебют виявився вдалим. Після цього він 

взяв на себе високу місію лідера. За його безпосередньої участі друге 
дихання отримала Бердичівська регіональна організація краєзнавців, 

яка була створена ще у квітні 1994 р. 14 травня 1998 р. за ініціативою 

Скавронського П. С. виконавчий комітет Бердичівської міської ради 

депутатів зареєстрував Бердичівську регіональну організацію 
краєзнавців, як складову частину Житомирського науково-краєзнавчого 

товариства дослідників Волині та Всеукраїнської спілки краєзнавців. 

Дружина Скавронського П. С., Мальвіна В’ячеславівна, яка тоді 
працювала вихователем дитячого садочка № 5, щотижня проводила з 

дітьми заняття краєзнавчо-туристичного гуртка «Стежками рідного 

краю», доступно розповідала їм про господарство, природу, топоніміку 
Бердичева, постійно водила їх на екскурсію до музею та цікавих місць 

Малої Батьківщини. 

Скавронський П. С. розробив програму та склав список 

літератури для вчителів шкіл міста із краєзнавчого курсу «Мій 
Бердичів». Географ за фахом, літописець за покликанням, він весь час 

перебував у пошуку. Працюючи в школі, за висновками атестаційних 
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комісій школи, міста та області мав кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вчитель-методист». 

В 1995 р. в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 11 

м. Бердичева за пропозицією директора школи Скавронського П. С. 
було створено учнівське наукове товариство. Вчителі школи на основі 

теоретичних положень розробили власну методику проведення 

учнівських наукових конференцій з широким використанням учнями 

місцевого краєзнавчого матеріалу та власних учнівських досліджень 
під керівництвом вчителя. В міру щорічного проведення таких 

конференцій розроблена методика апробувалась, коригувалась й 

уточнювалась. Так, вчителями було проведено в школі учнівські 
наукові конференції «Природа Бердичівщини» (П. С. Скавронський — 

1996 р.), «Життя і діяльність нашого земляка — М. М. Миклухо-

Маклая» (П. С. Скавронський — 1997 р.), «Соціально-економічний 

розвиток Бердичева» (А. Л. Мельничук — 1998 р.), «Розвиток географії 
на Україні: видатні українські географи та наукові колективи» 

(А. Л. Мельничук — 1999 р.), «Видатні постаті Бердичівщини» 

(П. С. Скавронський — 2000 р.), «Екологічні проблеми людства» 
(В. Ф. Мудрак — 2001 р.), «Сучасні проблеми і перспективи розвитку 

промисловості Бердичева» (І. Т. Розвадовська — 2002  р.). 

Учням, які найкраще підготували наперед визначені планом 
окремі питання, активно вели дискусії і робили доповнення під час 

проведення учнівських конференцій, тобто проявляли нахил до 

дослідницької наукової роботи, було запропоновано брати участь у 

підготовці учнівських науково-дослідницьких робіт. Починаючи з 
1996 р., окремі, найбільш талановиті учні, вже брали участь в різних 

етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів 

Малої академії наук України. 
Відсутність цілісного краєзнавчого нарису з географії 

Бердичівщини спонукала до обрання учнями за порадою вчителів 

географії таких тем науково-дослідницьких робіт, які б сприяли 
систематизації та узагальненню розрізнених матеріалів та власних 

спостережень учнів за природою оточуючої місцевості. Так, темами 

наукових інтересів учнів стали: «Географічне положення, геологічна 

будова, рельєф і корисні копалини Бердичівщини», «Клімат 
Бердичівщини», «Топоніміка Бердичівщини», «Промисловість 

Бердичева», «Археологічна карта Бердичівщини» і т. д. 
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Безпосередніми науковими керівниками науково-дослідницьких 
робіт учнів були, як правило, як вчителі школи, так і її директор. 

Особливістю педагогічного керівництва науково-дослідницькою 

роботою учнів було переважання найбільш ефективної індивідуальної 
роботи в поєднанні з цілеспрямованою самостійною роботою учнів. На 

підготовчому етапі науковий керівник ознайомлював юного дослідника 

із способами збору та інтерпретації географічних даних, обирав разом з 

учнем проблему та тему дослідження, визначав його мету і завдання, 
розробляв план і програму дослідження, ознайомлював дослідника з 

розробленими методиками вивчення географічних явищ, процесів, 

об’єктів відповідно до обраної теми і, нарешті, ознайомлював із 
джерелами наукової інформації, в тому числі із картографічними 

матеріалами з обраного напрямку дослідження. 

В загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 11 м. Бердичева за 

ініціативою директора школи Скавронського П. С. було запроваджено 
поглиблене вивчення географії, яке обговорювалось і назрівало в 

педагогічному та учнівському колективах на протязі декількох років. 

Для цього велася цілеспрямована підготовка. Не дивлячись на 
незадовільне тогочасне матеріально-технічне забезпечення в школі 

зуміли переобладнати кабінет географії, змінити його інтер’єр, 

придбати сучасний телевізор та відеоплейєр, виготовити на замовлення 
необхідні шафи для наочності, обладнати досить прості, але 

оригінальні пристосування для зберігання та зручного використання 

демонстраційних географічних карт. 

Позитивним виявився досвід систематизації наочності, яка з року 
в рік накопичувалась в географічному кабінеті, використанні в 

навчальному процесі географічного майданчика, результатів 

краєзнавчої роботи, проведенні близьких та далеких екскурсій по 
рідному краю, участі учнів в міських та обласних олімпіадах юних 

географів-краєзнавців і організації наукових досліджень з 

географічного краєзнавства в шкільному відділенні Малої академії наук 
України. 

Перш ніж розпочати поглиблено вивчати географію намагалися 

познайомитись з досвідом роботи інших шкіл області та республіки. 

Але на території Житомирської області жодної такої школи не 
виявилось. Таким чином, одинадцята школа була єдиною на 

Житомирщині, яка запровадила поглиблене вивчення географії і 

працювала в даному напрямі багато років. В робочий навчальний план 
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школи за рахунок інваріантної та варіативної частин було 
цілеспрямовано включено спеціалізовані навчальні курси: 

«Навколишній світ» (1 кл. — 34 год., 2 кл. — 34 год.), 

«Природознавство» (3 кл. — 68 год., 4 кл. — 53 год.), «Географія 
рідного краю» (5 кл. — 34 год.), «Загальна географія» (6 кл. — 68 год.), 

«Географія материків і океанів» (7 кл. — 68 год.), «Фізична географія 

України» (8 кл. — 68 год.), «Загальне землезнавство» (8 кл. — 68 год.), 

«Історія географічних досліджень» «8 кл. — 34 год.), «Економічна і 
соціальна географія України» (9 кл. — 68 год.), «Геологія» (9 кл. — 

68 год.), «Основи виробництва» (9 кл. — 68 год.), «Економічна і 

соціальна географія світу» (10 кл. —68 год., 11 кл. — 68 год.), 
«Картографія з основами топографії» (10 кл. — 68 год., 11 кл. — 

68 год.), «Охорона природи» (10 кл. — 68 год.), «Основи економічних 

знань» (11 кл. — 68 год.). 

У вересні 1999 р. директор школи брав участь в роботі 
Міжнародного семінару на географічному факультеті Харківського 

державного університету, де поділився вивчення географії та 

ознайомився з роботою Новомерчицької середньої школи з 
поглибленим вивченням географії та впровадженою системою 

безперервної географічної освіти: дитячий садок — школа — вищий 

навчальний заклад. Позитивна результативність спільної роботи 
Новомерчицької школи та географічного факультету Харківського 

університету підтвердила правильність обраного одинадцятою школою 

шляху по впровадженню профільних предметів для поглибленого 

вивчення географії. 
Але для реалізації хорошої ідеї необхідно було мати відповідно 

підготовлені педагогічні кадри. Про це в одинадцятій школі також 

завчасно подбали. Так директор школи — випускник географічного 
факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 

Успішно закінчив заочне навчання та отримав диплом спеціаліста на 

географічному факультеті Київського національного університету 
ім. Т. Шевченка, а невдовзі став аспірантом-заочником кафедри 

економічної та соціальної географії, вчитель географії Анатолій 

Мельничук. Закінчували також заочно VІ курс географічного 

факультету цього ж університету вчителі початкових класів Олександр 
Григорцевич та Олена Мацюк, навчалась тоді заочно на V курсі 

вчитель початкових класів Ірина Григорцевич. Навчався заочно на IV 
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курсі природничо-географічного факультету Вінницького 
педагогічного університету вчитель технічної праці Василь Лазарчук.  

Проте, для удосконалення процесу вивчення профільних курсів з 

географії існувало цілий ряд проблем. Тому на усіляких нарадах, 
конференціях, семінарах, а також перед освітянським керівництвом 

різного рівня директор школи озвучував постійно ці проблеми. Ось, 

наприклад, лише деякі з них: необхідність оновлення та приведення у 

відповідність до тогочасних тенденцій і тогочасного стану 
господарського та політичного розвитку Програми для шкіл з 

поглибленим вивченням географії, які не перевидавались багато років, 

необхідність створення кожному вчителю реальних можливостей та 
умов для забезпечити усіх його учнів обраними ним підручниками та 

іншими посібниками одного з обраних авторів, а не по кілька 

підручників на клас з одного предмету та ще й різних авторів, 

необхідність видання посібників для профільних курсів з геології, 
історії географічних досліджень, картографії та охорони природи для 

середньої школи, які ніколи до цього не створювались раніше і ніколи 

не видавались, а їх необхідно було створити, видати і забезпечити ними 
школи з поглибленим вивченням географії. Гальмувало роботу вчителя 

при викладанні профільних курсів з географії також, на думку 

Скавронського П. С., випуск картографічними підприємствами 
недовговічних паперових демонстраційних карт, які не були 

наклеєними ні на прозору плівку, ні на марлю. А ламіновані 

демонстраційні карти були занадто дорогими і незручними в 

користуванні, що створювало незручності в роботі вчителя географії. 
Пропонував Павло Степанович також, щоб випускний шкільний 

екзамен з географії, в присутності викладачів географічного 

факультету, офіційно зараховувати як вступний до вищої школи за 
угодою з географічним факультетом вищого навчального закладу. 

Адже позитивний досвід з даної проблеми географічний факультет 

Харківського університету вже мав. А Павло Степанович також вже 
мав попередню усну домовленість про співпрацю з деканом 

географічного факультету Київського національного університету 

ім. Т. Шевченка. Залишалось лише юридично оформити відповідні 

документи… 
Взагалі, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 м. Бердичева 

працювала як школа з поглибленим вивченням географії загалом 

чотирнадцять років, з 1999 по 2013 рік. Але як тільки директор школи 
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Скавронський П. С., географ за фахом, був переведений на посаду 
директора Музею історії міста Бердичева, так відразу ж з нового 

2013/14 навчального року зникли з розкладу уроків усі до єдиного 

курси поглибленого вивчення географії… І Житомирська область 
втратила оту єдину школу з поглибленим вивченням географії, яка 

працювала на її теренах досить тривалий час… 

Ще навчаючись на першому курсі університету, 

Скавронський П. С. почав купувати необхідну йому спеціальну 
літературу, передплачувати фахові наукові та методичні журнали: 

спочатку для підготовки до складання екзаменів та заліків у вищому 

навчальному закладі з різних предметів, а потім для підготовки до 
проведення своїх уроків. Адже в міській масовій бібліотеці спеціальна 

література була відсутня, на відміну від столиці та обласних центрів, де 

учителі могли і можуть донині вільно користуватися фондами обласних 

наукових бібліотек чи літературою бібліотек вищих навчальних 
закладів і науково-дослідних інститутів. Поступово його власна 

домашня книгозбірня досягла значних розмірів. Адже чим більше 

книжок у бібліотеці, тим важче відшукати необхідну, якщо немає 
системи в їх розміщенні. Виникла проблема пошуку необхідної книги в 

особистій бібліотеці, яка з роками стала налічувати вже кілька тисяч 

різноманітних науково-методичних книжок та журналів. Тому, щоб не 
витрачати багато часу на пошук необхідної книги чи журналу, ним була 

створена сучасна інформаційна бібліографічна електронна системи 

обліку книг, наукових журналів, окремих наукових публікацій власної 

бібліотеки вчителя географії. Тепер кожна книга чи журнал стоять у 
визначеному для них місці і для їх пошуку витрачається обмаль часу. А 

нині бібліотека вже налічує більше чотирьох тисяч одиниць зберігання 

методичної, географічної, історичної та краєзнавчої літератури. А 
розроблена система обліку книг у власній бібліотеці опублікована вже 

в багатьох наукових виданнях. Її тепер можуть використовувати усі 

інші бажаючі вчителі. 
За вимогою часу, у 2005 р. в школі було організовано роботу 

педагогічного колективу по створенню шкільних символів — прапора, 

герба та гімну своєї школи. Проект герба школи, який запропонував 

вчитель образотворчого мистецтва Драган О. В., було погоджено з 
головою всеукраїнської громадської організації «Українське 

геральдичне товариство» Андрієм Гречилом, який був учасником 

декількох науково-краєзнавчих конференцій на теренах Житомирщини, 
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в тому числі він був учасником однієї з краєзнавчих конференцій у 
Бердичеві. Таким чином, герб школи відповідав усім вимогам 

геральдики. 

Вчитель початкових класів Фурсова Алла Марцелівна написала 
слова гімну школи, а вчитель музики Драган Олександр Васильович 

написав музику: 

Рідна школа 

Моя одинадцята школа — 
Колиска дитячих надій. 

Чорнобривці квітують навколо, 

Мов той вихор щоденних подій. 
Тут вінчає дзвінок щогодини 

Юні душі і мудрі серця. 

Непомітно над школою плине 

Синій птах, що зоветься життя. 
Приспів: В світанкову світлу пору 

Відлітають пташата з гнізда. 

Одинадцята рідна школо, 
Ти навчаєш нас істин життя. 

Світанково, веселково 

Усміхається вікнами клас. 
Одинадцята рідна школо, 

Ти як гавань в негоду для нас. 

Споришевою стежкою вранці 

Поспішає у клас дітвора. 
Щоб окриленим птахом зростати, 

Пізнавати вершини добра. 

Щовесни від шкільного порогу 
Стежки-долі біжать у блакить… 

Одинадцята рідна школа 

Ніжним спомином в серці бринить. 
Разом з гербом і гімном на шкільній конференції, в якій брали 

участь представники від педагогічного колективу, від батьків та від 

учнів, було затверджено і прапор школи за проектом Олександра 

Драгана. 
Павло Степанович — людина неспокійної вдачі. Він майже 

тридцять років працював директором школи і напевно в кожній оселі 

мікрорайонів Загребелля і Новосьолки є по декілька поколінь його 
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колишніх учнів. Як депутат Бердичівської міської ради трьох скликань 
він сумлінно відстоював інтереси мешканців мікрорайону. А ще — 

Павло Степанович був головою Бердичівського міського осередку 

Всеукраїнської екологічної ліги, відповідальним секретарем обласного 
відділення Українського географічного товариства, багато років 

очолював міськрайонну організацію Народно-демократичної партії. І 

всі ці обов’язки Павло Степанович виконував з душею (і безкоштовно), 

адже він людина обов’язкова і надійна. Сумлінно, цеглина за цеглиною 
він будував дорогу до високого храму, ім’я якому — духовність. 

А ще Скавронський П. С. займався і науковою роботою. Багато 

років, як науковий кореспондент кабінету географії Інституту 
педагогіки Академії педагогічних наук України, виконував різноманітні 

експериментальні дослідження з методики викладання географії в 

загальноосвітній школі. Рекомендував його для затвердження вченій 

раді Інституту педагогіки АПН України доктор педагогічних наук, 
професор Віктор Петрович Корнєєв. Він же довгий час був і науковим 

керівником Скавронського П. С. А після того, як професора 

Корнєєва В. П. не стало, Павлу Степановичу пощастило попрацювати в 
педагогічній науці ще й під керівництвом тоді ще завідувача кабінетом 

географії, доктора педагогічних наук, професора Олега Михайловича 

Топузова, який нині є дійсним членом (академіком) Національної 
Академії педагогічних наук (НАПН) України (обраний 17 грудня 

2019 р.), віце-президентом НАПН України, працює на посаді директора 

Інституту педагогіки НАПН України. Згодом, разом з іншими 

науковими кореспондентами кабінету географії склав іспити 
кандидатського мінімуму з англійської мови, філософії та методики 

викладання географії. 

Багато років Скавронський П. С. їздив у Харків і брав участь у 
щорічному Міжнародному семінарі з географії, картографії та 

методики викладання географічних дисциплін у вищих навчальних 

закладах і середніх школах. Багато цікавого дізнався і побачив під час 
цих поїздок Павло Степанович. Адже засідання проходили до обіду, а 

потім проводились екскурсії. Він побував на Харківському авіаційному 

заводі, в Українській палаті мір, на заводі «Хартрон», де виготовляли 

обладнання для космічних апаратів і ракет, були поїздки в Опішню, в 
заповідник «Святі гори», в Бєлгород (Російська Федерація), де відвідав 

меморіальний комплекс в с. Прохорівці, присвяченій битві на Курській 

дузі, в Полтаву. 
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До того ж, поїздки на семінари й конференції давали змогу 
Скавронському П. С. попрацювати в місцевих архівах, що для нього 

надзвичайно важливо, бо завжди був шанс віднайти щось цікаве. 

Наприклад, перебуваючи у Києві і переглядаючи матеріали в 
рукописному фонді Інституту етнографії НАН України, він, 

несподівано для себе, знайшов зшитки Г. Г. Богуна з записами 

народних пісень, прислів’їв, приказок, зібрані по селах Бердичівського 

району з 1924-го по 1970-й роки. А по приїзді в Харків, Павло 
Степанович у вільний час обов’язково ходив у відділ рукописів 

обласної наукової бібліотеки ім. Короленка, де розміщено фонд 

періодичної преси України. Там зберігається і Бердичівська та 
Житомирська періодика, починаючи з 1922 року! 

Не дивлячись на багатогранну багаторічну творчу діяльність 

Скавронського Павла Степановича, все-таки 40 років його життя 

промайнуло саме в стінах приміщення одинадцятої школи: спочатку як 
учня цієї школи, пізніше, як вчителя, і, на кінець, як директора рідної 

йому школи. Школа — це все його життя!!! 

З 15 лютого 2013 р., за пропозицією міського голови міста 
Бердичева Мазура В. К. та власною згодою, був прийнятий на посаду 

музейного доглядача по переводу з управління освіти і науки 

виконкому Бердичівської міської ради та виконував обов’язки 
директора Музею історії міста Бердичева. А 13 березня 2013 р. був 

офіційно і остаточно призначений на посаду директора музею. 

Три місяці новопризначений директор музею вивчав нормативні 

документи, які регламентують роботу музею, порівнював вимоги 
нормативних документів з дійсним станом справ. Висновки виявились 

невтішними. В багатьох напрямках роботи, навіть починаючи з  

елементарного складання штатного розпису і закінчуючи матеріально-
технічною базою, музей просто не відповідав існуючим державним 

вимогам до роботи музеїв. Навіть в самому кабінеті директора музею 

не вистачало стільців для того, щоб могли присісти на них відвідувачі, 
які приходять вирішувати якісь справи в музей і заходять в робочий 

кабінет директора… Постало завдання ліквідувати існуючі недоліки і 

довести роботу музею до рівня вимог державного законодавства. 

У 2013-2016 рр. в музеї було виконано поточні ремонти в 
кабінетах директора, бухгалтера та залах виставковому, історії 

мистецтва, відомих постатей Бердичева (до 2013 р. поточні ремонти 

ніколи в музеї не проводились). Фактично було заново виділено та 
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відповідно обладнано дві ізольовані кімнати для зберігання запасних 
фондів (музейні предмети до 2013 р. просто лежали в шафах в 

прохідному коридорі, або в приміщеннях нижнього поверху музею, які 

не замикались, та були доступні усім працівникам і навіть відвідувачам 
музею і вдень, і вночі). В новостворених приміщеннях для запасних 

фондів було встановлено та підключено до діючої системи батареї 

опалення. 

Було виділено та обладнано спеціальну кімнату для роботи 
наукових співробітників (екскурсоводи до 2013 р. сиділи в тісній 

кімнаті разом з музейними доглядачами та зберігачем фондів і, за їх 

власними розповідями, ніякої систематичної наукової роботи навіть по 
науковій паспортизації музейних предметів ніколи не проводили). Було 

придбано металеві труби квадратного перерізу та виготовлено з них 

стелажі в приміщеннях запасного фонду. Було придбано металеві труби 

круглого перерізу та встановлено їх на стінах під стелею залів «Митці 
Бердичева», «Постаті культури Бердичева» та «Історія спорту 

Бердичева» для кріплення до них експонатів. Було відведено воду 

дренажною трубою від південно-східної стіни музею з метою ліквідації 
«грибка» у вологих стінах музею (чорною від «грибка» до 2013 р. були 

стіни в кабінеті директора та у майбутній кімнаті для запасних фондів, 

з осипаною штукатуркою від «грибка» стояла до 2015 р. стіна у 
виставковій залі, яка була «замаскована» від відвідувачів музею лише 

шторами).  

Було проведено реконструкцію семи вітрин в залі «Постатей 

культури Бердичева» та п’яти вітрин в залі «Історія спорту Бердичева», 
які поступово почали наповнюватись експонатами. 

Фактично було створено новий зал «Митці Бердичева», де було 

поміщено біографічні дані та фотознімки 60-ти діячів мистецтва, в 
основному художників, а також скульпторів, граверів, архітекторів, 

життя яких пов’язано з містом Бердичевом. Паралельно здійснювалась 

реконструкція експозиції залу «Постаті культури Бердичева», де було 
поміщено біографічні дані та фотознімки музикантів, акторів, 

письменників, Заслужених працівників культури, Заслужених артистів 

та виставлено в експозиціях цих залів більше сотні музейних предметів 

(картин, малюнків, скульптур, книг). Для естетичного оформлення 
експозиції було придбано рамки (21х30 см та 30х40 см). Одночасно 

тривала і реконструкція залу «Історія спорту Бердичева». 
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Не маючи ніякої дієвої підтримки наукових співробітників 
музею, які всупереч визначених для них посадових обов’язків «брати 

участь в поповненні музею музейними предметами (експонатами)» за 

шість років роботи так і не здійснили жодного зусилля для пошуку 
музейних предметів і не поповнили жоден із цих трьох залів, які 

оновлювались і реконструювались, жодним новим експонатом, Павло 

Степанович змушений був це робити самостійно. 

Це він особисто писав і редагував усі біографії життя і творчої 
діяльності осіб, які треба було розмістити в експозиції музею. Всього 

ним було написано і відредаговано у 2013-2019 рр. біографії 163-х 

літераторів, митців, спортсменів. По кожній особі було знайдено, 
портретне фото, яке також було відредаговане, віддруковане та 

виставлене в експозицію відповідної зали поряд з біографічними 

даними. І майже по кожній особі були знайдені їх творчі роботи, або 

документи про їх творчу, чи спортивну діяльність шляхом 
встановлення як особистих контактів з самими діячами мистецтва та 

спорту, так і, при необхідності, встановлення відповідних контактів з їх 

родичами або близькими знайомими.  
Але для оформлення нових експозицій перш за все були задіяні 

музейні предмети із запасників музею, які були передані музею раніше. 

Так, до зали «Митці Бердичева» було взято з запасників і виставлено 
для огляду відвідувачам музею роботи багатьох місцевих художників. 

Творчість Кучука Петра Павловича (1999-2002) представили переважно 

великими монументальними полотнами патріотичного змісту 

«Автопортрет» (1995), «Дощ пройшов» (1995-1997), «Українська 
мадонна», або «Відроджена з попелища» (1995-1997), «За волю і віру 

Христову: Коденська Голгофа 1768-1772 рр.» (1997-1998), 

«Нескорений Тарас» (1999), «Думи про Україну» (1999), «Клятва 
Богдана» (1999-2000), які в свій час передала музею на постійне 

зберігання його дружина Кучук Г. Л. Творчість Яцюка Олександра 

Савича (1920-1986) представили живописні картини «Бузок» (1970), 
«Старий Бердичів» (1980), «Ранньою весною. С. Вільшанка» (1997) та 

«Осіннє поле», які були передані музею на постійне зберігання дочкою 

художника, також художником, Ольгою Дзюрбей. 

Помістили до експозиції і живописну роботу бердичівського 
художника-оформлювача Войтка Олександра Якимовича (1922-1994) 

«Лісова дорога» (1974), яка зберігається в музеї «тимчасово», а інші 

його роботи «Череда» (1978), «Жито» (1980), «Чумацький шлях» 
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(1974), «Сільське подвір’я» (1971) та «Сумна звістка» (1974) 
розмістили для огляду в тематичному залі «Етнографія». 

Знайшлось місце і для біографічних відомостей гравера по міді й 

дереву Теодора Раковецького (сер. ХVІІІ ст.), який народився вірогідно 
саме в Бердичеві і певний час працював гравером у кармелітській 

друкарні. 

З фондів музею потрапили в експозицію, яка формувалась, 

малюнки колишнього художнього оформлювача будинку культури 
Бердичівського рафінадного заводу Кулавіна Миколи Єгоровича (1926-

1991) «Натюрморт з булкою» (1965), «Біля телевізора» (1955), 

«Портрет друга» (1961), «Автопортрет» (1965), «Учитель 
Мурзенко Г. В.» (1960), «Відпочинок» (1955), «Це не повинно 

повторитись, або в’язень Бухенвальду» (1961), які в свій  час передала 

музею на постійне зберігання його дружина Кулавіна Є. Є. 

З фондів музею були виставлені в експозиції зали «Митці 
Бердичева» оригінальні малюнки Заслуженого художника РСФСР 

Анатолія Миколайовича Тумбасова (1923-2001) з специфічними 

післявоєнними краєвидами Бердичева та його околиць: «Українська 
хата» (1945), «Слободище» (1945), «Околиця Бердичева» (1945), 

Автопортрет» (1945, 1986), «Вежі фортеці музею» (1945), 

«Зруйнований костел і фортеця» (1945) і «Сільська хата» (1945). Він 
молодим хлопцем перебував у 1945 р. на дійсній військовій службі на 

військовому аеродромі біля Бердичева в с. Романівка і лише мріяв 

стати колись художником. А у вільний від військової служби час 

малював і малював краєвиди міста та його околиць. Це вже після 
звільнення в запас він отримав спеціальну художню освіту і врешті 

решт став відомим в Радянському Союзі художником. А малюнки з 

краєвидами Бердичева зберігав все життя і лише у 2000 р передав їх 
нашому музею. 

Було поміщено в експозиції і роботу уродженця Бердичева, 

відомого московського художника Буха Арона Фроімовича (1923-2006) 
«Полудень» (1965), яку ще раніше передав до музею бердичівський 

художник Григорій Положевець. А сам Григорій Федорович 

Положевець (1929 р. н.), який довгий час працював на посаді 

художника в Музеї історії міста Бердичева, представлений в експозиції 
своєю живописною роботою «Свято-Троїцький храм» (1998). 

Положевець Г. Ф. передав музею і роботу колишнього викладача 

образотворчого мистецтва Бердичівського педагогічного інституту 
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Наумова Юрія Миколайовича (1925-2002) «Біля стін Святогорського 
монастиря» (1982), яку колись подарував педагог своєму учню 

Григорію Положевцю. 

З величезної музейної колекції робіт бердичівського художника 
Сергія Васильовича Танадайчука (1963-2008) до нової, створюваної в 

музеї композиції, потрапили його роботи «Козак-рибалка» (1991) та 

«До водопою» (1994). Колекцію передала музею після смерті митця 

його сестра Гуркіна Г. В. 
Чудові аматорські роботи колишнього головного механіка 

Бердичівського заводу хімічного машинобудування «Прогрес» (1946-

1953) та Бердичівського верстатобудівного заводу «Комсомолець» 
(1953-1970) Леончука Миколи Павловича (1910-1986) «Лінії п’ятої 

п’ятирічки» (1975), «Автопортрет» (1937, 1975), «Сінокісна злива» 

(1974), «Залишки старовини в селі Райки» (1982), «Околиця» (1950) та 

«В тіні верби» (1977) прямо з запасників перекочували також в 
новостворювану залу. 

Згодом появились в експозиції фотокопії «Портрет Луїзи 

Самедової» (1996), «Портрет Лариси Гульєльми» (2007) та «Кримський 
пейзаж» (1972) Ленінградської художниці, випускниці Бердичівської 

середньої школи № 3 Галини Корбут (1935-2020), які 

Скавронський П. С. привіз аж із Санкт-Петербургу, зустрівшись там з її 
чоловіком Михайловим Л. Б. А вагомим доповненням до цих 

експонатів були передані музею 36 театральних плакатів написаних 

Корбут  Г. і каталог її живописних творів. 

Знайшов Павло Степанович і листівки, які були видані ще у 
1984 р. за оповіданням Р. Кіплінга «Мауглі», автором яких був 

художник Геннадій Глікман (1921-1991), уродженець Бердичева, та 

його ж ілюстрації до книги О. П. Корнєєва «Розповіді про звірів» (1985) 
— «Козулі» і «Ведмідь бурий». 

Завдяки встановленим довготривалим і доброзичливим 

контактам з Бердичівськими діючими художниками-аматорами та 
іншими місцевими митцями-аматорами, директору музею вдалось 

домовитись з ними і вони передали на постійне зберігання до музею 

багато своїх живописних та інших робіт. Зокрема, Юрій Чебаненко 

(1939 р. н.) передав музею свою картину «Околиці міста Бердичева» 
(2002) та роботи своєї доньки Наталії Чебаненко (1975-2004), також 

художниці-іконописця, яка трагічно загинула в автокатастрофі — 

«Петриківський розпис» (1997), «Тваринний світ» (1997) та 
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«Борисоглібський собор у Чернігові» (2000). Заслужений майстер 
народної творчості України Ольга Дзюрбей (1948 р. н.) передала музею 

свої роботи «А качечка пливе» (2012) та «Революція гідності» (2014), 

тоді ще директор художньої школи, а нині її викладач, Микола Яцюк 
(1945 р. н.) — картини «Сучасний вигляд комплексу споруд костелу 

Кармелітів в Бердичеві» (2014), «Околиці Кашперівки» (2015),  

«Околиці рідного села» (2015) та «Скульптор Криворуцький П. М.» 

(1983), Сергій Шустер (1953 р. н.) — картину «Теплий вечір» (2014), 
Юрій Кисельов (1938 р. н.) — картини «Дорога» (2016), «Осінь» (2014) 

та «Осінні мотиви» (2012), Микола Романчук (1948 р. н.) — картини 

«Радісний настрій» (2015), «Хризантеми» (2015), «Озеро дев’ятка» 
(2015) та «Натюрморт з грибами» (2018), Володимир Татаринцев 

(1956 р. н.) — картини «Палац Радзивилів в Бердичеві» (копія, 2016), 

«Автопортрет» (2012), «Після грози» (2017) та «Копія ікони Матері 

Божої Бердичівської» (2015), Оксана Пулинець (1984 р. н.) — 
ілюстрації до п’єс Івана Котляревського  «Наталка Полтавка» (2008, 2 

од.) та «Енеїда» (2008, 4 од.), Петро Сорока (1936 р. н.) — картини 

«Портрет дівчини» (1970), «Перед дзеркалом» (1975) та «Портрет 
Амалії Лергенфельд» (1970), Олександр Алимов (1958 р. н.) — картину 

«Деревовидна півонія» (2017), Олександр Войтко (старший, 1956 р. н.) 

— картину «Зустріч» (2016),Мар’ян Загородній (1979 р. н.) — картину 
«Зимовий пейзаж» (2016), Михайло Довбищук (1959 р. н.) — картину 

«Сільська вулиця» (2005), В’ячеслав Дорофеєв (1946 р. н.) — картину 

«Морська хвиля» (2018), Павло Жигадло (1972 р. н.) — картину 

«Осінній вальс» (2018), Лариса Кравченко (1968 р. н.) — мистецькі 
картини виготовлені в японській техніці «ошибана» — «Білі квіти на 

фоні неба» (2018), «Тихі зорі» (2015), «Порив вітру» (2018) та 

«Анютині очка» (2019), різьбяр по дереву Олександр Вахніцький 
(1956 р. н.) — вирізьблену картину «Древній Бердичів» (2014), 

фотохудожник В’ячеслав Міщенко (1964 р. н.) — фотороботи 

«Жонглер» (2016), «А білий лебідь на ставку» (2014) та «Боже 
творіння» (2015), фотохудожник Володимир Поліщук (1967 р. н.) — 

фотороботи «Глибинка» (2013), «Українка» (2014), «Нічний дозор» 

(2013) та «Улюблені вірші» (2016). 

Серед когорти митців, творчість яких представлена в цій залі, 
появились в експозиції такі нові імена, як карикатурист Олег Федорук 

(1937-2016), ленінградський художник Савелій Зейденберг (пом. 

1949 р.), вишивальниця бісером Ольга Козлова (1953 р. н.) та її робота 



61 
 

«Ісус Христос в терновому вінку» (2014), американський художник 
Джозеф Пеннел (1857-1926), який побував в Бердичеві у 1891 р. та 

намалював два специфічних міських краєвиди Бердичева — «На 

вулицях Бердичева» та «Вечірня служба в синагозі Бердичева», 
випускник Бердичівської художньої школи, нині московський 

художник Геннадій Лисак (1967 р. н.), якого в свій час навчав географії 

Павло Степанович, і який пише переважно тематичні картини на суто 

«географічні» теми (гори, водоспади, пустині, річки і т. д.), різьбяр по 
дереву Валерій Земнухов (1953 р. н.), архітектор найбільших в містах 

СРСР кінотеатрів, уродженець Бердичева Яків Корнфельд (1896-1967), 

відомий ленінградський художник Натан Альтман (1889-1970), який 
отримав в свій час свідоцтво в ремісничій управі Бердичева та мав 

після цього право поселитись за так званою «межею осілості», в 

Петербурзі, колишній викладач образотворчого мистецтва 

Бердичівського педагогічного інституту Георгій Топніков (1927-2012), 
малюнки якого в свій час декілька років підряд систематично 

публікувала міськрайонна газета «Радянський шлях», головний 

художник Житомирського обласного драматичного театру 
ім. І. Кочерги Валерій Кулавін (1948 р. н.), який народився і виріс в 

Бердичеві, навчався в середній школі № 10 м. Бердичева, уродженець 

Бердичева, одеський художник та мистецтвознавець Теофіл Фраєрман 
(1883-1957), відомий художник Казахстану Іван Стаднічук (1913-2000), 

який ще у 1929 р. закінчив в Бердичеві Першу українську школу та 

отримав середню освіту, архітектор Ян де Вітте (1709-1785), який, 

перебуваючи на посаді коменданта Кам’янець-Подільської фортеці, 
розробив проект костелу Кармелітів і фортеці в Бердичеві, одного з 

найвизначніших архітектурно-оборонних комплексів України і 

найбільш укріпленого монастиря-фортеці Європи, уродженка 
Бердичева, відомий в Україні мистецтвознавець, популяризатор 

української народної творчості, автор багатьох книг, присвячених 

прекрасному і майже забутому жіночому ремеслу і мистецтву — 
бісерному рукоділлю і народній вишивці, Енгеліса Микитівна 

Литвинець (1927-2003).  

Вдалось відшукати оригінали і зробити для нової експозиції 

музею фотокопії міських архітектурних пейзажів Бердичева з виданого 
колись альбому мистецьких малюнків польського художника та 

композитора Наполеона Орди (1807-1883) — «Бердичів, вид фортеці 

від річки Гнилоп’ять» (1875), «Бердичів, міський пейзаж» (1875) та 
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«Палац Радзівілів в Бердичеві» (1875), які він намалював під час своїх 
щорічних літніх подорожей, перебуваючи в Бердичеві. 

Аж з Польщі, на прохання директора музею привіз фотознімок і 

коротку біографію авторки першого малюнку Кляштору  Босих 
кармелітів, який поширювався на початку ХХ ст. у вигляді 

фотолистівок, Єлизавети (Ельжбетти) Крживіцької (1859 р. н.) 

нинішній священик Санктуарію Матері Божої Бердичівської о. Павло 

Ферко. 
Вдалось Павлу Степановичу побувати в Санкт-Петербурзі у 

творчій художній майстерні колишнього бердичівлянина Юрія 

Козлюка (1965 р. н.), який колись, ще у далекому вже для нинішнього 
покоління 1979 р., був прийнятий в Бердичівську художню школу в 

числі перших її шестидесяти учнів, а після її закінчення отримав 

спеціальну художню освіту та чотири роки працював художником в 

Палаці культури ВО «Прогрес» в Бердичеві. Передав художник для 
музею чудові театральні плакати написані ним на бердичівську 

тематику: «Ансамбль танцю "Явір" Палацу культури ВО "Прогрес"» та 

«Духовий оркестр Палацу культури ВО "Прогрес"». 
А знайомство директора музею з випускницею восьмирічної 

школи № 5 та середньої школи № 15 м. Бердичева Анжелою Ярмолюк, 

нині вже відомою київською журналісткою і письменницею, 
встановлення з нею доброзичливих контактів привело до того, що вона, 

на прохання Павла Степановича, передала музею живописні роботи 

свого дідуся Ярмолюка Мартина Павловича (1888-1938) «Автопортрет» 

(1916) та «Коні на пасовищі» (1936), а він колись працював вчителем 
малювання в одній з Бердичівських шкіл та був репресований у 1938 р. 

Згодом передала вона до музею також і власноручно виготовлену 

особисто її дідом бандуру. Потрапили таким чином до музею і художні 
скульптури її батька Ярмолюка Євгена Мартиновича (1918-2000) 

виготовлені ним під час перебування у виправно-трудових таборах та 

під час роботи на посаді художника-декоратора в Бердичівському 
будинку культури  після дострокового звільнення (1961) та наступної 

реабілітації (1992) — «Друг» (1953-1961), «Дуже дорога» (1953-1961), 

«Бюст невідомої жінки» (1962), «Бюст жінки» (1962-1965), «Бюст 

невідомого» (1959-1961) та «Бюст невідомого чоловіка» (1959-1961). 
Краєзнавчі пошуки привели до того, що Скавронський П. С. 

несподівано для себе виявив невідому досі широкому колу бердичівлян 

інформацію про те, що відомий київський художник Олександр 
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Туранський (1936 р. н.) народився в Бердичеві. Поїздка до Києва, 
зустріч з самим художником та мистецтвознавцями, які вивчають його 

творчість привела до того, що в музеї появились перший каталог 

виставки творів О. Туранського (1991) та оригінали його сімнадцяти 
живописних робіт. Його картини «Маркшейдер Віра» (1974), «За 

роботою. Портрет матері» (1969), «Автопортрет» (1956)та оригінали 

ескізів до картин «Аркан, гуцульський танець» (1985), «Іллічеве світло» 

(1980), «Танець» (1986) і «Політ» (1985) були відразу виставлені в 
експозицію зали «Митці Бердичева». 

Були виставлені в експозицію залу «Митці Бердичева» і роботи з 

карбування Заслуженого тренера України та СРСР Віталія Лонського, 
який мав і талант художника — «Арабески» (2003), «Веснянка» (2003), 

«Павичі» (2003), а також фотознімки його великих за розміром робіт, 

які були колись подаровані автором і зберігаються, звичайно, у 

приватних осіб — «Трійка» (1992), «Юдіф» (1993), «Цариця Тамара» 
(1994), «Афіна» (1993) та «Циганка Аза» (12994). Передав музею ці 

мистецькі роботи, на прохання директора музею, син талановитого 

тренера і художника Ігор Лонський. 
Естетичною складовою та основою сформованої мистецькими 

творами зали «Митці Бердичева» залишились скульптурні портрети 

створені відомим скульптором, бердичівлянином Криворуцьким 
Петром Мойсеєвичем (1920-1987), який останні роки свого життя жив і 

творив в своєму рідному місті Бердичеві. Це бюсти художника 

Яцюка О. С. (1986), конструктора космічних кораблів Корольова С. П. 

(1985), теоретика космонавтики Ціолковського К. Е. (1985), депутата 
Верховної Ради СРСР трьох скликань, електрозварниці заводу 

«Прогрес» Горбаченко Л. І. (1986), артистки театру Ковалевської В. П. 

(1983), народного артиста СРСР, Героя соціалістичної праці, 
танцівника Махмуда Есембаєва (1970) та автопортрет самого автора 

(1987). 

Для оновлення зали «Постаті культури Бердичева» довелось 
директору музею особисто зустрітись з усіма Заслуженими 

працівниками культури України, які отримали це звання працюючи 

саме в Бердичеві, отримати та уточнити їх біографічну інформацію та 

особисто написати їх творчі досягнення в дуже короткій формі для 
розміщення в експозиції музею разом з їх фотознімками. А це Михайло 

Юр’єв (1947 р. н.), Василь Пупін (1948 р. н.), Анатолій Тетьоркін 

(1952 р. н.), Володимир Моцний (1953 р. н.), Ольга Москаленко 
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(1960 р. н.), Олена Петрівська (1968 р. н.), Анатолій Залевський 
(1974 р. н.) та Сергій Ігнатенко (1968 р. н.). 

Завдяки старанням Павла Степановича потрапили до експозиції 

цієї зали такі відомі музиканти, композитори, співаки, артисти, 
сценаристи, чиє життя пов’язане з нашим містом: відомий російський 

кінодраматург, кінорежисер, продюсер, саксофоніст, автор сценаріїв 

більше 20-ти кінофільмів Геннадій Островський (1960 р. н.), 

Заслужений артист України Наталія Кудря (1959 р. н.), постановник 
програм і керівник багатьох вокальних груп, співавтор багатьох пісень, 

нині продюсер Матвій Анічкін (1951 р. н.), місцевий композитор, автор 

більше двохсот пісень та автор музики гімну Бердичева Олександр 
Коляда (1949 р. н.), кандидат мистецтвознавства, головний режисер 

урочистих театралізованих концертів на сценах Кремлівського Палацу 

з’їздів, Колонного залу Будинку спілок, на Красній площі Олександр 

Рубб (1921 р. н.), відомий оперний співак, професор консерваторії 
Остап Дарчук (1911-1999), композитори Віктор Томілін (1908-1941), 

Віктор Бєлий (1904-1983), Соломон Файнтух (1899-1985), Яків Файнтух 

(1892-1974), театральні режисери Ефраїм Лойтер (1899-1963), Наум 
Лойтер (1891-1961) та Олександр Таїров (1885-1950), оперні співаки 

Сергій Левік (1883-1967), Юлій Модестов 1874-1921), Лев Сибіряков 

(1870-1938), Марія Будкевич (1869-1943), Елеонора Мелодист (1871-
1948), талановитий і всесвітньовідомий гітарист Марко Соколовський 

(1818-1883), відомий піаніст, засновник першої в Росії Санкт-

Петербурзької консерваторії Антон Рубінштейн (1829-1894), який у 

1831 р. був охрещений в Свято-Миколаївському храмі Бердичева та 
прийняв разом з своїми багатьма родичами православ’я. 

Чимало місця у відреставрованих музейних вітринах зали 

«Постаті культури Бердичева» зайняли книги письменників взяті з 
фондів музею, знайдені і придбані особисто директором музею, або 

передані авторами після встановлення з ними Скавронським П. С. 

доброзичливих контактів, їх фотопортрети та біографічні відомості, 
написані і відредаговані також особисто Павлом Степановичем. 

Звичайно, були використані і музейні експонати, які були в експозиції і 

до її реконструкції. 

Окрему вітрину було виділено для відображення життя і 
творчості класика світової літератури, французького письменника  

Оноре де Бальзака, який саме в костелі Святої Варвари Бердичева 

вінчався з Евеліною Ганською (1799-1850). Крім музейних експонатів, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2
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які були в експозиції до реконструкції, — оновлених фотознімків 
Оноре де Бальзака та Евеліни Ганської, маєтку Ганських у Верхівні, 

могили письменника на кладовищі Пер-Лашез у Парижі, виписки з 

церковної книги костьолу Святої Варвари за 2 березня 1850 р., 
поштового конверту з спецпогашенням на пошті м. Бердичева 

20 травня 1999 р. з нагоди відзначення 200-річчя від дня народження 

О. де Бальзака, книг А. Вюрмсера «Бесчеловеческая комедия», 

А. Пузикова «Оноре Бальзак», Г. Шкляра «Північна зоря Бальзака», — 
було доповнено директором музею книгами Я. Козельського «Бальзак у 

Верхівні», Л. Журавської «Музей Оноре де Бальзака у Верхівні» 

(путівник), новим фотознімком меморіальної дошки на костьолі Святої 
Варвари, встановленим і відкритим 20 травня 1999 р. в ході проведення 

міжнародної науково-краєзнавчої конференції «Бердичівська земля в 

контексті історії України», присвяченої ювілею від дня народження 

французького письменника, та новими сучасними виданнями окремих 
творів Оноре де Бальзака: «Шагренева шкіра», «Блеск и нищета 

куртизанок», «Евгения Гранде», «Воспоминания двух юных жен» і 

двох книг з творами письменника виданими в оригіналі на французькій 
мові. А над вітриною були поміщені сучасні фотознімки великого 

формату (30х40) зроблені особисто Скавронським П. С. «Костел Святої 

Варвари» (2016), «Багатофункціональний комплекс "Галерея 
Бальзака"» (2016) та «Бюст Оноре де Бальзака в Бердичеві» (2016). 

Було піддано оновленню і експозицію присвячену життю і 

творчій діяльності великого українського поета та художника Тараса 

Григоровича Шевченка (1814-1861), щодо якого існує небезпідставне 
припущення, що він все таки побував у Бердичеві, хоча документально 

це припущення аж ніяк дослідниками поки що не підтверджене ні 

архівними документами, ні записами в його щоденнику. Але рухаючись 
під час триденного переїзду на перекладних з Кам’янця-Подільського 

до Житомира, поет обов’язково мав відвідати місто над Гнилоп'яттю, 

де, можливо, і переночував в ніч з 4 на 5 жовтня 1846 р., адже іншого 
поштового тракту з Кам’янця-Подільського до Житомира, довжиною 

276 верст, як через Райгородок, Бердичів, Кодню просто не було. 

В реконструйованій експозиції було залишено чимало експонатів, 

які і раніше були там розміщені. Це книги Т. Шевченка «Кобзар» 
(1954 р. в.), «Гамалія» (1847 р. в.), повна збірка його творів в п’яти 

томах (1989 р. в.), перевидана і видрукувана офсетним друком його 

«Мала книжка», книга А. Я. Кониського «Жизнь украинского поета 
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Тараса Шевченка» (1898 р. в.), нарис Л. Новиченка «Тарас Шевченко 
— поет, борець, людина» (видана англійською мовою у 1983 р.), 

путівник З. П. Тарахан-Берези «Музей Т. Г. Шевченка у Каневі» 

(1986 р. в.), книга Янки Купала «Тарасова доля». Було взято з 
запасників і виставлено в експозиції два бюсти Т. Шевченка невідомого 

автора на виготовлених спеціальних підставках-тумбах та накрито їх 

склеєними з скла прозорими захисними «чохлами-призмами». 

Появилась в експозиції досить велика живописна картина 
місцевого художника П. Кучука «Бунтар» (портрет Т. Шевченка, 1999), 

яку вдалось Скавронському П. С. через певні домовленості та 

проведені перемовини отримати для музею від дружини художника 
Кучук Г. Л. Ця картина, обрамлена українським вишитим рушником, 

стала епіцентром експозиції. 

Звичайно, особисто самим директором музею було написано та 

відредаговано для експозиції біографію поета. Доповнили експозицію 
знайдені Павлом Степановичем чотири цитати з творів Т. Шевченко, де 

він пише про Бердичів. Так, у повісті «Прогулка с удовольствием и не 

без морали», змальовуючи портрет поміщика Курнатовського, він 
пише: «Лицо довольно обыкновенное, особенно ничего не выражает. 

Такое лицо можно встретить на конной ярмарке в Бердичеве или 

Полтаве, между ремонтерами...» (ремонтер — це офіцер, який купує 
коней для армії). А коли у 1703 р. Семен Палій розбив під Бердичевом 

війська польської шляхти, але згодом був арештований і його тримали 

у підземних кімнатах Монастиря Босих кармелітів, то про це в поемі 

«Чернець» Т. Шевченко пише так: 
«… і тихнуть божії слова, 

І в келії, неначе в Січі, 

Братерство славне ожива. 
А сивий гетьман, мов сова, 

Ченцеві заглядає в вічі, 

Музика, танці і Бердичів, 
Кайдани брязкають.. Москва,  

Бори, сніги і Єнісей.. 

І покотились із очей 

На рясу сльози…» 
А в повісті «Близнецы» поет згадує і бердичівські календарі, які 

довгий час друкувались в монастирській друкарні і поширювались по 
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території правобережної України: «… кроме Кониисской летописи не 
видел даже бердичевского календаря в доме». 

А в своєму «Щоденнику» Т. Шевченко 5 липня зробив такий 

запис: «Не фортуна, эта гордая повелительница мира, эта безглазая 
царица царей, — сегодня мой лакей, хуже — бердичевский фактор» 

(В. Даль дає таке пояснення слова «фактор» — «комісіонер, виконавець 

приватних (чужих) доручень; звідник». 

А безпосередньо над цією експозицією, як доповнення до неї, 
були поміщені сучасні фотознімки великого формату (30х40) зроблені 

особисто Скавронським П. С. «Вхід до парку культури та відпочинку 

ім. Т. Г. Шевченка в Бердичеві» та «Пам’ятник Тарасу Шевченку в 
Бердичеві» (1961, скульптор П. Криворуцький). Поряд з фотознімками 

доповненням до експозиції також стали плакати «Перший автопортрет 

Шевченка Т. Г.» (1840) та «Портрет Т. Г. Шевченка роботи 

І. Крамського» (1871), які привіз директор музею з м. Канева 
Черкаської обл., де він брав участь у Всеукраїнській науковій історико-

краєзнавчій конференції «Краєзнавча Шевченкіана України», 

присвяченій 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. 
Окрему вітрину в залі «Постаті культури Бердичева» було 

виділено також для відображення життя і творчості класика англійської 

літератури Джозефа Конрада (1857-1924), який народився в с. Терехове 
нинішнього Бердичівського району. В цій експозиції було оновлено 

лише фотопортрет письменника та написано і відредаговано його 

біографію, якої раніше там не було. А залишились музейні експонати, 

які були там розміщені і до проведення реконструкції, або зберігались в 
запасниках музею — книга «На батьківщині Джозефа Конрада» (1990, з 

досвіду створення та роботи музею історії села Терехове 

Бердичівського району), проспект виставки «Між сушею і морем», 
присвячений 150-річчю від дня народження Джозефа Конрада, книга 

Д. Конрада «Дзеркало моря» (1958, спогади і враження), стаття 

Б. Устименка «Моряк летючої риби» (журнал «Морской флот», 1991, 
№ 3, с. 50-53), «Польські записки Джозефа Конрада Коженьовського» 

за редакцією Здіслава Найдорфа (2006), книга Стефана Забієровського 

«Конрад в Польщі» (1971), книга Павла Дзяніша «Україна Конрада» 

(1999), повість Д. Конрада «Лорд Джім» (1985), книга В. Борисова 
«Джозеф Конрад в Росії» (1997), двотомник вибраних творів Джозефа 

Конрада (1959), стаття М. Шепелюка «Джозеф Конрад у родинному 

селі Конрадів» («Земля Бердичівська», 1998, 14 жовтня, с. 4), стаття 
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М. Бедя «Родовід Джозефа Конрада» («РІО-Бердичів», 2012, 
2 листопада, с. 3), стаття Д. Урнова «Вахта Джозефа Конрада» 

(науково-популярний  журнал), стаття Р. Воєвуцької «Відкриття музею 

у Тереховому» («Радянський шлях», 1987, 9 грудня). 
Директором музею було знайдено, відредаговано та зроблено 

фотознімки, використано інформацію з наукової літератури та з 

ресурсів Інтернет і написано, та віддруковано біографічні відомості про 

життя і творчу діяльність літераторів, які були безпосередньо пов’язані 
з Бердичевом — Абрамовича М. С. (1859-1840), Абрамовича С. М. 

(1835-1917), Бравермана С. Г. (1888-1938), Вагнера Л. А. (1915 р. н.), 

Гарцмана М. Д. (1909-1943), Гершуні С. М. (1920-2003), Гонтаря А. Ю. 
(1908-1981), Горенштейна Ф. Н. (1932-2002), Гроссмана В. С. (1905-

1964), Гурлянда І. Я. (1868-1921), Камінського Ц.-Г. (1897-1973), 

Котляра Й. С. (1908-1962), Лернера Й. І. (1847-1907), Ліфшиця Ш. М. 

(1829-1878), Маркіша П. Д. (1895-1952), Нотовича М. І. (1912-1968), 
Пана Я. С. (1906-1941), Прилуцького М. Г. (1882-1941), Ройтблата Б. М. 

(1953 р. н.), Френкеля Б. І. (1940 р. н.), Хазіна О.А. (1912-1976) та усіх 

інших письменників і поетів. Звичайно, усі ці відомості було поміщено 
у вітринах експозиції зали «Постаті культури Бердичева». 

Залишились в експозиції, змінивши лише свою дислокацію, 

поетичні твори Гулака-Артемовського П. П. (1790-1865) з серій книг 
«Бібліотека української літератури» (1984) та «Шкільна бібліотека» 

(1970). Відомо, що він вчителював в приватних пансіонах та в будинках 

багатих польських поміщиків на Волині, а з 1814 р. по 1817 р., 

проживав в Бердичеві, де викладав поетику у школі Вольсея.  
Творчість всесвітньо відомого єврейського письменника Шолом-

Алейхема представлена в експозиції також книгами, які поступили до 

музею ще в перші роки формування його фондів. Це «Тhe Sholem 
Aleichem book» (Нью-Йорк, 1958, подарована музею редакцією 

журналу «Советиш Геймланд»), путівник «Музей Шолом Алейхема в 

Переяславі-Хмельницькому (2003), книга «Вибране» (1957), «Тевье-
молочник» (повісті та оповідання, 1969) та том 4-й з зібрання творів 

письменника в 6-ти томах з серії «Бібліотека всесвітньої літератури» 

(1969). Адже у Бердичеві мешкав рідний брат письменника Вольф, у 

якого він неодноразово гостював і мешкав протягом тривалого часу. 
Тут він знайомився з містом, ходячи його вулицями і роз’їжджаючи на 

славетній бердичівській конці. Він жадібно вивчав Бердичів! За кілька 

днів він оглянув усі вулиці та провулки, всі занедбані куточки. Побував 
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на Пісках, — найбільшій на той час частині міста, — придивлявся до 
кожного будинку, ходив по подвір'ях, зазирав у вікна низеньких 

хатинок. Особливо захоплювався Шолом-Алейхем тим фактом, що в 

Бердичеві вінчався видатний французький письменник Оноре де 
Бальзак. Лише на вулицях Бердичева він цілковито занурювався в 

народний побут, жартівливо називаючи місто «єврейським Парижем». 

Уважно прислухався до розмов бердичівлян, окремі специфічні вирази 

заносив у свій блокнот. Часто бував на ринку. Там знаходив ті 
персонажі, які з'являлися пізніше на сторінках його творів, там 

заповнювався його записничок. Згодом Шолом-Алейхем відобразив 

побут і звичаї бердичівлян у фейлетоні «Картини Бердичівської 
вулиці». Описуючи пізніше в своїх творах Бердичів, він надавав йому 

умовну назву Касрилівка. Навіть окремі штрихи, якими він змальовував 

оточення єврейської громади Бердичева, є цінними для нас, бо нанесені 

рукою очевидця. До того ж вони, переважно, надзвичайно влучні. 
З давніх надходжень музею було представлено в експозиції книги 

уродженця Бердичева Авраама Гонтаря (1908-1981) «Утренняя звезда» 

(на мові ідиш, 1960), «Напев» (на мові ідиш, 1977), «Осенние покосы» 
(вірші, 1982), «Колосья на камне» (вірші, 1973) і «Голуби на крыше» 

(на мові ідиш, 1969). 

З запасників музею було виставлено у вітринах твори Михайла 
Полюги (1953 р. н.), який є автором більше 20 книжок, значну кількість 

яких він написав проживаючи та працюючи в Бердичеві — «Свет мой 

печальный» (1993), «Отблески» (1999), «От осени к осени» (2004), 

«Четыре сторони света» (2008), «Созерцающий с Марком» (повісті, 
2008) і «Невидимый свет» (оповідання, 2006). Усі ці видання він 

особисто в свій час подарував музею. 

Залишились в експозиції раніше зібрані музеєм книги місцевого 
письменника Михайла Степанюка (1921-1996) «Накувала зозуля» 

(1986), «Перекотиполе» (1965) і «Живий захист» (1982), книги Зої 

Милашевської (1924-1994) «І знову дощ» (1966), «Кохання мужніх» 
(1976) і «Повість про вчительку» (1970), поезії «заводського поета» 

Семена Майданника (1930-2018), який все своє життя відпрацював на 

Бердичівському машинобудівному заводі «Прогрес», «Сквозь призму 

лет» (1991), «В лучах осеннего рассвета» (1999) та «Среди печалей, 
радостей, тревог» (1999), чудовий дитячий роман-казка письменника 

Миколи Косміна (Слободенюка, 1951-2019) «Пико — хрустальное 

горлышко» (1993), оповідання відомого бердичівського журналіста, 
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Заслуженого журналіста України Віктора Коржука (1945-2004) 
«Рассказы по-бердичевски» (2002) і «Рассказы по-бердичевски-2» 

(2004), роман Абрама Кагана (1900-1865) «Шолом Алейхем» (1963), а 

видана раніше збірка віршів місцевої поетеси Галини Красицької 
(1926 р. н.) «Серпневі роси» (1999) була доповнена виданими пізніше її 

поезіями «Під променем сонця» (2005) та «Надвечір’я моє…» (2003). 

Залишились також в експозиції багато книг радянського 

письменника Василя Гроссмана (1905-1964), який, за його особистою 
автобіографією, народився і жив у дитинстві у Бердичеві — «Чорна 

книга» (фотокопія відредагованої В. Гроссманом та І. Еренбургом 

книги свідчень і документів про Голокост та виданої вперше в Ізраїлі 
російською мовою у 1980 р.), «Годы войны» (1980), «Повести, 

рассказы, очерки» (1958), «За правое дело» (1984), «Годы войны» 

(1946), «Несколько печальных дней» (1989), «Степан Кольчугин» 

(1965), «Старый учитель» (повісті та оповідання, 1962). 
Пощастило директору музею придбати для експозиції цієї зали 

щойно видані книги випускника середньої школи № 2 м. Бердичева 

Фрідріха Горенштейна (1932-2002) «Дрездеские страсти» (2015) та «На 
крестцах» (2016) і сучасне видання книги Кагановича П. М. 

(літературний псевдонім — Дер Ністер, 1884-1950) «Семья Машбер» 

(2010). 
Велику сумку своїх виданих в різні роки збірок поезій та прози 

приніс на прохання Скавронського П. С. поет, колишній працівник 

редакції міськрайонної газети «Земля Бердичівська», голова 

Житомирської обласної організації спілки письменників України, 
лауреат багатьох обласних та республіканських літературних премій, 

Почесний громадянин Бердичівського району Михайло Пасічник 

(1953 р. н.). До експозиції помістились лише його видання «Не 
розминутися б із собою» (2009), «Бджолине пасовисько» (2010), «У 

вільх цих кров моєї груші» (2012), «Вилиті в металі сімдесят» 2002), 

«Учень отчої лози» (2012), «Бджолині вибори» (2012), «Водоспадний 
злам» (2010) і «То — біла гарячка Росії» (2015), а інші було передано 

до запасного фонду музею: «Скіфське моє Половецьке» (2001), «Наші з 

Савичем дороги» (оповідання, 2001), «Підсвічені маками Саки» 

(лірика, 2011) та «Ми прикотилися з небес» (2016). 
Крім того, шляхом встановлення особистих контактів з окремими 

літераторами особисто директором музею, було поповнено як 

інформаційну базу цієї зали, так і поповнено експозицію багатьма їх 
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творами. Так, уродженка Бердичева, дитяча письменниця Світлана 
Соболевська (1982), лауреат багатьох літературних премій, передала 

музею свої книги написані для дітей «Казковий світ» (2017) та 

«Подарунок з Романівки» (2017); мешканець Бердичева, який працює 
на посаді директора Красівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Бердичівського району, Юрій Балюк (1985) — книги «Не дивись 

собакам в очі» (2020) та «Повернення» (2019); випускниця 

Бердичівських шкіл № 5 (8 класів) та № 15 (10 класів) Анжеліка 
Комарова (Ярмолюк, — псевдонім Ангеліна Яр, 1963 р. н.) — 

сатирично-фантастичну повість «Територія духу» (2013), збірку 

«Кошка хвойной, колючей породы» (2013) та книгу «Священний сад 
бабусі Анастасії» (2013); майстер поетичного слова, бердичівлянин 

Валерій Хмелівський (1958 р. н.), який все життя пише вірші, — збірки 

своїх віршів «Короновані любов’ю» (2018), «Сонце і небо» (2017), 

«Свято світла» (2017), «Інферія» (2019), «День народження казки» 
(2017) і «Дикий хміль» (2017); директор загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 5 м. Бердичева Віктор Мартиненко (1952 р. н.), який віршує 

вже багато років, — свою досить солідну збірку віршів «Времена 
жизни» (2019); дружина колишнього журналіста газети «Земля 

Бердичівська» та редактора бердичівського місцевого проводового 

радіо Леоніда Козінчука (1952-2013) Яна Студзінська — збірку його 
віршів «… І я проросту зелен листом…» (2014), які вийшли з друку вже 

після його смерті; колишній журналіст газети «Земля Бердичівська», а 

нині пенсіонер Анатолій Кондратюк (1944 р. н.) — збірки своїх віршів 

«Чорні дороги» (2013) та «Салют Бердичеву» (2013); колишній юрист, 
який після виходу на пенсію вдало оволодів майстерністю 

письменництва, Олександр Кухарчук (1944-2018) — роман 

«Провісники Козацької Русі. Кошовий отаман Вовкодав» (2015) та цикл 
своїх романів з циклу «Київська Русь»: «Гетьман Виговський» (2016), 

«Полковник Лаврін Капуста» (2014), «Неопалима купина» (2013) та 

«Сплюндрована калина» (2012). 
Поміщено в експозицію і уривок з тексту оповідання Мордехая 

Юшковського (1961 р. н.) «Одна бабушка и два деда», який нині живе в 

Ізраїлі, але в дитинстві часто був гостем своєї бабусі безпосередньо у 

Бердичеві, і вона розповідала йому про жахи нацистської окупації в 
місті в період Другої світової війни, які він і описав в своєму 

оповіданні. Це оповідання було написано і видано на ідиш, лише зовсім 

нещодавно автор сам переклав його на російську мову і опублікував в 
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Інтернет-виданні єврейських літераторів, де його вдалося відшукати. 
Нині доктор Мордехай Юшковський завідує Центром ідиш в 

педагогічному коледжі ім. Левінського в Тель-Авіві і є академічним 

керівником Міжнародного Центру мови і культури ідиш у Вільнюсі. 
А доктор філологічних наук, професор Житомирського 

державного університету ім. І. Франка, уродженець села Никонівки 

Бердичівського району Петро Білоус (1953 р. н.) на прохання Павла 

Степановича передав музею свої поетичні, прозові, наукові та науково-
популярні твори «Література медієвістична. Вибрані студії» (3-й том, 

2011-2012), Українська література ХІ-ХVІІІ ст.» (2009), «Тринадцяте 

століття (епізод з історії української літератури, 2016)», «Українська 
паломницька проза» (1998), «Місто на горі» (2008), «Студенти» 

(повість, 2015), «Тарас Шевченко і давня українська література» (2015) 

та «Минає все» (2013), які стали відразу експонуватись в музеї.  

Встановлення особистого контакту з колишнім викладачем 
Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права, автором 

багатьох поетичних творів Тетяною Смичок (1947 р. н.) дало 

можливість поповнити експозицію зали «Постаті культури Бердичева» 
її збірками віршів «В тени Бердичевских каштанов» (2009), «Формула 

счастья» (2012), «Воспоминания» (тексти пісень, 2012) і «Рассвет» 

(2006). 
Відразу після смерті відомого дитячого письменника Всеволода 

Нестайка (1930-2014), який за п’ятдесят років творчості видав біля 

тридцяти книжок розповідей, казок, повістей і п’єс для дітей окремо 

дошкільного, молодшого та середнього шкільного віку і який 
народився в Бердичеві, Павло Степанович особисто придбав для музею 

його вісім творів у книжковому магазині і помістив до експозиції книги 

з циклу «Дивовижні пригоди в лісовій школі» — «Сонце серед ночі. 
Пригоди в павутинні» (2013), «Загадковий Яшка. Сонячний зайчик і 

сонячний вовк» (2013) «Таємний агент Порча і козак Морозенко. 

Таємниці лісею "Кондор"» (2013) і «Секрет Васі Кицана, Енелолик, 
Уфа і Жакос» (2013), а також найвідоміші його твори — «Супер "Б" з 

"фрикадельками"» (2014), «Чарівний талісман» (2014), «Чарівні 

окуляри» (2013) та «В країні сонячних зайчиків» (2012). 

Навіть було поміщено в експозиції зали «Постаті культури 
Бердичева» інформативні матеріали про російського письменника Івана 

Тургенєва (1818-1883) та уривок з його нарису «Про соловʼїв», де він 

пише безпосередньо про Бердичів: «Лучшими соловьями всегда 
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считались курские; но в последнее время они похужели; и теперь 
лучшими считаются соловьи, которые ловятся около Бердичева, на 

границе; там, в пятнадцати верстах за Бердичевом, есть лес, 

прозываемый Треяцким; отличные там водятся соловьи …». 
Після проведення в квітні 2017 р. у виставковій залі музею 

виставки присвяченої 90-річчю від дня народження Заслуженого 

тренера СРСР та України Віталія Олексійовича Лонського (11.04.1927-

20.04.2004) виникла ідея створити в музеї залу «Історія спорту 
Бердичева». Адже місто відоме у світі спортивними досягненнями 

багатьох стрибунів у висоту, окремих боксерів, футболістів, шахістів та 

представників інших видів спорту. Але в музеї був розміщений лише 
куточок в одному з залів, присвячений спорту. Там стояв бюст 

Лонського В. О. (скульптор Криворуцький П. М., 1986), висів на стіні 

його портрет (Положевець Г. Ф., 1994) в рамі для картини покритий 

фігурною чеканкою (Лонський В. О., 1990), та висіли копії портретних 
фотознімків найбільш відомих вихованців Лонського В. О. — майстра 

спорту міжнародного класу, багаторазового чемпіона України, 

чемпіона спартакіади народів СРСР 1972 р., фіналіста ХХ олімпійських 
ігор 1972 р. в Мюнхені (Німеччина, 8 місце) Рустама Ахметова, 

майстра спорту міжнародного класу, фіналіста  ХVІІІ олімпійських ігор 

1964 р. в Токіо (Японія, 12 місце) та ХІХ олімпійських ігор 1968 р. в 
Мехіко (Мексика, 4 місце) Валерія Скворцова, першого учня Віталія 

Лонського, майстра спорту Віталія Романюка, майстра спорту, 

переможця європейських легкоатлетичних юніорських ігор 1964 р. у 

Варшаві Ігоря Матвєєва, майстра спорту, переможця європейських 
легкоатлетичних літніх ігор 1967 р. в Празі Анатолія Мороза та 

майстрів спорту, переможців багатьох всесоюзних та республіканських 

легкоатлетичних змагань Валерія Волкова і Юрія Лебедєва. 
У 2017-2019 рр. на основі встановлених директором музею тісних 

і дружніх контактів з ветеранами спорту, тренерами, діючими 

спортсменами вдалось відшукати, написати, відредагувати та помістити 
в експозиції портретні фотознімки та біографічні відомості 

Заслуженого тренера СРСР та України Віталія Лонського, фіналіста 

ХVІ олімпійських ігор в Мельбурні (Австралія, 6 місце), 

багаторазового рекордсмена СРСР та України Володимира Сіткіна, 
майстрів спорту міжнародного класу Рустама Ахметова, Анатолія 

Мороза, Антона Саєвича, Валерія Скворцова, Заслужених тренерів 

СРСР (шахи) Володимира Зака та Віктора Карта, Заслуженого тренера 
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УРСР Василя Жабенка, Заслуженого тренера України, майстра спорту 
міжнародного класу Володимира Журавльова, Заслуженого майстра 

спорту СРСР Віктора Пастуха (альпінізм), Заслужених тренерів 

України Олександра Михальченка, Заслуженого майстра спорту 
України, чемпіона світу 2005 р. (м. Хельсінкі, Фінляндія) Юрія 

Кримаренка, міжнародного майстра з шахів Йосипа Ватнікова, 

майстрів спорту, переможців багатьох змагань різного рівня 

Володимира Азанчевського, Валерія Волкова, Олександра Журби, 
Василя Лебедєва, Віктора Матусєвича, Сергія Михальченка, Віталія 

Романюка, майстра спорту СРСР Володимира Поліщука (гирьовий 

спорт), багаторазового призера Європейських та Всесвітніх ігор 
ветеранів спорту Бориса Ковальського, батька Віталія Лонського — 

Олексія Лонського. 

Вдалось відшукати та помістити в експозиції фотознімки 

майстрів спорту Єфремова Георгія (передала рідна сестра спортсмена, 
яка проживає в м. Бердичеві), Лебедєва Юрія (з фондів музею), 

Матвєєва Ігоря (з фондів музею), Прохневського Володимира, 

Кирнасовського Євгена (передав музею на прохання його директора 
житель Василькова Київської обл. Заслужений тренер України, 

Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, Семен 

Абрамович Донськой),  
Велику допомогу по поповненню зали «Історія спорту 

Бердичева» надав директору музею син Заслуженого тренера СРСР і 

України Віталія Олексійовича Лонського, Заслужений тренер України, 

продовжувач справи батька — Ігор Лонський. З ним встановились і 
тривають далі найкращі людські дружні стосунки. Він передав музею 

інформативний пластиковий стенд «Досягнення вихованців школи 

Лонського В. О. на міжнародній арені» (160 см х 100 см), який було 
представлено на виставці до 90-річчя Віталія Лонського і де розміщено 

фотопортрети (20 см х 25 см) Віталія Лонського, Валерія Скворцова, 

Ігоря Матвєєва, Анатолія Мороза, Рустама Ахметова, Віктора Пастуха, 
Олександра Журавльова, Юрія Кримаренка, Владислава Мазура, 

Дмитра Нікітіна, Олександра Баранникова та Віктора Лонського і 

написано їх спортивні звання і найвищі досягнення на міжнародних 

змаганнях. 
Передав Ігор Лонський музею і оригінали документів батька: 

«Диплом про закінчення Бердичівського машинобудівного технікуму» 

(1948), «Посвідчення про закінчення факультативного курсу "Фізичне 

https://uaf.org.ua/2019/06/05/semen-donskoi-sviatkuie-iuvilei/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uaf.org.ua/2019/06/05/semen-donskoi-sviatkuie-iuvilei/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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виховання" Бердичівського вчительського інституту» (1950), «Диплом 
про закінчення Київського державного інституту фізичної культури» 

(1955), «Посвідчення про нагородження значком "Відмінник народної 

освіти"» (1962), «Посвідчення про присвоєння звання "Заслужений 
тренер УРСР"» (1963), «Посвідчення про присвоєння звання 

"Заслужений тренер СРСР"» (1968), «Посвідчення про присвоєння 

звання "Почесний громадянин м. Бердичева"» (1997). Ці документи 

відразу зайняли достойне місце в експозиції музею. 
Директором музею Скавронським П. С. було знайдено та 

поміщено в експозицію багато рідкісних фоторепродукцій (20 см х 30 

см) з фотознімків різних часів, які в комплексі розповідають про роботу 
знаменитої школи стрибунів у висоту, яку створив Віталій Лонський, та 

її найкращих учнів: «Анатолій Мороз, Ігор Матвєєв, Валерій Скворцов 

та В. О. Лонський» (1964, з газети «Советский спорт»), «Олександр 

Журба та Володимир Журавльов команді збірної юніорів СРСР на 
матчі СРСР-США в Сакраменто» (1972, з домашнього архіву 

Володимира Журавльова), «Анатолій Мороз, Лонський В. О. та Валерій 

Волков (1964, з періодичної преси), «Валерій Скворцов, Анатолій 
мороз та Валерій Волков н Ялті» (1963, з домашнього архіву Ігоря 

Лонського), «Лонський В. О. біля входу на Центральний 

республіканський стадіон в Києві» (1951, з домашнього архіву Ігоря 
Лонського), «Лонський В. О. і Рустам Ахметов» (1970 р., з домашнього 

архіву Ігоря Лонського), «Лонський В. О. в студентські роки» (1951, з 

домашнього архіву Ігоря Лонського), «Лонський В. О. — почесний 

громадянин Бердичева» (1987, з домашнього архіву Ігоря Лонського), 
«Лонський В. О. в студентські роки» (1959, з домашнього архіву Ігоря 

Лонського), «Лонський В. О. з групою вихованців на тренуванні» 

(1959, 1963, 1968 – 3 різних фотознімки, з фондів музею), «Скульптор 
Криворуцький П. М. працює над бюстом Лонського В. О.» (1986, з 

ресурсів Інтернет), «Лонський В. О. з дружиною Еммою Глібівною» 

(1970, з домашнього архіву Ігоря Лонського), «Лонський В. О. та 
Віталій Романюк на спортивному майданчику ДСШ біля костьолу 

св. Варвари (1965, з ресурсів Інтернет),  «Володимир Сіткін, Віталій 

Лонський та Семен Донськой» (1998, з ресурсів Інтернет), 

«Лонський В. О. і Валерій Волков» (1964, з домашнього архіву Ігоря 
Лонського), «Син Лонського В. О. Ігор Віталійович Лонський» (2017, з 

домашнього архіву Ігоря Лонського), «Внук Лонського В. О. Віктор 

Ігорович Лонський» (2017, з домашнього архіву Ігоря Лонського), 
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«Лонський В. О. з групою вихованців» (1964, з фондів музею), 
«Ветерани спорту: О. Михальченко, Р. Ахметов, В. Левковський, 

тренер В. Лонський, В. Волков, В. Прохневський, редактор газети 

В. Кравченко, спортивний лікар А. Биковський, В. Очкуренко» (2000, з 
фондів музею), «Факелоносці олімпійського вогню: Олексій 

Поляничка, Анатолій Кривушин, Рустам Ахметов» (липень 1980, з 

ресурсів Інтернет), «З факелом олімпійського вогню Олександр 

Подгорчук» (1980, з ресурсів Інтернет), «Валерій Волков та Віктор 
Матусевич на тренуванні в Ялті» (1964, з домашнього архіву Віктора 

Матусевича), «Валерій Скворцов (ІІ), Ігор Матвєєв (І), Володимир 

Прохневський (ІІІ) та Володимир Підлипний (ІІІ) на п’єдесталі для 
нагородження» (1960, з ресурсів Інтернет), «Георгій Єфремов, Ігор 

Матвєєв та Валерій Скворцов на тренуванні» (1962, з домашнього 

архіву Ігоря Лонського), «Заслужений майстер спорту, шестиразовий 

рекордсмен світу, Олімпійський чемпіон Токіо Валерій Брумель» (1964, 
з ресурсів Інтернет), «Скворцов В. С. стрибає на стадіоні "Вемблі"» 

(1968, Лондон, з домашнього архіву Валерія Скворцова), «Портрет 

Скворцова В. С.» (2017, передав музею фотохудожник Володимир 
Поліщук), «Стрибає Анатолій Мороз» (1964, з фондів музею), «Стрибає 

Олександр Журба» (1972, Ялта, з домашнього архіву Олександра 

Журби), «Олександр Журба на першості ЦР ВДСТ "Авангард"» (1972, 
І місце, з домашнього архіву Олександра Журби), «Володимир 

Журавльов на розминці перед початком змагань» (1964, з домашнього 

архіву Володимира Журавльова), «Заслужений тренер України 

Журавльов В. К. вручає нагороди переможцям Міжнародних змагань 
на призи В. О. Лонського» (2005, з ресурсів Інтернет), «Олександр 

Журба та Володимир Журавльов на матчі збірних юніорів СРСР-США 

в Сакраменто» (1972, з домашнього архіву Володимира Журавльова), 
«Учасники урочистого засідання присвяченого 60-річчю від дня 

народження Заслуженого тренера СРСР та України Лонського В. О.» 

(11.04.1987, з домашнього архіву Валерія Волкова), «Лонський І. В. з 
групою вихованців» (2015 р., з домашнього архіву Ігоря Лонського), 

«Ігор Лонський, Євгенія Ординська та Олександр Баранніков» (2012, з 

домашнього архіву Ігоря Лонського), «Владислав Мазур з державним 

прапором України після перемоги на чемпіонаті Європи серед молоді в 
м. Бидгощ» (2017, Польща, з домашнього архіву Ігоря Лонського), 

«Виставка в музеї, присвячена 90-річчю від дня народження 

Лонського В. О.» (10-22 квітня 2017 р., фото Павла Скавронського), 
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«Майстер спорту міжнародного класу, фіналіст олімпіади в Мюнхені, 
Рустам Ахметов з своїми нагородами» (1980, з домашнього архіву Ігоря 

Лонського), «Антон Саєвич з державним прапором України після 

перемоги у Міжнародних кадетських іграх в Анкарі» (2010, Туреччина, 
передала фото музею Саєвич Ольга), «Михальченко Сергій на 

Міжнародних змаганнях на призи Лонського В. О.» (2003, з 

домашнього архіву Сергія Михальченка), «Гапчук Наталія на 

Меморіалі В. О. Лонського» (2012, фото передано музею Миколою 
Гапчуком), «Заслужений майстер спорту України, чемпіон світу 2005 р. 

Кримаренко Юрій Олександрович» (2005, фоторепродукція з журналу 

«Олімпійська арена», № 8, 2005), «Кримаренко Юрій з золотою 
медаллю чемпіона світу» (2005, фоторепродукція з журналу 

«Олімпійська арена», № 8, 2005), «Анатолій Шафран та 

В. О. Лонський» (1969, з ресурсів Інтернет), «Лонський В. О. на весіллі 

Анатолія Шафрана» (1973, з ресурсів Інтернет), «Нагороди Наталії 
Гапчук на виставці в Музеї історії міста Бердичева» (квітень 2017, фото 

Павла Скавронського). 

В самій верхній частині експозиції зали «Історія спорту 
Бердичева» по  периметру усіх чотирьох стін розташували фотознімки 

стрибунів у висоту зняті безпосередньо в момент виконання стрибка — 

в польоті над планкою. Для того, щоб отримати такі фотознімки 
директору музею довелось також особисто індивідуально працювати як 

з самим спортсменами, їх тренерами, а також з членами їх родин. В 

результаті відвідувачам представлено можливість побачити різні 

техніки виконання стрибків у висоту. Син Віталія Олексійовича 
Лонського, Заслужений тренер України Ігор Лонський передав музею 

фотознімки стрибунів Юрія Лебедєва (1963 — на традиційному «Дні 

стрибуна» в приміщенні ДСШ), Володимира Прохневського (1965 — 
на традиційному «Дні стрибуна» в приміщенні ДСШ), Валерія Волкова 

(1964 — Бердичів), Валерія Скворцова (1964 — Москва), Ігоря 

Матвєєва (1962 — Бердичів), Владислава Мазура (2014 — Харків, 
стадіон «Металіст», 2 м 15 см) та Олександра Бараннікова (2013 — 

Донецьк, чемпіонат світу серед юнаків, 2 м 16 см), з ресурсів Інтернет 

було взято фотознімки Наталії Гапчук (27.05.2012 — Ялта, Кубок 

України з легкої атлетики, 1 м 80 см), Антона Саєвича (15.07.2010 — 
Запоріжжя, Кубок України з легкої атлетики, 2 м 28 см, І місце), 

Віктора Лонського (27.01.2018 — Ірсон, Франція, міжнародний турнір, 

2 м 27 см) та Дмитра Нікітіна (18.07.2015 — Калі, Колумбія, юнацький 
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чемпіонат світу, 2 м 18 см), особисто передали музею свої фотознімки в 
стрибку над планкою Василь Лебедєв (1994 — Бердичів, традиційні 

змагання на призи В. О. Лонського, 2 м 15 см), Артур Ринкевич 

(30.04.1984 — Бердичів, 2 м 10 см), Олександр Журба (1972 — Ялта, 
першість ДСТ «Авангард», 2 м 18 см), Віктор Матусєвич (1963 — Ялта, 

1 м 95 см), Володимир Сіткін (1958 — Ленінград, першість СРСР в 

закритому приміщенні), Рустам Ахметов (1972 — переможний стрибок 

чемпіона V Спартакіади народів СРСР), Володимир Азанчевський 
(1965 — Ленінград, зимовий стадіон) та Сергій Михальченко 

(03.09.2010 — Бердичів, VІІ Меморіал В. О. Лонського, 2 м 15 см), з 

фондів музею було взято фотознімок Анатолія Мороза (1965 — 
Бердичів, традиційний «День стрибуна» в приміщенні ДСШ), знімок 

переможного стрибка чемпіона світу 2005 р. в Хельсінкі Юрія 

Кримаренка передав музею його батько, ветеран спорту Віталій 

Кримаренко, фотознімок стрибка Віталія Романюка (1962 — Ялта, 1 м 
95 см) виявився в особистому домашньому архіві Валерія Волкова, а 

зафіксований стрибок Володимира Костенка (1992 — Алушта, 2 м 

25 см) передав його тренер, Заслужений тренер України Олександр 
Михальченко. 

Тісні контакти були встановлені з Віктором Матусевичем, одним 

з перших учнів школи В. О. Лонського, привели до того, що він на 
прохання Павла Степановича передав музею фотокопії таких своїх 

документів, які характеризують його спортивну та виробничу 

біографію: «Диплом про закінчення Бердичівського машинобудівного 

технікуму» (1962), «Посвідчення про присвоєння звання майстер 
спорту СРСР» (1963), «Диплом про закінчення Київського ордена 

Леніна політехнічного інституту» (1968), «Посвідчення лауреата премії 

Ленінського комсомолу» (1971), «Диплом лауреата премії Ради 
Міністрів СРСР» (1982), «Посвідчення про нагородження золотою 

медаллю ВДНГ СРСР» (1987), «Диплом кандидата технічних наук» 

(1990) та «Атестат члена-кореспондента української Академії 
інформатики» (1994). 

105 своїх спортивних нагород (грамот, дипломів) та 41 

фотознімок з власного спортивного життя та спортивного життя школи 

В. О. Лонського передав директору музею вже нині ветеран спорту 
Валерій Волков. Лише невелика частина його нагород та фотознімків 

помістилась в нині діючій експозиції музеї, інші — зберігаються в 

запасниках музею. 
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61 нагороду (грамоти, дипломи) передала музею Майстер спорту 
міжнародного класу Наталія Гапчук і, знову ж таки, лише незначна 

частина їх потрапила до нинішньої експозиції музею… 

Вдалось Павлу Степановичу і відшукати самого першого 
вихованця школи В. О. Лонського, який отримав звання «Майстер 

спорту СРСР» — Ігоря Матвєєва, зв’язок з яким був давно втрачений і 

самим Віталієм Лонським, і усіма нинішніми тренерами та 

спортивними активістами міста Бердичева. За довгі роки проведення 
щорічних Міжнародних змагань з стрибків у висоту у Бердичеві, він 

жодного разу не був запрошений, і жодного разу не був присутній на 

цих змаганнях. А допомогли в цьому колишні учні 
Скавронського П. С., до яких він звернувся і які працюють у відділі 

ведення Державного реєстру виборців. Виявилось, що Ігор Матвєєв 

проживає і ще працює на досить високій керівній посаді в Києві, має 

науковий ступінь кандидата технічних наук. Він надав музею цінну 
інформацію про себе, яка стала корисною в ході формування експозиції 

зали «Історія спорту Бердичева». 

Цінним експонатом для музею і досить цікавим для відвідувачів 
стало спеціальне легкоатлетичне взуття («шиповки») для поштовхової 

ноги стрибуна у висоту Валерія Скворцова в якому він на літніх 

Олімпійських іграх 1964 р. в Токіо (Японія) зайняв 14 місце з 
результатом 2 м 06 см. На цих же самих змаганнях радянський 

спортсмен Валерій Брумель з технічних причин змушений був 

позичити у В. Скворцова його спеціальне взуття і стрибати в ньому. Він 

подолав планку на висоті 2 м 18 см, зайняв перше місце, отримав 
золоту олімпійську медаль і став Олімпійським чемпіоном. А Валерій 

Скворцов, приїхавши до рідного Бердичева після Олімпіади в Токіо, 

подарував цю «знамениту шиповку» своєму першому наставнику 
Віталію Лонському. Поряд з цим експонатом розмістили і фотознімок, 

взятий з ресурсів Інтернет, Заслуженого майстра спорту СРСР, 

шестиразового чемпіона світу, Олімпійського чемпіона 1964 р. Валерія 
Брумеля. 

А поряд, притягує увагу відвідувачів ще один досить 

оригінальний експонат: хокейна ключка знаменитого радянського 

хокеїста, багаторазового чемпіона світу, Заслуженого майстра спорту 
СРСР Валерія Харламова. Виявляється, що вони з Лонським В. О. в 

один і той самий день отримували посвідчення про присвоєння їм 

почесних звань, Лонський В. О. — Заслуженого тренера СРСР, а 
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Харламов В. — Заслуженого майстра спорту СРСР. В знак знайомства 
та подальших дружніх стосунків знаменитий Валерій Харламов і 

подарував цю ключку не менш знаменитому Віталію Лонському. І 

ключку В. Харламова, і «шиповку» В. Скворцова передав музею на 
прохання директора син Віталія Лонського — Ігор Лонський. 

У вітринах зали «Історія спорту Бердичева» увагу відвідувачів 

привертає і спортивна боксерська форма майстра спорту України 

міжнародного класу, бронзового призера чемпіонату Європи, учасника 
ХХХІ Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро бердичівлянина 

Володимира Матвійчука та спортивна олімпійська форма факелоносця 

Михалевича В. І., в якій він ніс олімпійський вогонь через Бердичів у 
1980 р. Факел олімпійського вогню Олімпіади-80 також є в експозиції 

— його передала музею факелоносець Тетяна Герасименко. 

У вестибюлі музею за особистим проектом Павла Степановича 

було виготовлено підприємством «Транзит-С» і встановлено 
експозицію «Не затихає рани біль..», де розміщено 33 фотознімки 

(24х36) військових, які загинули у 2014-2019 рр. на сході України, 

захищаючи її кордони від проросійських найманців, що називають себе 
бойовиками. Це уродженці міста Бердичева та Бердичівського району 

уродженці інших населених пунктів Житомирщини, які перебували на 

військовій службі у 26-й артилерійській бригаді, що дислокується у 
Бердичеві. Доповнюють цю експозицію розміщені у вітрині експонати, 

передані музею мамою бійця Сідлецького Сергія, який загинув в 

Донецькому аеропорту 25.10.2014 р.: прапор 95-ї окремої десантно-

штурмової бригади, в якій служив Сергій, його бронежилет і каска, а 
також листи школярів до захисників східних кордонів України, які 

передав музею військовослужбовець Швець В. М. 

А ще було створено прекрасні клумби в дворі під стінами музею 
та встановлено бордюри по їх периметру (до 2013 р. там росли бур’яни 

і під самими вікнами музею стояли і вдень, і вночі автомобілі 

невідомих приватних власників). 
Штатний розпис музею було частково приведено у відповідність 

до типового штатного розпису встановленого Міністерством культури 

України для усіх типів музеїв: виведено з штатного розпису посади 

екскурсоводів і введено посади наукових співробітників та головного 
зберігача фондів. 

Було виготовлено нову офіційну вивіску музею, оформлену 

відповідно до діючих вимог, та графік роботи музею для відвідувачів. 
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Облік музейних предметів стали поступово приводити у 
відповідність до діючих вимог нормативних документів. Для цього 

було виготовлено і введено у використання книги надходжень 

музейних предметів, інвентарні книги для кожної з груп музейних 
предметів, введено паспорти на музейні предмети (до 2014 р. не було 

оформлено жодного паспорта на жодний з музейних предметів, 

фактично не було книги надходжень, а лише загальна інвентарна книга, 

де записувались підряд усі групи музейних предметів — усі попередні 
роки існування музею це було грубим порушенням і просто 

невиконанням вимог Інструкції з обліку та збереженню музейних 

предметів). Придбали і сучасний фотоапарат для фотографування 
музейних предметів і відповідного оформлення паспортів на експонати. 

Було поповнено матеріально-технічну базу трьома новими 

комп’ютерами, які було приєднано до мережі Інтернат. Влітку 2016 р. 

було зачищено від ржі та пофарбовано металевий дах музею.  
3 листопада 2016 р. Скавронський П. С. був умовно звільнений з 

посади директора Музею історії міста Бердичева у відповідності до 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері 

культури та конкурсної процедури призначення керівників державних 

та комунальних закладів культури», а з 4 листопада 2016 р. знову 
прийнятий на роботу тимчасово виконуючим обов’язки директора 

Музею історії міста Бердичева до прийняття на роботу новообраного 

директора музею. 

З 4 січня 2017 р., після проведеного конкурсу претендентів на 
посаду директора музею, Павло Степанович вже був знову 

призначений на посаду директора Музею історії міста Бердичева за 

контрактом, як такий, що обраний за конкурсом відповідно до 
законодавства України. 

Вже працюючи в музеї, Скавронський П. С. кілька років поспіль 

брав участь у програмі «Захистимо пам’ять», яка здійснювалась і 
здійснюється Українським Центром вивчення історії Голокосту 

(УЦВІГ) і фінансувалась урядом Федеративної Республіки Німеччини. 

Основною тематикою цієї програми було і є вивчення Голокосту. Для 

того, щоб отримати кошти на видання виконаної роботи по 
дослідженню історії Голокосту, необхідно було обов’язково 

виконувати дослідження з історії Голокосту в своєму населеному 

пункті разом з учнями. Тому Павло Степанович проводив клопітку 
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дослідницьку роботу разом з двома ученицями: Ангеліною Кулачок та 
Наталією Кропивницькою, які навчались у загальноосвітніх школах 

№  1 та № 5. Вони не лише старанно навчались і здобували перемоги на 

олімпіадах зі шкільних предметів, але й цікавились історією єврейства, 
відомих місць та постатей, нерозривно пов’язаних з цим народом. Тому 

їх зацікавленість і переросла у співпрацю з відомим бердичівським 

краєзнавцем та директором музею. У 2017 р. краєзнавець і дві учениці 

написали і видали путівник «Слідами історії і культури Бердичівського 
єврейства». 

У 2018 р. їх співпраця продовжувалась. Звісно, протягом 

навчального року і Наталія Кропивницька і Ангеліна Кулачок, які вже 
навчались у випускних класах, були дуже зайняті навчанням, витрачали 

на навчання багато часу і виконували усі завдання своїх шкільних 

учителів. Тому, в період навчання часу для виконання такої складної 

дослідницької роботи учениці не мали і відволікати їх від навчання під 
час навчального року їх керівник і партнер по науковому дослідженню 

історії єврейства не наважився. Тому юні дослідниці влітку, у липні і 

серпні місяцях, отримували завдання і працювали із заданої теми. Вони 
опрацьовували рекомендовану їм літературу, де були вже описані 

постаті єврейської національності, частково здійснювали 

комп’ютерний набір текстів до майбутньої книги. 
Сам же Павло Скавронський, маючи опрацьовану ученицями 

базу, з вересня по листопад читав, виправляв, укладав, уточнював і 

доповнював ці матеріали. Таким чином спільними зусиллями у грудні 

було видано книгу «Бердичівське єврейство в іменах». В ній вміщені 
біографічні нариси про 191 постать представників бердичівського 

єврейства, серед яких є і ті, які живуть нині серед нас і мають 

безпосереднє відношення до цієї культури, і ті, які пов’язані з подіями 
Голокосту. 

Павло Степанович — член Національної спілки краєзнавців 

України, член правління НСКУ з 2003 р., член президії НСКУ з 2017 р., 
співзасновник та голова Бердичівської регіональної організації 

Всеукраїнської спілки краєзнавців з 1998 р. В 1999 р. Всеукраїнською 

спілкою краєзнавців йому було присвоєно почесне звання «Почесний 

краєзнавець». Учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських 
науково-краєзнавчих конференцій, автор більше 300 публікацій в 

наукових збірниках матеріалів конференцій та наукових журналах, а 

також більше 200 краєзнавчих науково-популярних публікацій в 
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періодичній пресі. Автор книг «Мила моя сторона» (2013 р.), «Слідами 
історії та культури Бердичівського єврейства» (2017 р.), «Бердичівське 

єврейство в іменах» (2018 р., 2019 р.). З 20 серпня 2014 р. — Голова 

правління Житомирської обласної організації НСКУ. І ще — він член 
комісії з присудження Житомирської обласної краєзнавчої премії. 

Крім того, він лауреат (І місце) Житомирської обласної 

краєзнавчої премії 2013 р., лауреат Всеукраїнської премії Національної 

спілки краєзнавців України імені академіка Петра Тронька 2014 р., 
лауреат Всеукраїнської премії Національної спілки краєзнавців України 

імені Героя України Михайла Сікорського 2018 р. 

Наказом № 5/6 Голови Національної спілки краєзнавців України 
від 12 червня 2018 р. відзначений ювілейною медаллю «90 років 

журналу «Краєзнавство» за вагомий внесок у розвиток українського 

краєзнавства. 

Багато років Павло Степанович є членом Українського 
географічного товариства та членом Національної спілки журналістів 

України. 

Дружина — Скавронська (Полторакіна) Мальвіна В’ячеславівна, 
1963 р. народження — працювала вихователем в дитячих садках міста 

Бердичева, нині працює музейним доглядачем в Музеї історії міста 

Бердичева. 
Дочка — Мисько (Скавронська) Оксана, 1982 р. народження — 

навчалась в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 11, закінчила 

географічний факультет Київського національного університету 

ім. Т. Шевченка, нині заміжня, живе і працює в м. Рівне, має сина 
Євгена 2007 р. народження. 

Син — Скавронський Віктор, 1984 р. народження — навчався в 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 11, закінчив географічний 
факультет Київського національного університету ім. Т. Шевченка, 

одружений, живе і працює в м. Києві, має дочку Маргариту 2012 р. 

народження. 
 

СКАВРОНСЬКИЙ Віктор Павлович, 

науковий співробітник Державного науково-виробничого 

центру аерокосмічної інформації дистанційного зондування Землі 

та моніторингу навколишнього середовища  «Природа» 

Національного космічного агентства України 

― о ― 
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ІІІ — ПУБЛІКАЦІЇ В НАУКОВИХ ЖУРНАЛАХ ТА НАУКОВИХ 
ЗБІРНИКАХ 

Не завдяки, а всупереч! 
П. С. Скавронський 

1996 рік 

1. Г. Г. Богун — невтомний дослідник Житомирщини. Малинщина у 

просторі і часі : матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої 

конференції (Малин, 25-27 вересня 1996 р.) / відп. ред. 
М. Ю. Костриця. Малин, 1996. С. 147-149. — Автор 

Скавронський П. С. 

1997 рік 
2. Геофізичні умови Старокостянтинова. Старокостянтинів і край в 

просторі часу : матеріали Всеукраїнської наукової історико-

краєзнавчої конференції «Велика Волинь», присвяченої 470-річчю 

від дня народження князя К. В. Острозького. Хмельницький, 1997. 
С. 244-245. — Автор Скавронський П. С. 

3. А. П. Кащук — педагог і краєзнавець. Українська національна ідея: 

історія і сучасність: науковий збірник / відп. ред. М. Ю. Костриця. 
Житомир : Журфонд, 1997. С. 133-135. — Автор 

Скавронський П. С. 

4. Топонімічна спадщина Г. Г. Богуна. Житомирщина крізь призму 
століть : науковий збірник / відп. ред. М. Ю. Костриця. Житомир : 

Журфонд, 1997. — С. 156-157. — Автор Скавронський П. С. 

5. Шкільне діловодство як засіб раціонального управління. Освіта і 

управління. 1997. Т. 1. № 3. С. 142-147. — Автор 
Скавронський П. С. 

1998 рік 

6. Вивчення теми «План і карта» на краєзнавчій основі в школах 
Володимир-Волинського району. Минуле і сучасне Волині: 

Олександр Цинкаловський і край : матеріали ІХ наукової історико-

краєзнавчої міжнародної конференції (Луцьк, 20-23 січня 1998 р.) 
/ відп. ред. Г. В. Бондаренко. Луцьк : Надстир’я, 1998. С. 119-120. 

— Автор Скавронський П. С. 

7. Козацькі часи на Бердичівщині. Поділля і Південно-Східна Волинь в 

роки Визвольної війни середини ХVІІ століття : матеріали 
Всеукраїнської історико-краєзнавчої науково-практичної 

конференції (Стара Синява, 19 вересня 1998 р.). Стара Синява : 

Поділля, 1998. С. 74-78. — Автор Скавронський П. С. 
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8. Геноцид проти єврейського населення під час німецько-
фашистської окупації Бердичева. Національні меншини 

Правобережної України: історія і сучасність : наук. зб., серія 

«Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства 
дослідників Волині». Т. 18 / відп. ред. М. Ю. Костриця. Житомир : 

Волинь, 1998. С. 99-101. — Автор Скавронський П. С. 

1999 рік 

9. Топоніміка Бердичівщини. Бердичівська земля в контексті історії 
України : наук. зб. «Велика Волинь», праці Житомирського 

науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. Т. 19 / відп. 

ред. М. Ю. Костриця. Житомир : М.А.К., 1999. С. 107-109. — 
Співавтори: Скавронська О. П., Скавронський П. С. 

10. Археологічні дослідження на території Бердичівського району. 

Бердичівська земля в контексті історії України : наук. зб. «Велика 

Волинь», праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства 
дослідників Волині. Т. 19 / відп. ред. М. Ю. Костриця. Житомир : 

М.А.К., 1999. С. 62-63. — Співавтори: Скавронський В. П., 

Скавронський П. С. 
11. Визволення села Буряки від німецько-фашистських загарбників. 

Бердичівська земля в контексті історії України : наук. зб. «Велика 

Волинь», праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства 
дослідників Волині. Т. 19 / відп. ред. М. Ю. Костриця. Житомир : 

М.А.К., 1999. С. 155. — Автор Скавронський П. С. 

12. Використання топографічної карти своєї області як дидактичного 

роздавального матеріалу. Науково-методичне забезпечення 
навчального процесу з топографії і картографії на географічних 

факультетах університетів та в школах з поглибленим вивченням 

географії : матеріали ІV-го Міжнародного семінару з топографії і 

картографії (Харків, 14-17 вересня 1999 р.). Харків, 1999. С. 102-
103. — Автор Скавронський П. С. 

2000 рік 

13. Розвиток краєзнавства на Бердичівщині: історія і сучасність. 

Житомирщина на зламі тисячоліть : наук. зб. «Велика Волинь», 
праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників 

Волині. Т. 21 / відп. ред. М. Ю. Костриця. Житомир : М.А.К., 2000. 

С. 44-47. — Автор Скавронський П. С. 
14. Розвиток краєзнавства на Бердичівщині: історія і сучасність. 

Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя : 



86 
 

матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон, 
9-11 листопада 2000 р.). Київ : ТОВ «Карбон Лтд», 2000. С. 173-179. 

— Автор Скавронський П. С. 

15. Поглиблене вивчення географії: досвід, проблеми, перспективи. 
Географічна наука та освіта в Україні : зб. наук. праць / гол. ред. 

Я. Б. Олійник. Київ : Фітосоціоцентр, 2000. С. 14-15. — Автор 

Скавронський П. С. 

16. Вийшов друком новий навчальний атлас Житомирщини. Географія 
та основи економіки в школі. 2000. № 1. С. 54. — Автор 

Скавронський П. С. 

17. Особиста бібліотека… Педагогічна Житомирщина. 2000. № 4. — 
С. 47-48. — Автор Скавронський П. С. 

2001 рік 

18. Формування поняття про природоохоронні території на основі 

краєзнавчого матеріалу в шкільному курсі «Географія України». 
Фальцфейнівські читання : зб. наук. праць. Херсон : Терра, 2001. 

С. 179-181. — Автор Скавронський П. С. 

19. Уродженець Журбинець — вчений-економіст І. П. Олійник. 
Бердичівщина: поступ у третє тисячоліття : наук. зб. «Велика 

Волинь», праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства 

дослідників Волині. Т. 22 / відп. ред. М. Ю. Костриця. Житомир : 
М.А.К., 2001. С. 86-88. — Співавтори: Олійник Л. П., 

Скавронський П .С. 

20. Географічне положення, геофізичні умови, геологічна будова, 

рельєф і корисні копалини Бердичівського району. Бердичівщина: 
поступ у третє тисячоліття : науковий збірник «Велика Волинь», 

праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників 

Волині. Т. 22 / відп. ред. М. Ю. Костриця. Житомир : М.А.К., 2001. 
С. 264-270. — Співавтори: Скавронська О. П., Скавронський П. С. 

21. Подвижник краєзнавства (До 100-річчя від дня народження 

Г. Г. Богуна). Бердичівщина: поступ у третє тисячоліття : наук. 
зб. «Велика Волинь», праці Житомирського науково-краєзнавчого 

товариства дослідників Волині. Т. 22 / відп. ред. М. Ю. Костриця. 

Житомир : М.А.К., 2001. С. 13-22. — Автор Скавронський П. С. 

22. З досвіду використання карт у процесі підготовки учнівських 
науково-дослідницьких робіт. Проблеми безперервної географічної 

освіти і картографії : зб. наук. праць, вип. 2. Вінниця : Антекс, 
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2001. С. 66-70. — Співавтори: Костриця М. Ю., Скавронська О. П., 
Скавронський П. С. 

23. Соціально-економічні особливості розвитку Бердичева. Історія 

України. Маловідомі імена, події, факти : зб. статей, випуск 15. 
Київ-Донецьк : Рідний край, 2001. С. 120-123. — Співавтори: 

Скавронська О. П., Скавронський П. С. 

24. Сторінки історії чеського села Миколаївка. Чехи на Волині: історія 

і сучасність : наук. зб. «Велика Волинь», праці Житомирського 
науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. Т. 24 / відп. 

ред. М. Ю. Костриця, В. І. Тимошенко. Житомир-Малин : Волинь, 

2001. С. 66-68. — Співавтори: Мартинюк М. В., 
Скавронський П. С. 

2002 рік 

25. Сучасний стан розвитку агропромислового комплексу 

Бердичівського адміністративного району Житомирської області. 
Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу 

України: сучасний стан і перспективи вирішення : матеріали ІІ 

міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 18-19 березня 
2002 р.). Київ : Стафед-2, 2002. С. 116-118. — Автор 

Скавронський П. С. 

26. Публіцистичний талант П. П. Собчика. Українська періодика: 
Історія і сучасність : доп. та повідомл. сьомої Всеукраїнської 

наук.-теорет. конф. (Львів, 17-18 травня 2002 р.) / за ред. 

М. М. Романюка. Львів, 2002. С. 716-718. — Автор 

Скавронський П. С. 
27. Основні тенденції соціально-економічного розвитку Бердичева на 

початку ХХІ століття. Історія міст і сіл Великої Волині : науковий 

збірник «Велика Волинь», праці Житомирського науково-
краєзнавчого товариства дослідників Волині. Т. 25. Ч. 1 / гол. ред. 

М. Ю. Костриця. Житомир : ПП Косенко М.Г., 2002. С. 77-84. — 

Співавтори: Скавронський П. С., Толочко В. І. 
28. Шкільний архів як джерело знань про освітню та виховну 

діяльність школи та трудову діяльність її працівників. Архіви — 

скарбниця людської пам’яті : наук. зб. «Велика Волинь», праці 

Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників 
Волині. Т. 26 / гол. ред. М. Ю. Костриця. Житомир : Волинь, 2002. 

С. 103-105. — Автор Скавронський П. С. 



88 
 

29. З досвіду використання електронного атласу України в 
загальноосвітній школі. Проблеми безперервної географічної освіти 

і картографії : зб. наук. праць, вип. 3. Вінниця : Консоль, 2002. 

С. 142-145. — Автор Скавронський П. С. 
30. Уродженець Бердичева В. І. Галицький — відомий вчений-географ, 

педагог і патріот (До 90-річчя від дня народження). Актуальні 

проблеми географії, екології, історії Великої Волині: Academia на 

пошану доцента М.Ю. Костриці : наук. зб. «Велика Волинь», праці 
Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників 

Волині. Т. 27 / гол. ред. М. І. Лавринович. Житомир : М. Косенко, 
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2009 р.). Луцьк, 2009. С. 285-287. — Співавтори: Бедь М. М., 

Скавронський П. С. 
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103. Формування картознавчої компетенції майбутніх туристів на 
уроках географії основної школи засобами краєзнавчого матеріалу. 

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : наук.-теорет. 
зб., спец. вип., педагогіка / гол. ред. В. П. Коцур. Переяслав-

Хмельницький : ПП «СКД», 2009. С. 97-99. — Автор 

Скавронський П. С. 

104. Психолого-педагогічні особливості процесу засвоєння знань на 
уроках географії. Педагогічна Житомирщина. 2009. № 1. С. 64-67. 

— Автор Скавронський П. С. 

105. Психолого-педагогічна характеристика процесу засвоєння знань 
на уроках географії під час формування картознавчої компетенції 

учнів основної школи. Географія та основи економіки в школі. 

2009. № 4. С. 26-30. — Автор Скавронський П. С. 

106. Картознавча компетенція учнів на уроках географії. Анотовані 
результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 

2008 рік : інформаційне видання. Київ : Педагогічна думка, 2009. 

С. 313-315. — Автор Скавронський П. С. 
107. Суть і структура поняття «картознавча компетенція». 

Педагогічна Житомирщина. 2009. № 3. С. 25-29. — Автор 

Скавронський П. С. 
108. Музею Джозефа Конрада в Бердичеві бути. Волинський музей: 

історія і сучасність : науковий збірник, випуск 4, матеріали ІV 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-

річчю Волинського краєзнавчого музею та 60-річчю 
Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі 

Українки (Луцьк – Колодяжне, 19-20 травня 2009 р.). Луцьк, 2009. 

С. 254-259. — Автор Скавронський П. С. 
109. Використання елементів язичеської релігії у драмі-феєрії Лесі 

Українки «Лісова пісня». Олена Пчілка і родина Косачів в історії 

інтелектуальної еліти України та Волині : наук. зб., вип. 33, 
матеріали ХХХІІІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої наукової 

конференції, присвяченої 160-річчю від дня народження Олени 

Пчілки та 60-річчю з часу створення Колодяжненського 

літературно-меморіального музею Лесі Українки (Луцьк – 
Колодяжне, 30 червня – 1 липня 2009 р.). Луцьк, 2009. С. 137-140. 

— Співавтори: Бедь М. М., Скавронський П. С. 
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110. Зміст і структура поняття «Картознавча компетенція». 
Географія та основи економіки в школі. 2009. № 6. С. 32-36. — 

Автор Скавронський П. С. 

111. Учитель учителів. До ювілею Лідії Іванівни Круглик! 
Географія. 2009. № 13-14. С. 70-71. — Співавтори: Андреєва В. М., 

Бенедюк В. В., Вавіна Л. С., Гавриленко Л. І., Герасимчук В. М., 

Задорожний М. П., Зінкевич М В., Ісаєва Г. М., Корнєєв В. П., 

Пушкар Н. С., Серебрій В. С., Сиротенко А. Й., Скавронський П. С., 
Топузов О. М., Шищенко П. Г. 

112. До питання про зміст терміну та структуру поняття 

«картознавча компетенція». Проблеми безперервної географічної 
освіти і картографії : зб. наук. праць, вип. 10. Київ : Інститут 

передових технологій, 2009. С. 197-205. — Автор 

Скавронський  П. С. 

113. Соціально-економічне життя та політичні події на території 
нинішньої Житомирщини в середні віки. Житомиру — 1125 : наук. 

зб. «Велика Волинь», праці Житомирського науково-краєзнавчого 

товариства дослідників Волині, вип. 42, матеріали Всеукраїнської 
науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 1125-річчю 

заснування міста Житомира (Житомир, 6-8 жовтня 2009 р.) / гол. 

ред. М. Ю. Костриця. Житомир : М. Косенко, 2009. С. 79-92. — 
Співавтори: Бедь М. М., Скавронський П.С. 

114. Етнологічна спадщина Г. Г. Богуна. Житомиру — 1125 : наук. 

зб. «Велика Волинь», праці Житомирського науково-краєзнавчого 

товариства дослідників Волині, вип. 42, матеріали Всеукраїнської 
науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 1125-річчю 

заснування міста Житомира (Житомир, 6-8 жовтня 2009 р.) / гол. 

ред. М. Ю. Костриця. Житомир : М. Косенко, 2009. С. 343-349. — 
Співавтори: Бедь М. М., Скавронський П. С. 

115. Регіональні особливості природно-техногенних небезпек в 

Житомирській області. Просторовий аналіз природних і 
техногенних ризиків в Україні : зб. наук. праць. Київ, 2009. С. 189-

197. — Автор Скавронський П. С. 

116. Видатний учений-метеоролог Олександр Вікентійович 

Клосовський. Географія та основи економіки в школі. 2009. № 10. 
С. 41-44. — Автор Скавронський П. С. 
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2010 рік 
117. Формування картознавчої компетентності учнів в 

багатоденному туристському поході. Географія та екологія: наука і 

освіта : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 
конференції (Умань, 15-16 квітня 2010 р.) Умань : Вид-во 

«Сочінський», 2010. С. 258-261. — Автор Скавронський П. С. 

118. Вирішення практичних і теоретичних завдань за топографічною 

картою в реальних ситуаціях туристського походу. Гуманітарний 
вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» : наук.-теорет. зб., спец. 

вип., педагогіка / гол. ред. В. П. Коцур. — Переяслав-
Хмельницький, 2010. С. 100-102. — Автор Скавронський П. С. 

119. Робота творчої групи вчителів географії з метою активізації 

професійної діяльності по формуванню картознавчої компетенції 

учнів. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : 
збірник наукових праць, випуск 12. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 

2010. С. 32-37. — Співавтори: Гриченко Н. А., Скавронський П. С. 

120. Бердичів: від минулого до сьогодення. Географія та основи 
економіки в школі. 2010. № 9. С. 30-35. — Автор Скавронський П.С. 

121. Події доби запорозького козацтва на Бердичівщині. Заповідна 

Хортиця : матеріали ІV міжнародної науково-практичної 
конференції «Історія запорозького козацтва: в пам’ятках та 

музейній практиці», зб. наук. праць, спец. вип. Запоріжжя : A&V. 

Art GROUP, 2010. С. 7-9. — Співавтори: Адаменко В. В., 

Скавронський П. С. 
122. Вивчення творчості Шолом-Алейхема на уроках позакласного 

читання в загальноосвітній школі. Краєзнавство та музейна справа 

в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції, присвяченої 145-річчю заснування Житомирського 

обласного краєзнавчого музею (Житомир, 27-29 жовтня 2010 р.), 

наук. зб. «Велика Волинь», праці Житомирського науково-
краєзнавчого товариства дослідників Волині, вип. 44 / гол. ред. 

М. Ю. Костриця. Житомир : М. Косенко, 2010. С. 257-261. — 

Співавтори: Кузьмук О. О., Скавронський П. С. 

123. П. І. Устименко: повернуте ім’я. Краєзнавство та музейна 
справа в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, присвяченої 145-річчю заснування Житомирського 

обласного краєзнавчого музею (Житомир, 27-29 жовтня 2010 р.), 
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наук. зб. «Велика Волинь», праці Житомирського науково-
краєзнавчого товариства дослідників Волині, вип. 44 / гол. ред. 

М. Ю. Костриця. Житомир : М. Косенко, 2010. С. 464-465. — 

Співавтори: Бедь М. М., Скавронський П. С. 
124. Іванове поле під Радомишлем, на Житомирщині. Краєзнавство 

та музейна справа в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченої 145-річчю заснування 

Житомирського обласного краєзнавчого музею (Житомир, 27-
29 жовтня 2010 р.), наук. зб. «Велика Волинь», праці 

Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників 

Волині, вип. 44 / гол. ред. М. Ю. Костриця. Житомир : М. Косенко, 
2010. С. 470-484. — Автор Скавронський П. С. 

125. З досвіду роботи по патріотичному вихованню учнів 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 м. Бердичева. 

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції з 
питань патріотичного виховання молоді (Запоріжжя, 02-03 грудня 

2010 р.). Запоріжжя, 2010. С. 124-130. — Співавтори: 

Каліновська В. В., Скавронський П. С. 
126. Краєзнавчий матеріал — основа патріотичного виховання 

молоді при здійсненні допрофільної підготовки учнів 

загальноосвітньої школи. Матеріали ІV Міжнародної науково-
практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді 

(Запоріжжя, 02-03 грудня 2010 р.). Запоріжжя, 2010. С. 158-165. — 

Співавтори: Скавронський П. С., Цвєткова А. М. 

127. Син Дніпра — герой Камчатки. Географія. 2010. № 23-24. С. 74-
76. — Автор Скавронський П.С. 

128. Традиційний Харківський семінар живе і працює. Географія та 

основи економіки в школі. 2010. № 11-12. С. 52-53. — Автор 
Скавронський П. С. 

2011 рік 

129. Річка Случ і її природні, історичні та архітектурні пам’ятки. 
Екологічні проблеми річки Случ та інших водних плес 

Житомирської області. Туристсько-рекреаційні зони 

надслучанського краю : матеріали наукової конференції / відп. ред. 

В. В. Вітренко, наук. зб. «Велика Волинь». Т. 43. Житомир : Рута, 
2011. С. 84-88. — Співавтори: Скавронський П. С., Цвєткова А. М. 

130. Вивчення топографії басейну річки Случ в ході туристської 

подорожі. Екологічні проблеми річки Случ та інших водних плес 
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Житомирської області. Туристсько-рекреаційні зони 
надслучанського краю : матеріали наукової конференції / відп. ред. 

В. В. Вітренко, наук. зб. «Велика Волинь». Т. 43. Житомир : Рута, 

2011. С. 130-132. — Автор Скавронський П. С. 
131. Літературно-публіцистична творчість М. Ю. Шепелюка. 

Екологічні проблеми річки Случ та інших водних плес 

Житомирської області. Туристсько-рекреаційні зони 

надслучанського краю : матеріали наукової конференції / відп. ред. 
В. В. Вітренко, наук. зб. «Велика Волинь», Т. 43. Житомир : Рута, 

2011. С. 273-278. — Співавтори: Бедь М. М., Скавронський  П .С. 

132. Побутові етюди і пейзажна лірика М. Ю. Шепелюка. Екологічні 
проблеми річки Случ та інших водних плес Житомирської області. 

Туристсько-рекреаційні зони надслучанського краю : матеріали 

наукової конференції / відп. ред. В. В. Вітренко, наук. зб. «Велика 

Волинь», Т. 43. Житомир : Рута, 2011.С. 279-283. — Співавтори: 
Бедь М. М., Скавронський П. С. 

133. Маршал авіації Ф. О. Астахов на Житомирщині. Екологічні 

проблеми річки Случ та інших водних плес Житомирської області. 
Туристсько-рекреаційні зони надслучанського краю : матеріали 

наукової конференції / відп. ред. В. В. Вітренко, наук. зб. «Велика 

Волинь». Т. 43. Житомир : Рута, 2011. С. 283-287. — Співавтори: 
Бедь М. М., Скавронський П. С. 

134. Маршал Радянського Союзу І. Х. Баграмян і Житомирщина. 

Екологічні проблеми річки Случ та інших водних плес 

Житомирської області. Туристсько-рекреаційні зони 
надслучанського краю : матеріали наукової конференції / відп. ред. 

В. В. Вітренко, наук. зб. «Велика Волинь». Т. 43. Житомир : Рута, 

2011. С. 287-288. — Співавтори: Бедь М. М., Скавронський П. С. 
135. Дивовижна доля воїна-інтернаціоналіста Платона 

Скржинського. Слово твоє невмируще в віках : матеріали 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 140-й 
річниці від дня народження Лесі Українки (Житомир, 25 лютого 

2011 р.), наук. зб. «Велика Волинь», праці Житомирського науково-

краєзнавчого товариства дослідників Волині, вип. 45 / гол. ред. 

М. Ю. Костриця. Житомир : М. Косенко, 2011. С. 293-299. — 
Автор Скавронський П. С. 

136. Рустам Ахметов — один з найкращих стрибунів світу 70-х років 

ХХ ст. Слово твоє невмируще в віках : матеріали Всеукраїнської 
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науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 140-й річниці від дня 
народження Лесі Українки (Житомир, 25 лютого 2011 р.), наук. зб. 

«Велика Волинь», праці Житомирського науково-краєзнавчого 

товариства дослідників Волині, вип. 45 / гол. ред. М. Ю. Костриця. 
Житомир : М. Косенко, 2011. С. 299-306. — Автор 

Скавронський П. С. 

137. Корифей українського краєзнавства. Географія та основи 

економіки в школі. 2011. № 4. С. 44-47. — Автор 
Скавронський П. С. ― Про Замкового В. П. 

138. Найдосвідченіший український краєзнавець. Краєзнавство. 

Географія. Туризм. 2011. № 19. С. 22-23. — Автор 
Скавронський П. С. ― Про Замкового В. П. 

139. Картознавча компетенція — складова частина географічної 

компетенції учнів. Компетентнісно спрямована освіта: перший 

досвід, порівняльні підходи, перспективи : матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції (Київ, 28 квітня 2011 р.). Київ : 

Ін-т сучасн. підр., 2011. С. 301-306. — Автор Скавронський П. С. 

140. Творчість російського художника-портретиста В. А. Тропініна в 
культурній спадщині народів Росії і України. Материалы Х и ХІ 

Международных семинаров в Санкт-Петербурге : материалы Х 

Международного семинара «Диалог культур. Украина и Россия: 
Нежинский Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 26-28 мая 

2010 г.); материалы ХІ Международного семинара «Крепостной 

Санкт-Петербург ХVІІІ в. и перв. пол. ХІХ в. в культурном 

наследии России и Украины» (к 150-летию отмены крепостного 
права в России) (Санкт-Петербург, 12-15 мая 2011 г.) / под ред. 

Т. Н. Лебединской. Санкт-Петербург, 2012. С. 141-158. — 

Співавтори: Скавронський П. С., Цвєткова А. М. 
141. Малин шанує великого вченого і мандрівника. М. М. Миклухо-

Маклай — вчений, мандрівник, гуманіст : матеріали Міжнародної 

науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 165-річчю від дня 
народження вченого-енциклопедиста (Малин, 29-30 вересня 

2011 р.) / гол. ред. М. Ю. Костриця, В. І. Тимошенко, наук. зб. 

«Велика Волинь», праці Житомирського науково-краєзнавчого 

товариства дослідників Волині, вип. 46. Житомир : Волинь, 2011. 
С. 87-92. — Автор Скавронський П. С. 

142. Маршал Радянського Союзу К. С. Москаленко на 

Житомирщині. М. М. Миклухо-Маклай — вчений, мандрівник, 
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гуманіст : матеріали Міжнародної науково-краєзнавчої конференції, 
присвяченої 165-річчю від дня народження вченого-

енциклопедиста (Малин, 29-30 вересня 2011 р.) / гол. ред. 

М. Ю. Костриця, В. І. Тимошенко, наук. зб. «Велика Волинь», праці 
Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників 

Волині, вип. 46. Житомир : Волинь, 2011. С. 323-326. — 

Співавтори: Бедь М. М., Скавронський П. С. 

143. Володар трьох медалей всесвітніх ігор ветеранів спорту 
Б. П. Ковальський — наш земляк. М. М. Миклухо-Маклай — вчений, 

мандрівник, гуманіст : матеріали Міжнародної науково-краєзнавчої 

конференції, присвяченої 165-річчю від дня народження вченого-
енциклопедиста (Малин, 29-30 вересня 2011 р.) / гол. ред. 

М. Ю. Костриця, В. І. Тимошенко, наук. зб. «Велика Волинь», праці 

Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників 

Волині, вип. 46. Житомир : Волинь, 2011. С. 329-334. — Автор 
Скавронський П. С. 

144. Вишиті рушники у весільній та поховальній обрядовості 

населення Житомирського Полісся. М. М. Миклухо-Маклай — 
вчений, мандрівник, гуманіст : матеріали Міжнародної науково-

краєзнавчої конференції, присвяченої 165-річчю від дня 

народження вченого-енциклопедиста (Малин, 29-30 вересня 
2011 р.) / гол. ред. М. Ю. Костриця, В. І. Тимошенко, наук. зб. 

«Велика Волинь», праці Житомирського науково-краєзнавчого 

товариства дослідників Волині, вип. 46. Житомир : Волинь, 2011. 

С. 377-386. — Співавтори: Кравчук Л. М., Скавронський П. С., 
Фулей Я., Шадріна К. 

145. Вишиваний одяг Бердичівського краю. М. М. Миклухо-Маклай 

— вчений, мандрівник, гуманіст : матеріали Міжнародної науково-
краєзнавчої конференції, присвяченої 165-річчю від дня 

народження вченого-енциклопедиста (Малин, 29-30 вересня 

2011 р.) / гол. ред. М. Ю. Костриця, В. І. Тимошенко, наук. зб. 
«Велика Волинь», праці Житомирського науково-краєзнавчого 

товариства дослідників Волині, вип. 46. Житомир : Волинь, 2011. 

С. 386-394. — Співавтори: Годованець М., Герасименко А., 

Нестрибчук Ю., Самойленко Л. І., Скавронський П. С. 
146. Краєзнавчий матеріал — основа патріотичного виховання 

молоді при здійсненні допрофільної підготовки учнів 

загальноосвітньої школи. М. М. Миклухо-Маклай — вчений, 
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мандрівник, гуманіст : матеріали Міжнародної науково-краєзнавчої 
конференції, присвяченої 165-річчю від дня народження вченого-

енциклопедиста (Малин, 29-30 вересня 2011 р.) / гол. ред. 

М. Ю. Костриця, В. І. Тимошенко, наук. зб. «Велика Волинь», праці 
Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників 

Волині, вип. 46. Житомир : Волинь, 2011. С. 394-402. — 

Співавтори: Скавронський П. С., Цвєткова А. М. 

147. З досвіду роботи по патріотичному вихованню учнів 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 м. Бердичева. 

М. М. Миклухо-Маклай — вчений, мандрівник, гуманіст : матеріали 

Міжнародної науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 165-
річчю від дня народження вченого-енциклопедиста (Малин, 29-

30 вересня 2011 р.) / гол. ред. М. Ю. Костриця, В. І. Тимошенко, 

наук. зб. «Велика Волинь», праці Житомирського науково-

краєзнавчого товариства дослідників Волині, вип. 46. Житомир : 
Волинь, 2011. С. 402-408. — Співавтори: Каліновська В. В., 

Скавронський П. С. 

148. Розвиток методики формування картознавчих знань, навичок та 
вмінь учнів у радянській школі (1919-1990 рр.). Географія та 

основи економіки в школі. 2011. № 10. С. 24-29. — Автор 

Скавронський П. С. 
149. Картознавчий потенціал шкільних підручників з фізичної 

географії. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. 

кол., гол. ред. В. М. Мадзігон, наук. ред. О. М. Топузов], вип. 11. 

Київ : Педагогічна думка, 2011. С. 144-148. — Автор 
Скавронський П. С. 

150. ХХ харківський, ювілейний. Географія та основи економіки в 

школі. 2011. № 11-12. С. 43-45. — Автор Скавронський П. С. 

2012 рік 

151. Учений-метеоролог Михайло Петрович Кудрицький. Географія 

та економіка в сучасній школі. 2012. № 1. С. 38-42. — Автор 
Скавронський П. С. 

152. Спогади про хорошу людину, вченого, нашого сучасника 

В. О. Шевченка. Часопис картографії : зб. наук. праць, вип. 4. 

Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. С. 191-194. — Автор 
Скавронський П С. 

153. Всесвітньовідомий шаховий тренер, заслужений тренер СРСР 

В. Г. Зак — наш земляк. Культурний простір Житомирщини-
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Волині ХІХ-ХХ століть : матеріали Всеукраїнської науково-
краєзнавчої конференції (Житомир, 24 квітня 2012 р.), наук. зб. 

«Велика Волинь», праці Житомирського науково-краєзнавчого 

товариства дослідників Волині / гол. ред. М. Ю. Костриця, вип. 47. 
У 2-х тт. Т. 1. Житомир : Вид-во М. Г. Косенко, 2012. С. 256-271. — 

Автор Скавронський П. С. 

154. Вихователь плеяди українських гросмейстерів В. Е. Карт. 

Культурний простір Житомирщини-Волині ХІХ-ХХ століть : 
матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 

(Житомир, 24 квітня 2012 р.), наук. зб. «Велика Волинь», праці 

Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників 
Волині / гол. ред. М. Ю. Костриця, вип. 47. У 2-х тт. Т. 1. Житомир : 

Вид-во М. Г. Косенко, 2012. С. 271-278. — Співавтори: 

Скавронська М. В., Скавронський П. С. 

155. Школа, яка не мала правонаступників. Культурний простір 
Житомирщини-Волині ХІХ-ХХ століть : матеріали Всеукраїнської 

науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 24 квітня 2012 р.), 

наук. зб. «Велика Волинь», праці Житомирського науково-
краєзнавчого товариства дослідників Волині / гол. ред. 

М. Ю. Костриця, вип. 47. У 2-х тт. Т. 2. Житомир : Вид-во 

М. Г. Косенко, 2012. С. 270-274. — Автор Скавронський П. С. 
156. Діє шкільний музей. Культурний простір Житомирщини-

Волині ХІХ-ХХ століть : матеріали Всеукраїнської науково-

краєзнавчої конференції (Житомир, 24 квітня 2012 р.), наук. зб. 

«Велика Волинь», праці Житомирського науково-краєзнавчого 
товариства дослідників Волині / гол. ред. М. Ю. Костриця, вип. 47. 

У 2-х тт. Т. 2. Житомир : Вид-во М. Г. Косенко, 2012. С. 280-285. — 

Співавтори: Панчук М. В., Скавронський П. С. 
157. Активний учасник краєзнавчого руху на Житомирщині, вчений-

географ В. О. Шевченко. Культурний простір Житомирщини-

Волині ХІХ-ХХ століть : матеріали Всеукраїнської науково-
краєзнавчої конференції (Житомир, 24 квітня 2012 р.), наук. зб. 

«Велика Волинь», праці Житомирського науково-краєзнавчого 

товариства дослідників Волині / гол. ред. М. Ю. Костриця, вип. 47. 

У 2-х тт. Т. 2. Житомир : Вид-во М. Г. Косенко, 2012. С. 312-318. — 
Співавтори: Скавронський В. П., Скавронський П. С. 

158. Соціально-економічний розвиток Бердичева — основа його 

сталого розвитку. Стратегія розвитку сучасного міста : матеріали 
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Всеукраїнської науково-практичної конференції (Сімферополь, 25-
27 квітня 2012 р.) Сімферополь : Кримський інститут бізнесу УЕУ, 

2012. С. 115-120. — Автор Скавронський П. С. 

159. Методика формування картознавчої компетентності учнів при 
вивченні природоохоронних територій. Географія та екологія: 

наука і освіта : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Географія та екологія: наука і освіта» (Умань, 26-

27 квітня 2012 р.). Умань : Вид-во «Сочінський», 2012. С. 168-171. 
— Автор Скавронський П. С. 

160. Надія Андріївна Дурова — перша в російській армії жінка-

офіцер. Отечественная война 1812 года в военно-патриотическом 
и культурном наследии Украины и России (к 200-летию победы 

Русской армии над Наполеоном) : материалы ХІІ Международного 

научного семинара (Санкт-Петербург, 14-17 мая 2012 г.) / под ред. 

Т. Н. Лебединской и А. А. Воловой. Нежин : ЧП Лысенко Н. М., 
2013. С. 44-56. — Співавтори: Адаменко В. В., Скавронський П. С. 

161. Формування картознавчої компетенції учнів в шкільному курсі 

економічної та соціальної географії України. Сучасні проблеми 
розвитку географічної науки і освіти в Україні : матеріали ІІІ 

Всеукраїнської науково практичної конференції (Київ, 17-18 травня 

2012 р.). Київ : ВГЛ Обрії, 2012. С. 108-110. — Автор 
Скавронський П. С. 

162. Метр українського краєзнавства (до 70-річчя Миколи Костриці). 

Краєзнавство. Географія. Туризм. 2012. № 32. С. 24. — Автор 

Скавронський П. С. 
163. Зростання економіки — основа сталого розвитку Бердичева. 

Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : матеріали 

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 19-
21 червня 2012 р.) / за заг. ред. О. В. Прокопенко. Суми : СумДУ, 

2012. С. 106-110. — Автор Скавронський П. С. 

164. Відомий учений-географ В. І. Галицький (До 100-річчя від дня 
народження). Географія та економіка в сучасній школі. 2012. № 9. 

С. 44-45. — Автор Скавронський П. С. 

165. Видатний вчений — бердичівлянин. Бердич. 2012. № 1-2. С. 12-

15.— Автор Скавронський П. С. ― Про Гончарука Є. Г. 

2013 рік 

166. Нікітський ботанічний сад. Географія та економіка в сучасній 

школі. 2013. № 2. С. 34-37. — Автор Скавронський П. С. 
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167. Учений-картограф В. О. Шевченко. Географія та економіка в 
сучасній школі. 2013. № 2. С. 40-42. — Співавтори: 

Скавронський В. П., Скавронський П. С. 

168. Зміст підручника з економічної та соціальної географії України 
— основа для формування в учнів картознавчої компетенції. 

Компетентнісні засади змісту освіти в 11-річній школі : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 28-

29 березня 2013 р.) / ред. кол. : Федоренко О. А., Єрмаков І. Г. 
(наук. ред.), Ратушна А. М. Київ : Оберіг, 2013. С. 412-416. — 

Автор Скавронський П. С. 

169. Нові тенденції в розвитку методики роботи з картою в 
незалежній Україні (1991-2012 рр.). Україна: географія цілей та 

можливостей : зб. наук. праць. Т. 3. Київ : ФОП «Лисенко М. М.», 

2012. С. 385-390. — Співавтори: Скавронський В. П., 

Скавронський П. С. 
170. Надія Андріївна Дурова — героїня Вітчизняної війни 1812 року. 

Воєнна історія України. Волинь та Полісся : зб. наук. праць за 

матеріалами Всеукр. наук. військово-історичної конф. (Київ, 25-
26 квітня 2013 р.). Київ : Національний військово-історичний музей 

України, 2013. С. 173-176. — Автор Скавронський П. С. 

171. З історії 24-ї стрілецької Бердичівської дивізії. Воєнна історія 
України. Волинь та Полісся : зб. наукових праць за матеріалами 

Всеукр. наук. військово-історичної конф. (Київ, 25-26 квітня 

2013 р.). Київ : Національний військово-історичний музей України, 

2013. С. 479-482. — Співавтори: Бедь М. М., Скавронський П. С. 
172. Українська топоніміка на карті Санкт-Петербурга. Украинскими 

дорогами Санкт-Петербурга : материалы ХІІІ Международного 

научного семинара (Санкт-Петербург, 14-15 мая 2013 г.) / под ред. 
Т. Н. Лебединской и А. А. Воловой. Нежин : ЧП Лысенко Н. М., 

2013. С. 146-153. — Співавтори: Скавронський П. С., 

Цвєткова А. М. 
173. Пам’ятні книги Волинської губернії — джерело краєзнавчих 

знань з історії Острога та населених пунктів Острожчини. 

Острозький краєзнавчий збірник : Державний історико-культурний 

заповідник м. Острога, Острозьке науково-краєзнавче товариство 
«Спадщина князів Острозьких», вип. 6. Острог : Вид-во 

Національного університету «Острозька академія», 2013. С. 169-

175. — Автор Скавронський П. С. 



111 
 

174. Українськими стежками Санкт-Петербурга (Початок). 
Географія та економіка в сучасній школі. 2013. № 9. С. 42-44. — 

Автор Скавронський П. С. 

175. Вивчення поетичної творчості Михайла Пасічника на уроках 
української літератури (з досвіду роботи в Бердичівському 

професійному будівельному ліцеї). Бібліотеки у збереженні 

культурної спадщини : матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченої 75-й річниці Обласної 
бібліотеки для дітей (Житомир, 26 вересня 2013 р.), наук. зб. 

«Велика Волинь», праці Житомирського науково-краєзнавчого 

товариства дослідників Волині, вип. 48 / гол. ред. М. Ю.  Костриця. 
Житомир : М. Косенко, 2013. С. 264-272. — Співавтори: 

Дурава Н. Л., Скавронський П. С. 

176. Відомий український вчений О. П. Романчук — випускник 

Бердичівського медичного училища. Бібліотеки у збереженні 
культурної спадщини : матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченої 75-й річниці Обласної 

бібліотеки для дітей (Житомир, 26 вересня 2013 р.), наук. зб. 
«Велика Волинь», праці Житомирського науково-краєзнавчого 

товариства дослідників Волині, вип. 48 / гол. ред. М. Ю.  Костриця. 

Житомир : М. Косенко, 2013. С. 307-314. — Співавтори: 
Скавронська М. В., Скавронський П. С. 

177. Бердичівська монастирська книгозбірня у фондах Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Бібліотеки у 

збереженні культурної спадщини : матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції, присвяченої 75-й річниці 

Обласної бібліотеки для дітей (Житомир, 26 вересня 2013 р.), наук. 

зб. «Велика Волинь», праці Житомирського науково-краєзнавчого 
товариства дослідників Волині, вип. 48 / гол. ред. М. Ю. Костриця. 

Житомир : М. Косенко, 2013. С. 321-327. — Співавтори: 

Захарчук Н. М., Скавронський П. С. 
178. З історії формування фонду Бібліотеки Російської Академії наук 

українськими книгами. Бібліотеки у збереженні культурної 

спадщини : матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, присвяченої 75-й річниці Обласної бібліотеки для 
дітей (Житомир, 26 вересня 2013 р.), наук. зб. «Велика Волинь», 

праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників 
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Волині, вип. 48 / гол. ред. М. Ю. Костриця. Житомир : М. Косенко, 
2013. С. 328-337. — Автор Скавронський П. С. 

179. Бердичівська монастирська книгозбірня у фондах Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Бібліотечне 
краєзнавство у культурному просторі України : збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Київ, 

20 листопада 2013 р.). Київ, 2014. С. 51-60. — Співавтори: 

Захарчук  Н .М., Скавронський П. С. 
180. З історії формування фонду Бібліотеки Російської Академії наук 

українськими книгами. Бібліотечне краєзнавство у культурному 

просторі України : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-
краєзнавчої конференції (Київ, 20 листопада 2013 р.). Київ, 2014. 

С. 180-195. — Автор Скавронський П. С. 

181. Василь Завойко — організатор і керівник оборони 

Петропавловська під час Кримської війни (1853-1856 рр.). 
Кримська війна: історія та уроки. 1853-1856 рр. : наук. зб., 

матеріали Міжнародної наукової військово-історичної конференції 

(Севастополь, 27-29 вересня 2013 р.). Севастополь, 2013. С. 57-62. 
— Автор Скавронський П. С. 

182. Лауреат премії імені Дмитра Яворницького — М. Ю. Костриця. 

Рівненський обласний краєзнавчий музей : наукові записки, випуск 
ХІ. Рівне, 2013. С. 212-220. — Автор Скавронський П. С. 

183. Іванове поле. Бердич. 2013. № 1-2. С. 31-36. — Автор 

Скавронський П. С. ― Про Туркенича І. В. 

184. Одна з наймолодших докторів біологічних наук на Україні — 
бердичівлянка Т. М. Фалалєєва. Природниче краєзнавство 

Житомирщини-Волині: історія та сучасність : матеріали 

всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 
21 листопада 2013 р.) / гол. ред. М. Ю. Костриця, наук. зб. «Велика 

Волинь», праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства 

дослідників Волині, вип. 49. Житомир : Вид. М. Косенко, 2014. 
С. 192-199. — Співавтори: Скавронський П. С., Цвєткова А. М. 

185. Уродженка Бердичева Тетяна Берегова — всесвітньовідомий 

український фізіолог. Природниче краєзнавство Житомирщини-

Волині: історія та сучасність : матеріали всеукраїнської науково-
краєзнавчої конференції (Житомир, 21 листопада 2013 р.) / гол. ред. 

М. Ю. Костриця, наук. зб. «Велика Волинь», праці Житомирського 

науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині, вип. 49. 
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Житомир : Вид. М. Косенко, 2014. С. 205-212. — Автор 
Скавронський П. С. 

186. Л. П. Грузська — серед перших лауреатів премії імені Михайла 

Сікорського. Природниче краєзнавство Житомирщини-Волині: 
історія та сучасність : матеріали всеукраїнської науково-

краєзнавчої конференції (Житомир, 21 листопада 2013 р.) / гол. ред. 

М. Ю. Костриця, наук. зб. «Велика Волинь», праці Житомирського 

науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині, вип. 49. 
Житомир : Вид. М. Косенко, 2014. С. 243-251. — Автор 

Скавронський П. С. 

2014 рік 
187. Україна відзначає 200-річчя від дня народження Тараса 

Шевченка. Тарас Шевченко и его петербургское окружение : 

материалы ХІV Международного семинара (Санкт-Петербург, 13-

17 мая 2014 г.) / Под ред. Т. Н. Лебединской и А. А. Воловой. 
Нежин : ЧП Лысенко Н. М., 2014. С. 32-49. — Співавтори: 

Скавронський П. С., Цвєткова А. М. 

188. Тарас Шевченко і Бердичів. Тарас Шевченко и его 
петербургское окружение : материалы ХІV Международного 

семинара (Санкт-Петербург, 13-17 мая 2014 г.) / под ред. 

Т. Н.  Лебединской и А. А. Воловой. Нежин : ЧП Лысенко Н. М., 
2014. С. 87-102. — Співавтори: Петрівська О. В., 

Скавронський П. С. 

189. Міжнародний семінар у Санкт-Петербурзі. Географія та 

економіка в рідній школі. 2014. № 7-8. С. 44-46. — Автор 
Скавронський П. С. 

190. Київська оборонна операція в ході визволення території 

Житомирської області від німецько-фашистських загарбників (13 
листопада – 22 грудня 1943 року). Щит і меч землі Дубенської: 

воєнна історія краю : матеріали міжнародної наукової історико-

краєзнавчої конференції, присвяченої 500-річчю Оршанської битви, 
100-річчю від початку І-ої світової війни та 70-ій річниці 

визволення України від німецько-нацистських загарбників. Луцьк : 

ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2014. С. 193-198. — 

Співавтори: Бедь М. М., Скавронський П. С. 
191. Образотворче мистецтво Великого Кобзаря. Наукові записки 

Рівненського обласного краєзнавчого музею : зб. наук. праць, 

вип. ХІІ, ч. 1, матеріали наукової конференції присвяченої 200-
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річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. Рівне : ПП Дятлик М. С., 
2014. С. 12-14. — Співавтори: Бедь М. М., Скавронський П. С. 

192. Краєзнавці Бердичева відвідали виставку творів Тараса 

Шевченка в бібліотеці Російської Академії наук. Наукові записки 
Рівненського обласного краєзнавчого музею : зб. наук. праць, 

вип. ХІІ, ч. 1, матеріали наукової конференції присвяченої 200-

річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. Рівне : ПП Дятлик М. С., 

2014. С. 110-116. — Автор Скавронський П. С. 
193. Україна вшановує Тараса Шевченка (За матеріалами газети 

«Голос України»). Краєзнавча Шевченкіана України : матеріали 

ХІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, 
присвяченої 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка (Канів, 

24-25 жовтня 2014 р.) / за заг. ред. О. П. Реєнта. Черкаси, 2014. 

С. 37-48. — Співавтори: Скавронський П. С., Цвєткова А М. 

194. Українськими стежками Санкт-Петербурга (Продовження). 
Географія та економіка в рідній школі. 2014. № 10. С. 44-45. — 

Автор Скавронський П. С. 

195. Пам’яті лауреата премії імені Дмитра Яворницького — 
М. Ю. Костриці. Краєзнавство. 2014. № 2. С. 203-210. — Автор 

Скавронський П. С. 

196. Творча співпраця краєзнавців Волині та Житомирщини. Минуле 
і сучасне Волині та Полісся. Розвиток краєзнавства і краєзнавчої 

освіти на Волині : наук. зб., вип. 52, матеріали Всеукраїнської 

наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 25-річчю з 

часу створення Волинської обласної організації Національної 
спілки краєзнавців України (Луцьк, 20 листопада 2014 р.) / упоряд. 

Г. Бондаренко, А. Силюк. Луцьк, 2014. С. 139-144. — Автор 

Скавронський П. С. 
197. Виставка «Ігнацій Ян Падеревський (1860-1941): поляк, 

європеєць, державний діяч, митець» в Музеї історії міста 

Бердичева. І Волинські обласні краєзнавчі читання, присвячені 
пам’яті Григорія Гуртового : наук. зб. / упоряд. А. Силюк. Луцьк, 

2014. С. 156-163. — Автор Скавронський П. С. 

198. Вшанування Тараса Шевченка в Бердичеві. І Волинські обласні 

краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового : наук. 
зб. / упоряд. А.  Силюк. Луцьк, 2014. — Автор Скавронський П. С. 
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2015 рік 
199. Житомирщина у вогні війни 1941-1945 років. Місто Новоград-

Волинський і Звягельщина на зламі 1940-х років : матеріали 

регіональної науково-краєзнавчої конференції з нагоди 71 річниці 
визволення міста Новограда-Волинського і Звягельщини від 

німецько-нацистської окупації, 70-річчя визволення України і 70-

річчя Великої Перемоги (Новоград-Волинський, 15 січня 2015 р.), 

наук. зб. «Велика Волинь», праці Житомирського науково-
краєзнавчого товариства дослідників Волині, вип. 50. Житомир : 

Рута, 2015. С. 114-123. — Автор Скавронський П. С. 

200. Бойові дії за визволення Житомирщини від нацистських 
окупантів в ході Київської наступальної операції (3 листопада – 13 

листопада 1943 року). Місто Новоград-Волинський і Звягельщина 

на зламі 1940-х років : матеріали регіональної науково-краєзнавчої 

конференції з нагоди 71 річниці визволення міста Новограда-
Волинського і Звягельщини від німецько-нацистської окупації, 70-

річчя визволення України і 70-річчя Великої Перемоги (Новоград-

Волинський, 15 січня 2015 р.), наук. зб. «Велика Волинь», праці 
Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників 

Волині, вип. 50. Житомир : Рута, 2015. С. 207-218. — Співавтори: 

Бедь М. М., Скавронський П. С. 
201. Недоспівана пісня митця… Місто Новоград-Волинський і 

Звягельщина на зламі 1940-х років : матеріали регіональної науково-

краєзнавчої конференції з нагоди 71-ї річниці визволення міста 

Новограда-Волинського і Звягельщини від німецько-нацистської 
окупації, 70-річчя визволення України і 70-річчя Великої Перемоги 

(Новоград-Волинський, 15 січня 2015 р.), наук. зб. «Велика 

Волинь», праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства 
дослідників Волині, вип. 50. Житомир : Рута, 2015. С. 389-406. — 

Автор Скавронський П. С. 

202. Відомі архітектори-будівничі — представники кріпацької 
інтелігенції в Україні. Деятели науки и культуры России и Украины 

(ХVІІІ-ХХ вв.) : материалы ХV Международного научного семинара 

(Санкт-Петербург, 17-21 мая 2015 г.) / под ред. Т. Н. Лебединской и 

А. А. Воловой. Санкт-Петербург – Нежин : ЧП Лысенко Н. М., 
2015. С. 285-295. — Співавтори: Скавронський П. С., 

Цвєткова А. М. 
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203. Доля одного з директорів Бердичівського музею — 
Куткіна Б. В. Постаті землі Житомирської : наук. зб. «Велика 

Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої 

конференції присвяченої 120-річному ювілею М. Т. Рильського 
(Житомир, 22-23 травня 2015 р.), вип. 51 / упоряд. 

П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2015. — 

С. 172-176. — Автор Скавронський П. С. 

204. Постаті спортивної слави Бердичева в експозиції музею історії 
міста. Постаті землі Житомирської : наук. зб. «Велика Волинь», 

матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 

присвяченої 120-річному ювілею М. Т. Рильського (Житомир, 22-
23 травня 2015 р.), вип. 51 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : 

ФОП Мельник М. В., 2015. С. 310-316. — Співавтори: 

Захарчук Н. М., Скавронський П. С. 

205. Хроніка діяльності Житомирської обласної організації 
Національної спілки краєзнавців України (2014 р.). Постаті землі 

Житомирської : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції присвяченої 120-
річному ювілею М. Т. Рильського (Житомир, 22-23 травня 2015 р.), 

вип. 51 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП 

Мельник М. В., 2015. С. 394-400. — Автор Скавронський П. С. 
206. До питання про створення відділу історії та культури 

бердичівського єврейства в Музеї історії міста Бердичева. Львів, 

єврейська спадщина. Вчення та устрій громади через віки : зб. 

наук. статей Міжнародної наукової конференції (Львів, 8-10 червня 
2015 р.). Львів : Растр-7, 2015. С. 117-125. — Співавтори: 

Дурава Н. Л., Скавронський П. С. 

207. Шкільний календар на 2015/16 навчальний рік. Географія та 
економіка в рідній школі. 2015. № 9. С. 42. — Автор 

Скавронський П. С. 

208. Сучасне краєзнавство Бердичівського краю. Бердичів від 
давнини до сьогодення. : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 12-

13 листопада 2015 р.), вип. 52 / упоряд. П. С. Скавронський. 

Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2015. С. 10-19. — Автор 
Скавронський  П. С. 

209. Бердичів в роки першої світової війни (серпень 1914 р. — 

листопад 1918 р.). Бердичів від давнини до сьогодення : наук. зб. 
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«Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої 
конференції (Бердичів, 12-13 листопада 2015 р.), вип. 52 / упоряд. 

П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2015. С. 88-

100. — Автор Скавронський П. С. 
210. Людина з добрим серцем і великою душею. Бердичів від 

давнини до сьогодення : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 12-

13 листопада 2015 р.), вип. 52 / упоряд. П. С. Скавронський. 
Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2015. С. 407-411. — Співавтори: 

Панчук М. В., Скавронський П. С., Цвєткова А. М. ― Про 

Марущака В. М. 
211. Кімната-музей історії Бердичівського професійно-технічного 

училища № 4. Бердичів від давнини до сьогодення : наук. зб. 

«Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої 

конференції (Бердичів, 12-13 листопада 2015 р.), вип. 52 / упоряд. 
П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2015. С. 418-

425. — Співавтори: Клімова Н. П., Скавронський П. С. 

2016 рік 
212. Формування поняття про природоохоронні території в 

шкільному курсі «Фізична географія України». Українська 

географія: сучасні виклики : зб. наук. праць у 3-х т. Т. 1. Київ : 
Прінт-Сервіс, 2016.  С. 205-208. — Автор Скавронський П. С. 

213. Перша світова війна на Волині в спогадах та оцінках Антона 

Денікіна. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Перша світова війна 

на Волині та Волинському Поліссі : наук. зб., вип. 58, матеріали 
Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю подій 

Першої світової війни на Волині (смт Маневичі, 5-6 липня 2016 р.) 

/ упоряд. Г. Бондаренко, А. Силюк, П. Хомич. — Луцьк, 2016. 
С. 41-44. — Автор Скавронський П. С. 

214. Шкільний календар на 2016/17 навчальний рік. Географія та 

економіка в рідній школі. 2016. № 7-8. С. 24. — Автор 
Скавронський П. С. 

215. Краєзнавчий сайт села П’ятка Чуднівського району 

Житомирської області в ресурсах Інтернет. Чуднів і край в 

контексті історії малих і середніх міст Волині : наук. зб. «Велика 
Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої 

конференції (Чуднів, 7-8 вересня 2016 р.), вип. 53 / упоряд. 
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П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2016. С. 79-95. 
— Автор Скавронський П. С. 

216. Визволитель Чуднова — Герой Радянського Союзу 

М. П. Охман. Чуднів і край в контексті історії малих і середніх 
міст Волині : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської 

науково-краєзнавчої конференції (Чуднів, 7-8 вересня 2016 р.), 

вип. 53 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП 

Мельник М. В., 2016. С. 180-186. — Співавтори: Бедь М. М., 
Сідорко Д. О., Скавронський П. С. 

217. Звіт про роботу Житомирської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України та її правління в 2015 р. 
Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині : 

наук. зб. «Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-

краєзнавчої конференції (Чуднів, 7-8 вересня 2016 р.), вип. 53 

/ упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2016. 
С. 311-337. — Автор Скавронський П. С. 

218. Пам’ятні книжки Таврійської губернії — джерело знань з 

краєзнавства Каховки та Каховської волості. Минуле і сучасність: 
Херсонщина. Таврія. Каховка : збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (Каховка, 16-17 вересня 2016 р.) 

/ упор. М. В. Гончар. Каховка-Херсон : Гілея, 2016. С. 137-140. — 
Автор Скавронський П. С. 

219. Систематизація літератури в Музеї історії міста Бердичева. 

Бібліотека — територія інтелектуальної комунікації: від витоків 

до сьогодення : матеріали наук.-практ. конференції, присвяченої 
150-річчю Житомирської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. О. Ольжича (Житомир, 22 вересня 2016 р.). Житомир, 

2016. С. 114-119. — Автор Скавронський П. С. 
220. Бердичів в долі санкт-петербурзького оперного співака 

С. Ю. Левіка. Украинцы в государственном аппарате России 

(ХVІІІ-ХХ вв.) : материалы ХVІ Международного научного 
семинара (Санкт-Петербург, 29-30 сентября 2016 г.) / под ред. 

Т. Н. Лебединской и В. П. Леонова. Санкт-Петербург – Нежин : ЧП 

Лысенко Н. М., 2016. С. 228-235. — Автор Скавронський П. С. 

221. До питання про програму розвитку музею на п’ять років з 
досвіду роботи музею історії міста Бердичева. Другі Всеукраїнські 

краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового : наук. 
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зб. / упоряд. А. Силюк, О. Мельник. Луцьк, 2016. С. 136-144. — 
Автор Скавронський П. С. 

222. Трикрати. Географія та економіка в рідній школі. 2016. № 9. 

С. 47-48. — Співавтори: Задорожний М. П., Скавронський П. С. 
223. Музейне діловодство як засіб раціонального управління. 

Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : зб. 

наук. праць, випуск ХІV, матеріали наукової конференції 

присвяченої 120-річчю музейної справи на Рівненщині. Рівне : 
Дятлик М., 2016. С. 74-82. — Автор Скавронський П. С. 

224. Музеї Бердичева. Музеї Бердичівського краю: історія та 

сучасність : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської 
науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 

2016 р.), вип. 54 / упоряд. П. С. Скавронський. — Бердичів : ФОП 

Мельник М. В., 2016. С. 10-29. — Автор Скавронський П. С. 

225. Бердичівський музей та Державний заповідник напередодні та 
під час «великого терору 1937-1938 років в Україні». Музеї 

Бердичівського краю: історія та сучасність : наук. зб. «Велика 

Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої 
конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.), вип. 54 / упоряд. 

П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2016. С. 30-43. 

— Автор Скавронський П. С. 
226. Вчора, сьогодні і завтра Музею історії міста Бердичева. Музеї 

Бердичівського краю: історія та сучасність : наук. зб. «Велика 

Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої 

конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.), вип. 54 / упоряд. 
П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2016. С. 61-68. 

— Автор Скавронський П. С. 

227. Музейна інструкція ─ якою їй бути. Музеї Бердичівського краю: 
історія та сучасність : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-

16 листопада 2016 р.), вип. 54 / упоряд. П. С. Скавронський. 
Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2016. С. 142-171. — Співавтори: 

Дурава Н. Л., Скавронський П. С. 

228. Голодомор 1932-1933 років на Бердичівщині мовою архівних 

документів. Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність : 
наук. зб. «Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-

краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.), 

вип. 54 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП 
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Мельник М. В., 2016. С. 231-239. — Співавтори: Коломієць Л. В., 
Скавронський П. С. 

229. Бердичів — колиска світової літератури. Музеї Бердичівського 

краю: історія та сучасність : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали 
Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-

16 листопада 2016 р.), вип. 54 / упоряд. П. С. Скавронський. 

Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2016. С. 264-270. — Співавтори: 

Захарчук Н. М., Скавронський П. С. 
230. Наш сучасник, вчений і лікар-практик, випускник Бердичівської 

середньої школи № 1 — Ігор Володимирович Колосович. Музеї 

Бердичівського краю: історія та сучасність : наук. зб. «Велика 
Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої 

конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.), вип. 54 / упоряд. 

П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М.В., 2016. С. 278-

288. — Співавтори: Панчук М. В., Скавронський П. С., 
Цвєткова А. М. 

231. Тамара Анатоліївна Турченко — життя віддане освіті. Музеї 

Бердичівського краю: історія та сучасність : наук. зб. «Велика 
Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої 

конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.), вип. 54 / упоряд. 

П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2016. С. 298-
305. — Співавтори: Скавронський П. С., Цвєткова А. М. 

232. Бердичівські «музичні університети» оперного співака 

Левіка С. Ю. Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність : 

наук. зб. «Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-
краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.), 

вип. 54 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП 

Мельник М. В., 2016. С. 315-326. — Автор Скавронський П. С. 
233. Випускник Бердичівської художньої школи підкорив не лише 

Москву… Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність : наук. 

зб. «Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-
краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.), 

вип. 54 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП 

Мельник М. В., 2016. С. 330-335.— Автор Скавронський П. С. ― 

Про Лисака Г. І. 
234. Проведення та участь в науково-краєзнавчих конференціях — 

основа діяльності краєзнавців Житомирщини. Музеї Бердичівського 

краю: історія та сучасність : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали 
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Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-
16 листопада 2016 р.), вип. 54 / упоряд. П. С. Скавронський. 

Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2016. С. 336-350. — Автор 

Скавронський П. С. 
235. Джозеф Конрад про творчість Гі де Мопассана. Музеї 

Бердичівського краю: історія та сучасність : наук. зб. «Велика 

Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої 

конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.), вип. 54 / упоряд. 
П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2016. С. 414-

423. — Співавтори: Бедь М. М., Скавронський П. С. 

236. Джозеф Конрад і Джон Голсуорсі. Музеї Бердичівського краю: 
історія та сучасність : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-

16 листопада 2016 р.), вип. 54 / упоряд. П. С. Скавронський. 

Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2016. С. 424-435. — Співавтори: 
Бедь М. М., Скавронський П. С. 

237. Природниче краєзнавство Житомирщини: історія, досвід, 

перспективи. Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність : 
наук. зб. «Велика Волинь», матеріали всеукраїнської науково-

краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.), 

вип. 54 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП 
Мельник М. В., 2016. — С. 424-435. — Автор Скавронський П. С. 

238. Участь працівників Музею історії міста Бердичева в науково-

краєзнавчих конференціях в 2013-2016 рр. Музеї Бердичівського 

краю: історія та сучасність : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали 
Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-

16 листопада 2016 р.), вип. 54 / упоряд. П. С. Скавронський. 

Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2016. — С. 460-464. — Автор 
Скавронський П. С. 

239. Наукові публікації працівників Музею історії міста Бердичева в 

наукових виданнях в 2013-2016 рр. Музеї Бердичівського краю: 
історія та сучасність : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-

16 листопада 2016 р.), вип. 54 / упоряд. П. С. Скавронський. 

Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2016. С. 465-473. — Автор 
Скавронський П. С. 

240. Науково-популярні публікації працівників Музею історії міста 

Бердичева в періодичній пресі в 2013-2016 рр. Музеї Бердичівського 
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краю: історія та сучасність : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали 
всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-

16 листопада 2016 р.), вип. 54 / упоряд. П. С.  Скавронський. 

Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2016. С. 474-481. — Автор 
Скавронський П. С. 

241. Голодомор 1932-1933 років на Бердичівщині мовою архівних 

документів. Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність : 

наук. зб. «Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-
краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.), 

вип. 54 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП 

Мельник М. В., 2016. С. 231-239. — Співавтори: Коломієць Л. В., 
Скавронський П. С. 

242. Краєзнавчий музей «Старофлотські казарми». Географія та 

економіка в рідній школі. 2016. № 12. С. 25-30. — Автор 

Скавронський П. С. 
243. Пишаємося подвигом ліквідаторів. Книга Пам'яті України. 

Чорнобильська трагедія. Житомирська область. Житомир : 

Полісся, 2016. С. 58-59. — Автор Скавронський П. С. 
 

2017 рік 

244. Вшанування Джозефа Конрада на Бердичівщині. Бердичів крізь 
призму століть : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 24-

25 червня 2017 р.), вип. 55 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : 

ФОП Мельник М. В., 2017. С. 9-19. — Автор Скавронський П. С. 
245. Діяльність та філософія і педагогіка Гуго Коллонтая. Бердичів 

крізь призму століть : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 24-
25 червня 2017 р.), вип. 55 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : 

ФОП Мельник М. В., 2017. С. 47-54. — Співавтори: Бедь М. М., 

Скавронський П. С. 
246. Сучасний Бердичів крокує в майбутнє. Бердичів крізь призму 

століть : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської 

науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 24-25 червня 2017 р.), 

вип. 55 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП 
Мельник М. В., 2017. С. 47-54. — Автор Скавронський П. С. 

247. Економічний і соціальний розвиток міста Бердичева у 2016 р. 

Бердичів крізь призму століть : наук. зб. «Велика Волинь», 
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матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 
(Бердичів, 24-25 червня 2017 р.), вип. 55 / упоряд. 

П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2017. С. 80-

101. — Співавтори: Павлішина Т. В., Скавронський П. С. 
248. «Соколятко» продовжує справу «Сокола». Бердичів крізь призму 

століть : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської 

науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 24-25 червня 2017 р.), 

вип. 55 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП 
Мельник М. В., 2017. С. 149-163. — Співавтори: Каліновська В. В., 

Скавронський П. С. 

249. З історії розвитку шкільного туризму в Бердичеві: туристські 
походи 1979 року. Бердичів крізь призму століть : наук. зб. 

«Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої 

конференції (Бердичів, 24-25 червня 2017 р.), вип. 55 / упоряд. 

П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2017. С. 163-
176. — Автор Скавронський П. С. 

250. Бердичівській міській організації ветеранів — 30 років. 

Бердичів крізь призму століть : наук. зб. «Велика Волинь», 
матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 

(Бердичів, 24-25 червня 2017 р.), вип. 55 / упоряд. 

П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2017. С. 179-
190. — Співавтори: Желєзняк С. С., Скавронський П. С. 

251. Виставка «Спортивна гордість Бердичева» в музеї історії міста. 

Бердичів крізь призму століть : наук. зб. «Велика Волинь», 

матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 
(Бердичів, 24-25 червня 2017 р.), вип. 55 / упоряд. 

П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2017. С. 227-

234.— Автор Скавронський П. С. ― Про Лонського В. О. 
252. Музей єврейства міста Бердичева діє. Бердичів крізь призму 

століть : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської 

науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 24-25 червня 2017 р.), 
вип. 55 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП 

Мельник М. В., 2017. С. 239-247. — Співавтори: Петрухіна В. О., 

Скавронський П. С. 

253. Постійна виставка «Між суходолом і морем» в Музеї історії 
міста Бердичева. Бердичів крізь призму століть : наук. зб. «Велика 

Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої 

конференції (Бердичів, 24-25 червня 2017 р.), вип. 55 / упоряд. 
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П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2017. С. 247-
265. — Співавтори: Скавронська М. В., Скавронський П. С. 

254. Слово про справжнього вчителя. Бердичів крізь призму 

століть : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської 
науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 24-25 червня 2017 р.), 

вип. 55 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП 

Мельник М. В., 2017. С. 321-324. — Співавтори: Астапюк І. М., 

Скавронський П. С., Цвєткова А. М. ― Про Кащука А. П. 
255. Газета «Голос України» про вшанування Тараса Шевченка. 

Бердичів крізь призму століть : наук. зб. «Велика Волинь», 

матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 
(Бердичів, 24-25 червня 2017 р.), вип. 55 / упоряд. 

П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2017. С. 332-

345. — Автор Скавронський П. С. 

256. Виставка «Спортивна гордість Бердичева» в музеї історії міста. 
Всеукраїнський музейний форум : матеріали науково-практичної 

конференції / в заг. ред. Л. О. Гріффена. Переяслав-Хмельницький, 

2017. С. 267-270. — Автор Скавронський П. С.― Про 
Лонського В. О. 

257. Шкільний календар на 2017/18 навчальний рік. Географія та 

економіка в рідній школі. 2017. № 7-8. Форзац. — Автор 
Скавронський П. С. 

258. Каховське водосховище та його проблеми. Минуле і сучасність: 

Херсонщина. Таврія. Каховка : збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції з міжнародною участю (14-
15 вересня 2017 р.) / упор. М. В. Гончар. Каховка-Херсон : Гілея, 

2017. С. 77-80. — Автор Скавронський П. С. 

259. Видатні уродженці Ківерцівщини в Енциклопедії Сучасної 
України. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ківерцівщина та 

Олика в історії України та Волині : наук. зб., вип. 62, матеріали 

краєзнавчих читань (м. Ківерці – смт Олика, 22 вересня 2017 р.) 
/ упоряд. Г. Бондаренко, С. Войчик. Луцьк, 2017. С. 151-156. — 

Співавтори: Лукуц Ю. М., Скавронський П. С. 

260. Житомирська область: географічні особливості розвитку 

території. Житомирщина: події і люди : наук. зб. «Велика Волинь», 
матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 

(Житомир, 22-23 вересня 2017 р.), вип. 56 / упоряд. 
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П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2017. С. 9-26. 
— Автор Скавронський П. С. 

261. Житомирська область: соціально-економічні особливості 

сучасного розвитку. Житомирщина: події і люди : наук. зб. «Велика 
Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої 

конференції (Житомир, 22-23 вересня 2017 р.), вип. 56 / упоряд. 

П. С. Скавронський. — Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2017. С. 30-

49. — Автор Скавронський П. С. 
262. Подвиг Бердичівських ліквідаторів. Житомирщина: події і 

люди : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської 

науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 22-23 вересня 2017 р.), 
вип. 56 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП 

Мельник М. В., 2017. С. 175-182. — Автор Скавронський П. С. 

263. Трудовий шлях Юр’єва Михайла Павловича: від робітника до 

генерального директора. Житомирщина: події і люди : наук. зб. 
«Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої 

конференції (Житомир, 22-23 вересня 2017 р.), вип. 56 / упоряд. 

П. С. Скавронський. Бердичів  : ФОП Мельник М. В., 2017. С. 249-
256. — Автор Скавронський П. С. 

264. Володимир Сіткін — легенда Бердичівського спорту. 

Житомирщина: події і люди : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали 
Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 22-

23 вересня 2017 р.), вип. 56 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : 

ФОП Мельник М. В., 2017. С. 317-324. — Автор 

Скавронський П. С. 
265. Міркування з приводу біографічної енциклопедії «Історія 

Бердичева в обличчях». Житомирщина: події і люди : наук. зб. 

«Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої 
конференції (Житомир, 22-23 вересня 2017 р.), вип. 56 / упоряд. 

П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2017. С. 378-

402. — Автор Скавронський П. С. 
266. Відданість краєзнавству (До 75-річчя Миколи Юхимовича 

Костриці). Житомирщина: події і люди : наук. зб. «Велика Волинь», 

матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 

(Житомир, 22-23 вересня 2017 р., вип. 56 / упоряд. 
П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2017. С. 403-

406. — Автор Скавронський П. С. 
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267. Бердичівляни про природниче краєзнавство Житомирщини. 
Національна спілка краєзнавців України в інформаційному 

просторі : до 90-річчя журналу «Краєзнавство» / відп. ред. 

О. П. Реєнт, упоряд. Є. В. Букет, В. І. Дмитрук, Р. В. Маньковська, 
В. І. Милько. Київ : НСКУ, 2017. С. 76-77. — Автор 

Скавронський П. С. 

268. Всесвітньовідомий ленінградський шаховий тренер В. Г. Зак — 

уродженець Бердичева. Русские писатели и представители 
культуры родом с Украины (ХVІІІ — нач. ХХ вв. : материалы ХVІІ 

Международного научного семинара (Санкт-Петербург, 

28 сентября – 1 октября 2017 г.) / под ред. Т. Н. Лебединской и 
В. П. Леонова. Санкт-Петербург – Нежин : ЧП Лысенко Н. М., 2016. 

С. 229-241. — Співавтори: Скавронська М. В., Скавронський П. С. 

269. Майстер скульптурного портрету П. М. Криворуцький (до 30-

річчя від дня смерті). Русские писатели и представители культуры 
родом с Украины (ХVІІІ — нач. ХХ вв. : материалы ХVІІ 

Международного научного семинара (Санкт-Петербург, 

28 сентября – 1 октября 2017 г.) / под ред. Т. Н. Лебединской и 
В. П. Леонова. Санкт-Петербург – Нежин : ЧП Лысенко Н. М., 2016. 

С.  301-310. — Автор Скавронський П. С. 

270. Видатний тренер та його талановиті учні (До 95-річчя з дня 
народження В. О. Жабенка). Матеріали ХV Подільської наукової 

історико-краєзнавчої конференції присвяченої 100-річчю 

Української революції 1917-1921 рр., 100-річчю заснування 

Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка 
(м. Кам’янець-Подільський, 17-18 листопада 2017 р.) / редкол.: 

Копилов С. А. (співголова), Реєнт О. П. (співголова), Баженов Л. В. 

(відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2017. 
С. 465-471. — Автор Скавронський П. С. 

271. З історії єврейської громади міста Бердичева. Минуле і сучасне 

Волині та Полісся. Камінь-Каширський район в історії України та 
Волині : наук. зб., вип. 64, матеріали науково-практичної 

конференції, приуроченої до 70-річчя масової депортації волинян в 

1947 р. і 75-річчя знищення єврейського населення у 1942 р. на 

Волині (Камінь-Каширський, 6 грудня 2017 р.) / упоряд. 
Г.  Бондаренко, Н. Пась, А. Силюк. Луцьк, 2017. С. 277-281. — 

Автор Скавронський П. С. 
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2018 рік 
272. Вшанування пам’яті про Олександра Цинкаловського у 

1998 році. Олександр Цинкаловський — велич особистості : наук. 

зб., вип. 1, матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої 
конференції, приуроченої до 120-річчя від дня народження 

видатного земляка, історика, краєзнавця Олександра 

Цинкаловського (Володимир-Волинський, 13 лютого 2018 р.) 

/ упоряд. Н. Пушкар, М. Стольницька, В. Клак. Луцьк : Вежа-Друк, 
2018. С. 56-60. — Автор Скавронський П. С. 

273. Каховське водосховище та проблеми його функціювання. 

Географія та економіка в рідній школі. 2018. № 2. С. 30-36. — 
Автор Скавронський П. С. 

274. Шкільний календар на 2018/19 навчальний рік. Географія та 

економіка в рідній школі. 2018. № 7-8. С. 0, 31. — Автор 

Скавронський П. С. 
275. Книга пам’яті МВС про захисників державного суверенітету. 

Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка : збірник 

матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної краєзнавчої 
конференції (14-15 вересня 2018 р.) / упоряд. М. В. Гончар. 

Каховка-Херсон : Плея, 2018. С. 187-190. — Автор 

Скавронський П. С. 
276. Відображення національно-визвольної боротьби українського 

народу в творчості Т. Г. Шевченка. Шевченковская мозаика 

Северной Венеции (ХІХ в. — пер. пол. ХХ в.) : материалы ХVІІІ 

Международного научного семинара к 180-летию освобождения 
Т. Г. Шевченко из крепостной зависимости (Санкт-Петербург, 21-

22 сентября 2018 г.) / под общ. ред. Т. Н. Лебединской, 

В. П. Леонова. Санкт-Петербург – Нежин : ЧП Лысенко Н. М., 2018. 
С. 101-110. — Автор Скавронський П. С. 

277. Національно-визвольна боротьба українського народу в 

творчості Тараса Шевченка. Національно-визвольна боротьба 
українського народу : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 28-

29 вересня 2018 р.), вип. 57 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : 

ФОП Мельник М. В., 2018. С. 76-83. — Автор Скавронський П. С. 
278. Науково-краєзнавча експедиція Житомирщиною за маршрутом 

«Бердичів ― Кодня ― Липки ― Бердичів». Національно-визвольна 

боротьба українського народу : наук. зб. «Велика Волинь», 
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матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 
(Житомир, 28-29 вересня 2018 р.), вип. 57 / упоряд. 

П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2018. С. 94-98. 

― Співавтори: Кучерява В. А., Панчук М. В., Скавронський П. С., 
Цвєткова А. М. 

279. Зміст виставки «Українська революція 1917-1921: 100 років 

боротьби», яка експонується в музеях та установах Житомирщини. 

Національно-визвольна боротьба українського народу : наук. зб. 
«Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої 

конференції (Житомир, 28-29 вересня 2018 р.), вип. 57 / упоряд. 

П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2018. С. 182-
202. ― Співавтори: Скавронська М. В., Скавронський П. С. 

280. Ідея національно-визвольної боротьби в літературній творчості 

Устименка П. І. Національно-визвольна боротьба українського 

народу : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської 
науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 28-29 вересня 2018 р.), 

вип. 57 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП 

Мельник М. В., 2018. С. 243-263. ― Співавтори: Бедь М. М., 
Скавронський П. С. 

281. Книга пам’яті МВС про захисників державного суверенітету та 

незалежності України з Житомирщини. Національно-визвольна 
боротьба українського народу : наук. зб. «Велика Волинь», 

матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 

(Житомир, 28-29 вересня 2018 р.), вип. 57 / упоряд. 

П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2018. С. 303-
310. ― Співавтори: Мисько Є. С., Скавронський П. С. 

282. Роль М. Ю. Шепелюка у вивченні та популяризації життя і 

творчості Джозефа Конрада. Національно-визвольна боротьба 
українського народу : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 28-

29 вересня 2018 р.), вип. 57 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : 
ФОП Мельник М. В., 2018. С. 386-399. ― Співавтори: Бедь М. М., 

Скавронський П. С. 

283. Бердичівський художник Юрій Козлюк підкорив Санкт-

Петербург. Національно-визвольна боротьба українського народу : 
наук. зб. «Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-

краєзнавчої конференції (Житомир, 28-29 вересня 2018 р.), вип. 57 
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/ упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2018. 
С. 416-421. — Автор Скавронський П. С. 

284. Учень Лонського В. О. Віктор Матусевич: спортсмен, 

виробничник і вчений, заступник Генерального конструктора. 
Національно-визвольна боротьба українського народу : наук. зб. 

«Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої 

конференції (Житомир, 28-29 вересня 2018 р.), вип. 57 / упоряд. 

П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2018. С. 416-
421. — Автор Скавронський П. С. 

285. Заслужений працівник культури України Ольга Москаленко. 

Національно-визвольна боротьба українського народу : наук. зб. 
«Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої 

конференції (Житомир, 28-29 вересня 2018 р.), вип. 57 / упоряд. 

П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2018. С. 436-

444. — Автор Скавронський П. С. 
286. Персональна виставка юних бердичівлян під час міського 

фестивального тижня обдарованої молоді. Національно-визвольна 

боротьба українського народу : наук. зб. «Велика Волинь», 
матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 

(Житомир, 28-29 вересня 2018 р.), вип. 57 / упоряд. 

П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2018. С. 511-
517. ― Співавтори: Ананченко Н. І., Скавронський П. С. 

287. Колочавський скансен. Географія та економіка в рідній школі. 

2018. № 9. С. 38-45. — Автор Скавронський П. С. 

288. Книга пам’яті МВС про захисників державного суверенітету та 
незалежності України з Волині. Минуле і сучасне Волині та 

Полісся: Ковель і Ковельщина в українській та європейській 

історії : наук. зб., вип. 65, матеріали Всеукраїнської наукової 
історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 27-й річниці 

незалежності України, 100-й річниці Української революції та 500-й 

річниці надання Ковелю Магдебурзького права (Ковель, 18 жовтня 
2018 р.) / упоряд. Г. Бондаренко, І. Прокопів, А. Семенюк, 

А. Силюк. Ковель, 2018. С. 569-573. — Автор Скавронський П. С. 

289. Фотоматеріали виставки «Українська революція 1917-1921: 100 

років боротьби», що демонструється в музеях та установах 
Житомирщини. Звягельщина-Ярунщина у визвольній боротьбі 

українського народу у 1648-1657 роках : матеріали регіональної 

науково-краєзнавчої конференції (Новоград-Волинський, 31 жовтня 
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2018 р.). Житомир : О. О. Євенок, 2018. С. 110-131. — Співавтори: 
Скавронська М. В., Скавронський П. С. 

290. Житомирська обласна організація. Коротка історична довідка. 

Літопис Національної спілки краєзнавців України: 2008-2018 рр. : 
До 10-річчя надання Спілці краєзнавців статусу національної / Нац. 

спілка краєзнавців України / за заг. ред. О. П. Реєнта; упоряд.: 

Є. В. Букет, В. І. Дмитрук, Р. В. Маньковська, В. І. Милько. Київ : 

НСКУ, 2018. С. 202-204. — Автор Скавронський П. С. 

2019 рік 

291. Бердичів — один з центрів формування європейської культури. 

Бердичівська земля як феномен розвитку європейської культури та 
мистецтва : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської 

науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 21-22 травня 2019 р.), 

вип. 58 / упоряд. П. С. Скавронський. — Бердичів : ФОП 

Мельник М. В., 2019. С. 9-15. — Співавтори: Ананченко Н. І., 
Скавронський П. С. 

292. Будинок-музей Оноре де Бальзака в Парижі. Бердичівська земля 

як феномен розвитку європейської культури та мистецтва : наук. 
зб. «Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-

краєзнавчої конференції (Бердичів, 21-22 травня 2019 р.), вип. 58 

/ упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2019. 
С. 60-67. — Автор Скавронський П. С. 

293. Вшанування пам’яті про Оноре де Бальзака в Бердичеві у 1999 

році. Бердичівська земля як феномен розвитку європейської 

культури та мистецтва : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали 
Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 21-

22 травня 2019 р.), вип. 58 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : 

ФОП Мельник М. В., 2019.— Автор Скавронський П. С. 
294. Видатний майстер сумного гумору — Шолом-Алейхем. 

Бердичівська земля як феномен розвитку європейської культури та 

мистецтва : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської 
науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 21-22 травня 2019 р.), 

вип. 58 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП 

Мельник М. В., 2019. С. 133-139. — Автор Скавронський П. С. 

295. Основні видання та публікації творів Шолом-Алейхема. 
Бердичівська земля як феномен розвитку європейської культури та 

мистецтва : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської 

науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 21-22 травня 2019 р.), 
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вип. 58 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП 
Мельник М. В., 2019. С. 143-145. — Автор Скавронський П. С. 

296. Публікації про Шолом-Алейхема в наукових та періодичних 

виданнях. Бердичівська земля як феномен розвитку європейської 
культури та мистецтва : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 21-

22 травня 2019 р.), вип. 58 / упоряд. П. С.  Скавронський. Бердичів : 

ФОП Мельник М. В., 2019. С. 145-148. — Автор 
Скавронський П. С. 

297. Творчість Світлани Соболевської. Бердичівська земля як 

феномен розвитку європейської культури та мистецтва : наук. зб. 
«Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої 

конференції (Бердичів, 21-22 травня 2019 р.), вип. 58 / упоряд. 

П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2019. С. 241-

250. — Автор Скавронський П. С. 
298. Гордість Бердичева — Заслужені працівники культури України. 

Бердичівська земля як феномен розвитку європейської культури та 

мистецтва : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської 
науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 21-22 травня 2019 р.), 

вип. 58 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП 

Мельник М. В., 2019. С. 241-250. — Автор Скавронський П. С. 
299. Життєвий і трудовий шлях Людмили Іванівни Волкової. 

Бердичівська земля як феномен розвитку європейської культури та 

мистецтва : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської 

науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 21-22 травня 2019 р.), 
вип. 58 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП 

Мельник М. В., 2019. С. 349-352. — Співавтори: Панчук М. В., 

Скавронський П. С., Цвєткова А. М. 
300. Сучасні художники міста Бердичева — члени творчої спілки 

вільних художників і народних майстрів «Вернісаж». Бердичівська 

земля як феномен розвитку європейської культури та мистецтва : 
наук. зб. «Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-

краєзнавчої конференції (Бердичів, 21-22 травня 2019 р.), вип. 58 

/ упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2019. 

С. 352-363. — Автор Скавронський П. С. 
301. Будинок-музей Оноре-де-Бальзака в Парижі. Всесвітня 

література в школах України. 2019. № 5. С. 38-40. — Автор 

Скавронський П. С. 
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302. Заслужені працівники культури України міста Бердичева в 
експозиції Музею історії міста. Другий Всеукраїнський Музейний 

Форум : матеріали науково-практичної конференції (м. Переяслав-

Хмельницький, 3-5 липня 2019 р.) / в заг. ред. Л. О. Гріффена. 
Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 207-210. — Автор 

Скавронський П. С. 

303. Соціально-економічний та культурний розвиток Житомира у 
2018 році. Житомиру – 1135 : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 27-

28 вересня 2019 р.), вип. 59 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : 

ФОП Мельник М. В., 2019. С. 93-137. — Співавтори: 
Костриця М. М., Скавронський П. С., Чиж Н. М. 

304. Життєвий і трудовий шлях Семенюк Тамари Всеволодівни ― 

від учителя до директора Житомирського інституту МАУП. 
Житомиру — 1135 : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 27-

28 вересня 2019 р.), вип. 59 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : 

ФОП Мельник М. В., 2019. С. 246-252. ― Співавтори: 
Недайборщ Т. А., Панчук М. В., Скавронський П. С., Цвєткова А. М. 

305. Краєзнавча діяльність та творчий доробок Ярмошика Івана 

Івановича. Житомиру — 1135 : наук. зб. «Велика Волинь», 
матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 

(Житомир, 27-28 вересня 2019 р.), вип. 59 / упоряд. 

П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2019. С. 502-
505. — Автор Скавронський П. С. 

306. Творчий шлях Олександра Туранського. Киев в жизни и 

творчестве деятелей науки и культуры (ХVІІІ — перв. пол. ХХ вв.) : 

материалы ХІХ Международного научного семинара» (Санкт-
Петербург, 9 октября 2019 г.) / под. ред. Т. Н. Лебединской, 

В. П. Леонова. Санкт-Петербург-Нежин : ЧП Лысенко Н. М., 2019. 

С. 234-241. — Автор Скавронський П. С. 
― о ― 
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ІV — НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ 
В ПЕРІОДИЧНІЙ ПРЕСІ 

 

Журналістиці — моя повага! 
П. С. Скавронський 

1979 рік 

1. Змагаються юні географи. Радянський шлях. 1979. № 39. 10 березня. 

— Автор Скавронський П. С. ― Про підсумки міської предметної 
олімпіади юних географів-краєзнавців. 

2. Атлас «Історія КПРС» — про Бердичів. Радянський шлях. 1979. 

№ 46. 23 березня. — Автор Скавронський П. С. 
3. Добилися успіху. Радянський шлях. 1979. № 80. 23 травня. — Автор 

Скавронський П. С. ― Про підсумки обласних змагань з 

спортивного орієнтування. 

4. Для підвищення ефективності. Радянська освіта. 1979. № 41. 
23 травня. — Автор Скавронський П. С. ― Пропозиції до проекту 

нової шкільної типової програми з географії. 

5. По рідному краю. Радянський шлях. 1979. № 107. 10 липня. ― 
Автор Скавронський П. С. — Про туристський похід з учнями за 

маршрутом Бердичів — В. Коровинці — Турчинівка — Княжин — 

Рижів — Висока Піч — Чуднів — Бердичів. 
6. Атлас природних умов. Радянська Житомирщина. 1979. № 156. 

14 серпня. — Автор Скавронський П. С. ― Рецензія на академічний 

атлас «Природні умови і ресурси Української РСР». 

7. Подорож по Київському Поліссю. Радянський шлях. 1979. № 135. 
28 серпня. — Автор Скавронський П. С. ― Про десятиденну 

туристську подорож першої категорії складності з учнями по 

річках південної частини Київського Полісся: Ірпені, Дніпру, 
Тетереву. 

1980 рік 

8. Тиждень географії в школі. Радянський шлях. 1980. № 16. 29 січня. 
— Автор Скавронський П. С. 

9. Географічна олімпіада. Радянський шлях. 1980. № 34. 29 лютого. — 

Автор Скавронський П. С. ― Про підсумки міської олімпіади юних 

географів-краєзнавців. 
10. Що показують дослідження Радянський шлях. 1980. № 42. 

12 березня. — Автор Скавронський П. С. ― Про власні кліматичні 

дослідження та особливості клімату рідного краю. 
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11. «В. І. Ленін і наш край». Радянський шлях. 1980. № 78. 17 травня. 
— Автор Скавронський П. С. 

12. Визначення атмосферного тиску. Радянський шлях. 1980. № 83. 

27 травня. — Автор Скавронський П. С. ― Про співвідношення 

між звичною для нас одиницею вимірювання величини 

атмосферного тиску (міліметри ртутного стовпчика) і 

нововведеною (гектопаскалі). 
13. Вивчаємо рідний край. Радянський шлях. 1980. № 182. 

19 листопада. — Автор Скавронський П. С. ― З практики 

проведення екскурсій в природу з учнями. 

1981 рік 

14. Змагаються юні геологи. Радянський шлях. 1981. № 83. 29 травня. 
— Автор Скавронський П. С. ― Про участь учнів середньої школи 

№ 2 м. Бердичева в обласних змаганнях  з геології. 

15. Матеріали ХХVІ з’їзду КПРС — на уроці. Радянський шлях. 1981. 
№ 195. 11 грудня. — Автор Скавронський П. С. 

1982 рік 

16. Єдність сім’ї і школи. Радянський шлях. 1982. № 3. 6 січня. — 
Автор Скавронський П. С. ― Про проведену конференцію для 

батьків середньої школи № 2 м. Бердичева на тему «моральне 

виховання учнів». 

17. Олімпіада юних географів. Радянський шлях. 1982. № 9. 18 лютого. 
— Автор Скавронський П. С. ― Про підсумки проведення міської 

олімпіади юних географів-краєзнавців. 

18. Комплекси — заповідники. Радянський шлях. 1982. № 177. 
5 листопада. — Автор Скавронський П. С. ― Про охоронні 

території на Бердичівщині. 

1983 рік 

19. Олімпіада географів-краєзнавців. Радянський шлях. 1983. № 9. 
15 січня. — Автор Скавронський П. С. ― Про підсумки проведення 

міської олімпіади юних географів краєзнавців. 

1984 рік 
20. Шляхи розвитку школи. Радянський шлях. 1984. 1 вересня. — 

Автор Скавронський П. С. ― Про перші кроки здійснення реформи 

загальноосвітньої школи у восьмирічній школі № 11 м. Бердичева. 
21. Шляхом перебудови. Радянська Житомирщина. 1984. № 168. 

1 вересня. — Автор Скавронський П. С. ― Про підготовку 

восьмирічної школи № 11 м  Бердичева до нового навчального року. 
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22. Посібник про наш край. Радянський шлях. 1984. № 139. 4 вересня. 
— Автор Скавронський П. С. ― Про комплект кольорових листівок 

«Бердичів». 

23. Листівки про Бердичів. Радянська Житомирщина. 1984. 22 вересня. 
— Автор Скавронський П. С. ― Про комплект листівок 

«Бердичів», як наочний посібник  з краєзнавства. 

24. Прикрі несподіванки. Радянська Житомирщина. 1984. № 201. 

19 жовтня. — Автор Скавронський П. С. ― Про недоліки в 
організації вистав для учнів в міському будинку культури. 

25. Знайомтесь: Бердичів. Комсомольська зірка. 1984. № 141. 

24 листопада. — Автор Скавронський П. С. ― Про корисний 
наочний посібник з краєзнавства ― комплект листівок «Бердичів». 

1986 рік 

26. І внесок школярів. Радянська Житомирщина. 1986. № 169. 

2 вересня. — Автор Скавронський П. С. ― Про учнівський мітинг в 
школі з нагоди заяви М. С. Горбачова по радянському телебаченню.  

1987 рік 

27. Рекорди зими. Комсомольська зірка. 1987. № 17. 7 лютого. — 
Автор Скавронський П. С. ― Про реєстрацію в Бердичеві рекорду 

мінімальної температури за весь час інструментальних 

спостережень ― -38°.  
28. Класний керівник. Обговорюємо проект статуту школи. Радянська 

освіта. 1987. № 28. 7 квітня. — Автор Скавронський П.С. ― 

Пропозиції до проекту нового Статуту школи.  

29. Звітують депутати. Радянський шлях. 1987. № 72. 6 травня. — 
Автор Скавронський П. С. ― Про звіт про роботу міської Ради і 

свою виробничу і депутатську діяльність депутатів міської Ради в 

приміщенні восьмирічної школи № 11. 

1989 рік 

30. Вдосконалювати перепідготовку. Радянська Житомирщина. 1989. 

№ 16. 22 січня. — Автор Скавронський П. С. ― Зауваження та 
пропозиції щодо проведення курсів перепідготовки. 

31. Відвертий діалог. Радянська Житомирщина. 1989. № 41. 26 лютого. 

— Автор Скавронський П. С. ― Про проведення дня виборця в 

приміщенні восьмирічної школи № 11 м. Бердичева. 
32. Зустріч з депутатами. Радянський шлях. 1989. № 36. 4 березня. — 

Автор Скавронський П. С. ― Про проведення дня виборця в 

приміщення восьмирічної школи № 11 м. Бердичева. 
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33. Перший раз у перший клас. Радянський шлях. 1989. 1 липня. — 
Автор Скавронський П. С. ― Інформування батьків з питань 

вступу дітей до школи. 

34. Демократизуємо життя школи. Радянський шлях. 1989. № 137. 
29 серпня. — Автор Скавронський П. С. ― З досвіду проведення 

шкільної конференції та обрання шкільної ради. 

35. Що може кооператив, якщо він без техніки й інструментів. 

Радянський шлях. 1989. 10 жовтня. — Автор Скавронський П. С. ― 
Про недоліки в роботі кооперативу, який виконував роботи по 

перекриттю даху школи. 

1990 рік 
36. Вирішує рада. Радянська Житомирщина. 1990. № 21. 30 січня. — 

Автор Скавронський П. С. ― Про роботу шкільної ради у 

восьмирічній школи № 11 м. Бердичева. 

37. Накази майбутнім депутатам. Радянський шлях. 1990. № 37. 
8 березня. — Автор Скавронський П. С. ― Про зустріч виборців з 

кандидатами в народні депутати обласної та міської Рад в 

приміщенні восьмирічної школи № 11 м. Бердичева. 
38. Голові міської Ради народних депутатів В. О. Волощуку та голові 

міськвиконкому О. О. Хилюку. Радянський шлях. 1990. 

29 листопада. — Автор Скавронський П. С. ― Відкритий лист 
депутатів міської ради. 

1992 рік 

39. Топографія нашого краю. Земля Бердичівська. 1992. № 88. 

4 листопада. — Автор Скавронський П. С. ― Рецензія на 
топографічну карту «Житомирська область». 

1993 рік 

40. Звернення постійної комісії по народній освіті та охороні дитинства 
міської Ради народних депутатів. Земля Бердичівська. 1993. 

16 січня. — Співавтори: Скавронський П. С., Швець К. М. 

41. Увага дітям-інвалідам / П. Скавронський // Земля Бердичівська. — 
1993. — 16 січня. — Автор Скавронський П. С. ― Про засідання 

постійної комісії по народній освіті та охороні дитинства міської 

Ради народних депутатів та прийняті рішення. 

42. Слід у житті. Земля Бердичівська. 1993. № 28. 10 квітня. — Автор 
Скавронський П. С. ― Про Міщенка В. І. 
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43. В ніч на Різдво. Земля Бердичівська. 1993. 1 грудня. — Автор 
Скавронський П. С. ― Про звільнення села Буряки Бердичівського 

р-ну від нацистських загарбників. 

44. Сімейне виховання і школа. Земля Бердичівська. 1993. 1 грудня. — 
Автор Скавронський П. С. ― Поради батькам щодо виховання 

дітей у сім’ї. 

1994 рік 

45. Не словом — а ділом. Земля Бердичівська. 1994. № 51. 25 червня. — 
Автор Скавронський П. С. ― Про ділові якості депутата обласної 

ради Медведчука В. Н. 

1996 рік 
46. Невтомний дослідник Бердичівщини. Земля Бердичівська. 1996. 

№ 91. 13 листопада. — Автор Скавронський П. С. ― Про 

Богуна Г. Г. 

47. На практику — до США. Земля Бердичівська. 1996. № 96. 
29 листопада. — Автор Скавронський П. С. ― Про участь вчителя 

англійської мови Апросіної Н. В. у програмі «Відродження». 

1997 рік 
48. Топонімічні дослідження Г. Г. Богуна. Земля Бердичівська. 1997. 

22 січня. — Автор Скавронський П. С. 

49. Краєзнавці в пошуку. Земля Бердичівська. 1997. 19 листопада.— 
Автор Скавронський П. С. ― Про участь краєзнавців м. Бердичева 

в краєзнавчих дослідженнях та краєзнавчих конференціях.  

50. Приміщенню школи — сто років. Земля Бердичівська. 1997. № 102. 

24 грудня. — Автор Скавронський П. С. ― Про відзначення 
сторічного ювілею приміщення нинішньої восьмирічної школи № 11 

м. Бердичева. 

1998 рік 
51. Подвиг Віктора Коробенка. Земля Бердичівська. 1998. № 11. 

6 лютого. — Автор Скавронський П. С. ― Про Коробенка В., що 

спас двоє дітей, які тонули в Гнилоп’яті. 
52. Кому довіряємо дітей. Земля Бердичівська. 1998. № 25. 18 березня. 

— Автор Скавронський П. С. ― Про недоліки в роботі 

бердичівських педагогів, які супроводжували дітей на відпочинок до 

Феодосії.  
53. Таких депутатів у нас ще не було. Земля Бердичівська. 1998. № 26. 

20 березня. — Автор Скавронський П. С. ― Про надання 
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матеріальної допомоги школі депутатом обласної ради 
Медведчуком В. Н. 

54. Відомий географ визначає… центр району. Колос. 1998. № 53. 

5 серпня. — Автор Скавронський П. С. ― Топографічні 
особливості Старосинявського р-ну Хмельницької обл. 

55. Невтомний дослідник Житомирщини. Житомирщина. 1998. № 114. 

15 вересня. — Автор Скавронський П. С. ― Про Богуна Г. Г. 

56. З досвіду наших освітян. Земля Бердичівська. 1998. № 2. 6 грудня. 
— Автор Скавронський П. С. ― Про публікацію статей освітян 

міста Бердичева в часописі «Освіта і управління». 

1999 рік 
57. Географія Бердичівщини. Геофізичні умови. Бердич. 1999. 

Вересень-Жовтень. С. 7. — Автор Скавронський П. С. 

2000 рік 

58. Розвиток краєзнавства на Бердичівщині: історія і сучасність. 
(Початок). Земля Бердичівська. 2000. № 54. 15 липня. — Автор 

Скавронський П. С. 

59. Розвиток краєзнавства на Бердичівщині: історія і сучасність. 
(Продовження). Земля Бердичівська. 2000. № 58. 29 липня. — 

Автор Скавронський П. С. 

60. Нова книга про Бердичів. Бердичів. 2000. № 30. 29 липня. — Автор 
Скавронський П. С. ― Рецензія на книгу Костриці М. Ю. та 

Пашківського Ф. Б. «Бердичів: історико-краєзнавчий нарис». 

61. Розвиток краєзнавства на Бердичівщині: історія і сучасність. 

(Закінчення). Земля Бердичівська. 2000. № 60. 12 серпня. — Автор 
Скавронський П. С. 

62. Всеукраїнський екологічний форум. Земля Бердичівська. 2000. 

№ 97. 16 грудня. — Автор Скавронський П. С. ― Про участь 
вчителя восьмирічної школи № 11 м. Бердичева Кучерявої В. М. у 

науково-практичній конференції «Екологічна освіта і виховання в 

Україні: досвід та перспективи». 
63. Географи області представили свій досвід. Житомирщина. 2000. 

16 грудня. — Автор Скавронський П. С. ― Про участь вчителів 

географії області у науковій конференції «Географічна наука і 

освіта в Україні». 
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2001 рік 
64. Краєзнавству — державну підтримку. Земля Бердичівська. 2001. 

10 лютого. — Автор Скавронський П. С. ― Про Указ Президента 

України «Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні». 

2002 рік 

65. Звідки походять назви. (Початок). Земля Бердичівська. 2002. № 8. 

31 січня. — Автор Скавронський П. С. 

66. Назви околиць Бердичева. (Продовження). Земля Бердичівська. 
2002. № 11. 9 лютого. — Автор Скавронський П. С. 

67. Звідки походять назви. (Закінчення). Земля Бердичівська. 2002. 

№ 15. 21 лютого. — Автор Скавронський П. С. 

2004 рік 

68. Бердичівський театр. (Початок). Земля Бердичівська. 2004. № 6. 

17 січня. — Автор Скавронський П. С. 

69. Бердичівський театр. (Продовження). Земля Бердичівська. 2004. 
№ 8. 24 січня. — Автор Скавронський П. С. 

70. Бердичівський театр. (Закінчення). Земля Бердичівська. 2004. 

31 січня. — Автор Скавронський П. С. 
71. За досвідом — в центр Європи. Земля Бердичівська. 2004. 

13 березня. — Автор Скавронський П. С. ― Про ознайомлення з 

досвідом роботи освітян Ужгорода керівниками освітніх закладів 
Бердичева. 

72. Бердичівські освітяни — в гостях у закарпатців. Освіта України. 

2004. № 25. 2 квітня. — Автор Скавронський П. С. ― Про 

ознайомлення з досвідом роботи освітян Ужгорода керівниками 
освітніх закладів Бердичева. 

73. Шевченко і Бердичів (виступ 22 травня біля пам’ятника поету). 

Земля Бердичівська. 2004. 3 червня. — Автор Скавронський П. С. 
74. Слово про вчителя. Земля Бердичівська. 2004. № 54. 3 липня. — 

Автор Скавронський П. С. ― Про Кащука А. П. 

75. Догоріла його свіча… Земля Бердичівська. 2004. 9 жовтня. — 
Співавтори: Костриця М. Ю., Скавронський П. С. ― До річниці з 

дня смерті Пашківського Ф. Б. 

2005 рік 

76. Автор книги — наш учитель. Земля Бердичівська. 2005. № 13. 
17 лютого. — Автор Скавронський П. С. ― Рецензія на книгу 

Калінської А. В. «Довідник з економіки для учнів 10, 11 класів». 
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77. До свята перемоги. Земля Бердичівська. 2005. № 32. 23 квітня. — 
Автор Скавронський П. С. ― Про проведення в Бердичівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 11 Дня Житомирського 

обласного краєзнавчого музею присвяченого 60-річчю перемоги у 
Великій Вітчизняній війні. 

78. Вона сіяла добре, мудре, вічне… Земля Бердичівська. 2005. № 42. 

28 травня. — Автор Скавронський П. С. ― Про Борисюк Р. С. 

79. Від Бердичева до Берліна і Праги. Mozaika Berdyczowska. 2005. № 3. 
Травень-червень. — Співавтори: Бедь М. М., Скавронський П. С. 

80. Вчительська доля. Нова Україна. 2005. Грудень. — Автор 

Скавронський П. С. ― Про Міщенка В. І. 

2007 рік 

81. Шановні земляки! Нова Україна. 2007. № 3. Вересень. — Автор 

Скавронський П. С. ― Звернення до виборців. 

2008 рік 
82. Бердичівський «десант» в Антоніни. Земля Бердичівська. 2008. 

№ 25. 20 червня. — Автор Скавронський П. С. ― Про участь 

краєзнавців Бердичева в Міжнародній науково-краєзнавчій 
конференції «Антонінський край в просторі і часі». 

2009 рік 

83. Філософія і педагогіка Гуго Колонтая. Mozaika Berdyczowska. 2009. 
№ 2. Березень-квітень. — Співавтори: Бедь М. М., 

Скавронський П. С. 

84. Джозеф Конрад про творчість Гі де Мопассана (Початок). Mozaika 

Berdyczowska. 2009. № 5. Вересень-жовтень. — Співавтори: 
Бедь М. М., Скавронський П. С. 

2010 рік 

85. Джозеф Конрад про творчість Гі де Мопассана (Закінчення). 
Mozaika Berdyczowska. 2010. № 1. Січень-лютий. — Співавтори: 

Бедь М. М., Скавронський П. С. 

86. Ювілей вчителя. Бердичівські новини. 2010. № 47. 25 листопада – 
1 грудня. — Автор Скавронський П. С. ― Про Марущака В. О. 

87. Краєзнавчий рух і Бердичів (Початок). Бердичівські новини. 2010. 

№ 48. 2-8 грудня. — Автор Скавронський П. С. 

88. Краєзнавчий рух і Бердичів (Продовження). Бердичівські новини. 
2010. № 49. 9-15 грудня. — Автор Скавронський П.С. 
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2011 рік 
89. Краєзнавчий рух і Бердичів (Закінчення). Бердичівські новини. 2011. 

№ 1. 6-12 січня. — Автор Скавронський П. С. 

90. Спілка краєзнавців діє. Земля Бердичівська. 2011. № 2. 6 січня.— 
Автор Скавронський П. С. ― Про роботу краєзнавців Бердичева у 

2010 р. 

91. Видатний вчений, академік Євген Гончарук — випускник школи 

№ 8 м. Бердичева. Бердичів. 2011. № 5. 3 лютого. — Автор 
Скавронський П. С. 

92. Десята школа ділиться досвідом. Земля Бердичівська. 2011. № 6. 

4 лютого.— Автор Скавронський П. С. ― Про міський семінар для 
директорів шкіл міста, який було проведено на базі 

експериментальної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 

м Бердичева. 

93. Один з найкращих стрибунів світу 70-х років ХХ ст. Рустам 
Ахметов — випускник школи № 3 м. Бердичева. Бердичів. 2011. 

№ 6. 10 лютого. — Автор Скавронський П. С. 

94. Дивовижна доля воїна-інтернаціоналіста Платона Скржинського — 
випускника школи № 2 м. Бердичева. Бердичів. 2011. № 9. 

3 березня. — Автор Скавронський П. С. 

95. Театр Бердичева в 20-х роках ХХ ст. Бердичівські новини. 2011. 
№ 20. 19 травня. — Автор Скавронський П. С. 

96. Санкт-Петербург шанує Тараса Шевченка. Земля Бердичівська. 

2011. № 22. 27 травня. — Автор Скавронський П. С. ― Про участь 

краєзнавців Бердичева в ХІ Міжнародному краєзнавчому семінарі в 
Санкт-Петербурзі. 

97. Педагог, організатор, краєзнавець. Земля Бердичівська. 2011. № 38. 

16 вересня. — Автор Скавронський П. С. ― Про 
Пашківського Ф. Б. 

98. Бердичівляни — учасники престижного форуму. Земля 

Бердичівська. 2011. № 42. 14 жовтня. — Автор Скавронський П. С. 
― Про участь краєзнавців Бердичева у Міжнародній науково-

краєзнавчій конференції «М.М. Миклухо-Маклай — вчений, 

мандрівник, гуманіст». 

2012 рік 
99. Вчений-географ В. І. Галицький — уродженець землі 

Бердичівської. Земля Бердичівська. 2012. № 25. 22 червня. — Автор 

Скавронський П. С. 
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100. Одинадцята школа в приміщенні нинішньої шостої. Бердичів. 
2012. № 46. 15 листопада. — Автор Скавронський П. С. 

101. Одинадцята школа в приміщенні нинішньої шостої. 

Бердичівські новини. 2012. № 45. 15-21 листопада. — Автор 
Скавронський П. С. 

2013 рік 

102. Що рік минулий нам приніс. Земля Бердичівська. 2013. № 2. 

11 січня. ― Автор Скавронський П. С. ― Про діяльність 
краєзнавців Бердичева у 2012 р. 

103. Анжела Цвєткова — серед ста кращих освітян України 2012 

року. Земля Бердичівська. 013. № 4. 25 січня. — Автор 
Скавронський П. С. 

104. Навчаються початківці. Земля Бердичівська. 2013. № 6. 

8 лютого. — Автор Скавронський П. С. ― Про міський семінар для 

вчителів третіх класів шкіл міста, який відбувся на базі 
восьмирічної школи № 11 м. Бердичева. 

105. Незаперечний успіх. Бердичівські новини. 2013. № 10. 7-

13 березня. — Автор Скавронський П. С. ― Про фотовиставку 
Міщенка В. В. у виставковій залі Музею історії міста Бердичева. 

106. Кожній школі — книгу нашого земляка. Бердичівські новини. 

2013. № 14. 4-10 квітня. — Автор Скавронський П. С. ― Про книгу 
Степовика Д. В. «Українська гравюра бароко». 

107. Нові виставки — нові враження. Бердичівські новини. 2013. 

№ 14. 4-10 квітня. — Автор Скавронський П. С. ― Про виставку 

художників Спілки вільних художників і народних майстрів 
«Вернісаж» в Музеї історії міста Бердичева. 

108. Бісерний дивоцвіт Ольги Козлової. Бердичівські новини. 2013. 

№ 17. 25 квітня – 2 травня. — Автор Скавронський П. С. 
109. Музей — осередок культури міста. Земля Бердичівська. 2013. 

№ 20. 17 травня. — Автор Скавронський П. С. 

110.  «Воєнна історія України» про історію Бердичева. Бердичівські 
новини. 2013. № 21. — 23-29 травня. — Автор Скавронський П. С. 

111.  «Воєнна історія України» про історію Бердичева. Бердичів. 

2013. № 22. 30 травня. — Автор Скавронський П. С. 

112. Краєзнавці Бердичева — учасники острозької наукової 
конференції. Земля Бердичівська. 2013. № 24. 14 червня. — Автор 

Скавронський П. С. 



143 
 

113. У Бердичеві перебував музей Івана Павла ІІ. Бердичівські 
новини. 2013. № 24. 20-26 червня. — Автор Скавронський П. С. 

114. Кіно знімається в Бердичеві. Бердичівські новини. 2013. № 26. 4-

10 липня. — Автор Скавронський П. С. 
115. Олімпійський чемпіон — гість музею. Бердичівські новини. 

2013. № 35. 12-18 вересня. — Автор Скавронський П.С. ― Про 

Авілова М. В. 

116. Козацькі часи і наш край. Бердичівські новини. 2013. № 40. 17-
23 жовтня. — Автор Скавронський П. С. 

117. Пам’яті колеги. Бердичівські новини. 2013. № 40. 17-23 жовтня. 

— Автор Скавронський П. С. ― Про Мудрака В. Ф. 
118. Пам’яті колеги. Земля Бердичівська. 2013. № 42. 18 жовтня. — 

Автор Скавронський П. С. ― Про Мудрака В. Ф. 

119. Бібліотеки у збереженні культурної спадщини. Бердичівські 

новини. 2013. № 41. 24-30 жовтня. — Автор Скавронський П. С. ― 
Про участь краєзнавців Бердичева у Всеукраїнській науково-

краєзнавчій конференції присвяченій 75-річчю Житомирської 

обласної бібліотеки для дітей. 
120. Історія та уроки кримської війни з погляду бердичівлян. 

Бердичівські новини. 2013. № 42. 7-13 листопада. — Автор 

Скавронський П. С. ― Про участь краєзнавців Бердичева у 
Міжнародній науковій військово-історичній конференції у 

м. Севастополі. 

121. Розвиток музейної справи та краєзнавства. Бердичівські новини. 

2013. № 42. 7-13 листопада. — Автор Скавронський П. С. ― Про 
участь краєзнавців Бердичева у науковій конференції присвяченій 

розвитку музейної справи  та краєзнавства, яка відбулась у 

Рівненському обласному краєзнавчому музеї. 
122. Розвиваючи традиції краєзнавства. Житомирщина. 2013. № 124. 

8 листопада. — Автор Скавронський П. С. ― Про Грузську Л. П. 

123. Природниче краєзнавство Житомирщини. Бердичівські новини. 
2013. № 45. 28 листопада – 4 грудня. — Автор Скавронський П. С. 

― Про проведення в Житомирі науково-краєзнавчої конференції. 

124. Відома актриса Тетяна Орлова — гість музею. Бердичівські 

новини. 2013. № 46. 5-11 грудня. — Автор Скавронський П. С. 
125. Виставка ювіляра. Бердичівські новини. 2013. № 47. 12-

18 грудня. — Автор Скавронський П. С. ― Про Земнухова В. Г. 
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126. Претенденти на національну премію. Земля Бердичівська. 2013. 
№ 52. 27 грудня. — Автор Скавронський П. С. ― Про 

Пасічника М. П. та Степовика Д. В. 

2014 рік 
127. Книгу бердичівлянина номіновано на Шевченківську премію. 

Бердичівські новини. 2014. № 1. 9-15 січня. — Автор 

Скавронський П. С. ― Про Степовика Д. В. 

128. Звітує фотоклуб «БердичевЪ». Бердичівські новини. 2014. № 5. 
6-12 лютого. — Автор Скавронський П. С. 

129. Шановні Бердичівляни! Бердичівські новини. 2014. № 7. 20-

26 лютого. — Автор Скавронський П. С. ― Звернення до 
бердичівлян. 

130. Шановні Бердичівляни. Земля Бердичівська. 2014. № 8. 

21 лютого. ― Автор Скавронський П. С. ― Звернення до 

бердичівлян. 
131. Шановні Бердичівляни! Бердичівські новини. 2014. № 8. 

27 лютого – 5 березня. — Автор Скавронський П. С. ― Звернення 

до бердичівлян. 
132. Бердичів і Шевченко. Бердичівські новини. 2014. № 9. 6-

12 березня. — Автор Скавронський П. С. 

133. Бердичівляни пройшли російськими слідами Тараса Шевченка. 
Бердичівські новини. 2014. № 21. 29 травня – 4 червня — Автор 

Скавронський П. С. ― Про участь краєзнавців Бердичева в ХІV 

Міжнародному науковому семінарі «Тарас Шевченко та його 

Петербурзьке оточення (до 200-річчя від дня народження)», який 
відбувся в Санкт-Петербурзі. 

134. Викладачі художньої школи влаштували виставку. Бердичівські 

новини. 2014. № 22. 5-11 червня. — Автор Скавронський П. С. 
135. Оцінка фахівця. Земля Бердичівська. 2014. № 38. 19 вересня. — 

Автор Скавронський П. С. 

2015 рік 
136. Краєзнавці Бердичева — учасники конференції в Новограді-

Волинському. Бердичівські новини. 2015. № 3. 29 січня – 4 лютого. 

— Автор Скавронський П. С. 

137. Дивовижна доля Платона Скржинського. Бердичівський погляд. 
2015. № 6. 12 лютого. — Автор Скавронський П. С. 
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138. Анатолій Горобчук — володар обласної краєзнавчої премії. 
Бердичівський погляд. 2015. № 6. 12 лютого. — Автор 

Скавронський П. С. 

139. Події за часів першої світової війни в Бердичеві. Початок. 
Бердичівський погляд. 2015. № 7. 19 лютого. С. 6. — Автор 

Скавронський П. С. 

140. Події часів першої світової війни в Бердичеві. Закінчення. 

Бердичівський погляд. 2015. № 8. 26 лютого. С. 6. — Автор 
Скавронський П. С. 

141. Краєзнавство в Бердичівському краї (від ХІХ до середини ХХ 

ст.). Бердичівський погляд. 2015. № 9. 5 березня. С. 6. — Автор 
Скавронський П. С. 

142. Краєзнавство в Бердичівському краї (від середини ХХ ст. до 

сьогодення). Бердичівський погляд. 2015. № 10. 12 березня. С. 6. — 

Автор Скавронський П. С. 
143. Довідник про музеї Житомирщини. Земля Бердичівська. 2015. 

№ 11. 13 березня. С. 4. — Автор Скавронський П. С. 

144.  «Жінка надихає…». Бердичівські новини. 2015. № 8. 19-
25 березня. — Автор Скавронський П. С. ― Про виставку Спілки 

художників і народних майстрів «Вернісаж» в Музеї історії міста 

Бердичева. 
145. Мостовий В. Й. — вчений і воїн, гордість Бердичівщини. 

Бердичівський погляд. 2015. № 12. 26 березня. — Співавтори: 

Бедь М. М., Скавронський П. С. 

146. «Не затихає рани біль…». Бердичівські новини. 2015. № 9. 
26 березня – 1 квітня. — Автор Скавронський П. С. ― Про нову 

експозицію в Музеї історії міста Бердичева, яка присвячена 

учасникам сучасних бойових дій проти сепаратистів на сході 
України. 

147. Бердичів — не Полісся. Бердичівський погляд. 2015. № 13. 

2 квітня. С. 6. — Автор Скавронський П. С. 
148. Вогонь війни на Житомирщині. Бердичівський погляд. 2015. 

№ 15. 16 квітня. С. 6. — Автор Скавронський П. С. — Про події 

Другої світової війни. 

149. 24-та стрілецька Бердичівська дивізія і наш край. Бердичівський 
погляд. 2015. № 16. 23 квітня. С. 6. — Співавтори: Бедь М. М., 

Скавронський П. С. 
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150. Генерал-полковник М. П. Кирпонос у боях під Бердичевом. 
Бердичівський погляд. 2015. № 17. 30 квітня. С. 6. — Співавтори: 

Бедь М. М., Скавронський П. С. 

151. Напередодні дня Перемоги. Бердичівський погляд. 2015. № 17. 
30 квітня. С. 7. — Автор Скавронський П. С. ― Про виховання 

учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 м.  Бердичева. 

152. Подаруй музею експонат. Земля Бердичівська. 2015. № 18. 

30 квітня. С. 2. — Автор Скавронський П. С. ― Звернення до 
бердичівлян. 

153. Експозиція подій Другої світової війни в Музеї історії міста 

Бердичева. Бердичівський погляд. 2015. № 18. 7 травня. С. 6. — 
Співавтори: Коломієць Л. В., Скавронський П. С. 

154. Подаруй музею експонат. Бердичівський погляд. 2015. № 18. 

7 травня. С. 5. — Автор Скавронський П. С. ― Звернення до 

бердичівлян. 
155. Виховуємо патріотів. Бердичівські новини. 2015. № 15. 7-

13 травня. С. 8. — Автор Скавронський П. С. ― Про доречне 

оформлення вестибюлю в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8 
м. Бердичева. 

156. Подаруй музею експонат. Бердичівські новини. 2015. № 16. 14-

20 травня. С. 2. — Автор Скавронський П. С. ― Звернення до 
бердичівлян. 

157. Участь видатного вченого П. А. Тутковського у вирішенні 

проблем Бердичева. (Початок). Бердичівський погляд. 2015. № 20. 

21 травня. С. 6. — Автор Скавронський П. С. 
158. Участь видатного вченого П. А. Тутковського у вирішенні 

проблем Бердичева. (Продовження). Бердичівський погляд. 2005. 

№ 21. 28 травня. С. 6. — Автор Скавронський П. С. 
159. Участь видатного вченого П. А. Тутковського у вирішенні 

проблем Бердичева. (Продовження). Бердичівський погляд. 2005. 

№ 22. 4 червня. С.  6. — Автор Скавронський П. С. 
160. Участь видатного вченого П. А. Тутковського у вирішенні 

проблем Бердичева. (Закінчення). Бердичівський погляд. 2005. 

№ 23-24. 18 червня. С. 6. — Автор Скавронський П. С. 

161. Дослідник природи Петро Устименко. (Початок). Бердичівський 
погляд. 2015. № 25-26. 2 липня. С. 6. — Співавтори: Бедь М. М., 

Скавронський П. С. 
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162. Дослідник природи Петро Устименко. (Закінчення). 
Бердичівський погляд. 2015. № 27-28. 16 липня. С. 6. — Співавтори: 

Бедь М. М., Скавронський П. С. 

163. І в Бердичеві був театр… (Початок). Бердичівський погляд. 2015. 
№ 29-30. 30 липня. С.  6. — Автор Скавронський П. С. 

164. І в Бердичеві був театр… (Закінчення). Бердичівський погляд. 

2015. № 31-32. 13 серпня. С. 6. — Автор Скавронський П. С. 

165. Герой Радянського Союзу В. Є. Ривж. Бердичівський погляд. 
2015. № 35. 3 вересня. С. 6. — Співавтори: Бедь М. М., 

Скавронський П. С. 

166. Голокост у Бердичеві. Бердичівський погляд. 2015. № 37. 
17 вересня. С. 6. — Автор Скавронський П. С. 

167. З історії церкви Євангельських християн-баптистів у Бердичеві. 

Бердичівський погляд. 2015. № 39. 1 жовтня. С. 6. — Автор 

Скавронський П. С. 
168. Митці Бердичева: Зейденберг Савелій Мойсейович. Бердичів. 

2015. № 39. 8 жовтня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

169. Митці Бердичева: Ян де Вітте. Бердичів. 2015. № 40. 15 жовтня. 
С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

170. Літературна творчість Устименка. (Початок). Бердичівський 

погляд. 2015. № 42. 22 жовтня. С. 6. — Співавтори: Бедь М. М., 
Скавронський П. С. 

171. Митці Бердичева: Джозеф Пеннел. Бердичів. 2015. № 41. 

22 жовтня. С. 2. — Автор Скавронський П. С. 

172. Літературна творчість Устименка. (Продовження). 
Бердичівський погляд. 2015. № 43. 29 жовтня. С. 6. — Співавтори: 

Бедь М. М., Скавронський П. С. 

173. Митці Бердичева: Фраєрман Теофіл Борисович. Бердичів. 2015. 
№ 42. 29 жовтня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

174. Літературна творчість Устименка. (Закінчення). Бердичівський 

погляд. 2015. № 44. 5 листопада. С. 6. — Співавтори: Бедь М. М., 
Скавронський П. С. 

175. Митці Бердичева: Корнфельд Яків Абрамович. Бердичів. 2015. 

№ 43. 5 листопада. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

176. Митці Бердичева: Наполеон Орда. Бердичів. 2015. № 44. 
12 листопада. С. 1. — Автор Скавронський П. С.  
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177. Радянський розвідник Давид Угер — уродженець Бердичева. 
Бердичівський погляд. 2015. № 45. 12 листопада. С. 7. — Автор 

Скавронський П. С. 

178. Митці Бердичева: Дзюрбей Ольга Олександрівна. Бердичів. 
2015. №  5. 19 листопада. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

179. Митці Бердичева: Стаднічук Іван Якович. Бердичів. 2015. № 46. 

26 листопада. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

180. Митці Бердичева: Топніков Георгій Олександрович. Бердичів. 
2015. № 47. 3 грудня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

181. Митці Бердичева: Яцюк Олександр Савич. Бердичів. 2015. № 48. 

10 грудня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 
182. Митці Бердичева: Глікман Геннадій Наумович. Бердичів. 2015 

№ 49. 17 грудня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

183. Конрадівські експозиції Народного музею історії села Терехова. 

Бердичівський погляд. 2015. № 51. 24 грудня. С. 6-7. — Співавтори: 
Бедь М. М., Скавронський П. С. 

184. Митці Бердичева: Раковецький Теодор. Бердичів. 2015. № 50. 

24 грудня. С. 1.  — Автор Скавронський П. С. 
185. Митці Бердичева: Бух Арон Фроімович. Бердичів. 2015. № 51. 

31 грудня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

2016 рік 
186. Вчений-економіст Іван Олійник народився в Журбинцях. 

Бердичівський погляд. 2016. № 2. 14 січня. С. 6. — Автор 

Скавронський П. С. 

187. Митці Бердичева: Войтко Олександр Якимович. Бердичів. 2016. 
№ 2. 14 січня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

188. Митці Бердичева: Тумбасов Анатолій Миколайович. Бердичів. 

2016. № 3. 21 січня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 
189. Географічне положення, геофізика, геологія, рельєф і корисні 

копалини Бердичівщини. Початок. Бердичівський погляд. 2016. № 4. 

28 січня. С. 6. — Автор Скавронський П. С. 
190. Митці Бердичева: Наумов Юрій Миколайович. Бердичів. 2016. 

№ 4. 28 січня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

191. Географічне положення, геофізика, геологія, рельєф і корисні 

копалини Бердичівщини. Закінчення. Бердичівський погляд. 2016. 
№ 5. 4 лютого. С. 6. — Автор Скавронський П. С. 

192. Митці Бердичева: Кулавін Микола Єгорович. Бердичів. 2016. 

№ 5. 4 лютого. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 
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193. Козацькі часи на Бердичівщині. Бердичівський погляд. 2016. 
№ 6. 11 лютого. С. 6. — Автор Скавронський П. С. 

194. Митці Бердичева: Леончук Микола Павлович. Бердичів. 2016. 

№ 6. 11 лютого. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 
195. Митці Бердичева: Литвинець Енгеліса Микитівна. Бердичів. 

2016. № 7. 18 лютого. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

196. Митці Бердичева: Кучук Петро Павлович. Бердичів. 2016. № 8. 

25 лютого. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 
197. Митці Бердичева: Положевець Григорій Федорович. Бердичів. 

2016. № 9. 3 березня. С. 1. — Автор Скавронський П С. 

198. Митці Бердичева: Корбут Галина Павлівна. Бердичів. 2016. 
№ 10. 10 березня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

199. Митці Бердичева: Федорук Олег Олександрович. Бердичів. 

2016. № 11. 17 березня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

200. Вчений-географ В. І. Галицький — уродженець Бердичева. 
Бердичівський погляд. 2016. № 11. 24 березня. С. 6. — Автор 

Скавронський П. С. 

201. Митці Бердичева: Ярмолюк Мартин Павлович. Бердичів. 2016. 
№ 12. 24 березня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

202. Митці Бердичева: Кисельов Юрій Михайлович. Бердичів. 2016. 

№ 13. 31 березня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 
203. Краєзнавча діяльність Гаврила Богуна. (Початок). 

Бердичівський погляд. 2016. № 13. 7 квітня. С. 6. — Автор 

Скавронський П. С. 

204. Митці Бердичева: Чебаненко Юрій Гаврилович. Бердичів. 2016. 
№ 14. 7 квітня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

205. Краєзнавча діяльність Гаврила Богуна. (Закінчення). 

Бердичівський погляд. 2016. № 14. 14 квітня. С. 6. — Автор 
Скавронський П. С. 

206. Митці Бердичева: Яцюк Микола Софронович. Бердичів. 2016. 

№ 15. 14 квітня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 
207. Митці Бердичева: Кулавін Валерій Миколайович. Бердичів. 

2016. № 16. 21 квітня. С. 1.— Автор Скавронський П. С. 

208. Пишаємося подвигом Бердичівських ліквідаторів. 

Бердичівський погляд. 2016. № 15. 21 квітня. С. 6-7. — Автор 
Скавронський П. С. 
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209. Журналістка з Гамбурга мріє про Бердичів. РІО-Бердичів. 2016. 
№ 33. 22 квітня. С. 3. — Автор Скавронський П. С. ― Про Брігітту 

ван Канн. 

210. Митці Бердичева: Романчук Микола Васильович. Бердичів. 
2016. № 17. 28 квітня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

211. Митці Бердичева: Соколовський Марко Данилович. Бердичів. 

2016. №18. 5 травня. С. 1.  — Автор Скавронський П. С. 

212. Чи збережемо пам’ять про героїв антинацистської боротьби? 
Бердичівський погляд. 2016. № 17. 5 травня. С. 6. — Автор 

Скавронський П. С. ― Про недоречний намір перейменувати в 

Бердичеві вулицю Молодогвардійську. 
213. Митці Бердичева: Рубінштейн Антон Григорович. Бердичів. 

2016. № 19. 12 травня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

214. Митці Бердичева: Бєлий Віктор Аркадійович. Бердичів. 2016. 

№ 20. 19 травня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 
215. Митці Бердичева: Дарчук Остап Йосипович. Бердичів. 2016. 

№ 21. 26 травня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

216. Митці Бердичева: Томілін Віктор Костянтинович. Бердичів. 
2016. № 22. 2 червня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

217. «Бердичівська колекція» книг в Національній бібліотеці 

України імені В. І. Вернадського. Бердичівський погляд. 2016. № 22. 
9 червня. С. 6. — Автор Скавронський П. С. 

218. Митці Бердичева: Коляда Олександр Володимирович. Бердичів. 

2016. № 23. 9 червня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

219. Митці Бердичева: Петрівська Олена Володимирівна. Бердичів. 
2016. № 24. 16 червня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

220. Митці Бердичева: Пулинець Оксана Миколаївна. Бердичів. 

2016. № 25. 23 червня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 
221. Ахметов Рустам — один з найкращих стрибунів світу 70-х років 

ХХ ст. Початок. Бердичівський погляд. 2016. № 24-25. 30 червня. 

С. 6. — Автор Скавронський П. С. 
222. Митці Бердичева: Тетьоркін Анатолій Григорович. Бердичів. 

2016. № 26.  30 червня.  С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

223. Бердичівляни — учасники конференції у Львові. Земля 

Бердичівська. 2016. № 26. 1 липня. С. 3. — Автор 
Скавронський П. С. 

224. Бердичівляни — учасники конференції у Львові. РІО-Бердичів. 

2016. № 53. 1 липня. С. 2. — Автор Скавронський П. С. 
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225. Ахметов Рустам — один з найкращих стрибунів світу 70-х років 
ХХ ст. Закінчення. Бердичівський погляд. 2016. № 26. 7 липня. С. 6. 

— Автор Скавронський П. С. 

226. Митці Бердичева: Анічкін Матвій Семенович. Бердичів. 2016. 
№ 27. 7 липня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

227. Митці Бердичева: Левік Сергій Юрійович. Бердичів.  2016. 

№ 28. 14 липня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

228. Митці Бердичева: Ярмолюк Євген Мартинович. Бердичів. 2016. 
№ 29. 21 липня.С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

229. Сторіччя головної битви Першої світової. Земля Бердичівська. 

2016. № 29. 22 липня. С. 7. ― Про бойову операцію «Луцький 
прорив». — Автор Скавронський П. С. 

230. Митці Бердичева: Лисак Геннадій Ігорович. Бердичів. 2016. 

№ 30. 28 липня. С. 1.  — Автор Скавронський П. С. 

231. Митці Бердичева: Кудря Наталія Іванівна. Бердичів. 2016. № 31. 
4 серпня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

232. Митці Бердичева: Пупін Василь Іванович. Бердичів. 2016. № 32. 

11 серпня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 
233. Митці Бердичева: Залевський Анатолій Вікторович. Бердичів. 

2016. № 34. 25 серпня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

234. Митці Бердичева: Міщенко В’ячеслав Володимирович. 
Бердичів. 2016. № 35. 1 вересня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

235. Митці Бердичева: Поліщук Володимир Володимирович. 

Бердичів. 2016. № 36. 8 вересня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

236. Митці Бердичева: Моцний Валентин Володимирович. Бердичів. 
2016. № 37. 15 вересня. С. 1. — Автор Скавронський П. С. 

237. Сто років тому в лісах Волині… Бердичівський погляд. 2016. 

№ 36. 15 вересня. С. 6. — Автор Скавронський П. С. ― Про 
проведення Міжнародної науково-краєзнавчої конференції «Перша 

світова війна на Волині». 

238. Український вчений О. П. Романчук — випускник 
Бердичівського медичного училища. Бердичівський погляд. 2016. 

№ 38. 29 вересня. С.  6. — Автор Скавронський П. С. 

239. Бердичівські «музичні університети» оперного співака Сергія 

Левіка. (Початок). Бердичівський погляд. 2016. № 42-43. 
3 листопада. С. 6.  — Автор Скавронський П. С. 
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240. Бердичівські «музичні університети» оперного співака Сергія 
Левіка. (Закінчення). Бердичівський погляд. 2016. № 44. 

10 листопада. С. 6. — Автор Скавронський П. С. 

241. Бердичівлянин підкорив не лише Москву… Бердичівський 
погляд. 2016. № 47. 1 грудня. С. 6. — Автор Скавронський П. С. ― 

Про Лисака Г. І. 

2017 рік 
242. Вчений і лікар-практик, випускник Бердичівської середньої 

школи № 1 — Ігор Колосович. Бердичівський погляд. 2017. № 4. 

26 січня. С. 6. — Співавтори: Панчук М., Скавронський П., 

Цвєткова А. 
243. Бердичівський музей та державний заповідник в 1935-1938 

роках. (Початок). Бердичівський погляд. 2017. № 6. 9 лютого. С. 6. 

— Автор Скавронський П. С. 

244. Бердичівський музей та державний заповідник в 1935-1938 
роках. (Продовження). Бердичівський погляд. 2017. № 7. 16 лютого. 

С.  6. — Автор Скавронський П. С. 

245. Бердичівський музей та державний заповідник в 1935-1938 
роках. (Закінчення). Бердичівський погляд. 2017. № 8. 23 лютого. 

С. 9. — Автор Скавронський П. С. 

246. З історії шкільного туризму Бердичева: туристські походи 1979 
року. (Початок). Бердичівські новини. 2017. № 11. 16 березня. С. 6. 

— Автор Скавронський П. С. 

247. З історії шкільного туризму Бердичева: туристські походи 1979 

року. (Продовження). Бердичівські новини. 2017. № 12. 23 березня. 
С. 6. — Автор Скавронський П. С. 

248. З історії шкільного туризму Бердичева: туристські походи 1979 

року. (Закінчення). Бердичівські новини. 2017. № 13. 30 березня. 
С. 6. — Автор Скавронський П. С. 

249. Бердичів шанує ветеранів. (Початок). Бердичівський погляд. 

2017. № 18. 4 травня. С. 7. — Автор Скавронський П. С. 
250. Бердичів шанує ветеранів. (Закінчення). Бердичівський погляд. 

2017. № 19. 11 травня. С. 7. — Автор Скавронський П. С. 

251. Музей — джерело пізнання історії міста. Бердичівський погляд. 

2017. № 20. 18 травня. С. 16. — Автор Скавронський П. С. 
252. Вшанування Джозефа Конрада в нашому краї. Бердичівський 

погляд. 2017. № 26. 29 червня. С. 6. — Автор Скавронський П. С. 
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253. Легенда Бердичівського спорту. (Початок). Бердичівський 
погляд. 2017. № 34. 24 серпня. С. 6. Автор Скавронський П. С. ― 

Про Сіткіна В. О. 

254. Легенда Бердичівського спорту. (Закінчення). Бердичівський 
погляд. № 35. 31 серпня. — Автор Скавронський П. С. ― Про 

Сіткіна В. О. 

255. Багаторазовий призер всесвітніх та європейських ігор ветеранів 

спорту Б. П. Ковальський — наш земляк. (Початок). Бердичівський 
погляд. 2017. № 37. 14 вересня. С. 6. — Автор Скавронський П. С. 

256. Багаторазовий призер всесвітніх та європейських ігор ветеранів 

спорту Б. П. Ковальський — наш земляк. (Закінчення). 
Бердичівський погляд. 2017. № 38. 21 вересня. С. 6. — Автор 

Скавронський П. С. 

257. Майстер скульптурного портрету Петро Криворуцький — 

народився, виріс та похований в Бердичеві. Бердичівський погляд. 
2017. № 50. 14 грудня. С. 6. — Автор Скавронський П. С. 

2018 рік 
258. Як бердичівлянин Юрій Козлюк підкорив Санкт-Петербург. 

Бердичівський погляд. 2018. № 22. 31 травня. С. 4. — Автор 

Скавронський П. С. 

259. Роль Віталія Олексійовича Лонського у формуванні особистості 
Віктора Матусевича. Бердичівський погляд. 2018. № 38. 20 вересня. 

С. 6. — Автор Скавронський П. С. 

2019 рік 
260. Шолом-Алейхем — видатний майстер сумного гумору. 

Бердичівський погляд. 2019. № 11. 14 березня. С. 6. — Автор 

Скавронський П.С. 

261. Творчість Світлани Соболевської. Бердичівський погляд. 2019. 
№ 13. 28 березня. С. 6. — Автор Скавронський П. С. 

262. Доля директора музею Бориса Куткіна. Бердичівський погляд. 

2019. № 20. 16 травня. С. 6. — Автор Скавронський П. С. 

263. Будинок-музей Оноре де Бальзака в Парижі. (Початок). 

Бердичівський погляд. 2019. № 29. 18 липня. С. 6. — Автор 

Скавронський П. С. 
264. Будинок-музей Оноре де Бальзака в Парижі. (Закінчення). 

Бердичівський погляд. 2019. № 30-31. 1 серпня. С. 6. — Автор 

Скавронський П. С. 
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265. Вшанування Оноре де Бальзака в Бердичеві 20 років тому… 
(Початок). Бердичівський погляд. 2019. № 32. 8 серпня. С. 6. — 

Автор Скавронський П. С. 

266. Вшанування Оноре де Бальзака в Бердичеві 20 років тому… 
(Закінчення). Бердичівський погляд. 2019. № 33. 15 серпня. С. 6. — 

Автор Скавронський П. С. 

267. Початок творчого шляху Олександра Туранського. 

Бердичівський погляд. 2019. № 38. 19 вересня. С. 6. — Автор 
Скавронський П. С. 

268. Виставка картин із запасних фондів Музею історії Бердичева. 

РІО-Бердичів. 2019. № 79. 1 жовтня. С. 4. — Автор 
Скавронський П. С. 

269. Виставка картин із запасних фондів музею. Бердичівський 

погляд. 2019. № 40. 3 жовтня. С. 6. — Автор Скавронський П. С. 

270. 28 жовтня — День визволення України від нацистських 
загарбників. Бердичівський погляд. 2019. № 44. 31 жовтня. С. 6. — 

Автор Скавронський П. С. 

271. Нові дослідження краєзнавців. Житомирщина. 2019. № 87. 20-
22 листопада. С. 6. — Автор Скавронський П. С. 

— о — 
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V — КНИГИ  
 

2014 рік 

 
1. Скавронський П. С. Мила моя сторона. Бердичів : Видавець ФОП 

Мельник М. В., 2014. 505 с., іл. 

 

2017 рік 

 

2. Скавронський П. С., Кропивницька Н. В., Кулачок А. П. Слідами 

історії та культури Бердичівського єврейства. Путівник / за ред. 
П. С. Скавронського. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2017. 80 с., іл. 

 

2018 рік 

 
3. Скавронський П. С., Кропивницька Н. В., Кулачок А. П. 

Бердичівське єврейство в іменах. Біографічні нариси / за ред. 

П. С. Скавронського. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2018. 300 с., 
іл.  

— о — 
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VІ — СПІВАВТОРИ КНИГ, НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ, НАУКОВО-
ПОПУЛЯРНИХ СТАТЕЙ 

 

1. Адаменко Валентина Василівна (розділ: ІІІ — порядкові номери: 
121, 160). 

2. Ананченко Наталія Іванівна (ІІІ — 286, 291). 

3. Андреєва В. М. (ІІІ — 71, 111). 

4. Астапюк Ірина Михайлівна (ІІІ — 61, 75, 254). 
5. Бедь Михайло Михайлович (ІІІ — 37, 38, 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 

58, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 87, 88, 89, 93, 95, 

100, 101, 102, 109, 113, 114, 123, 131, 132, 133, 134, 142, 171, 190, 
191, 200, 216, 235, 236, 245, 280, 282; ІV — 79, 83, 84, 85, 149, 150, 

161, 162, 165, 170, 172, 174, 183). 

6. Бенедюк В. В. (ІІІ — 111). 

7. Богун Олександр Леонідович (ІІІ — 83). 
8. Вавіна Л. С. (ІІІ — 111). 

9. Вербицький А. Б. (ІІІ — 98). 

10. Гавриленко Л. І. (ІІІ — 111). 
11. Герасименко А. (ІІІ — 145). 

12. Герасимчук В. М. (ІІІ — 111). 

13. Годованець М. (ІІІ — 145). 
14. Гриченко Наталія Анатоліївна (ІІІ — 119). 

15. Дурава Наталія Леонідівна (ІІІ — 175, 206, 227); 

16. Духовна Ольга Михайлівна (ІІІ — 66). 

17. Желєзняк Сергій Сергійович (ІІІ — 250). 
18. Задорожний Микола Павлович (ІІІ — 111, 222). 

19. Захарчук Наталія Миколаївна (ІІІ — 177, 179, 204, 229). 

20. Зінкевич М. В. (ІІІ — 71, 111). 
21. Ісаєва Г. М. (ІІІ — 111). 

22. Каліновська Віра Веніамінівна (ІІІ — 125, 147, 248). 

23. Клімова Ніна Петрівна (ІІІ — 211). 
24. Коломієць Лариса Василівна (ІІІ — 228, 241). 

25. Корнєєв Віктор Петрович (ІІІ — 72, 111). 

26. Костриця Микола Миколайович (ІІІ — 303). 

27. Костриця Микола Юхимович (ІІІ — 39; ІV — 75). 
28. Кропивницька Наталія Володимирівна (V — 2, 3). 

29. Кравчук Л. М. (ІІІ — 144). 

30. Кудєлькіна Т. І. (ІІІ — 98). 
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31. Кузьмук Ольга Олександрівна (ІІІ — 122). 
32. Кулачок Ангеліна Петрівна (V — 2, 3). 

33. Кучерява Валентина Михайлівна (ІІІ — 63). 

34. Кучерява Вікторія Андріївна (ІІІ — 278). 
35. Лукуц Юрій Михайлович (ІІІ — 259). 

36. Майданович Мирослава Леонідівна (ІІІ — 99). 

37. Мартинюк Мілада Вікторівна (ІІІ — 24). 

38. Матвійчук Сергій Юрійович (ІІІ — 46). 
39. Мисько Євген Сергійович (ІІІ — 281). 

40. Недайборщ Тетяна Анатоліївна (ІІІ — 304). 

41. Нестрибчук Ю. (ІІІ — 145). 
42. Олійник Лідія Прокопівна (ІІІ — 19). 

43. Павлішина Таміла Василівна (ІІІ — 247). 

44. Панчук Марина Валентинівна (ІІІ — 156, 210, 230, 278, 299,304; ІV 

— 242). 
45. Петрівська Олена Володимирівна (ІІІ — 188). 

46. Петрухіна Валентина Олександрівна (ІІІ — 252). 

47. Пушкар Н. С. (ІІІ — 111). 
48. Розвадовська Ірина Трохимівна (ІІІ  — 92, 94). 

49. Самойленко Людмила Іванівна (ІІІ — 145). 

50. Серебрій Василь Степанович (ІІІ — 111). 
51. Сиротенко Анатолій Йосипович (ІІІ — 111). 

52. Сідорко Денис Олегович (ІІІ — 216). 

53. Скавронська Мальвіна В’ячеславівна (ІІІ — 48, 154, 176, 253, 268, 

279, 289). 
54. Скавронська Оксана Павлівна (ІІІ — 9, 20, 22, 23). 

55. Скавронський Віктор Павлович (ІІІ — 10, 91, 157, 167, 169). 

56. Стельмах Тетяна Петрівна (ІІІ — 74). 
57. Толочко Василь Іванович (ІІІ — 27, 36, 44, 48). 

58. Топузов Олександр Михайлович (ІІІ — 111). 

59. Фулей Я. (ІІІ — 144). 
60. Цвєткова Ангеліна Микитівна (ІІІ — 126, 129, 140, 146, 172, 184, 

187, 193, 202, 210, 230, 231, 254, 278, 299, 304; ІV — 242). 

61. Чиж Н. М. (ІІІ — 303). 

62. Шадріна К. (ІІІ — 144). 
63. Швець Катерина Миколаївна (ІV — 40). 

64. Шищенко Петро Григорович (ІІІ — 111). 

— о — 
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VІІ — АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ІМЕН ПЕРСОНАЛІЙ ПРО 
ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ НАПИСАНО В НАУКОВИХ 

ПУБЛІКАЦІЯХ, НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ СТАТТЯХ 
ТА КНИГАХ  

 

1. Абрамович Михайло Соломонович (розділ: V― порядковий номер: 

3, с. 11-12). 

2. Абрамович Соломон Мойсейович (V ― 3, с. 12-15). 
3. Айзенберг Аркадій Якович (V ― 3, с. 16-17). 

4. Авілов Микола Вікторович (ІV ― 115). 

5. Алимов Олександр Володимирович (ІІІ ― 298). 
6. Альтман Натан Ісайович (V ― 3, с. 17-19). 

7. Андрущук Микола Михайлович (ІІІ ― 259). 

8. Анічкін (Шнеур) Матвій (Михайло) Семенович (ІV ― 226; V ― 3, 

с. 19-21). 
9. Анський Семен Акимович (V ― 3, с. 22-26). 

10. Аркушин Григорій Львович (ІІІ ― 259). 

11. Артемчук Галік Ісакович (ІІІ ― 259). 
12. Арцишевський Роман Антонович (ІІІ ― 259). 

13. Астахов Федір Олексійович (ІІІ ― 133). 

14. Ахметов Рустам Фагімович (ІІІ ― 136; ІV ― 93, 221, 225; V ― 1, 
с. 400-409). 

15. Аштоков (Ашитков) Микола Ілліч (ІІІ ― 201). 

16. Баграмян Іван Христофорович (ІІІ ― 134; V ― 1, с. 297-302). 

17. Бак Ісраель (V ― 3, с. 26). 
18. Бак Нісан Ісраельович (V ― 3, с. 27). 

19. Бальзак Оноре де (ІІІ ― 229, 290, 291, 299). 

20. Бахман Яків (V ― 3, с. 27-28). 
21. Берегова Тетяна Володимирівна (ІІІ ― 185; V ― 1, с. 486-494). 

22. Береговий Петро Мефодійович (ІІІ ― 34). 

23. Берман Давид Львович (V ― 3, с. 29-30). 
24. Берман Іцхак Якович (V ― 3, с. 30-31). 

25. Берман Яаков (V ― 3, с. 31-32). 

26. Бєлий Віктор Аркадійович  (ІV ― 214; V ― 3, с. 32-34). 

27. Білоцерківський Мойсей Нухимович (V― 3, с. 35). 
28. Біренберг Бенціон Міхельович (V ― 3, с. 36). 

29. Блюменталь Нісан (V ― 3, с. 36-37). 
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30. Богун Гаврило Григорович (ІІІ ― 1, 4, 21, 114; ІV ― 46, 48, 55, 203, 
205; V ― 1, с. 324-336, 336-340); 

31. Божок Алла Петрівна (ІІІ ― 34); 

32. Бондарь Меєр Зайвелевич (V ― 3, с. 37). 
33. Бонч-Бруєвич Микола Іванович (ІІІ ― 202). 

34. Борисюк Раїса Савівна (ІV ― 78). 

35. Борідько Федір Петрович (ІІІ ― 54; V ― 1, с. 240-245). 

36. Борко Етель Абрамівна (V ― 3, с. 38-39). 
37. Боскіс Рахіль Марківна (V ― 3, с. 39-40). 

38. Браверман Семен Григорович (V ― 3, с. 41-42). 

39. Бріскман Михайло Аркадійович (V ― 3, с. 42-44). 
40. Бродецький Микола Мойсейович (V ― 3, с. 44-45). 

41. Будкевич Марія Яківна (V ― 3, с. 45-47). 

42. Бух Арон Фроімович (ІV ― 185; V ― 3, с. 47-48). 

43. Вагнер Лев Арнольдович (V ― 3, с. 49-50). 
44. Вайнтрауб Лев Акимович (V ― 3, с. 50-52). 

45. Ваншельбойм Елла Елкунівна (V ― 3, с. 52-53). 

46. Варвак Петро Маркович (V ― 3, с. 54). 
47. Ватніков Йосип Юхимович (V ― 3, с. 55-56). 

48. Ватутін Микола Федорович (ІІІ ― 101; V ― 1, с. 275-282). 

49. Вексельштейн Савелій Юхимович (V ― 3, с. 56). 
50. Вернандер Наталія Борисівна (ІІІ ― 34). 

51. Винокур Іон Срулевич (V ― 3, с. 57-59). 

52. Вінцюк Тарас Климович (ІІІ ― 259). 

53. Вітте Ян де (ІV ― 169). 
54. Вовк Хаїм Вольфович (V ― 3, с. 59-60). 

55. Войтко Олександр Якимович (ІV ― 187). 

56. Волинський Микола Костьович (ІІІ ― 259). 
57. Волинський Петро Костьович (ІІІ ― 259). 

58. Волкова Людмила Іванівна (ІІІ ― 297). 

59. Волошина Естер-Лея Рахмелівна (V ― 3, с. 60). 
60. Воронич Ганна Семенівна (ІІІ ― 259). 

61. Гаврилюк Віктор Степанович (ІІІ ― 34). 

62. Гайдамак Аркадій Олександрович (V ― 3, с. 61-62). 

63. Галицький Василь Іванович (ІІІ ― 30, 164; ІV ― 99, 201; V ― 1, 
с. 349-354). 

64. Ганзман Меєр Аронович (V ― 3, с. 62). 

65. Ганя Іван Іванович (ІІІ ― 287). 
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66. Гарбар Володимир Іванович (ІІІ ― 259). 
67. Гарцман Матвій Давидович (ІІІ ― 229; V ― 3, с. 63-65). 

68. Гельман Поліна Володимирівна (V ― 2, с. 69; 3, с. 65-68); 

69. Геннадій ― Шиприкевич Григорій (ІІІ ― 259). 
70. Генціс Говшій Вольфович (V ― 3, с. 69). 

71. Герасимюк Тарас Павлович (ІІІ ― 287). 

72. Гершуні Самуїл Матвійович (V ― 3, с. 70-71). 

73. Гершфельд Григорій Ісаакович (V ― 3, с. 72). 
74. Гершфельд Давид Григорович (V ― 3, с. 73-74). 

75. Гілельс Яків Григорович (V ― 3, с. 75). 

76. Гітерман Моше Цві (V ― 3, с. 172-173). 
77. Глікман Геннадій Наумович (ІV ― 182; V ― 3, с. 76-77). 

78. Голсуорсі Джон (ІІІ ― 236). 

79. Гольденберг Григорій Давидович (V ― 3, с. 78-79). 

80. Гольденберг Сухер Іцкович (V ― 3, с. 79). 
81. Гольдес Ойзер Мойсейович (V ― 3, с. 79-80).  

82. Гончарук Євген Гнатович (ІІІ ― 165; ІV ― 91; V ― 1, с. 465-473). 

83. Гонтар Авраам Юткович (ІІІ ― 229; V ― 3, с. 81-82). 
84. Горб Яків (V ― 3, с. 82). 

85. Горбаченко Людмила Ільківна (V ― 1, с. 473-479). 

86. Горенштейн Наум Ісаєвич (V ― 3, с. 83). 
87. Горенштейн Фрідріх Наумович (ІІІ ― 229; ІV ― 124; V ― 2, с. 47; 

3, с. 83-85). 

88. Горинштейн Абрам Хаїмович (V ― 3, с. 85-86). 

89. Горностаєв Олексій Михайлович (ІІІ ― 202). 
90. Горобчук Анатолій Петрович (ІV ― 138). 

91. Горовиць-Власова Любов Михайлівна (V ― 3, с. 86-89). 

92. Городецький Шмуель-Аба (V ― 3, с. 89-90). 
93. Гребельська Фаня Зосимівна (V ― 3, с. 90-91). 

94. Гресик Сергій Васильович (ІІІ ― 259). 

95. Гречко Андрій Антонович (ІІІ ― 64). 
96. Грінблат Абрам Львович (V ― 3, с. 92-93). 

97. Гроссман Василь Семенович (ІІІ ― 229; V ― 2, с. 57; 3, с. 94-98). 

98. Грубрін Юрій Львович (ІІІ ― 34). 

99. Грузська Лариса Петрівна (ІІІ ― 186). 
100. Гуревич Берк Хаїмович (V ― 3, с. 98-99). 

101. Гуревич Мордхе-Бер Зусьєвич (V ― 3, с. 99). 

102. Гурлянд Ілля Якович (V ― 3, с. 99-101). 
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103. Дарчук Остап Йосипович (ІV ― 215). 
104. Денікін Антон Іванович (ІІІ ― 213). 

105. Дербаремдікер Авраам Лазаревич (V ― 3, с. 102-103). 

106. Дербаремдікер Леві-Іцхак (V ― 3, с. 104). 
107. Дербаремдікер Марк Львович (V ― 3, с. 104-107). 

108. Дзюрбей (Яцюк) Ольга Олександрівна (ІV ― 178). 

109. Довбищук Михайло Миколайович (ІІІ ― 298). 

110. Дорофеєв Вячеслав Олександрович (ІІІ ― 298). 
111. Драгілев Григорій Маркович (V ― 3, с. 107-108). 

112. Друкер Йосип (V ― 3, с. 109). 

113. Дубина Микола Іванович (ІІІ ― 259). 
114. Дубровін-Парицький Володимир Дмитрович (V ―3, с. 109-110). 

115. Дужук-Ніколайчук Віктор Іванович (ІІІ ― 259). 

116. Дурова Надія Андріївна (ІІІ ― 160, 170). 

117. Ейдельман Костянтин Рувимович (V ― 3, с. 110-111). 
118. Енгель Юлій Дмитрович (V ― 3, с. 112-113). 

119. Єлісаветський Стер Якович (V ― 3, с. 113-115). 

120. Жабенко Василь Олександрович (ІІІ ― 270). 
121. Жигадло Павло Іванович (ІІІ ― 298). 

122. Завойко Василь Степанович (ІІІ ― 127, 181). 

123. Загородній Мар’ян Михайлович (ІІІ ― 298). 
124. Зайчук Володимир Ігнатович (ІІІ ― 259). 

125. Зак Володимир Григорович (ІІІ ― 153, 268; V ― 1, с. 416-433; 

3, с. 116-118). 

126. Зак Мойсей Аронович (V ― 3, с. 118). 
127. Залевський Анатолій Вікторович (ІІІ ― 296; ІV ― 233). 

128. Замковий Валентин Полікарпович (ІІІ ― 137, 138). 

129. Зейденберг Савелій Мойсейович (ІV ― 168; V ― 3, с. 119-120). 
130. Земнухов Валерій Георгійович (ІV ― 125). 

131. Зільберштейн Михайло Нафтулович (V ― 3, с. 120-123). 

132. Зільберштейн Хана Наумівна (V ― 3, с. 123-124). 
133. Іванов Сергій Олексійович (ІІІ ― 64, 88). 

134. Іванюта Лідія Іванівна (ІІІ ― 259). 

135. Ігнатенко Сергій Іванович (ІІІ ― 296). 

136. Іщук Володимир Степанович (ІІІ ― 287). 
137. Каган Абрам Якович (V ― 3, с. 124-125). 

138. Каганович Макс Еммануїлович (V ― 3, с. 125-126). 

139. Каганович Наум Аркадійович (V ― 3, с. 126-127); 
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140. Каганович Пінхус Менделевич (V ― 3, с. 127-129). 
141. Кадишев Арнольд Борисович (V ― 3, с. 129-131). 

142. Калінська Алла Володимирівна (ІІІ ― 60; ІІІ ― 76). 

143. Камінка Ахарон (V ― 3, с. 131-132). 
144. Камінський Цві-Гірш (V ― 3, с. 132-133). 

145. Камраш Вольф (V ― 3, с. 133-135. 

146. Кандиба Олег Олександрович (Олег Ольжич) (ІІІ ― 75). 

147. Канн, Брігітта ван (ІV ― 209). 
148. Карабанов Олексій Олексійович (ІІІ ― 53; V ― 1, с. 234-240). 

149. Каргман Ізраїль Гершович (V ― 3, с. 136-137). 

150. Карт Віктор Еммануїлович (ІІІ ― 154; V ― 1, с. 433-442; 3, 
с. 136-138). 

151. Кац Аврум-Борух Срулевич (V ― 3, с. 138-139). 

152. Кащук Аркадій Павлович (ІІІ ― 3, 254; ІV ― 74; V ― 1, с. 340-

343). 
153. Кириленко Ярослав (ІІІ ― 259). 

154. Киричук Василь Павлович (ІІІ ― 259). 

155. Киричук Сергій Володимирович (ІІІ ― 259). 
156. Кирпонос Михайло Петрович (ІІІ ― 100; ІV ― 150; V ― 1, 

с. 268-275). 

157. Кисельов Юрій Михайлович (ІІІ ― 298; ІV ― 202). 
158. Кислюк Геннадій Юхимович (V ― 3, с. 139-140). 

159. Клосовський Олександр Вікентійович (ІІІ ― 116; V ― 1, с. 379-

392). 

160. Коболєв Володимир Павлович (ІІІ ― 259). 
161. Коваль Алла Володимирівна (V ― 3, с. 140). 

162. Ковальський Борис Павлович (ІІІ ― 143; ІV ― 255, 256; V ― 1, 

с. 409-416). 
163. Ковнір Степан (Стефан) Дем’янович (ІІІ ― 202). 

164. Коженьовський Юзеф Теодор Конрад ― Джозеф Конрад (ІІІ ― 

58, 80, 81, 82, 85, 108, 229, 235, 236, 244, 281; ІV ― 84, 85, 184, 252; 
V ― 1, с. 140-163). 

165. Козлов Іван Савелійович (ІІІ ― 202). 

166. Козлова Ольга Ярославівна (ІV ― 108). 

167. Козлюк Юрій Володимирович (ІІІ ― 282; ІV ― 258). 
168. Коллонтай Гуго (ІІІ ― 245; ІV ― 83). 

169. Колосович Ігор Володимирович (ІІІ ― 230, 242). 

170. Коляда Олександр Володимирович (ІV ― 218). 
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171. Корбут Галина Павлівна (ІV ― 198). 
172. Корнфельд Яків Абрамович (ІV ― 175; V ― 3, с. 140-142). 

173. Корольов Сергій Павлович (ІІІ ― 74; V ― 1, с. 370-379). 

174. Косач-Квітка Леся Петрівна ― Леся Українка (ІІІ ― 61, 62, 63, 
109). 

175. Космач Володимир Петрович (ІІІ ― 41; V ― 1, с. 357-362). 

176. Космін (Слободянюк) Микола Миколайович (ІІІ ― 229). 

177. Костриця Микола Юхимович (ІІІ ― 33, 162, 182, 195, 266; ІV ― 
60; V ― 1, с. 452-465). 

178. Котляр Йосип Соломонович (V ― 3, с. 143-144). 

179. Кощій Оксана Вікторівна (ІІІ ― 259). 
180. Кравчук Михайло Пилипович (ІІІ ― 259). 

181. Кралюк Петро Михайлович (ІІІ ― 259). 

182. Красний Пінхас (V ― 3, с. 144-145). 

183. Кремінський Павло Іванович (ІІІ ― 259). 
184. Криворуцький Петро (Песах-Лейзер) Мойсейович (ІІІ ― 269; ІV 

― 257; V ― 2, с. 35, 41; 3, с. 145-147). 

185. Криворучко Юрій Іванович (ІІІ ― 259). 
186. Кротюк Марія  Михайлівна ― Галка (ІІІ ― 259). 

187. Круглик Лідія Іванівна (ІІІ ― 111). 

188. Кудрицький Михайло Петрович (ІІІ ― 151; V ― 1, с. 442-452). 
189. Кудря Наталія Іванівна (ІV ― 231). 

190. Кулавін Валерій Миколайович (ІV ― 207). 

191. Кулавін Микола Єгорович (ІV ― 191). 

192. Куткін Борис Володимирович (ІІІ ― 203; ІV ― 262). 
193. Кучмеровська Тамара Муратівна (ІІІ ― 259). 

194. Кучук Петро Павлович (ІV ― 196). 

195. Лебедюк Валерій Іванович (ІІІ ― 259). 
196. Левік Сергій Юрійович (ІІІ ― 220, 232; ІV ― 227, 239, 240; V ― 

с. 150-152). 

197. Левінзон Іцхак Бер (V ― 3, с. 152-153). 
198. Леончук Микола Павлович (ІV ― 193). 

199. Лернер Йосиф Ієгуда (V ― 3, с. 153-154). 

200. Лернер Хаїм Цебі (V ― 3, с. 154-155). 

201. Леселідзе Костянтин Миколайович (ІІІ ― 102; V ― 1, с. 283-
297). 

202. Лисак Геннадій Ігорович (ІІІ ― 233; ІV ― 230, 241). 

203. Лисогор Сергій Миколайович (ІІІ ― 34). 
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204. Литвинець Енгеліса Микитівна (ІV ― 195). 
205. Лібер Еліезер Великий (V ― 3, с. 155-157). 

206. Ліндер (Бліндер) Нафталі (V ― 3, с. 157). 

207. Ліпец Ефраїм Хаїмович (V ― 3, с. 158). 
208. Ліфшиць Шия Мордхе (V ― 3, с. 158-160). 

209. Лойтер Ефраїм Борисович (V ― 3, с. 160-163). 

210. Лойтер Наум Борисович (V ― 3, с. 163). 

211. Лонський Віталій Олексійович (ІІІ ― 204; ІV ― 259). 
212. Лящук Максим Володимирович (ІІІ ― 287). 

213. Майданник Семен Іоганович (V ― 3, с. 164-165). 

214. Максименко Олександр Олександрович (ІІІ ― 287). 
215. Маландін Герман Капітонович (ІІІ ― 77; V ― 1, с. 251-264). 

216. Мандельберг Віктор Євсейович (V ― 3, с. 165). 

217. Маркіш Перец Давидович (V ― 3, с. 166-167). 

218. Марущак Вадим Олександрович (ІV ― 86). 
219. Марущак Володимир Миколайович (ІІІ ― 210). 

220. Матусевич Віктор Йосипович (ІІІ ― 283; ІV ― 259). 

221. Медина Василь Степанович (ІІІ ― 34). 
222. Меїр Леві-Іцхак бар Бердичівський (V ― 2, с. 63; 3, с. 148-149). 

223. Мелодист Елеонора Яківна (V ― 3, с. 167-168). 

224. Мельцер Давид Веніамінович (V ― 3, с. 168). 
225. Миклухо-Маклай Микола Миколайович (ІІІ ― 141). 

226. Милашевська Зоя Матвіївна (ІІІ ― 229). 

227. Міщенко Володимир Іванович (ІІ ― 42, 80). 

228. Міщенко В’ячеслав Володимирович (ІV ― 105; 234). 
229. Модестов Юлій Аронович (V ― 3, с. 169-170). 

230. Мопассан Гі де (ІІІ ― 235; ІV ― 84, 85). 

231. Моргуліс Михайло Григорович (V ― 3, с. 170-171). 
232. Мороговський Яків-Шмуель (V ― 3, с. 171-172). 

233. Москаленко Кирило Семенович (ІІІ ― 142; V ― 1, с. 303-306). 

234. Москаленко (Кондрикова) Ольга Миколаївна (ІІІ ― 284, 296). 
235. Мостовий Володимир Йосипович (ІІІ ― 73; ІV ― 145; V ― 1, 

с. 362-370). 

236. Моцний Валентин Володимирович (ІІІ ― 296; ІV ― 236). 

237. Мудрак Василь Федорович (ІV ― 117, 118). 
238. Наумов Юрій Миколайович (ІV ― 189). 

239. Немирова Євгенія Аркадіївна (V ― 3, с. 173-174). 

240. Нестайко Всеволод Зіновійович (ІІІ ― 229). 
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241. Новаковський Давид (V ― 3, с. 174). 
242. Нотович Мойсей Ісакович (V ― 3, с. 175). 

243. Нудель Михайло Абрамович (V― 3, с. 176). 

244. Нюріна Фаїна Юхимівна (V ― 3, с. 177-179). 
245. Озадовський Яків Шмулевич (V ― 3, с. 179-180). 

246. Олійник Іван Прокопович (ІІІ ― 19; ІV ― 186; V ― 1, с. 344-

347). 

247. Орда Наполеон Матеуш Тадеуш (ІV ― 176). 
248. Орлова Тетяна Олександрівна (ІV ― 124). 

249. Островський Геннадій Романович (V ― 3, с. 180-181). 

250. Охман Микола Петрович (ІІІ ― 216). 
251. Падеревський Ігнацій Ян (ІІІ ― 197); 

252. Падлєвський Зигмунд (ІІІ ― 51). 

253. Паламарчук Максим Мартинович (ІІІ ― 34). 

254. Палієнко Едуард Тимофійович (ІІІ ― 34). 
255. Парсегов Михайло Артемович (ІІІ ― 79; V ― 1, с. 264-268). 

256. Пасічник Михайло Павлович (ІІІ ― 175; ІV ― 126). 

257. Пастух Віктор Іванович (ІІІ ― 204). 
258. Пашківський Фелікс Броніславович (ІІІ ― 39; ІV ― 60, 75, 97; 

V ― 1, с. 354-356). 

259. Певзнер Шолом-Бер (V ― 3, с. 181). 
260. Пеннел Джозеф (ІV ― 171). 

261. Петрівська (Самотока) Олена Володимирівна (ІІІ ― 296; ІV ― 

219). 

262. Петровський Георгій Семенович (ІІІ ― 52; V ― 1, с. 231-234). 
263. Петровський Давид Олександрович (V ― 3, с. 181-184). 

264. Пістун Микола Данилович (ІІІ ― 34). 

265. Помінкевич Сергій Петрович (ІІІ ― 287). 
266. Поривкіна Ольга Василівна (ІІІ ― 34). 

267. Поліщук Володимир Володимирович (ІV ― 235). 

268. Положевець Григорій Федорович (ІV ― 197). 
269. Полюга Михайло Юрійович (ІІ ― 229). 

270. Прилуцький Ной Германович (V ― 3, с. 185). 

271. Пузач Анатолій Кирилович (ІІІ ― 204). 

272. Пулинець (Яцюк) Оксана Миколаївна (ІV ―220). 
273. Пупін Василь Іванович (ІІІ ― 296; ІV ― 232). 

274. Пуркаєв Максим Олексійович (ІІІ ― 76; V ― 1, с. 245-251). 

275. Пушкарук Володимир Сергійович (ІІІ ― 287). 
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276. Рабинович Мойсей Абрамович (V ― 3, с. 186-187). 
277. Рабинович Соломон (Шолом) Наумович (Нохумович) ― 

Шолом Алейхем (ІІІ ― 122, 229, 292, 293, 294; ІV ― 260; V ― 2, 

с. 61; 3, с. 258-261). 
278. Райцин Єфраїм Хананійович (V ― 3, с. 187-188). 

279. Раковецький Теодор (ІV ― 183). 

280. Рапопорт Шмуель (V ― 3, с. 188). 

281. Ратгауз Авраам бен-Менахем (V ― 3, с. 188-189). 
282. Рахманін Борис Леонідович (ІІІ ― 229). 

283. Резнік Арій Янкелевич (V ― 3, с. 189-190). 

284. Рейфман Олександр Мойсейович (V ― 3, с. 190). 
285. Рибалко Павло Семенович (ІІІ ― 64, 68). 

286. Ривж Всеволод Єзупович (ІІІ ― 89; ІV ― 165). 

287. Рікман Емануїл Абрамович (V ― 3, с. 190-191). 

288. Ройтблат Борис  (Берл) Михайлович ― Борис Сандрацький (ІІІ 
― 229; V ― 3, с. 191-192). 

289. Романчук Микола Васильович (ІІІ ― 298; ІV ― 210). 

290. Романчук Олександр Петрович (ІІІ ― 176; ІV ― 238). 
291. Рондель Еля (Ізя) Шаєвич (V ― 3, с. 193-195). 

292. Рослий Іван Михайлович (ІІІ ― 34). 

293. Ротенберг Ізраїль Давидович (V — 3, с. 195-196). 
294. Рубб Олександр Аронович (V — 3, с. 196-197). 

295. Рубінштейн Антон Григорович (ІV ― 213; V — 3, с. 197-198). 

296. Рубінштейн Григорій Романович (V — 3, с. 198-199). 

297. Сапожніков Борух Абрамович (V — 3, с. 199-200). 
298. Сацюк Олександр Миколайович (ІІІ ― 287). 

299. Свірський Абрам Меєрович (V — 3, с. 200-201). 

300. Сибіряков Лев Михайлович (V — 3, с. 202-203). 
301. Сивий Олександр Анатолійович  (ІІІ ― 287). 

302. Сідіс Борис (V — 3, с. 203). 

303. Сіткін Володимир Олександрович (ІІ ― 264; ІІІ ― 253, 254). 
304. Скржинський Платон Олександрович (ІІІ ― 135; ІV ― 94, 137; 

V ― 1, с. 393-400). 

305. Сливка Ігор Володимирович (ІІІ ― 287). 

306. Снітко Андрій Володимирович (ІІІ ― 287). 
307. Соболевська Світлана Олександрівна (ІІІ ― 295; ІV ― 261). 

308. Собчик Петро Павлович (ІІІ ― 26; V ― 1, с. 347-349). 

309. Соколовський Марко Данилович (ІV ― 211). 
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310. Сонц Ада Юхимівна (V — 3, с. 204-205). 
311. Сорока Петро Мефодійович (ІІІ ― 298). 

312. Соскіс Давид Володимирович (V — 3, с. 205). 

313. Сотник Іван Андрійович (ІІІ ― 287). 
314. Співак Нісн (V — 3, с. 206). 

315. Стаднічук Іван Якович (ІV ― 179). 

316. Степанюк Михайло Іванович (ІІІ ― 229). 

317. Степовик Дмитро Власович (ІV ― 106; ІV — 126, 127). 
318. Стеченко Дмитро Миколайович (ІІІ ― 34). 

319. Столярчук Мирослав Станіславович (ІІІ ― 287). 

320. Таїров Олександр Якович (V — 3, с. 207-209). 
321. Такса Бенціон Гершович (V — 3, с. 209). 

322. Тамір Йосеф (V — 3, с. 210). 

323. Тартаковський Лев Семенович (V — 3, с. 211-212). 

324. Тартаковський Маркс Самійлович (V — 3, с. 211-214). 
325. Тартаковський Семен Михайлович (V — 3, с. 214). 

326. Татаринцев Володимир Іванович (ІІІ ― 298). 

327. Тверський Говшей Лейбович (V — 3, с. 215). 
328. Тверський Мойше Мордехай (V — 3, с. 215-217). 

329. Тетьоркін Анатолій Григорович (ІV ― 296; V ― 222). 

330. Томілін Віктор Костянтинович (ІV ― 216). 
331. Топніков Георгій Олександрович (ІV ― 180). 

332. Тропінін Василь Андрійович (ІІІ ― 140, 202). 

333. Тумбасов Анатолдій Миколайович (ІV ― 188). 

334. Туркенич Іван Васильович (ІІІ ― 124, 183; V ― 1, с. 307-324). 
335. Турченко Тамара Анатоліївна (ІІІ ― 231). 

336. Тутковський Павло Аполлонович (ІІІ ― 91; ІV ― 157, 158, 159, 

160; V ― 1, с. 87-107). 
337. Угер Давид Олександрович (ІV ― 177; V — 3, с. 217-222). 

338. Устименко Петро Іванович (ІІІ ― 93, 123, 279; ІV ― 161, 162, 

170, 172, 174). 
339. Файнтух Яків Самійлович (V — 3, с. 222-223). 

340. Фалалєєва Тетяна Михайлівна (ІІІ ― 184; V ― 1, с. 494-501). 

341. Фельдман Зиновій Петрович (V — 3, с. 223-224). 

342. Федорук Олег Олександрович (ІV ― 199). 
343. Фішзон Аврахам Алтер (V — 3, с. 226-227). 

344. Фраєрман Теофіл Борисович (ІV ― 173; V — 3, с. 227-228); 

345. Франко Іван Якович (ІІІ ― 66). 
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346. Фраткін Борис Абрамович (V — 3, с. 229). 
347. Френкель Борис Ілліч (V — 3, с. 229-230). 

348. Френкель Іда Липівна (V — 3, с. 231-232). 

349. Фрідман Шулим-Зися Ронович (V — 3, с. 232-233). 
350. Футорян Борис Мойсейович (V — 3, с. 233-234). 

351. Хазін Олександр Абрамович (V — 3, с. 234-235). 

352. Харитон Шмуль Цудинович (V — 3, с. 235-236). 

353. Харкац Ента-Мінца Срулівна (V — 3, с. 236). 
354. Харцвельд Аврахам (V — 3, с. 237-238). 

355. Хасін Герш Аронович (V — 3, с. 238-239). 

356. Хилюк Олексій Олексійович (V ― 1, с. 479-486). 
357. Холоденко Ахарон Моше(V — 3, с. 239). 

358. Цвєткова Ангеліна Микитівна (ІV ― 103). 

359. Цинкаловський Олександр Миколайович (ІІІ ― 272). 

360. Чебаненко Юрій Гаврилович (ІІІ ― 298; ІV ― 204). 
361. Чичельницький Іхил Мойсейович (V — 3, с. 240-244). 

362. Чудновський Самуїл Гдальєвич (V — 3, с. 242). 

363. Шаміс Яків Мойсейович (V — 3, с. 242-243). 
364. Шаффер Морріс (V — 3, с. 244). 

365. Шашін Олександр Сергійович (ІІІ ― 202). 

366. Шевченко Віктор Олексійович (ІІІ ― 152, 157, 167). 
367. Шевченко Тарас Григорович (ІІІ ― 65, 187, 188, 191, 192, 193, 

194, 198, 229, 255, 275, 276; ІV ― 73, 96, 132, 133; V ― 1, с. 14-26, 

26-29). 

368. Шейнбліт Хаїм Йосипович (V — 3, с. 244-245). 
369. Шейхст Рейза Гіршевна (V — 3, с. 245). 

370. Шенкарь Мордехай Ельякум-Гецелевич (V — 3, с. 246-247). 

371. Шепелюк Микола Юхимович (ІІІ ― 80, 131, 132, 281; V ― 1, 
с. 192-205). 

372. Шер Арон Лазаревич (V — 3, с. 247-248). 

373. Шеренціс Давид Мойсейович (V ― 2, с. 55; 3, с. 248-251). 
374. Шефтель  Хаїм-Яків (V — 3, с. 251). 

375. Шиндео Іцко Срулевич (V — 3, с. 252). 

376. Шинкарук Володимир Федорович (ІІІ ― 201). 

377. Шипов (Шапіро) Марк Оскарович (V — 3, с. 252-253). 
378. Шищенко Петро Григорович (ІІІ ― 34). 

379. Шкляр Борис Соломонович (V — 3, 253-254). 

380. Шляпошников Михайло Сергійович (V — 3, с. 254-257). 
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381. Шлугліт Овсій Евелійович (V — 3, с. 257). 
382. Шолуха Віктор Григорович (ІІІ ― 287). 

383. Шор Яків-Іосиф Борисович (V — 3, с. 261-262). 

384. Штракс Григорій Маркович (V — 3, с. 262-263). 
385. Щербань Михайло Ілліч (ІІІ ― 34). 

386. Юданін Михайло Григорович (V — 3, с. 263-264). 

387. Юдовін Соломон Борисович (V — с. 265-267). 

388. Юр’єв Михайло Павлович (ІІІ ― 263, 296). 
389. Юрківський Віктор Минович (ІІІ ― 34). 

390. Юшковський Мордехай (V — с. 267-268). 

391. Ярмолюк Євген Мартинович (ІV ― 228). 
392. Ярмолюк Мартин Павлович (ІV ― 200). 

393. Яцюк Микола Софронович (ІV ― 206). 

394. Яцюк Олександр Савич (ІV ― 181). 

― о ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

VІІІ — ПУБЛІКАЦІЇ В НАУКОВИХ ВИДАННЯХ 
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СКАВРОНСЬКОГО П. С. 

 
1. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту 

педагогіки за 2008 рік: інформаційне видання. Київ : Педагогічна 

думка, 2009. 424 с. — С. 313, 420. 

2. Антологія адаптованого досвіду. Або для чого існують програми 

освітніх обмінів. Рівне : Перспектива, 2004. 388 с. — С. 2-3. 
3. Антонінський край у просторі і часі : матеріали Міжнародної 

науково-краєзнавчої конференції (смт Антоніни Красилівського р-

ну Хмельницької обл., 11-14 червня 2008 р.), наук. зб. «Велика 
Волинь», праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства 

дослідників Волині, вип. 39 / гол. ред. М. Ю. Костриця. У 2-х тт. 

Т. І. Житомир : В. Котвицький, 2008. 340 с. — С. 2. 
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ІХ —ПУБЛІКАЦІЇ В ПЕРІОДИЧНІЙ ПРЕСІ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 
СКАВРОНСЬКОГО П. С. 

 

1975 рік 
1. Шаховий куточок. Комсомольська зірка. 1975. 18 жовтня. ― Про 

участь в конкурсі з розв’язування шахових задач. 

1976 рік 

2. Шаховий куточок. Комсомольська зірка. 1976. 20 січня. ― Про 
участь в конкурсі з розв’язування шахових задач. 

3. Шаховий конкурс. Комсомольська зірка. 1976. № 59. 18 травня. ― 

Про участь в конкурсі з розв’язування шахових задач. 
4. Шаховий куточок. Комсомольська зірка. 1976. № 74. 22 червня. ― 

Про участь в конкурсі з розв’язування шахових задач. 

5. Шаховий конкурс. Радянська освіта. 1976. № 81. 9 жовтня. ― Про 

участь в конкурсі з розв’язування шахових задач. 

1977 рік 

6. Кащук А. Практичне застосування знань. Радянський шлях. 

1977.№ 47. 23 березня. ― Про підготовку лекції для виступу перед 
працівниками підприємств мікрорайону школи. 

7. Наш конкурс (дев’ятий тур). Радянська освіта. 1977. № 65. 

13 серпня. ― Про участь в конкурсі з розв’язування шахових задач. 
8. Переможці конкурсу. Радянська освіта. 1977. № 102. 28 грудня. ― 

Про участь в конкурсі з розв’язування шахових задач, про 

виконання нормативу третього спортивного розряду. 

1978 рік 
9. Наш шаховий клуб. Радянський шлях. 1978. № 16. 28 січня. ― Про 

участь в конкурсі з розв’язування шахових задач. 

10. Наш шаховий клуб. Радянський шлях. 1978. № 32. 25 лютого. ― 
Про участь в конкурсі з розв’язування шахових задач. 

11. Шаховий клуб. Радянський шлях. 1978. № 53. 4 квітня. ― Про 

участь в конкурсі з розв’язування шахових задач. 
12. Підсумки шахового конкурсу. Радянський шлях. 1978. № 96. 

21 червня. ― Про участь в конкурсі з розв’язування шахових задач, 

про абсолютну перемогу в конкурсі. 

13. Шаховий конкурс. Комсомольська зірка. 1978. № 133. 4 листопада. 
― Про участь в конкурсі з розв’язування шахових задач, про 

перемогу в конкурсі. 
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14. Новорічний шаховий конкурс. Комсомольська зірка. 1978. № 156. 
30 грудня. ― Про участь в конкурсі з розв’язування шахових задач. 

1979 рік 

15. До знаменної дати. Радянський шлях. 1979. № 4. 6 січня. ― На 
фото: підбір літератури в центральній міській бібліотеці для 

проведення виховної години. 

16. Туристський маршрут. Комсомольська зірка. 1979. № 82. 12 липня. 

― В команді бердичівлян на дев’ятих обласних туристських 
змаганнях вчителів області у мальовничому лісі поблизу 

Коростишева. 

1980 рік 
17. Кросворд. Радянська Житомирщина. 1980. № 128. 5 липня. ― Про 

надіслані правильні відповіді на кросворд. 

1981 рік 

18. Кросворд «Музичний». Радянська Житомирщина. 1981. № 191. 
3 жовтня. ― Про надіслані правильні відповіді на кросворд. 

1982 рік 

19. Задача. Комсомольська зірка. 1982. № 16. 6 лютого. ― Серед 
перших у розв’язанні шахової задачі. 

20. Димов Л. За досвідом у школу. Радянський шлях. 1982. № 38. 

10  березня. ― Призначено відповідальним за виконання в школі 
заходів по підготовці до 60-річчя СРСР. 

21. Задача. Комсомольська зірка. 1982. № 31. 16 березня. ― Перший з 

учасників зумів розібратися в тонкощах шахової позиції. 

22. Кросворд. Радянська Житомирщина. 1982. № 94. 15 травня. ― 
Серед перших, хто надіслав правильні відповіді на кросворд. 

23. Кросворд. Радянська Житомирщина. 1982. № 132. 10 липня. ― 

Серед перших, хто надіслав правильні відповіді на кросворд. 
24. Кащук А. І наснитись таке не могло. Радянський шлях. 1982. № 207. 

30 грудня. ― У числі кращих вихованців А. Кащука, заступник 

директора по навчально-виховній роботі середньої школи №  2. 

1983 рік 

25. Фото. Радянський шлях. 1983. № 4. 7 січня. ― З учнями у шкільному 

центрі політичного інформування. 

26. Називаємо переможців конкурсу-82 (ювілейного). Радянська 
Житомирщина. 1983. № 15. 22 січня. ― Серед переможців 

конкурсу. 
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27. Кащук А. Своє життя звіряючи. Радянська Житомирщина. 1983. 
№ 95. 18 травня. ― Серед кращих вихованців А. Кащука, заступник 

директора по навчально-виховній роботі середньої школи № 2. 

28. Шахова задача. Комсомольська зірка. 1983. № 153. 24 грудня. ― 
Одна з перших правильних відповідей на розв’язування шахової 

задачі. 

1984 рік 

29. Про затвердження складу дільничних виборчих комісій, спільних 
для виборів до Ради Союзу і для виборів до Ради Національностей 

Верховної Ради СРСР. Рішення № 2 виконкому бердичівської 

міської Ради народних депутатів від 12 січня 1984 р. Радянський 
шлях. 1984. № 7. 13 січня. ― Про затвердження головою дільничної 

виборчої комісії виборчої дільниці № 1/173. 

30. Шахова задача. Комсомольська зірка. 1984. № 11. 26 січня. ― Про 

участь в конкурсі з розв’язуванні шахових задач. 
31. Желєзняк С. Лектори складають екзамен. Радянський шлях. 1984. 

№ 28. 18 лютого. ― Про високий рівень роботи первинної 

організації товариства «Знання», головою якої є директор школи 
№ 11. 

32. Шахова задача. Комсомольська зірка. 1984. № 46. 17 квітня. ― Про 

розв’язування шахової задачі. 
33. Шахова задача. Комсомольська зірка. 1984. № 91. 31 липня. ― Про 

розв’язування шахової задачі. 

34. Роботу пожвавили. Радянський шлях. 1984. № 148. 19 вересня. ― 

Про вжиті заходи щодо поліпшення роботи агітмайданчиків в 
мікрорайоні школи. 

1985 рік 

35. Виборча дільниця 1/1. Радянський шлях. 1985. № 4, 5, 6. 8 січня. ― 
Про затвердження головою дільничної виборчої комісії виборчої 

дільниці № 1/1. 

36. Космач В. Школа юнкорів працює. Радянський шлях. 1985. № 171. 
23 жовтня. ― Про участь учнів восьмирічної школи № 11 в роботі 

школи юнкорів та позитивне ставлення до цього директора школи. 

37. Михайловська С. Тиждень дій за роззброєння. Радянський шлях. 

1985. № 174. 29 жовтня. ― Про проведення у восьмирічній школі 
№ 11 мітингу, присвяченому «Тижню дій за роззброєння». 

38. Про склад окружної виборчої комісії по виборах до Бердичівської 

міської ради народних депутатів замість вибулого депутата по 
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виборчому округу № 2. Рішення № 706 виконкому Бердичівської 
міської ради народних депутатів від 31 жовтня 1985 р. Радянський 

шлях. 1985. № 177. 2 листопада. ― Про затвердження головою 

Окружної виборчої комісії. 

1986 рік 

39. Желєзняк С. Лектори перебудовуються. Радянський шлях. 1986. 

№ 78. 16 травня. ― Про позитивну роботу голови первинної 

організації товариства «Знання» школи № 11. 
40. Тренувальний конкурс. Радянський шлях. 1986. № 163. 12 жовтня. 

― Про участь в тренувальному  конкурсі розв’язування шахових 

задач. 
41. Про затвердження складу дільничних виборчих комісій по виборах 

народного судді замість вибулого по Бердичівському міському 

виборчому округу № 1. Рішення № 778 виконкому міської ради 

народних депутатів від 3 листопада 1986 р. Радянський шлях. 1986. 
№ 177. 5 листопада. ― Про затвердження головою Дільничної 

виборчої комісії виборчої дільниці № 1. 

42. Тренувальний конкурс. Радянський шлях. 1986. № 178. 7 листопада. 
― Про участь в тренувальному конкурсі розв’язування шахових 

задач. 

43. Шкурецький М., Широких Л. «За сім верст…». Радянський шлях. 
1986. № 197. 12 грудня. ― Про вирішення проблеми будівництва 

водонепроникного вигребу для приймання стічних вод в школі № 11. 

1987 рік 

44. Про затвердження складу дільничних виборчих комісій, спільних 
по виборах до місцевих Рад народних депутатів та народних суддів 

Бердичівського міського народного суду. Рішення № 221 

виконкому Бердичівської міської Ради народних депутатів від 
23 квітня 1987 р. Радянський шлях. 1987. № 66. 24 квітня. ― Про 

затвердження головою Дільничної виборчої комісії виборчої 

дільниці № 1. 
45. З нагоди дня преси. Радянський шлях. 1987. № 73. 8 травня. ― Про 

отримання призу редакції газети за перемогу в конкурсі 

розв’язування шахових задач. 

1988 рік 
46. Гапчук М. Розірваний ланцюжок. Радянський шлях. 1988. № 58. 

9 квітня. ― Про участь директора школи у грі в баскетбол разом з 

учнями «як рівний з рівними». 
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47. Навчанню і вихованню — нову якість. Радянський шлях. 1988. 
№ 68. 27 квітня. ― Про участь в обговоренні питань порядку 

денного на Пленумі міськкому Компартії України. 

48. Кондратюк А. «Тимчасовий» варіант. Радянський шлях. 1988. 
№ 182. 15 листопада. ― Про проблеми будівництва газопроводу для 

жителів по вулиці Войкова. 

49. Римарчук В. Звіт перед виборцями. Радянський шлях. 1988. 

6 грудня. ― Про порушення Скавронським П. С. питання про 
будівництво їдальні в школі № 11 на зустрічі депутатів обласної 

ради з виборцями виборчого округу 33. 

1989 рік 
50. Про затвердження складу дільничних виборчих комісій спільних 

для виборів народних депутатів СРСР від територіального і 

національно-територіального виборчих округів. Повідомлення 

виконкому Бердичівської міської Ради народних депутатів. 
Радянський шлях. 1989. 7 лютого. ― Про затвердження головою 

дільничної виборчої комісії виборчої дільниці № 8/189. 

51. Пашківський Ф. Впевнено долати висоту. Радянський шлях. 1989. 
№ 198. 15 грудня. ― Про адміністративну та громадську 

діяльність Скавронського П. С. 

1990 рік 
52. Повідомлення про реєстрацію кандидатів у депутати Бердичівської 

міської Ради народних депутатів. Радянський шлях. 1990. № 9. 

17 січня. ― Про реєстрацію кандидатом у депутати Бердичівської 

міської Ради по виборчому округу № 4. 
53. Про утворення дільничних виборчих комісій по виборах народних 

депутатів Української РСР та депутатів місцевих Рад народних 

депутатів. Рішення № 10 виконкому міської Ради народних 
депутатів від 12 січня 1990 р. Радянський шлях. 1990. № 10-11. 

19 січня. ― Про склад дільничної виборчої комісії виборчої дільниці 

№ 2/2. 
54. Про обрання голів, їх заступників та секретарів дільничних комісій 

по виборах народних депутатів Української РСР і депутатів 

місцевих Рад народних депутатів (місто). Радянський шлях. 1990. 

20 січня. ― Про обрання головою дільничної комісії виборчої 
дільниці № 2/2. 

55. Повідомлення міської виборчої комісії про результати виборів 

депутатів Бердичівської міської Ради народних депутатів. 
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Радянський шлях. 1990. № 41. 13 березня. ― З 334 виборців, які 
взяли участь у голосуванні, за Скавронскього П. С. проголосувало 

― 253, проти ― 81. 

56. Повідомлення міської виборчої комісії про підсумки виборів до 
Бердичівської міської Ради народних депутатів. Радянський шлях. 

1990. № 43. 15 березня. ― Про обрання Скавронського П. С. 

депутатом Бердичівської міської ради по виборчому округу № 4. 

57. Конкурс — 45 років Великої перемоги. Радянський шлях. 1990. 
№ 57. 7 квітня. ― Про участь в конкурсі розв’язування шахових 

задач. 

58. Графік прийому громадян депутатами Бердичівської міської ради 
народних депутатів ХХІ скликання. Радянський шлях. 1990. 

23 травня. ― Про графік прийому виборців Скавронським П. С. 

кожного другого понеділка місяця з 18-00 год. до 20-00 год. у 

приміщенні спеціалізованої пересувної механізованої колони № 9 
(СПМК-9). 

59. На сесії міської ради народних депутатів. Радянський шлях. 1990. 

№ 85. 29 травня. ― Про виступ депутата міської ради 
Скавронського П. С. на сесії міської ради народних депутатів.  

60. Екологія: тривога і надія. Радянський шлях. 1990. № 87. 1 червня. ― 

Про пропозицію депутата Скавронського П. С. щодо виправлення 
процедурних помилок голови міської ради у процесі ведення сесії 

міської ради. 

61. Житлу — повсякденну увагу. Радянський шлях. 1990. 11 вересня. — 

Про виступ та внесення пропозицій на третій сесії Бердичівської 
міської ради народних депутатів. 

62. Повідомлення про утворення дільничної виборчої комісії по 

виборах депутата міської ради народних депутатів по міському 
виборчому окрузі № 7. Радянський шлях. 1990. № 158. 3 жовтня. — 

Про включення до складу дільничної виборчої комісії для виборів 

депутата міської ради та обрання головою цієї комісії. 
63. Воєвуцька Р. Економіка вже не чекає. Радянський шлях. 1990. 

№ 174. 30 жовтня. — Озвучення депутатських запитів на 

четвертій сесії міської Ради народних депутатів. 

64. Накази дані кандидатам у депутати міської ради народних депутатів 
двадцять першого скликання. Радянський шлях. 1990. 29 листопада. 
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1991 рік 
65. Фото. Радянський шлях. 1991. 24 січня. — На сесії міської Ради 

народних депутатів. 

66. Сесія міської ради народних депутатів. Радянський шлях. 1991. 
26 січня. — Про підтримку колеги-депутата та поділ внаслідок 

цього однієї депутатської комісії на дві. 

67. Про утворення дільничних комісій по проведенню референдуму 

СРСР. Рішення № 29 виконкому бердичівської міської Ради 
народних депутатів від 11 лютого 1991 р. Радянський шлях. 1991. 

№ 26. 15 лютого. — Про включення до складу дільничної комісії по 

проведенню референдуму СРСР. 
68. Організаційні засідання дільничних комісій по проведенню 

референдуму СРСР. Радянський шлях. 1991. 28 лютого. — Про 

обрання головою дільничної комісії по проведенню референдуму 

СРСР. 
69. Синявська І. Проблем не меншає. Радянський шлях. 1991. № 6. 

28 березня. — Про роботу в складі депутатської комісії по освіті. 

70. Фото. Радянський шлях. 1991. № 8. 21 травня. — Робота в складі 
постійного складу секретаріату під час сесії міської Ради 

народних депутатів. 

71. З днем народження! Вітаємо! Радянський шлях. 1991. № 10. 
5 липня. — Вітання з Днем народження. 

72. У дільничних виборчих комісіях. Радянський шлях. 1991. 

1 листопада. — Про обрання головою виборчої комісії виборчої 

дільниці № 1336 по виборах Президента України та проведення 
всеукраїнського референдуму. 

73. Горленко Н. Створено депутатські групи. Радянський шлях. 1991. 

28 грудня. — Про включення до складу депутатської групи при 
будинкоуправлінні № 4 та обрання її головою.   

1992 рік 

74. Ще є час. Радянська Житомирщина. 1992. № 132. 3 листопада. — 
Про список учасників передплатної лотереї. 

75. Широких Л. Забутий лозунг. Земля Бердичівська. 1992. 9 грудня. — 

Про участь, як депутата міської ради, в засідання ради спілки 

дітей-інвалідів. 

1993 рік 

76. Засідання міськвиконкому. Земля Бердичівська. 1993. № 42. 

29 травня. — Про перепризначення директором школи № 11 за 
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поданням міського відділу освіти на засіданні виконкому міської 
ради народних депутатів. 

77. У міськвиконкомі. Земля Бердичівська. 1993. № 86. 30 жовтня. — 

Про забезпечення виконання запиту внесеного депутатом на 
попередніх сесіях міської ради народних депутатів. 

1994 рік 

78. План, бюджет і нові податки. Земля Бердичівська. 1994. 12 травня. 

— Про участь в обговоренні прогнозу соціального і економічного 
розвитку міста у 1994 р. на вісімнадцятій сесії міської ради 

народних депутатів двадцять першого скликання. 

79. Повідомлення про реєстрацію кандидатів у депутати Бердичівської 
міської ради. Земля Бердичівська. 1994. № 43. 28 травня. — Про 

реєстрацію кандидатом у депутати Бердичівської міської ради по 

виборчому округу № 1. 

80. Колектив приватного підприємства «Шанс» висловлює думку 
ділових людей і пропонує виборцям міста Бердичева і району 

підтримати своїми голосами тих, хто живе не за рахунок держави, а 

за рахунок власної праці, хто в роботі прагне до достатку через 
достаток народу і держави. Бердичів-реклама. 1994. № 18. 

25 червня. — Про заклик колективу приватного підприємства 

«Шанс» підтримати на виборах своїми голосами 
Скавронського П. С. та інших кандидатів у депутати, які живуть 

не за рахунок держави, а за рахунок власної праці. 

81. Міська виборча комісія повідомляє. Земля Бердичівська. 1994. 

№ 42. 29 червня. — Про результати виборів депутатів 
Бердичівської міської ради: за Скавронського П. С. — 635… 

82. Бондар Л. М., Гайченя М. І., Гончаренко В. І., Гончарук С. М., 

Гумінський С. Ц., Кременюк М. А., Мельник Г.О., Руденко С. А., 
Ружинська Ж. В., Скавронський П. С., Склонна В. М., 

Слободенюк В. Ф., Твердохліб О. М., Терефеєв А. М., Швець К. М., 

Яценко В. А., Хмельницький М. В. Шановні бердичівляни. Земля 
Бердичівська. 1994. № 54. 6 липня. — Про висловлення подяки тим, 

хто виявив довір’я новообраним депутатам. 

83. Список депутатів Бердичівської міської ради 22 скликання обраних 

26 червня 1994 р. Земля Бердичівська. 1994. № 54. 6 липня. 

1996 рік 

84. Гончаренко В.В жалюгідному стані. Земля Бердичівська. 1996. 

13 квітня. — Про обговорення депутатами-освітянами соціально-
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економічного становища у місті та їх звернення до обласної 
державної адміністрації. 

1997 рік 

85. Шмуневський П., Стецюк Р. Повернення принца. Житомирський 
вісник. 1997. № 29. 25 липня.  

1998 рік 

86. Повідомлення про реєстрацію кандидатів у депутати обласної ради 

по багатомандатному виборчому округу № 24 м. Бердичева. Земля 
Бердичівська. 1998. 4 березня. 

87. Пашківський Ф. На видноті. Земля Бердичівська. 1998. 11 березня. 

— Про адміністративну, педагогічну  та депутатську діяльність 
Скавронського П. С. 

88. Кандидат в депутати обласної ради від міста Бердичева 

Скавронський Павло Степанович. Бердичів. 1998. № 11. 14 березня. 

— Звернення до виборців. 
89. Щиро дякуємо. Земля Бердичівська. 1998. 18 березня. — Подяка 

депутату від мешканців вул. Войкова і Жуковського. 

90. Бесараб С., Коломієць І., Коханчук Т., Сичова-Сухоставська О., 
Черевко Н. Вигадка «кандидата». Земля Бердичівська. 1998. 

8 квітня. — Про заперечення інформації поданій у статті. 

91. Зінов’єва Л. Медпедрада? Житомирщина. 1998. № 44. 14 квітня. — 
Про кричущі факти подані у місцевій газеті Скавронскьким П. С. 

92. Шановні добродії. Земля Бердичівська. 1998. № 98. 9 грудня. — 

Інформаційний лист про проведення науково-краєзнавчої 

конференції в травні 1999 р. та адреси для надсилання наукових 
доповідей. 

93. Запрошуємо до участі в науково-краєзнавчій конференції. 

Житомирщина. 1998. № 156. 19 грудня. — Інформаційний лист про 
проведення науково-краєзнавчої конференції в травні 1999 р. та 

адреси для надсилання наукових доповідей. 

1999 рік 
94. Шановні добродії. Бердичівський вісник. 1999. № 1. 1 січня. — 

Інформаційний лист про проведення науково-краєзнавчої 

конференції в травні 1999 р. та адреси для надсилання наукових 

доповідей. 
95. Олександрук Г. Мала академія наук. Відлуння. 1999. № 11. 

12 березня. — Про підсумки проведення обласного конкурсу з 
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історико-краєзнавчого напрямку Малої академії наук (призер 
Скавронська Оксана). 

96. Костриця М. Історичний феномен Бердичева. Земля Бердичівська. 

1999. № 40. 19 травня. — Про перші успіхи Бердичівського 
краєзнавчого товариства та його очільника. 

97. Поздоровлення. Земля Бердичівська. 1999. № 56. 14 липня. — 

Привітання до 50-річчя від редакції газети. 

98. Поздоровлення. Земля Бердичівська. 1999. № 57. 16 липня. — 
Привітання з 50-річчям колективу школи № 11. 

99. Щиро дякуємо. Земля Бердичівська. 1999. № 60. 28 липня. — 

Подяка від сім’ї Захаревичів. 
100. Навчальний рік: проблеми і перспективи. Земля Бердичівська. 

1999. № 68. 26 серпня. — Про призерів Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт (Скавронська Оксана). 

101. Зінов’єва Л. Рекорд став вищим. Житомирщина. 1999. № 89. — 
25 вересня. 

102. Воробйов В. М., Борисюк М. В., Пашківський Ф. Б., 

Ружинська Ж. В., Мартиненко В. В., Кока Л. В., Гранківська А. С., 
Адаменко В. В., Рибак Н. І., Скавронський П. С., Михалевич В. В., 

Ясеновий В. В., Івасюк В. Г., Твердохліб О. М. Звернення учасників 

наради керівників освітніх установ м. Бердичева. Земля 
Бердичівська. 1999. № 87. 28 жовтня. — Про підтримку на виборах 

Кучми Л. Д. 

103. Звернення учасників наради керівників освітніх установ міста 

Бердичева. Info-сервіс. 1999. № 43. 28 жовтня. — Про підтримку на 
виборах Кучми Л. Д. 

2000 рік 

104. Воєвуцька Р. Бердичівський часопис Бердич. Бердичівський 
вісник. 2000. № 3. 20 січня. — Про публікацію «Географія 

Бердичівщини». 

105. Костриця М. Товариство дослідників Волині крізь призму ХХ 
століття. Житомирщина молода. 2000. № 1. Жовтень. — Про 

активну і плідну роботу краєзнавчого осередку та його голови в 

Бердичівському районі. 

106. Лукуц Ю. «Житомирщина на зламі тисячоліть». Земля 
Бердичівська. 2000. № 78. 12 жовтня. — Про участь в Міжнародній 

науково-краєзнавчій конференції. 
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107. Вар’ят В. 100-річний шлях Товариства дослідників Волині. 
Орієнтир 6+1. 2000. 12 жовтня. — Про велику увагу до роботи 

Бердичівського регіонального осередку товариства краєзнавців та 

його голови. 
108. Кондратюк Р. Міжнародна науково-краєзнавча конференція 

«Житомирщина на зламі тисячоліть». Житомирщина молода. 2000. 

№ 2. 26 жовтня. — Про нагородження голови Бердичівського 

краєзнавчого осередку Почесною грамотою обласної ради та 
облдержадміністрації та його участь у відкритті меморіальної 

дошки на будинку колишньої Російської публічної бібліотеки в 

Житомирі. 

2001 рік 

109. Шановні добродії. Земля Бердичівська. 2001. № 7. 21 січня. — 

Інформаційний лист про проведення у 2001 р. Всеукраїнської 

науково-краєзнавчої конференції «Бердичівщина: поступ у третє 
тисячоліття» та адреси для надсилання наукових статей. 

110. Шановні добродії. Бердичівський вісник. 2001. № 6. 8 лютого. — 

Інформаційний лист про проведення у 2001 р. Всеукраїнської 
науково-краєзнавчої конференції «Бердичівщина: поступ у третє 

тисячоліття» та адреси для надсилання наукових статей. 

111. Курбанов А. Події в нашому місті. Ріо-Бердичів. 2001. № 6. 
8 лютого. — Про створення громадського обʼєднання «Бердичів 

мій» та включення до його складу міської організації Народно-

демократичної партії (голова Скавронський П. С.). 

112. Шановні добродії. Ріо-Бердичів. 2001. № 6. 8 лютого. — 
Інформаційний лист про проведення у 2001 р. Всеукраїнської 

науково-краєзнавчої конференції «Бердичівщина: поступ у третє 

тисячоліття» та адреси для надсилання наукових статей. 
113. Фото. Орієнтир 6+1. 2001. 8 лютого. — Учасники Міжнародної 

науково-краєзнавчої конференції «Житомирщина на зламі 

тисячоліть» після відкриття пам’ятної меморіальної дошки, 
присвяченої 100-річчю товариства. 

114. Звернення до Адміністрації Президента та Прем’єр-міністра 

України В. А. Ющенка. Земля Бердичівська. 2001. 5 квітня. — Про 

надання своєчасного фінансування місту та дотримання порядку 
розподілу належних місту субвенцій за підписом членів 

координаційно-консультативної ради політичних і громадських 
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організацій міста (в тому числі голови міської організації НДП 
Скавронського П. С.). 

115. Цвєткова А. Звітують освітяни міста. Земля Бердичівська. 2001. 

№ 28. 14 квітня. — Про гарний творчий звіт зі змістовною 
програмою на міському огляді художньої самодіяльності 

педколективу школи № 11, який очолює директор 

Скавронський П. С. 

116. Іванова Д. На екскурсію — до Бердичева. Земля Бердичівська. 
2001. № 32. 28 квітня. — Про творчу зустріч вчителів географії 

Житомирщини з краєзнавцями міста Бердичева (в тому числі 

Скавронським П. С.) та проведення ними цікавої і змістовної 
екскурсії по місту. 

117. Лукуц Ю. Всеукраїнська конференція на Бердичівщині. Земля 

Бердичівська. 2001. № 38. 24 травня. — Про проведення у Бердичеві 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Бердичівщина: 
поступ у третє тисячоліття». 

118. Папиш О. Педагог, дослідник, краєзнавець. Бердичівський 

вісник. 2001. № 21. 24 травня. — Про виступ з доповіддю на 
Всеукраїнській науково-краєзнавчій конференції «Бердичівщина: 

поступ у третє тисячоліття». 

119. Зинов’єва Л. Надихає приклад Г. Г. Богуна. Житомирщина. 
2001. 19 червня. — Про виступ з доповіддю на Всеукраїнській 

науково-краєзнавчій конференції «Бердичівщина: поступ у третє 

тисячоліття» та її проведення. 

120. Коржук В. Радіотаксі «0-62» — три роки. Земля Бердичівська. 
2001. 5 липня. Про отримання виграшу (парасолька) під час 

проведення акції «Щаслива поїздка» фірмою радіотаксі «0-62». 

121. Олійник Л. Зустріч з краєзнавцем. Земля Бердичівська. 2001. 
№ 50. 7 липня. — Про краєзнавчу та громадську роботу 

Скавронського П. С. 

122. Кондратюк Р. Г. Г. Богуну присвячено. Орієнтир 6+1. 2001. 
12 липня.— Про виступ з доповіддю на Всеукраїнській науково-

краєзнавчій конференції «Бердичівщина: поступ у третє 

тисячоліття» та її проведення. 

2002 рік 
123. Списки зареєстрованих кандидатів у депутати Бердичівської 

міської ради по одномандатних округах (згідно з постановою 
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міської виборчої комісії). Земля Бердичівська. 2002. № 25-26. 
23 березня. 

124. Повідомлення. Земля Бердичівська. 2002. № 30. 5 квітня. — Про 

обрання Скавронського П. С. депутатом міської ради по виборчому 
округу № 1. 

125. Спасибі Вам, добрі люди! Земля Бердичівська. 2002. № 34. 

20 квітня. — Подяка за сприяння та допомогу в організації 

похорону Олійника І .П. 
126. Кравченко В. Обрано керівні органи міської ради. Земля 

Бердичівська. 2002. № 37. 2 травня. — Про обрання головою 

постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, 
фізкультури і спорту. 

127. Оголошення. Земля Бердичівська. 2002. № 37. 2 травня. — 

Співчуття з приводу смерті матері Ганни Купріянівни. 

128. Оголошення. Земля Бердичівська. 2002.  № 38. 9 травня. — 
Співчуття з приводу смерті брата Івана Степановича. 

129. Графік прийому громадян депутатами міської ради ІV 

скликання 2002-2006 рр. Земля Бердичівська. 2002. № 40. 16 травня. 
— Про прийом громадян по п’ятницях з 9-00 до 19-00 год. в 

приміщенні школи № 11. 

130. Мартинюк М. В. Краєзнавці вивчають історію Волині. Ріо-
Бердичів. 2002. № 23. 6 червня. — Про участь в роботі 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції  «Історія міст і сіл 

Великої Волині в контексті регіональних досліджень», яка 

відбулась в м. Коростені 28-31 травня 2002 р. 
131. Фото. Земля Бердичівська. 2002. № 69. 29 серпня. — Участь в 

покладання квітів до підніжжя пам’ятника Т. Г. Шевченка в День 

незалежності України. 
132. Баженов Л. Учений, краєзнавець, педагог (до 60-річчя Миколи 

Костриці). Краєзнавство. Географія. Туризм. 2002. № 35. Вересень. 

133. Радчук В. На варті природи і цивілізації — екологічна ліга. 
Нова Україна. 2002. № 3. Жовтень. — Про активну роботу 

Скавронського П. С. в створенні та організацію ним діяльності 

Бердичівського міського осередку Всеукраїнської екологічної ліги. 

134. Мазур В. Розпорядження міського голови «Про створення 
робочої групи по розробці проекту прапора м. Бердичева». Земля 

Бердичівська. 2002. № 91. 9 листопада. — Про включення до складу 

робочої групи по розробці проекту прапора м. Бердичева. 
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135. Кукса Л. Семінар краєзнавців. Земля Бердичівська. 2002. № 92. 
14 листопада. — Про виступ з доповіддю «Про роботу 

Бердичівського регіонального товариства краєзнавців» на 

дводенному обласному семінарі методистів міських та районних 
методичних кабінетів, який було проведено на базі шкіл міста 

Бердичева та Бердичівського району у жовтні 2002 р. 

2003 рік 

136. Кондратюк А. Місто над Смотричем. Земля Бердичівська. 2003. 
19 липня. — Про участь в складі делегації міської ради 

м. Бердичева в поїздці до м. Кам’янця-Подільського для 

ознайомлення з сучасним життям цього міста та роботою 
депутатських комісій Кам’янець-Подільської міської ради. 

137. Димов Л. Минулого вівторка відбулося чергове засідання 

міськвиконкому. Земля Бердичівська. 2003. № 60. 26 липня. — Про 

виступ на засіданні міськвиконкому в ході обговорення питання 
«Про підготовку закладів освіти міста до нового навчального 

року». 

138. Мохно Н. Склад комісії з перейменування вулиць, провулків, 
площ міста. Земля Бердичівська. 2003. № 61. 31 липня. — Про 

включення до складу цієї комісії Скавронського П. С. 

139. Коржук В. Подарунок до свята. Земля Бердичівська. 2003. 
27 вересня. — Про привітання працівників бібліотеки під час 

відкриття філії № 2 міської бібліотеки у відремонтованому 

приміщенні колишнього будинкоуправління, приуроченому до 

Всеукраїнського дня бібліотек. 
140. Щиро дякуємо. Земля Бердичівська. 2003. 18 жовтня. — Про 

подяку від педколективу та працівників загальноосвітньої школи 

№ 3 за надання допомоги в організації та проведенні похорону 
директора школи Пашківського Ф. Б. 

141. Михайлов Ю. Конференція з нагоди ювілеїв духовності. Земля 

Бердичівська. 2003. 8 листопада. — Про участь у Всеукраїнській 
науково-краєзнавчій конференції «Духовні витоки Житомирщини», 

яка відбулась у жовтні 2003 р. в м. Житомирі. 

142. Оголошення. Земля Бердичівська. 2003. № 93. 20 листопада. — 

Співчуття в зв’язку з 3-річчям від дня смерті вчителя школи № 11 
Кирилюк Л. В. 
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143. Щиро дякуємо. Земля Бердичівська. 2003. № 97. 4 грудня. — 
Подяка членів сім’ї Сологуб Л. І. за допомогу в організації її 

похорону. 

144. Федотова А. Допомогли депутати. Земля Бердичівська. 2003. 
№ 98. 6 грудня. — Подяка за постійну опіку та надання допомоги 

дитині-сироті Денису Федотову. 

2004 рік 

145. Лукуц Ю. Цікаве і корисне видання. Земля Бердичівська. 2004. 
24 січня. — Про участь в роботі ІІІ з’їзду Всеукраїнської спілки 

краєзнавців в складі делегатів від Житомирської обл. та включення 

відомостей про Скавронського П. С. до першого тому довідника 
«Краєзнавці України».  

146. Коновальчук О. З історії водопостачання нашого міста. Земля 

Бердичівська. 2004. № 15. 19 лютого. — Про подяку від учениці за 

надану їй допомогу в написанні наукової учнівської роботи в Малій 
академії наук. 

147. Кондратюк А. Син України — витязь правди. Земля 

Бердичівська. 2004. 27 травня. — Про виступ на тему «Шевченко і 
Бердичів» біля пам’ятника Т. Г. Шевченка під час літературно-

мистецького свята з нагоди вшанування пам’яті про великого 

поета. 
148. Липкін В. Скарбниця людської пам’яті. Бердичівський вісник. 

2004. № 30. 22 липня. — В даному журналісту газети інтерв’ю 

директор Терехівського музею Бедь М. М. назвав помічників по 

створенню музею, в тому числі і Скавронського П. С. 
149. Оголошення. Земля Бердичівська. 2004. № 57. 15 липня. — 

Привітання від колективу школи в зв’язку з 55-річчям. 

150. Зинов’єва Л. День міста Бердичева. Фото. Житомирщина. 2004. 
№ 97. 4 вересня. — Про участь в святкуванні Дня Бердичева. 

151. Рішення виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 

14.07.2004 р. № 417 «Про підготовку та проведення в місті 
Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Бердичів древній 

і вічно молодий». Земля Бердичівська. 2004. № 74. 11 вересня. — 

Про склад організаційного комітету з підготовки та проведення в 

місті Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. 
152. Шановні добродії. Земля Бердичівська. 2004. № 75. 14 вересня. 

— Інформаційний лист про проведення в місті Всеукраїнської 

науково-краєзнавчої конференції «Бердичів древній і вічно молодий» 
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та адреса для надсилання наукових статей для включення їх до 
наукового збірника матеріалів конференції. 

153. Мартиненко В. Перша ластівка. Земля Бердичівська. 2004. № 82. 

9 жовтня. — Про виступ на зборах активістів громадського руху 
«Нова взаємодія». 

154. Зинов’єва Л. Місто давнє й вічно молоде. Житомирщина. 2004. 

№ 122. 2 листопада. — Інтерв’ю для газети щодо підготовки та 

проведення в місті у червні 2005 р. Всеукраїнської науково-
краєзнавчої конференції. 

2005 рік 

155. Оголошення. Земля Бердичівська. 2005. № 3. 13 січня. — 
Співчуття з приводу смерті матері дружини Тамари Трифонівни. 

156. Коломієць Г. Краєзнавець Павло Скавронський. Ріо-Бердичів. 

2005. № 10. 11 лютого. — Про краєзнавчу діяльність 

Скавронського П. С. 
157. Кондратюк А. Полярність думок. Земля Бердичівська. 2005. 

№ 12. 12 лютого. — Про пропозицію Скавронського П. С. 

висловлену на засіданні комісії по перейменуванню вулиць. 
158. Кондратюк А. Почали із Загребелля. Земля Бердичівська. 2005. 

№ 28.  9 квітня. — Про участь в проведенні рейду-обстеження 

санітарного стану й благоустрою мікрорайону Загребелля. 
159. Про проведення звітів депутатів міської ради. Розпорядження 

міського голови від 06.04.2005 р. № 34. Земля Бердичівська. 2005. 

№ 28. 9 квітня. — Про план звітування депутатів перед виборцями 

(14.04.2005 р. о 16-00 год. в приміщенні школи № 8). 
160. Кондратюк А. «Бердичів того вартий». Земля Бердичівська. 

2005. № 47. 16 червня. — Про проведення в м. Бердичеві 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Бердичів древній і 
вічно молодий» (8-10 червня 2005 р.). 

161. Ліберда І. «З любов’ю до рідного міста». Житомирщина. 2005. 

№ 69. 25 червня. — Про проведення в м. Бердичеві Всеукраїнської 
науково-краєзнавчої конференції «Бердичів древній і вічно молодий» 

(8-10 червня 2005 р.) 

162. Костриця М., Костриця Н. Павло Скавронський — відомий 

організатор краєзнавчого руху. Нова Україна. 2005. № 5. Вересень. 
— Про краєзнавство в житті Скавронського П. С. 
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2006 рік 
163. Список кандидатів в депутати Бердичівської міської ради, 

зареєстрованих Бердичівською міською територіальною виборчою 

комісією станом на 13 лютого та включених до виборчих списків. 
Земля Бердичівська. 2006. № 7. 10-17 лютого. — Про кандидатів в 

депутати від Бердичівської міської організації Народно-

демократичної партії. 

164. Список зареєстрованих кандидатів в депутати Бердичівської 
міської ради. Ріо-Бердичів. 2006. № 15. 21 лютого. — Про 

кандидатів в депутати від Бердичівської міської організації 

Народно-демократичної партії. 
165. Якубовський В. «Людина. Родина. Добробут. Україна». Земля 

Бердичівська. 2006. № 12. 18-24 березня. — Про виступи на 

зустрічах з виборцями кандидата у народні депутати від блоку 

НДП В. А. Лушкіна. 
166. Лукуц Ю. Незабутні враження про прекрасне місто. Ріо-

Бердичів. 2006. 5 травня. — Про участь у Всеукраїнській науково-

краєзнавчій конференції «Кобудь-Костянтинів-Старокостянтинів, 
історія, археологія, культура, архітектура», яка відбулась у 

м. Старокостянтинів Хмельницької обл. 

2007 рік 
167. Климчук І. Вчаться молоді вихователі. Земля Бердичівська. 

2007. № 10. 9 березня. — Про представлення книг про історичне 

минуле та сьогодення міста із особистої бібліотеки 

Скавронського П. С. на міському семінарі молодих вихователів 
дошкільних закладів «Краєзнавчо-туристична діяльність у 

дошкільному закладі». 

168. Негода О. Учитель — це не професія, не справа, це — не 
подвиг, це — покликання душі. Земля Бердичівська. 2007. № 20. 

18 травня. — Про Скавронського П. С., як талановитого 

послідовника Матвійчук Л. Г. 
169. Лукаш Т. Виборчий список кандидатів у народні депутати 

України виборчого блоку «Виборчий блок Людмили Супрун — 

Український регіональний актив — Виборчий блок Народно-

демократичної партії (НДП), Демократичної партії України 
(ДемПУ), Республіканської Християнської партії (РХП)». Голос 

України. 2012. № 151. 28 серпня. — Скавронський П. С. у 

виборчому списку кандидатів у народні депутати України. 
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170. Павло Скавронський. Нова Україна. 2007. № 2. Вересень. — 
Біографія кандидата у народні депутати України. 

171. Наші кандидати по територіальному виборчому округу № 57. 

Нова Україна. 2007. № 3. Вересень. — Біографія кандидата у 
народні депутати України. 

172. Альтернатива є! Свобода слова. 2007. № 6. Вересень. 

173. Хоренко О. Славен наш Бердичівський край! Земля 

Бердичівська. 2007. № 41. 12 жовтня. — Про проведення у Бердичеві 
Міжнародної науково-краєзнавчої конференції «Бердичівська земля 

у плині часу». 

2008 рік 
174. Графік звітів керівників навчально-виховних закладів міста 

перед педагогічними колективами та громадськістю про підсумки 

діяльності за 2007/08 навчальний рік. Земля Бердичівська. 2008. 

30 травня. 
175. Повідомлення. Земля Бердичівська. 2008. № 28. 11 липня. — 

Співчуття з приводу смерті брата. 

2009 рік 
176. Поздоровлення. Бердичівські новини. 2009. № 20. 14-20 травня. 

— Привітання з днем народження. 

177. Кравченко В. Бердичів. День міста — 2009! Фото. Земля 
Бердичівська. 2009. № 27. 3 липня.— З внуком Євгеном!!. 

178. Поздоровлення. Бердичівські новини. 2009. № 28. 9-15 липня. — 

Привітання з днем народження від колективу редакції. 

179. Людина неспокійної вдачі. Земля Бердичівська. 2009. № 28. 
10 липня. — Привітання з днем народження від трудового 

колективу та профспілкової організації школи № 11, міського 

управління освіти і науки, міськкому профспілки працівників 
освіти. 

180. Освіта Бердичева: сучасний погляд. Бердичівські новини. 2009. 

№ 40. 1-7 жовтня. — Про поглиблене вивчення географії в 
загальноосвітній школі № 11 м. Бердичева. 

181. Склад дільничних виборчих комісій територіального виборчого 

округу № 64. Місто Бердичів. Земля Бердичівська. 2009. № 52. 

25 грудня. ― Про включення до складу дільничної виборчої комісії. 

2010 рік 

182. Фото. 1994 рік. Депутати міської ради. Земля Бердичівська. 

2010. 4 червня. 
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183. Поздоровлення. Бердичівські новини. 2010. № 27. 8-14 липня. — 
Привітання з днем народження від редакції «БН». 

184. Бердичівські міські організації структурних утворень 

політичних партій станом на 20.07.2010 р. Земля Бердичівська. 
2010. 23 липня. — Про Бердичівську міську організацію Народно-

демократичної партії. 

185. Синчук В. Феликс Брониславович Пашковский. Mozaika 

Berdyczowska. 2010. № 5-6. Вересень-грудень. — Про сприяння 
Скавронським П. С. в пошуках матеріалів для даної статті. 

2011 рік 

186. Лукуц Ю. Бердичівські краєзнавці на конференції в Новограді-
Волинському. Ріо-Бердичів. 2011. № 9. 4 лютого. — Про участь у 

Всеукраїнській науково-краєзнавчій конференції «Екологічні 

проблеми річки Случ та інших водних плес надслучанського краю».  

187. Павловська А. Батьки, діти, педагоги — бермудський 
трикутник, в якому зникає порозуміння. Ріо-Бердичів. 2011. № 9. 

4 лютого. — Про розв’язання конфлікту між батьками та учнями 

школи. 
188. Адаменко В. В. Звітують педагоги-керівники. Земля 

Бердичівська. 2011. № 23. 3 червня. — Про графік проведення звіту 

директора перед педагогічним колективом та громадськістю. 
189. 365 миттєвостей освітянського життя. Бердичівські новини. 

2011. Спеціальний випуск. 25 серпня. — Про роботу 

загальноосвітньої школи № 11 та її керівника, як складової 

частини системи освітянських установ міста.  
190. Бабзін М. На вчительську конференцію, як на свято. 

Бердичівські  новини. 2011. № 35. 1 вересня. Фото. — Про участь в 

традиційній серпневій вчительській конференції. 
191. Березовенко В. Мілада Мартинюк: «Я — патріотка Бердичева». 

Бердичівські новини. 2011. № 39. 29 вересня. — Про поїздки на 

різноманітні краєзнавчі конференції, в тому числі і міжнародні. 
192. Маньківська А. Бердичівському міському ліцею № 15 50 років. 

Земля Бердичівська. 2011. № 40. 30 вересня. — Серед кращих 

випускників школи № 15. 

193. Маньківська А. Освітянською стежиною довжиною у 
півстоліття. Бердичівські новини. 2011. № 40. 6-12 жовтня. — Серед 

кращих випускників школи № 15. 
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194. Лісовський Б. Внесок вченого, мандрівника, гуманіста (фото). 
Житомирщина. 2011. № 111. 14 жовтня. — Про участь в 

Міжнародній науково-краєзнавчій конференції, присвяченій 165-

річчю від дня народження М. Миклухо-Маклая, яка відбулась у 
Малині. 

2012 рік 

195. Кучерява В. М. Зустріч з воїнами-інтернаціоналістами (фото). 

Земля Бердичівська.  2012. № 8. 24 лютого. 
196. Лукуц Ю. Бердичівські краєзнавці серед активніших. Ріо-

Бердичів. 2012. № 34. 1 травня. — Про участь у Всеукраїнській 

науково-краєзнавчій конференції «Культурний простір 
Житомирщини-Волині ХІХ-ХХ століть», яка відбулась у Житомирі. 

197. Адаменко В. В. Звіти керівників навчально-виховних закладів 

міста перед педагогічними колективами та громадськістю про 

підсумки діяльності за 2011/12 навчальний рік. Земля Бердичівська. 
2012. № 20. 18 травня. — Про графік звіту директора школи перед 

педагогічним колективом та громадськістю. 

198. На Житомирщині визначені перші лауреати обласної 
краєзнавчої премії. Земля Бердичівська. 2012. № 41. 12 жовтня. — 

Про присудження першої обласної краєзнавчої премії (І місце). 

199. Дроботюк Т. У центральній міській бібліотеці для дорослих 
презентували книгу Анатолія Горобчука «Бердичів. Історія міста 

від заснування до сьогодення». Бердичів. 2012. № 47. 22 листопада. 

— Про участь у презентації книги А. Горобчука «Бердичів. Історія 

міста від заснування до сьогодення» та вручення йому нагрудного 
знака та посвідчення члена НСКУ. 

200. Заремський Д. Вийшла в світ перша книга Анатолія Горобчука. 

Бердичев деловой. 2012. № 46. 22 ноября. — Про участь у 
презентації книги А. Горобчука «Бердичів. Історія міста від 

заснування до сьогодення» та вручення йому нагрудного знака та 

посвідчення члена НСКУ. 
201. Сискова Д. «Бердичів. Історія міста від заснування до 

сьогодення». Бердичівські новини. 2012. № 46. 22-28 листопада. — 

Про участь у презентації книги А. Горобчука «Бердичів. Історія 

міста від заснування до сьогодення» та вручення йому нагрудного 
знака та посвідчення члена НСКУ. 

202. Крищук Н. Нова книга про історію Бердичева. Земля 

Бердичівська. 2012. № 47. 23 листопада. — Про участь у 
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презентації книги А. Горобчука «Бердичів. Історія міста від 
заснування до сьогодення». 

203. Іриніна М. Тим, хто прославляє рідний край. Житомирщина. 

2012. № 138. 14 грудня. — Про отримання першої обласної 
краєзнавчої премії. 

204. Кравченко В. День місцевого самоврядування. Земля 

Бердичівська. 2012. № 50. 14 грудня. Фото. — Про участь в дні 

міського самоврядування. 

2013 рік 

205. «Слава Бердичева!». Бердичівські новини. 2013. № 3. 17-

23 січня. 
206. Кравченко В. Вони творять славу Бердичева. Земля 

Бердичівська. 2013. № 3. 18 січня. 

207. Павловська А. В Бердичеві створено громадську організацію 

«Фотографічна фундація». Ріо-Бердичів. 2013. № 13. 19 лютого. — 
Про представлення громадськості нового директора Музею історії 

міста Бердичева. 

208. Петрик А. В одинадцятій школі — новий директор. Бердичівські 
новини. 2013. № 8. 21-28 лютого. — Про майже тридцятирічну 

роботу на посаді директора школи 11. 

209. Гончарук Т. Казковий світ В’ячеслава Міщенка. Земля 
Бердичівська. 2013. № 8. 22 лютого. — Про представлення 

громадськості нового директора Музею історії міста Бердичева. 

210. Кравченко В. Згоріла в пеклі юність нещаслива. Земля 

Бердичівська. 2013. № 20. 17 травня. — Про участь в урочистостях 
з нагоди Дня перемоги та ювілею шкільного музею воїнів-

інтернаціоналістів в Швайківській школі Бердичівського району. 

211. Цвєткова А. Бердичівські освітяни на семінарі-подорожі. Земля 
Бердичівська. 2013. № 25. 21 червня. — Про намір чернівецьких 

педагогів відвідати Музей історії міста Бердичева. 

212. Цвєткова А. Табір «Супутник» — моя гордість і слава». Земля 
Бердичівська. 2013. № 32. 9 серпня. — Про роботу очільника 

Бердичівського регіонального товариства краєзнавців. 

213. Панасюк Т., Козачук Ж. Профспілка святкує…Земля 

Бердичівська. 2013. № 41. 11 жовтня. — Про участь у відкритті 
кімнати історії професійної спілки освітян міста Бердичева у 

навчально-виховному комплексі «Школа-гімназія-ліцей» № 10. 
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214. Бердичівські журналісти обрали собі голову. Бердичівські 
новини. 2013. № 43. 14-20 листопада. — Про обрання секретарем 

правління Бердичівської міськрайонної організації Національної 

спілки журналістів України. 
215. 12-22 грудня у музеї історії міста Бердичева — виставка 

бердичівлянки Катерини Сівко. Бердичівські новини. 2013. № 47. 

12-18 грудня. 

216. 12-22 грудня у музеї історії міста Бердичева — виставка 
бердичівлянки Катерини Сівко. Земля Бердичівська. 2013. № 50. 

13 грудня. — Про підтримку в організації персональної  виставки 

«Дзеркало душі» бердичівлянки Катерини Сівко. 
217. Сівко К. Великі та малі міста на світі є. Бердичів наш 

найкращий, бо в ньому ми живем (фото). Земля Бердичівська. 2013. 

№ 52. 27 грудня. 

2014 рік 
218. Петрик А. Бердичівські народники — з новим головою. 

Бердичівські новини. 2014. № 6. 13-19 лютого. — Про участь у 

роботі звітно-виборної конференції Бердичівської міської 
організації Народної партії. 

219. Пам’яті колеги, подруги — Винопал Наталії Павлівни. Земля 

Бердичівська. 2014. № 8. 21 лютого. — Про співчуття. 
220. Дурава Н. Л. Бердичівський краєзнавець Павло Скавронський 

видав свою книгу. Бердичівські новини. 2014. № 22. 5-11 червня. — 

Про написання книги «Мила моя сторона». 

221. Дурава Н. Нова книга Павла Скавронського. Земля 
Бердичівська. 2014. № 27. 4 липня. — Про видання книги «Мила моя 

сторона».  

222. Рада міської організації ветеранів України щиро вітає з днем 
народження та ювілеєм. Земля Бердичівська. 2014. № 27. 4 липня. 

223. Поздоровлення. Земля Бердичівська. 2014. № 28. 11 липня. — 

Привітання від колективу музею. 
224. Бедь М. М. Павло Скавронський — гордість нашого краю (До 

65-річчя від дня народження). Початок. Ріо-Бердичів. 2014. № 55. 

15 липня. — Про педагогічну, краєзнавчу та громадську діяльність. 

225. Бедь М. М. Павло Скавронський — гордість нашого краю (До 
65-річчя від дня народження). Закінчення. Ріо-Бердичів. 2014. № 56. 

18 липня. — Про педагогічну, краєзнавчу та громадську діяльність. 
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226. Дурава Н. Л. Краєзнавча нагорода Павла Скавронського. 
Бердичівські новини. 2014. № 29. 24-30 липня. — Про отримання 

загальноукраїнської краєзнавчої Премії імені академіка Петра 

Тронька Національної спілки краєзнавців України. 
227. Лісовський Б. Премія — відомому краєзнавцю. 

Житомирщина.2014. № 81. 8 серпня. — Про отримання 

загальноукраїнської краєзнавчої Премії імені академіка Петра 

Тронька Національної спілки краєзнавців України. 
228. Павло Скавронський — головний краєзнавець Житомирської 

області. Земля Бердичівська. 2014. № 35. 29 серпня. — Про обрання 

головою правління Житомирської обласної організації Національної 
спілки краєзнавців України. 

229. Степовий В. «Салют Бердичеву!». Житомирщина. 2014. № 119. 

7 листопада. — Про книгу «Мила моя сторона».  

230. Захарчук Н. Невеличкий, але все таки 30-річний ювілей…Земля 
Бердичівська. 2014. № 48. 14 листопада. — Про роботу Музею 

історії міста Бердичева. 

231. Желєзняк С. С. Рада ветеранів проводить огляд музеїв 
навчальних закладів. Бердичівські новини. 2014. № 48. 11-17 грудня. 

— Про участь в роботі комісії міської ветеранської організації по 

проведенню огляду-конкурсу музеїв навчальних закладів. 
232. Лауреати премії імені академіка Петра Тронька Національної 

спілки краєзнавців України 2014 року. Культура і життя. 

2014.  № 29. С. 13. 

233. Ромащенко Л. Шевченкове братолюбіє об’єднало українців і 
росіян. Український дім. 2014. Ч. 3 (65). С. 2-3. — Про участь в ХІV 

Міжнародному науковому семінарі «Тарас Шевченко і його 

Петербурзьке оточення», який відбувся в Санкт-Петербурзі. 

2015 рік 
234. Богданович А. Культурну спадщину Бердичева переоцінили. 

Бердичівський погляд. 2015. № 1. 6 січня. — Про роботу над 
буклетом у якому будуть зібрані усі пам’ятки культури, історії та 

архітектури міста. 

235. Вільна А. Три десятки пам’яток Бердичева внесуть до реєстру. 

Бердичівські новини. 2015. № 1. 15-21 січня. — Про роботу над 
буклетом у якому будуть зібрані усі пам’ятки культури, історії та 

архітектури міста. 
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236. Інформаційний лист. Бердичівський погляд. 2015. № 2. 15 січня. 
— Про підготовку до проведення Всеукраїнської науково-

краєзнавчої конференції «Бердичів від давнини до сьогодення». 

237. Ковтонюк В. Бердичеву є ким пишатися. Бердичівський погляд. 
2015. № 3. 22 січня. — Про отримання відзнаки «Бердичів — муза 

для митця» на щорічній церемонії відзначення перемог та 

здобутків бердичівлян. 

238. «Бердичів — це Україна», — таку назву мала щорічна 
церемонія відзначення перемог та здобутків бердичівлян. 

Бердичівські новини. 2015. № 2. 22-28 січня. — Про отримання 

відзнаки «Бердичів — муза для митця» на щорічній церемонії 
відзначення перемог та здобутків бердичівлян. 

239. Ковтонюк В. Неперевершений світ тепла та яскравих фарб на 

полотнах бердичівської майстрині. У бердичівському музеї історії 

триває виставка «Палітра поколінь» (Фото). Бердичівський погляд. 
2015. № 12. 26 березня. — Про відкриття та роботу виставки 

творчих робіт Ольги Дзюрбей та її батька Яцюка О. С. в Музеї 

історії міста Бердичева. 
240. Запорожан А. Мальовниче розмаїття юної бердичівляни. РІО-

Бердичів. 2015. № 29. 10 квітня. С. 3. — Про відкриття 

персональної виставки учениці Бердичівської художньої школи Алли 
Августинської в Музеї історії міста Бердичева. 

241. Запорожан А. Мальовниче розмаїття… Бердичівські новини. 

2015. № 11,12. 16-22 квітня. С. 5. — Про відкриття персональної 

виставки учениці Бердичівської художньої школи Алли 
Августинської в Музеї історії міста Бердичева. 

242. Сонячна О. Статус міста Бердичів отримав 170 років тому… 

Бердичів діловий. 2015. № 18. 4 травня. С. 2. — Про участь в 
краєзнавчому заході, який було проведено в центральній міській 

бібліотеці. 

243. Протасевич О. Краєзнавство — наше минуле і сьогодення. 
Бердичів. 2015. № 17. 7 травня. С. 2. — Про участь в зустрічі 

краєзнавців Бердичівщини з шанувальниками історії рідного краю в 

центральній міській бібліотеці. 

244. Світла Л. Наші краєзнавці — постійні учасники семінарів у 
Санкт-Петербурзі. РІО-Бердичів. 2016. № 38. 10 травня. С. 3. — 

Про щорічну участь у міжнародному науковому семінарі 

краєзнавців у Санкт-Петербурзі. 
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245. Дроботюк Т. Музей історії міста збагатився новими 
експонатами. Бердичів. 2015. № 19. 21 травня. С. 2. — Про 

організацію специфічної роботи Музею історії міста у 

Міжнародний день музеїв. 
246. Рада міської організації ветеранів вітає з днем народження 

активістів ветеранського руху: Земля Бердичівська. 2015. № 28. 

10 липня. С. 2. — Про привітання з Днем народження. 

247. Кучерява В. Осіння виставка буяє різноманіттям кольорів… 
Бердичівський погляд. 015. № 41. 15 жовтня. С. 7. — Про відкриття 

виставки Спілки вільних художників та народних майстрів у 

виставковій залі музею і проведення Скавронським П. С. екскурсії 
по музею для зацікавлених глядачів. 

248. Кучерява В. М. У Бердичівську художню школу завітало свято! 

Бердичівський погляд. 2015. № 41. 15 жовтня. С. 7. — Про виступ 

директора Музею історії міста Бердичева П. Скавронського на 
святі День художника в Бердичівській художній школі та 

висловлення подяки за творчу співпрацю музею і художньої школи. 

249. Бенедюк О. «Хто не знає свого минулого, той не має 
майбутнього». Земля Бердичівська. 2015. № 49. 20 листопада. С. 4. 

— Про проведення у м. Бердичеві Всеукраїнської науково-

краєзнавчої конференції з міжнародною участю «Бердичів від 
давнини до сьогодення». 

250. Кучерява В. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція 

«Бердичів від давнини до сьогодення»: особистості, напрямки, 

підсумки. Бердичівський погляд. 2015. № 47. 26 листопада. С. 4. 

2016 рік 
251. «Батькивщина» сделала подарок городскому музею. Бердичев 

деловой. 2016. № 1. 11 января. С. 3. — Про передачу Музею історії 
міста Бердичева папки з документами про фіксацію збитків 

нанесених німецькими військами підприємствам та організаціям 

міста Бердичева. 
252. Богданович А. Бердичівські свободовці звинувачують 

директора Музею історії міста в пропаганді комуністичної 

ідеології. Бердичівський погляд. 2016. № 10. 17 березня. С. 2. 

253. Заремський Д. Добігає кінця важкий процес перейменування 
вулиць. Бердичев деловой. 2016. № 13. 4 апреля. С. 4. — Про 

пропозицію П. Скавронського перейменувати вул. Котовського на 

вул. Джозефа Конрада. 



233 
 

254. Павловська А. У Бердичеві триває процес перейменування 
вулиць. РІО-Бердичів. 2016. № 28. 5 квітня. С. 2. — Про пропозицію 

П. Скавронського перейменувати вул. Котовського на вул. 

Джозефа Конрада. 
255. Семчук С. Бердичівський фан-клуб зробив музею історії цінний 

подарунок. РІО-Бердичів. 2016. № 40. 17 травня. С. 3. — Про 

передачу музею колекції історично важливих археологічних 

музейних предметів. 
256. Кучерява В. Музей, в який хочеться повернутися… 

Бердичівський погляд. 2016. № 18-19. 19 травня. С. 5. — Про 

створення в Музеї історії міста Бердичева нової зали «Митці 
Бердичева». 

257. Астапюк І. М., Панчук М. В. Кобзар в пам’яті кожного. Земля 

Бердичівська. 2016. № 22. 3 червня. С. 7. — Про участь в зустрічі з 

дочкою українського письменника Миколи Шпака Тетяною 
Лебединською в приміщенні міської бібліотеки та співпрацю з нею 

бердичівських краєзнавців. 

258. Рєдіна В. Бердичівляни мають змогу долучитися до 
прекрасного, відвідавши виставку. РІО-Бердичів. 2016. № 46. 

7 червня. С. 2. — Про відкриття персональної виставки художника 

В. Татаринцева у виставковій залі Музею історії міста Бердичева.  
259. Бердичівські краєзнавці на Всеукраїнській конференції в 

Чуднові. Бердичів. 2016. № 37. 15 вересня. С. 5. — Про проведення в 

Чуднові науково-краєзнвчої конференції присвяченій 600-річчю 

першої згадки про Чуднів в історичних документах.  
260. Семчук С. Бердичівський краєзнавець представив на сторінках 

книги історію своєї Батьківщини. РІО-Бердичів. 2016. № 77. 

23 вересня. С. 3. — Про участь в презентації нової книги 
А. Горобчука «Бердичів. Історія міста від заснування до 

сьогодення». 

261. Кучерява В. Презентація історико-краєзнавчого нарису 
Анатолія Горобчука «Бердичів. Історія міста від заснування до 

сьогодення»: новий погляд, нові відкриття. Бердичівський погляд. 

2016. № 38. 29 вересня.С. 2. — Про участь в презентації нової 

книги А. Горобчука. 
262. Кучерява В. Коли співають діти — майбутнє є в країни 

(Картинки зі Свята першокласників у музичній школі). Бердичівські 
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новини. 2016. № 39. 6 жовтня. С. 4. — Про участь в заході в 
музичній школі. 

263. Слівінська С. З любов’ю до Бердичева. Земля Бердичівська. 

2016. № 40. 7 жовтня. С. 4. — Про участь разом з групою освітян з 
Бердичева у відкритті виставки робіт бердичівського художника 

О. С. Яцюка у Національному музеї Тараса Шевченка в Києві. 

264. Кучерява В. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція з 

міжнародною участю «Музеї Бердичівського краю: історія та 
сучасність»: думки і враження. Бердичівський погляд. 2016. № 46. 

24  листопада. С.  6. 

265. Желєзницький М. Бердичівляни можуть поринути в історію 
хрещення Польщі, відвідавши виставку в музеї. РІО-Бердичів. 2016. 

№ 98. 6 грудня. С.  3. — Про урочисте відкриття виставки з 

нагоди 1050-ї річниці Хрещення Польщі у виставковій залі Музею 

історії міста Бердичева (фото). 
266. Кучерява В. Джозеф Конрад: «… силою друкованого слова 

змусити вас чути, змусити вас відчувати і … змусити вас 

бачити…». Бердичівський погляд. 2016. № 49. 15 грудня. С. 5. — 
Про спільне написання 45-ти краєзнавчих статей у співавторстві з 

Михайлом Бедьом. 

2017 рік 
267. Семчук С. Віддаючи шану борцям за єдність держави, Бердичів 

відзначив День Соборності України. РІО-Бердичів. 2017. № 7. 

24 січня. С. 2. — Про участь в заході присвяченому Дню 

Соборності України. 
268. Інформаційний лист. Бердичівський погляд. 2017. № 9. 

2 березня. С. 6. — Про підготовку до проведення в Бердичеві 

Міжнародної науково-краєзнавчої конференції «Бердичів крізь 
призму століть». 

269. Доманський О. В Бердичівському музеї відкрилась художня 

виставка «Жінка надихає». РІО-Бердичів. 2017. № 20. 10 березня. 
С. 2. 

270. Семчук С. До 90-річчя від дня народження відомого тренера 

Віталія Лонського в Бердичеві пройшла виставка. РІО-Бердичів. 

2017. № 31. 18 квітня. С. 3. 
271. Кучерява В. На виставці до 90-річчя від дня народження Віталія 

Лонського. Бердичівський погляд. 2017. № 16. 20 квітня. С. 3. 
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272. Крикотнюк Л. Йому було б 90…Земля Бердичівська. 2017. 
№ 16. 21 квітня. С. 1. — Про відкриття виставки присвяченій 90-

річчю від дня народження Віталія Лонського. 

273. Кучерява В. Дивовижний світ вишивок майстринь міста на 
виставці у музеї історії Бердичева. Земля Бердичівська. 2017. № 18. 

5 травня. С. 7. 

274. Кучерява В. Дивовижний світ вишивок майстринь міста на 

виставці у Музеї історії. Бердичівський погляд. 2017. № 19. 
11 травня. С. 4.  

275. Погляд в історію рідного міста. Земля Бердичівська. 2017. № 19. 

12 травня. С. 4. — Про відвідання вихованцями дошкільного 
навчального закладу «Ялинка» Музею історії міста Бердичева. 

276. Семчук С. Вишиті рушники та моделі військової техніки — 

прикраси виставки у Музеї історії Бердичева. РІО-Бердичів. 2017. 

№ 41. 23 травня. С. 2. — Про виставку картин бердичівських 
вишивальниць у виставковій залі Музею історії міста Бердичева в 

комплексі з роботами гуртка стендового моделювання Центру 

позашкільної освіти імені О. Разумкова. 
277. Астапюк І. М. Над світом квітне вишиванка. Освіта. 2017. № 21-

22. 24 травня - 1 червня. С. 9. — Про виставку картин 

бердичівських вишивальниць у виставковій залі Музею історії 
міста Бердичева. 

278. Кучеряв  В. Всі роботи — рукотворне диво. Освіта. 2017. № 21-

22. 24 травня – 1 червня. С. 9. — Про виставку картин 

бердичівських вишивальниць у виставковій залі Музею історії 
міста Бердичева. 

279. Семчук С. Виставка неймовірних робіт випускників художньої 

школи відкрилась у Бердичеві. РІО-Бердичів. 2017. № 48. 16 червня. 
С. 3. 

280. Кучерява В. У музеї історії м. Бердичева презентували виставку 

робіт учнів художньої школи. Бердичівський погляд. 2017. № 25. 22 
червня. С. 4. 

281. Доманський О., Семчук С. В Бердичеві пройшла міжнародна 

науково-краєзнавча конференція. РІО-Бердичів. 2017. № 51. 

27 червня. С. 2. 
282. Кучерява В. Відкриття документальної фотовиставки 

«Самаритяни з Маркової» (Польща) у залі Музею історії міста 

Бердичева. Бердичівський погляд. 2017. № 26. 29 червня. С. 2. 
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283. Кучерява В. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція з 
міжнародною участю «Бердичів крізь призму століть» об’єднала 

учасників різних областей України. Бердичівський погляд. 2017. 

№ 26. 29 червня. С. 4. 
284. Поздоровлення. Земля Бердичівська. 2017. № 26. 30 червня. С. 3. 

— Привітання до дня народження Ради міської організації 

ветеранів. 

285. Кучерява В. Симфонія талантів освітян міста на виставці 
рукоділля і творчості у Музеї історії. Бердичівський погляд. 2017. 

№ 39. 28 вересня. С. 2. 

286. Лукуц Ю. Бердичівські краєзнавці на краєзнавчих читаннях на 
Ківерцівщині Волинської області. Бердичівський погляд. 2017. 

№ 40. 5 жовтня. С. 4. — Про участь у краєзнавчих читаннях 

«Минуле і сучасне Волині та Полісся, Ківерцівщина та Олика в 

історії України та Волині». 
287. Кучерява В. Відкриття персональних виставок вихованців 

Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова у Музеї історії міста. 

В. Кучерява. Бердичівський погляд. 2017. № 44. 2 листопада. С. 7. 

2018 рік 
288. Семчук С. Дві школярки з Бердичева презентували путівник 

історичних та культурних пам’яток єврейства. РІО-Бердичів. 2018. 
№ 5. 16 січня. С. 3. 

289. Кучерява В. Путівник «Слідами історії та культури 

Бердичівського єврейства» презентували у Музеї історії 

м. Бердичева. Бердичівський погляд. 2018. № 2-3. 18 січня. С. 2. 
290. Степовий В. Слідами бердичівського єврейства. Житомирщина. 

2018. № 7. 30 січня. С. 1. — Про презентацію путівника «Слідами 

історії та культури бердичівського єврейства». 
291. Ковтонюк В. У Музеї історії міста відомий історик та 

краєзнавець Геннадій Махорін презентував книгу Українська 

національна революція 1917-1922 рр. та її перебіг на 
Житомирщині». Бердичівський погляд. 2018. № 9. 1 березня. С. 3. — 

Про захід проведений в Музеї історії міста Бердичева. 

292. Семчук С. Прекрасну половину бердичівлян художники 

привітали виставкою власних робіт. РІО-Бердичів. 2018. № 20. 
9 березня. С. 2. — Про відкриття виставки в Музеї історії міста 

Бердичева.  
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293. Кучерява В. Десятикласниця Ангеліна Кулачок — краєзнавець 
із душею романтика. Бердичівський погляд. 2018. № 12. 22березня. 

С. 4. — Про створення книги «Слідами історії та культури 

бердичівського єврейства» та про його співавторів. 
294. Доманський О. Команда учнів, вчителів та батьків 

Бердичівської школи-інтернату представила колекцію власних 

доробок/ РІО-Бердичів. 2018. № 27. 3 квітня. С. 3. — Про 

відкриття виставки виробів учнів Бердичівської загальноосвітньої 
школи-інтернат в Музеї історії міста Бердичева. 

295. Кучерява В. Анатолій Горобчук презентував нову книгу «Мій 

Бердичів в історичних нарисах». Бердичівський погляд. 2018. № 14. 
5 квітня. С. 3. — Про участь в заході-презентації нової книги. 

296. Кучерява В. Симфонією краси чотирьох пір року прозвучала 

виставка творчих робіт учнів КНЗ «Бердичівська школа-інтернат І-

ІІІ ступенів» у Музеї історії міста. Бердичівський погляд. 2018. 
№ 15. 12 квітня. С. 2. — Про відкриття виставки виробів учнів 

Бердичівської загальноосвітньої школи-інтернат в Музеї історії 

міста Бердичева. 
297. Семчук С. Справжні шедеври з солоного тіста роблять учні 

Бердичівської художньої школи. РІО-Бердичів. 2018. № 33. 

24 квітня. С. 3. — Про відкриття виставки картин з солоного 
тіста учнів художньої школи у виставковій залі Музею історії 

міста Бердичева (фото). 

298. Кучерява В. Весна з українським шармом на виставці творчих 

робіт учнів Бердичівської художньої школи. Бердичівський погляд. 
2018. № 18. 3 травня. С. 7. — Про відкриття виставки картин з 

солоного тіста учнів художньої школи у виставковій залі Музею 

історії міста Бердичева (фото). 
299. Доманський О. У Музеї історії відкрилась виставка художника 

Миколи Романчука. РІО-Бердичів. 2018. № 41. 22 травня. С. 3.  

300. Кучерява В. На презентацію путівника «Музей Оноре де 
Бальзака у Верхівні» запросила бердичівлян старший науковий 

співробітник Житомирського обласного краєзнавчого музею 

Людмила Журавська». Бердичівський погляд. 2018. № 21. 24 травня. 

С. 5. — Про проведення заходу в Музеї історії міста Бердичева. 
301. Кучерява В. Зустріч освітян двох міст обласного значення: 

новоград-волинці у полікультурному Бердичеві. Бердичівський 
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погляд. 2018. № 22. 31 травня. С. 4. — Про відвідування новоград-
волинськими вчителями Музею історії міста Бердичева. 

302. Кучерява В. На виставці світлих картин світлої людини — 

бердичівського художника Миколи Васильовича Романчука. 
Бердичівський погляд. 2018. № 22. 31 травня. С. 2. — Про 

відкриття персональної виставки художника Миколи Романчука в 

Музеї історії міста Бердичева. 

303. Кучерява В. Випуск вихованців Бердичівської художньої школи 
і відкриття виставки творчих робіт учнів: дві події в одному місці в 

один час. Бердичівський погляд. 2018. № 24. 14 червня. С. 2. — Про 

співпрацю музею та художньої школи. 
304. Астапюк І. М., Панчук М. В. Пізнавальна екскурсія освітян-

профспілчан на Житомирщину. Земля Бердичівська. 2018. № 24. 15 

червня. С. 4. — Про участь у виїзному семінарі-екскурсії освітян 

Бердичева до м. Житомира. 
305. Кучерява В. Благословення Всесвіту: персональна виставка 

бердичівської художниці Ольги Дзюрбей «Дивосвіт душі». 

Бердичівський погляд. 2018. № 25. 21 червня. С. 4. — Про участь у 
відкритті виставки Ольги Дзюрбей в Житомирській обласній 

універсальній науковій бібліотеці ім. О. Ольжича.  

306. Малишкіна Є. Виїзний семінар-екскурсія освітян Бердичева: 
маршрутами Житомирщини. Бердичівський погляд. 2018. № 25. 

21 червня. С. 2. — Про участь у виїзному семінарі-екскурсії освітян 

Бердичева до м. Житомира. 

307. Семчук С. В Музеї історії відкрили виставку «100 років 
боротьби, Українська революція 1917-1921». РІО-Бердичів. 2018. 

№ 51. 26 червня. С. 4. — (Фото). 

308. Кучерява В. Члена Президії Правління Національної спілки 
краєзнавців України, голову Житомирської обласної організації 

НСКУ, директора Музею історії міста Бердичева Павла 

Скавронського нагородили ювілейною медаллю «90 років журналу 
«Краєзнавство». Бердичівський погляд. 2018. № 26. 28 червня. С. 6. 

309. Ковтонюк В. Виставка «100 років боротьби: Українська 

революція 1917-1921» відкрилась у Музеї історії міста. 

Бердичівський погляд. 2018. № 27. 5 липня. С. 3. — (Фото). 
310. Кучерява В. Різьблений дивосвіт майстра народної творчості, 

бердичівлянин Олександра Вахніцького. Бердичівський погляд. 

2018. № 28. 12 липня. С. 5. — Про відкриття персональної 
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виставки різьбяра Олександра Вахніцького у виставковій залі 
Музею історії міста Бердичева. 

311. Кучерява В., Панчук М. Навчання й відпочинок поєднали 

освітяни-профспілчани Бердичева під час семінару-експедиції. 
Бердичівський погляд. 2018. № 29. 19 липня. С. 2. — Про участь в 

науковій краєзнавчій експедиції за маршрутом Бердичів — Кодня — 

Житомир — Липки — Бердичів. 

312. Семчук С. П’ять інформаційних таблиць про події Голокосту 
встановить німецький фонд у місті. РІО-Бердичів. 2018. № 75. 18 

вересня. С. 2. — Про участь у робочій нараді спільно з 

представниками Фонду «Меморіал убитим євреям Європи» по 
підготовці інформаційних стел пам’яті жертв Голокосту у 

Бердичеві. 

313. Семчук С. До 20-річчя «Вернісажу» в Музеї історії організували 

виставку неймовірних робіт. РІО-Бердичів. 2018. № 83. 16 жовтня. 
С. 3. — Про відкриття виставки «Осінній вернісаж» в музеї та 

вручення сертифікатів її учасникам. 

314. Кучерява В. «Вернісаж» запрошує на осінній вернісаж із 
любов’ю до України і життя. Бердичівський погляд. 2018. № 42. 

18 жовтня. С. 6. — Про відкриття виставки «Осінній вернісаж» в 

музеї та вручення сертифікатів її учасникам. 
315. Кучерява В. Директор Музею історії Павло Скавронський 

повернувся з високою нагородою з VІІ Всеукраїнського істотко-

культурологічного форуму «Сікорські читання». Бердичівський 

погляд. 2018. № 45. 8 листопада. С. 4. 
316. Сискова Д. У Музеї історії Бердичева відкрилась виставка 

Олександра Котвіцького. РІО-Бердичів. 2018. № 95. 27 листопада. 

С. 3. — Про представлення творчості О. Котвіцького у 
виставковій залі Музею історії міста Бердичева. 

317. Кучерява В. Чотири пори року ЦПО ім. О. Разумкова: 

Церемонія нагородження «Кращий разумковець-2018». 
Бердичівський погляд. 2018. № 49. 6 грудня. С. 2. — Про участь в 

Церемонії нагородження «Кращий разумковець – 2018» в ЦПО 

ім. О. Разумкова. 

318. Лукуц Ю. Бердичівські краєзнавці на регіональній конференції 
в Новоград-Волинському. Бердичівський погляд. 2018. № 49. 

6 грудня. С. 4. 
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319. Кучерява В. Три майстри-різьбярі запрошують у казку, що 
народилася з дерева… Бердичівський погляд. 2018. № 51. 20 грудня. 

С. 5. — Про відкриття виставки виробів бердичівських різьбярів у 

виставковій залі Музею історії міста Бердичева. 
320. Кучерява В. Житомирська археологічна експедиція підбила 

підсумки першого археологічного дослідження міста Бердичева на 

території монастиря Босих кармелітів. Бердичівський погляд. 2018. 

№ 52. 27 грудня. С. 2. — Про проведення прес-конференції в Музеї 
історії міста Бердичева. 

321. Доманський О. Вперше за 170 років в Бердичівському кляшторі 

провели археологічні розкопки. РІО-Бердичів. 2018. № 102. 
21 грудня. С. 2. — Про проведення прес-конференції в Музеї історії 

міста Бердичева. 

2019 рік 

322. Бердичівські військові передали до Музею історії друковані 
видання. РІО-Бердичів. 2019. № 3-4. 11 січня. С. 4. 

323. Кучерява В. Ошибана, або живопис квітами від бердичівської 

майстрині Лариси Кравченко. Бердичівський погляд. 2019. № 2-3. 
17 січня. С. 4. — Про відкриття персональної виставки картин 

виконаних в техніці «ошибана» бердичівської майстрині Лариси 

Кравченко в Музеї історії міста Бердичева. 
324. Семчук С. Творчий тандем краєзнавця і школярок порадував 

бердичівлян новою книгою. РІО-Бердичів. 2019. № 8. 25 січня. С. 4. 

— Про проведення презентації книги «Бердичівське єврейство в 

іменах» у Музеї історіє міста Бердичева. 
325. Семчук С. Про жорстоке винищення єврейського народу 

згадали бердичівляни. РІО-Бердичів. 2019. № 9. 29 січня. С. 3. — 

Про виступ на мітингу у Міжнародний день пам’яті жертв 
Голокосту. 

326. Соболь В. Таємниці Бердичівської фортеці. Коли їх зможемо 

відкрити? Житомирщина. 2019. № 7. 29 січня. С. 6. — Про 
проведення прес-конференції археологів в Музеї історії міста 

Бердичева. 

327. Ковтонюк В. Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту в 

Бердичеві. Бердичівський погляд. 2019. № 5. 31 січня. С. 3. — Про 
виступ на мітингу у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. 
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328. Кучерява В. У Музеї історії презентовано збірник біографічних 
нарисів «Бердичівське єврейство в іменах». Бердичівський погляд. 

2019. № 5. 31 січня. С. 2. 

329. Малишкіна Є. Українські митці-патріоти ― батько та син 
Ярмолюки: відкритий урок для учнів Бердичівської художньої 

школи. Бердичівський погляд. 2019. № 5. 31 січня. С. 5. — Про 

участь в заході в Бердичівській художній школі. 

330. Семчук С. В Бердичеві нагородили тих, кого по праву вважають 
гордістю міста. РІО-Бердичів. 2019. № 18. 1 березня. С. 3. — Про 

отримання нагороди «Відзнака року» на щорічній Церемонії 

перемог, здобутків бердичівлян (фото). 
331. Соболь В. Краєзнавство — сенс життя. Житомирщина. 2019. 

№ 17. 2-5 березня. С. 1, 6. — Про краєзнавчу діяльність 

Скавронського П. С. 

332. Кучерява В. На виставці картин Спілки вільних художників та 
народних майстрів «Вернісаж» для жінок — і квіти, і натхнення, і 

любов…Бердичівський погляд. 2019. № 11. 14 березня. С. 2. — Про 

відкриття виставки бердичівських художників «Жінка надихає» в 
Музеї історії міста Бердичева. 

333. Семчук С. Виставку про «страчених голодом» презентували у 

Музеї історії Бердичева. РІО-Бердичів. 2019. № 27. 2 квітня. С. 3. — 
Про відкриття виставки «Страчені голодом: невідомий геноцид 

українців 1932-1933 рр.» в Музеї історії міста Бердичева. 

334. Кучерява В. Відкрито фотовиставку «Страчені голодом: 

невідомий геноцид українців 1932-1933 років». Бердичівський 
погляд. 2019. № 14. 4 квітня. С. 3. 

335. Семчук С. Юні бердичівські «разумковці» представили 

дивовижну Великодню виставку. РІО-Бердичів. 2019. № 35-36. 
3 травня. С. 3. — Про відкриття Великодньої виставки в Музеї 

історії міста Бердичева та проведення майстер-класу з 

писанкарства. 
336. Сискова Д. Бердичівляни вшанували пам’ять жертв політичних 

репресій. РІО-Бердичів. 2019. № 41. 21 травня. С. 2. — Про участь 

в покладанні квітів до пам’ятного знаку Жертвам політичних 

репресій. 
337. Доманський О. Аж двома науковими конференціями Бердичів 

зустрічає 220-річницю з дня народження Бальзака. РІО-Бердичів. 

2019. № 42. 24 травня. С. 4. 
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338. Астапюк І., Панчук М. Незабутня подорож освітян 
бальзаківськими місцями: Бердичів — Верхівня. Бердичівський 

погляд. 2019. № 22. 30 травня. С. 2. — Про участь в науково-

краєзнавчій експедиції до с. Верхівні Ружинського району. 
339. Астапюк І., Панчук М., По Бальзаківських місцях 

Житомирщини. Освіта. 2019. № 21-22. 5-12 червня. С. 7. — Про 

участь в науково-краєзнавчій експедиції до с. Верхівні Ружинського 

району. 
340. Кучерява В. У сузір’ї музики: звітний концерт музичної школи. 

Бердичівський погляд. 2019. № 23. 6 червня. — С. 6. — Про участь 

в звітному концерті музичної школи. 
341. Кучерява В. Випускники Бердичівської художньої школи 

розповідають про світ барвами, пишуть почуттями. Бердичівський 

погляд. 2019. № 23. 6 червня. С. 6. — Про випуск учнів художньої 

школи: вручення свідоцтв та відкриття виставки їх творчих робіт 
в Музеї історії міста Бердичева. 

342. Сискова Д. Бердичівська художня школа відзначила дипломами 

своїх випускників. РІО-Бердичів. 2019. № 46. 7 червня. С. 4. — Про 
випуск учнів художньої школи: вручення свідоцтв та відкриття 

виставки їх творчих робіт в Музеї історії міста Бердичева. 

343. Малишкіна Є. «За солідарність і єднання»: семінар-зустріч 
колег-освітян, профспілкових лідерів двох міст, — Бердичева та 

Рівного. Бердичівський погляд. 2019. № 24. 13 червня. С. 5. — Про 

відвідання Музею історії міста Бердичева профспілковими 

лідерами з Рівного. 
344. Семчук С. В Музеї історії Бердичева відбулася науково-

краєзнавча конференція. РІО-Бердичів. 2019. № 51. 25 червня. С. 4. 

— Про проведення в Бердичеві науково-краєзнавчої конференції  
«Бердичівська земля як феномен розвитку європейської культури». 

345. Кучерява В. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція 

«Бердичівська земля як феномен розвитку європейської культури та 
мистецтва»: нотатки та роздуми. Бердичівський погляд. 2019. № 26. 

27 червня. С. 4. 

346. Оголошення. Земля Бердичівська. 2019. № 26. 28 червня. С. 4. 

— Привітання з 70-річним ювілеєм від Ради міської організації 
ветеранів України. 
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347. Вітання колективу Музею історії м. Бердичева. Земля 
Бердичівська. 2019. № 29. 18 липня. С. 5. — Привітання з 70-річним 

ювілеєм. 

348. Вітання педагогічної громадськості та краєзнавчої спільноти 
міста. Бердичівський погляд. 2019. № 29. 18 липня. С. 5. — 

Привітання з 70-річним ювілеєм. 

349. Вітання редакції видання «Бердичівський погляд». 

Бердичівський погляд. 2019. № 29. 18 липня. С. 5. — Привітання з 
70-річним ювілеєм. 

350. Семчук С. Талант не має меж: неймовірна бердичівлянка Інна 

Августинська і її неймовірні картини. РІО-Бердичів. 2019. № 69. 
27 серпня. С. 3. — Про персональну виставку випускниці 

Бердичівської художньої школи. 

351. Кучерява В. «Твій талант, Україно»: персональна виставка юної 

художниці Інни Августинської у Музеї історії міста Бердичева. 
Бердичівський погляд. 2019. № 35. 29 серпня. С. 3. — Про 

персональну виставку випускниці Бердичівської художньої школи. 

352. Соболь В. Захищаючи пам’ять. Житомирщина. 2019. № 65. 
31 серпня – 3 вересня. С. 7. 

353. Слівінська С., Лавренов О. Йдемо разом із вами — справжніми 

лідерами колективів. Післямова до семінару профактиву освітніх 
закладів Бердичева у столиці. Бердичівський погляд. 2019. № 35. 

29 серпня. С. 4. 

354. Бовкун С. Цвіт європейського Бердичева. Житомирщина. 2019. 

№ 67. 11-13 вересня. С. 11. — Про книгу «Бердичівське єврейство в 
іменах». 

355. Красавіна А. Музей історії міста Бердичева — учасник 

Всеукраїнського проекту «Найкращі пам’ятки України — обрані 
Народом». Бердичівський погляд. 2019. № 39. 26 вересня. С. 4. — 

Розповідь про стан голосування на інтернет-сайті. 

356. Ларін О. Феномен Ізі-газировщика. Житомирщина. 2019. № 76. 
9-11 жовтня. С. 9. — Пропозиції про спроби увічнити пам’ять про 

Ізю-газировщика. 

357. Кучерява В. Осінній вернісаж від «Вернісажу» ― Спілки 

вільних художників та народних майстрів. Бердичівський погляд. 
2019. № 42. 17 жовтня. С. 2. — Про відкриття традиційної 

виставки членів Спілки вільних художників та народних майстрів 

«Вернісаж» у Музеї історії міста Бердичева. 
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358. Кучерява В. Ювілей Бердичівської художньої школи: у 40 років 
життя лише починається. Бердичівський погляд. 2019. № 42. 

17 жовтня. С. 2. — Про участь в ювілейному засіданні до 40-річчя 

Бердичівської художньої школи. 
359. Одним рядком (+ фото). Земля Бердичівська. 2019. № 42. 

18 жовтня. С. 3. — Про участь в ювілейному засіданні до 40-річчя 

Бердичівської художньої школи. 

360. Семчук С. Бердичівлянам презентували фільм про талановитого 
митця Сергія Танадайчука (Фото). РІО-Бердичів. 2019. № 85. 

22 жовтня. С. 3. — Про створення та презентацію фільму «Моє 

мистецтво. Сергій Танадайчук». 
361. Кучерява В. Презентація документального фільму «Мистецтво. 

Сергій Танадайчук». Бердичівський погляд. 2019. № 43. 24 жовтня. 

С. 3.  

362. Семчук С. Свій життєвий щоденник у картинах презентував 
бердичівський художник Сергій Шустер. РІО-Бердичів. 2019. № 90. 

8 листопада. С. 4. — Про відкриття персональної виставки 

бердичівського художника Сергія Шустера. 
363. Кучерява В. Художник Сергій Шустер: «Мої картини ― 

щоденник життя…». Бердичівський погляд. 2019. № 46. 

14 листопада. С. 4. — Про відкриття персональної виставки 
бердичівського художника Сергія Шустера. 

364. Малишкіна Є. Семінар-зустріч освітян двох міст обласного 

значення ― Бердичева і Коростеня. Бердичівський погляд. 2019. 

№ 50. 12 грудня. С. 5. — Про відвідання Музею історії міста 
Бердичева освітянами з Коростеня. 

― о ― 
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Х — УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА 
РЕГІОНАЛЬНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ, ФОРУМАХ І 

СЕМІНАРАХ 

 

1996 рік 

1. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Малинщина у 

просторі і часі», присвячена 150-річчю від дня народження 

М. М. Миклухо-Маклая, 150-й річниці від часу подорожі 
Т. Г. Шевченка на Правобережну Україну, 125-й річниці від часу 

заснування Малинської паперової фабрики та 10-й річниці 

Чорнобильської трагедії, яка відбулась 25-27 вересня 1996 р. в 
м. Малині, Житомирської обл. на базі Малинської міської ради. — 

Доповідь: «Г. Г. Богун — невтомний дослідник Житомирщини». 

1997 рік 

2. Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Велика 
Волинь. Старокостянтинів і край в просторі часу», яка відбулась 29-

30 травня 1997 р. в м. Старокостянтинові, Хмельницької обл., 

присвячена 470-річчю від дня народження князя К. В. Острозького. 
― Доповідь: «Геофізичні умови Старокостянтинова». 

3. Всеукраїнська науково-краєзнавча-конференція «Українська 

національна ідея: історія і сучасність», яка відбулась 25-27 червня 
1997 р. в м. Житомирі, присвячена 90-річчю від дня народження 

О. Ольжича, 80-річчю Української Народної Республіки, 90-річчю 

від часу заснування в Житомирі товариства «Просвіти». ― 

Доповідь: «А. П. Кащук — педагог і краєзнавець». 
4. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Житомирщина 

крізь призму століть» присвячена 60-річчю утворення 

Житомирської області, яка відбулась 17-19 вересня 1997 р. в 
м. Житомирі. ― Доповідь: «Топонімічна спадщина Г. Г. Богуна». 

1998 рік 

5. ІХ Міжнародна наукова історико-краєзнавча конференція «Минуле 
і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і Волинь», яка 

відбулась 20-23 січня 1998 р. в м. Луцьку та м. Володимир-

Волинському, Волинської обл., присвячена 1010-й річниці першої 

літописної згадки про Володимир-Волинський і 100-річчю від дня 
народження Олександра Цинкаловського. ― Доповідь: «Вивчення 

теми "План і карта" на краєзнавчій основі в школах Володимир-

Волинського району». 
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6. Всеукраїнська історико-краєзнавча науково-практична конференція 
«Поділля і Південно-Східна Волинь в роки Визвольної війни 

середини ХVІІ століття», яка відбулась 19 вересня 1998 р. в 

смт. Стара Синява, Хмельницької обл., присвячена 350-річчю 
початку визвольної війни та 350-річчю Пилявської битви. ― 

Доповідь: «Козацькі часи на Бердичівщині». 

7. Міжнародна науково-краєзнавча конференція «Національні 

меншини правобережної України: історія і сучасність», яка 
відбулася 15-17 жовтня 1998 р. в м. Новограді-Волинську, 

Житомирської обл. ― Доповідь: «Геноцид проти єврейського 

населення під час німецько-фашистської окупації Бердичева». 

1999 рік 

8. Міжнародна науково-краєзнавча конференція «Бердичівська земля 

в контексті історії України», яка відбулась 18-21 травня 1999 р. в 

м. Бердичеві та в с. Верхівня Ружинського р-ну Житомирської обл., 
присвячена 200-річчю від дня народження видатного французького 

письменника Оноре де Бальзака. ― Доповідь: «Топоніміка 

Бердичівщини». 
9. ІV Міжнародний науково-методичний семінар з топографії і 

картографії «Науково-методичне забезпечення навчального 

процесу з топографії і картографії на географічних факультетах 
університетів та в школах з поглибленим вивченням географії», 

який відбувся 14-17 вересня 1999 р. на базі кафедри фізичної 

географії та картографії Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна в м. Харкові. ― Доповідь: «Використання 
топографічної карти своєї області як дидактичного роздавального 

матеріалу». 

2000 рік 
10. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Болохівщина: 

земля і люди», яка відбулась 23-24 червня 2000 р. в смт. Стара 

Синява, Хмельницької обл. та смт Любар, Житомирської обл. і була 
присвячена 850-річчю від першої літописної згадки про болохівську 

землю. 

11. Міжнародна науково-краєзнавча конференція «Житомирщина на 

зламі тисячоліть», яка відбулась 20-23 вересня 2000 р. в 
м. Житомирі, присвячена 100-річчю з часу заснування Товариства 

дослідників Волині, 10-річчю відновлення Житомирського науково-

краєзнавчого товариства дослідників Волині та 135-річчю з часу 
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заснування Житомирського краєзнавчого музею. ― Доповідь: 
«Розвиток краєзнавства на Бердичівщині: історія і сучасність». 

12. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Краєзнавство і 

туризм: освіта, виховання, стиль життя», яка відбулась 9-
11 листопада 2000 р. на базі Херсонського державного 

педагогічного університету в м. Херсоні. ― Доповідь: «Розвиток 

краєзнавства на Бердичівщині: історія і сучасність». 

13. Науково-практична конференція «Географічна наука і освіта в 
Україні», яка відбулась 27-28 листопада 2000 р. на базі 

географічного факультету Київського національного університету 

ім. Т. Шевченка в м. Києві. ― Доповідь: «Поглиблене вивчення 
географії: досвід, проблеми, перспективи». 

2001 рік 

14. ІІ Міжнародна наукова конференція «Фальцфейнівські читання», 

яка відбулась 25-27 квітня 2001 р. на базі психолого-природничого 
факультету Херсонського державного педагогічного університету в 

м. Херсоні. ― Доповідь: «Формування поняття про 

природоохоронні території на основі краєзнавчого матеріалу в 
шкільному курсі "Географія України"». 

15. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Бердичівщина: 

поступ у третє тисячоліття», яка відбулась 15-17 травня 2001 р. в 
м. Бердичеві Житомирської обл., присвячена 100-річчю від дня 

народження відомого педагога і краєзнавця Г. Г. Богуна (1901-

1981 рр.). ― Доповідь: «Подвижник краєзнавства (До 100-річчя від 

дня народження Г. Г. Богуна). 
16. V Міжнародний семінар з топографії і картографії «Науково-

дослідницька робота студентів і школярів з топографії і 

картографії», який відбувся 10-14 вересня 2001 р. на базі кафедри 
фізичної географії та картографії Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна в м. Харкові. ― Доповідь: «З 

досвіду використання карт у процесі підготовки учнівських 
науково-дослідницьких робіт». 

17. Х Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства 

«Історія міст і сіл України в контексті регіональних досліджень», 

яка відбулась 28-29 вересня 2001 р. на базі Донецького державного 
університету в м. Донецьку, присвячена 10-й річниці незалежності 

України. ― Доповідь: «Соціально-економічні особливості розвитку 

Бердичева». 
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18. Міжнародна науково-краєзнавча конференція «Чехи на Волині: 
історія і сучасність», яка відбулась 11-13 жовтня 2001 р. у 

м. Малині Житомирської обл. ― Доповідь: «Сторінки історії 

чеського села Миколаївка». 

2002 рік 

19. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Регіональні 

проблеми розвитку агропромислового комплексу України: 

сучасний стан і перспективи вирішення», яка відбулась 18-
19 березня 2002 р. на базі географічного факультету Київського 

національного університету ім. Т. Шевченка в м. Києві. ― 

Доповідь: «Сучасний стан розвитку агропромислового комплексу 
Бердичівського адміністративного району Житомирської 

області». 

20. VІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Українська 

періодика: історія і сучасність», яка відбулась 17-18 травня 2002 р. 
на базі Львівської наукової бібліотеки ім. Стефаника НАН України 

у м. Львові. ― Доповідь: «Публіцистичний талант П П. Собчика». 

21. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Історія міст і сіл 
Великої Волині в контексті регіональних досліджень», що 

відбулась 28-31 травня 2002 р. в м. Коростені, Житомирської обл. 

― Доповідь: «Основні тенденції соціально-економічного розвитку 
Бердичева на початку ХХІ століття». 

22. Науково-краєзнавча конференція «Роль архівів у дослідженні 

історії міст і сіл Великої Волині», яка відбулась 11-12 червня 

2002 р. в м. Житомирі, присвячена 80-річчю з часу заснування 
Державного архіву Житомирської обл. ― Доповідь: «Шкільний 

архів як джерело знань про освітню та виховну діяльність школи 

та трудову діяльність її працівників». 
23. ХІ Міжнародний науково-методичний семінар з топографії і 

картографії «Навчально-методичне забезпечення безперервної 

географічної і картографічної освіти», який відбувся 9-13 вересня 
2002 р. на базі кафедри фізичної географії та картографії 

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна в 

м. Харкові. ― Доповідь: «З досвіду використання електронного 

атласу України в загальноосвітній школі». 
24. Academia «Актуальні проблеми географії, екології, історії Великої 

Волині на пошану доцента М. Ю. Костриці», що відбулась 

20 вересня 2002 р. в м. Житомирі, присвячена 60-річчю від дня 
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народження та 40-річчю науково-педагогічної діяльності 
М. Ю. Костриці. ― Доповідь: «Уродженець Бердичева 

В. І. Галицький — відомий вчений-географ, педагог і патріот (До 

90-річчя від дня народження)». 
25. Дводенний обласний семінар методистів міських та районних 

методичних кабінетів на тему «Роль і місце краєзнавчого 

компоненту в курсі вітчизняної історії», який було проведено на 

базі шкіл міста Бердичева та Бердичівського району у жовтні 
2002 р. — Доповідь: «Про роботу Бердичівського регіонального 

товариства краєзнавців». 

26. Другий всеукраїнський семінар «Регіональне географічне 
краєзнавство: теорія і практика», що відбувся 11-12 грудня 2002 р. 

на базі кафедри географії України Тернопільського державного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в м. 

Тернополі, присвячений 125-й річниці з дня народження фундатора 
української національної географії С. Л. Рудницького та 10-річчю 

заснування кафедри географії України. ― Доповідь: «Вивчення 

водних об’єктів своєї місцевості в курсі "Рідний край" 
загальноосвітньої школи». 

2003 рік 
27. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Географічна наука 

і освіта в Україні», яка відбулась 27-28 березня 2003 р. на базі 

географічного факультету Київського національного університету 

ім. Т. Шевченка, присвячена 130-річчю Українського географічного 

товариства та 70-річчю географічного факультету. ― Доповідь: «До 
питання про педагогічний вплив творчого колективу науково-

педагогічних працівників географічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка на формування 
особистості студентів». 

28. ХІІ Міжнародний науково-методичний семінар з топографії і 

картографії «Модернізація і реформування середньої, вищої і 
післядипломної географічної та картографічної освіти в країнах 

СНД: досвід, проблеми, перспективи», який відбувся 8-12 вересня 

2003 р. на базі кафедри фізичної географії та картографії 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 
м. Харкові. ― Доповідь: «Удосконалення методики проведення 

учнівських наукових конференцій». 
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29. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Духовні витоки 
Житомирщини», яка відбулась 30 вересня – 2 жовтня 2003 р. в 

м. Житомирі, присвячена 150-річчю від дня народження 

В. Г. Короленка та 200-річчю з часу заснування Житомирського 
театру. ― Доповідь: «Сторінки театрального життя Бердичева в 

20-х — 50-х роках ХХ століття». 

30. Міжнародна науково-краєзнавча конференція «Поляки на Волині: 

історія і сучасність», яка відбулась 17-19 жовтня 2003 р. в 
м. Житомирі. ― Доповідь: «З історії формування та бойового 

шляху 1-го танкового корпусу 2-ї польської армії Війська 

Польського». 
31. ХІІ Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція 

«Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельщина в історії 

України та Волині», яка відбулась 23-24 жовтня 2003 р. в м. Ковелі 

Волинської обл., присвячена 12-й річниці Незалежності України та 
485-й річниці надання Ковелю Магдебурзького права. ― Доповідь: 

«Торчинський маніфест — важливий документ з історії життя 

селянства на Волині середини і другої половини ХVІІІ століття». 
32. VІІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Українська 

періодика: історія і сучасність», яка відбулась 24-26 жовтня 2003 р. 

на базі Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника в м. Львові. 
― Доповідь: «Літописець Бердичівщини кінця ХХ ст.». 

2004 рік 

33. ХІІІ Волинська наукова конференція «Минуле і сучасне Волині та 

Полісся: історія сіл і міст Західного Полісся. Маневиччина», яка 
відбулась 14 квітня 2004 р. в смт. Маневичі та с. Кукли 

Маневицького р-ну, Волинської обл. ― Доповідь: «Краєзнавчий 

курс "Мій Бердичів" в загальноосвітніх школах Бердичева». 
34. ХІІІ Міжнародний науково-методичний семінар з топографії і 

картографії «Нові напрями географічних і картографічних 

досліджень у навчальних закладах країн СНД», який відбувся 13-
17 вересня 2004 р. на базі кафедри фізичної географії та картографії 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 

м. Харкові. ― Доповідь: «Зміст та структура навчального атласу 

світу для шкіл США». 
35. Міжнародна науково-краєзнавча конференція «Житомир в історії 

Волині і України», яка відбулась 15-18 вересня 2004 р. в 

м. Житомирі, присвячена 1120-й річниці з часу заснування 
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Житомира, 200-й річниці з часу набуття Житомиром статусу 
адміністративного центру Волинської губернії та 560-й річниці 

надання Житомиру Магдебурзького права. ― Доповідь: «До 

питання про історію розвитку зв’язку на Бердичівщині». 
36. Наукова конференція «Західне Полісся: історія і культура», яка 

відбулась 3-4 грудня 2004 р. в м. Сарни Рівненської обл., 

присвячена 30-річчю Сарненського історико-етнографічного музею. 

― Доповідь: «Про трактування поняття "Полісся" та пов’язаних з 
ним термінів у сучасній географічній науці». 

2005 рік 

37. Всеукраїнська науково-практична конференція «Бердичів древній і 
вічно молодий», яка відбулась 8-11 червня 2005 р. в м. Бердичеві, 

Житомирської обл., присвячена 575 річниці від часу першої згадки 

місцевості, на якій виник Бердичів, 460-й річниці першої згадки про 

Бердичів в історичних документах та 160-й річниці з часу набуття 
Бердичевом статусу міста. ― Доповідь: «Вісімнадцята армія у боях 

за Бердичів». 

38. Міжнародний науково-методичний семінар з топографії і 
картографії «Географія і картографія: нове в тематиці, структурі, 

змісті і технології створення навчальної літератури, карт і атласів», 

який відбувся 6-10 вересня 2005 р. на базі кафедри фізичної 
географії та картографії Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна в м. Харкові. 

39. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Музейна справа на 

Житомирщині: історія, досвід, проблеми», яка відбулась 25-
27 жовтня 2005 р. в м. Житомирі, присвячена 140-й річниці від часу 

заснування Житомирського обласного краєзнавчого музею. ― 

Доповідь: «Конрадівські експозиції музею історії с. Терехове». 
40. Всеукраїнська науково-практична конференція «Шкільна 

географічна освіта: проблеми і перспективи», яка відбулась 1-

2 листопада 2005 р. на база лабораторії географічної освіти 
Інституту педагогіки АПН України в м. Києві. ― Доповідь: 

«Використання географічного атласу світу для шкіл США при 

вивченні теми „Північна Америка” в 7 класі загальноосвітньої 

школи».  

2006 рік 

41. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Леся Українка і 

родина Косачів в контексті української та світової культури», яка 
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відбулась 24-25 лютого 2006 р. на базі Колодяжненського 
літературно-меморіального музею Л. Українки в с. Колодяжне 

Волинської обл., присвячена 135-річчю від дня народження 

Л. Українки. ― Доповідь: «Ознайомлення з життям і творчістю 
Лесі Українки на уроках літератури рідного краю в 5 класі 

загальноосвітньої школи». 

42. Всеукраїнська науково-практична конференція «Кобудь-

Костянтинів-Старокостянтинів: історія, археологія, культура, 
архітектура», яка відбулась 10-11 березня 2006 р. в 

м. Старокостянтинів, Хмельницької обл., присвячена 800-річчю 

міста Старокостянтинів. ― Доповідь: «Видатні воєначальники ― 
визволителі Старокостянтинова». 

43. VІ Міжнародний науковий семінар «Т. Г. Шевченко і світова 

культура», який відбувся 10-14 травня 2006 р. в м. Санкт-

Петербурзі (Російська Федерація), присвячений 145-річчю з дня 
поховання Т. Г. Шевченка в Санкт-Петербурзі. ― Доповідь: 

«Шевченко і світова культура». 

44. Краєзнавчі літературно-педагогічні читання «Родина Косачів та 
Іван Франко», присвячені 135-річчю від дня народження Лесі 

Українки та 150-річчю від дня народження Івана Франка, які 

відбулись 15-16 червня 2006 р. в с. Колодяжне, Ковельського 
району, Волинської області на базі Колодяжненського літературно-

меморіального музею Лесі Українки. ― Доповідь: «Педагогічна 

спадщина І. Я. Франка». 

45. Наукова конференція «Історія музейництва, пам’яткоохоронної 
справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині», яка 

відбулась 3 вересня 2006 р. в м. Острозі Рівненської обл., 

присвячена 90-річчю відкриття історичного музею і 25-річчю 
створення історико-культурного заповідника в м. Острозі. ― 

Доповідь: «Бої за визволення Острога». 

46. ХV Міжнародний науково-методичний семінар «Наукові основи 
організації і проведення пошуково-творчої роботи студентів та 

учнів у системі безперервної географічної і картографічної освіти», 

який відбувся 12-15 вересня 2006 р. на базі кафедри фізичної 

географії та картографії Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна в м. Харкові. 

47. Наукова конференція «Місто Хмельницький в контексті історії 

України», яка відбулась 12 вересня 2006 р. в м. Хмельницькому, 



253 
 

присвячена встановленню дати „1431 рік” датою найдавнішої 
згадки про Хмельницький в історичних документах. ― Доповідь: 

«3-я гвардійська танкова армія у боях за визволення Проскурова». 

48. ХІХ Волинська науково-практична історико-краєзнавча 
конференція «Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки 

воєнної історії Маневиччини та Полісся», що відбулась 21-

22 вересня 2006 р., в м. Луцьку та смт Маневичах, присвячена 15-й 

річниці Незалежності України, 90-й річниці Брусиловського 
прориву та 100-й річниці від дня народження організатора 

партизанського руху на Волині Антіна Брянського. ― Доповідь: 

«Бойові дії 13-ї армії у межиріччі Случі і Стиру». 
49. Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток 

географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки», яка 

відбулась 27-28 вересня 2006 р. на базі природничо-географічного 

факультету Мелітопольського державного педагогічного 
університету в м. Мелітополі, Запорізької обл., присвячена 50-

річчю Мелітопольського відділу Українського географічного 

товариства. ― Доповідь: «Формування поняття про 
природоохоронні території на основі краєзнавчого матеріалу в 

школах Запорізької області». 

50. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Шкільна 
географічна освіта: технології навчання», яка відбулась 10-

12 жовтня 2006 р. на базі лабораторії географічної освіти Інституту 

педагогіки АПН України в м. Києві. 

2007 рік 
51. VІІ Міжнародний науковий семінар «Діячі науки і культури Росії з 

України», який відбувся 10-14 травня 2007 р. на в м. Санкт-

Петербурзі (Російська Федерація). ― Доповідь: «Українське коріння 
космонавтики». 

52. Міжнародна науково-краєзнавча конференція «Проблеми 

українського державотворення: історія і сучасність», яка відбулась 
5-6 червня 2007 р. в м. Житомирі, присвячена 100-річчю від дня 

народження О. Ольжича та 90-річчю Української Народної 

Республіки. ― Доповідь: «Ознайомлення з життям і творчістю 

Олега Ольжича на уроках літератури рідного краю у 8 класі 
загальноосвітньої школи». 

53. Міжнародна науково-краєзнавча конференція «Звягель – Новоград-

Волинський: від сивої давнини до сьогодення», яка відбулась 3-
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6 липня 2007 р. в м. Новоград-Волинську, Житомирської обл., 
присвячена 750-річчю від першої літописної згадки про місто. ― 

Доповідь: «З історії 287-ї Новоград-Волинської стрілецької дивізії». 

54. ХVІ Міжнародний науково-методичний семінар «Комп’ютерні 
технології та Інтернет у географічній та картографічній освіті», 

який відбувся 10-14 вересня 2007 р. на базі кафедри фізичної 

географії та картографії Харківського національного університету 

ім. В. Н. Каразіна в м. Харкові. 
55. Семінар «Упровадження дистанційної форми навчання на курсах 

підвищення кваліфікації вчителів географії» в рамках ХVІ 

Міжнародного науково-методичного семінару «Комп’ютерні 
технології та Інтернет у географічній та картографічній освіті», 

який відбувся 12 вересня 2007 р. на базі Харківського науково-

методичного інституту безперервної освіти в м. Харкові. 

56. Науково-практична конференція «Житомирщині ― 70», яка 
відбулась 25-26 вересня 2007 р. в м. Житомирі, присвячена 70-

річчю з часу утворення Житомирської області. ― Доповідь: 

«Генерал-полковник М. А. Парсегов в оборонних боях 1941 року на 
Поліссі». 

57.  Міжнародна науково-краєзнавча конференція «Бердичівська земля 

у плині часу», яка відбулась 26-29 вересня 2007 р. в м. Бердичеві, 
Житомирської обл., присвячена 150-річчю від дня народження 

класика англійської літератури Джозефа Конрада. ― Доповідь: 

«Внесок М. Ю. Шепелюка у вивчення та популяризацію життя і 

творчості Джозефа Конрада». 
58. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Шкільна 

географічна освіта: інформаційно-комунікаційні технології в 

навчально-виховному процесі», що відбулась 4-6 жовтня 2007 р. на 
базі лабораторії географічної освіти Інституту педагогіки АПН 

України в м. Києві. ― Доповідь: «Інформаційна бібліографічна 

електронна система обліку літератури власної бібліотеки вчителя 
географії». 

2008 рік 

59. Міжнародна науково-краєзнавча конференція «Антонівський край у 

просторі і часі», яка відбулась 11-14 червня 2008 р. в смт Антоніни 
Красилівського р-ну Хмельницької обл. ― Доповідь: «Формування 

картознавчої компетенції учнів на уроках географії засобами 

краєзнавчого матеріалу в школах Красилівського району». 
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60. ХVІІ Міжнародний науково-методичний семінар «Нове у змісті, 
технологіях і методиках навчального процесу та дослідженнях з 

географії та картографії», який відбувся 8-12 вересня 2008 р. на базі 

кафедри фізичної географії та картографії Харківського 
національного університету ім. В. Н. Каразіна в м. Харкові. 

61. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Наукові засади 

збалансованого розвитку регіону» присвячена 150-річчю від дня 

народження П. А. Тутковського, яка відбулася 1-4 жовтня 2008 р. в 
м. Житомирі. ― Доповідь: «Проблеми водопостачання міста 

Бердичева і П. А. Тутковський». 

62.  Міжнародна науково-практична конференція «Регіон-2008: 
стратегія оптимального розвитку», яка відбулася 16-17 жовтня 

2008 р. на базі кафедри економічної та регіональної географії 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 

м. Харкові. ― Доповідь: «Природно-ресурсний потенціал та 
екологічна регіональна політика на Бердичівщині». 

63. Міжнародна наукова конференція присвячена презентації 

міжнародного музею Джозефа Конрада-Коженьовського «Між 
суходолом і морем», яка відбулася 3 грудня 2008 р. у м. Бердичеві 

Житомирської області. 

64. Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми сучасного 
підручника», яка відбулася 4-5 грудня 2008 р. на базі Інституту 

педагогіки АПН України в. м. Києві. ― Доповідь: «Шкільний 

підручник з географії — один з основних засобів формування 

картознавчої компетенції учнів основної школи». 

2009 рік 

65. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Україна від епохи 

УНР до початку ХХІ століття» присвячена 125-річчю від дня 
народження І. А. Фещенка-Чопівського, яка відбулася 20-22 січня 

2009 р. в м. Житомирі. ― Доповідь: «Природно-техногенна безпека 

Житомирської області». 
66. Міжнародна науково-практична конференція «Постать Шолом-

Алейхема в українському та світовому контексті» присвячена 150-

річчю від дня народження класика єврейської літератури Шолом-

Алейхема, яка відбулась 26 лютого 2009 р. в м. Переяслав-
Хмельницькому Київської області на базі ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет 

ім. Г. Сковороди». 
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67. Всеукраїнська науково-практична історико-краєзнавча конференція 
«Сторінки воєнної історії краю», яка відбулась 24-25 березня 

2009 р. в м. Луцьку на базі Волинського краєзнавчого музею. ― 

Доповідь: «Герой Радянського Союзу К. М. Леселідзе і 
Бердичівщина». 

68. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

розвитку спортивно-оздоровчого туризму і краєзнавства в закладах 

освіти», яка відбулась 9-10 квітня 2009 р. в м. Переяслав-
Хмельницькому Київської області на базі ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». ― Доповідь: «Формування картознавчої компетенції 
майбутніх туристів на уроках географії основної школи засобами 

краєзнавчого матеріалу». 

69.  Звітна наукова конференція Інституту педагогіки АПН України за 

2008 р. «Зміст і технології шкільної освіти», яка відбулась 9-
10 квітня 2009 р. в м. Києві на базі Інституту педагогіки АПН 

України. ― Доповідь: «Картознавча компетенція учнів на уроках 

географії». 
70. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Волинський 

музей: історія і сучасність», присвячена 80-річчю Волинського 

краєзнавчого музею та 60-річчю Колодяжненського літературно-
меморіального музею Лесі Українки, яка відбулася 19-20 травня 

2009 р. в м. Луцьку на базі Волинського краєзнавчого музею. ― 

Доповідь: «Музею Джозефа Конрада в Бердичеві бути». 

71.  ХХХІІІ Всеукраїнська історико-краєзнавча наукова конференція, 
присвячена 160-річчю від дня народження Олени Пчілки та 60-

річчю з часу створення Колодяжненського літературно-

меморіального музею Лесі Українки, яка відбулася 30 червня – 
1 липня 2009 р. в м. Луцьк – с. Колодяжне на базі Волинської 

обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки та 

Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі 
Українки. ― Доповідь: «Використання елементів язичеської релігії 

у драмі-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”». 

72. ХVІІІ Міжнародний науково-методичний семінар «Актуальні 

проблеми географічної освіти і картографії», який відбувся 14-
17 вересня 2009 р. на базі кафедри фізичної географії та картографії 

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна в 
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м. Харкові. ― Доповідь: «До питання про зміст терміну та 
структуру поняття «картознавча компетенція». 

73.  Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція, присвячена 1125-

річчю заснування м. Житомира, яка відбулася 6-8 жовтня 2009 р. в 
м. Житомирі. ― Доповідь: «Соціально-економічне життя та 

політичні події на території нинішньої Житомирщини в середні 

віки». 

74.  Міжнародна науково-практична конференція «Просторовий аналіз 
природних і техногенних ризиків в Україні», яка відбулася 29-

30 жовтня 2009 р. в м. Києві на базі Інституту географії АН 

України. ― Доповідь: «Регіональні особливості природно-
техногенних небезпек в Житомирській області». 

2010 рік 

75. Форум газети «Краєзнавство. Географія. Туризм», який відбувся 7 

квітня 2010 р. в м. Києві на базі Київського міського будинку 
вчителя. 

76. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Географія та 

екологія: наука і освіта», яка відбулася 15-16 квітня 2010 р. в 
м. Умань Черкаської області на базі Уманського державного 

педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. ― Доповідь: 

«Формування картознавчої компетентності учнів в 
багатоденному туристському поході». 

77. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

розвитку спортивно-оздоровчого туризму і краєзнавства в закладах 

освіти», яка відбулася 22-23 квітня 2010 р. в м. Переяслав-
Хмельницькому Київської області на базі ДНВЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Скороводи». ― Доповідь: «Вирішення практичних і теоретичних 
завдань за топографічною картою в реальних ситуаціях 

туристського походу». 

78. Х Міжнародний семінар «Діалог культур. Україна і Росія: 
Ніжинський Санкт-Петербург», який відбувся 26-28 травня 2010 р. 

в м. Санкт-Петурбурзі (Російська Федерація» на базі Бібліотеки 

Російської Академии наук. 

79. ХІХ Міжнародний науково-методичний семінар «Картографічне 
забезпечення сучасної географічної освіти», який відбувся 13-

16 вересня 2010 р. на базі кафедри фізичної географії та картографії 

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна в 
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м. Харкові. ― Доповідь: «Робота творчої групи вчителів географії 
з метою активізації професійної діяльності по формуванню 

картознавчої компетенції учнів». 

80.  ІV Міжнародна науково-практична конференція «Історія 
запорозького козацтва: в пам’ятках та музейній практиці» 

присвячена 45-річчю від дня створення Національного заповідника 

«Хортиця», яка відбулася 7-8 жовтня 2010 р. на базі Національно 

заповідника «Хортиця» в місті Запоріжжя, на о. Хортиця. ― 
Доповідь: «Події доби запорозького козацтва на Бердичівщині». 

81. Всеукраїнська науково-практична конференція «Краєзнавство та 

музейна справа в Україні», присвячена 145-річчю заснування 
Житомирського обласного краєзнавчого музею, яка відбулася 27-

29 жовтня 2010 р. в м. Житомирі в обласній універсальній науковій 

бібліотеці імені Олега Ольжича. ― Доповідь: «Іванове поле під 

Радомишлем, на Житомирщині». 
82. ІV Міжнародна науково-практична конференція з питань 

патріотичного виховання молоді, яка відбулася 02-03 грудня 2010 р. 

в м. Запоріжжі на базі Запорізького обласного центру патріотичного 
виховання молоді. ― Доповідь: «З досвіду роботи по 

патріотичному вихованню учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 11 м  Бердичева». 

2011 рік 

83. Всеукраїнська наукова конференція «Екологічні проблеми річки 

Случ та інших водних плес Житомирської області. Туристсько-

рекреаційні зони надслучанського краю», яка відбулася 27-28 січня 
2011 р. в м. Новоград-Волинський, Житомирської області на базі 

інформаційно-методичного центру управління освіти і науки 

Новоград-Волинської міської ради. ― Доповідь: «Вивчення 
топографії басейну річки Случ в ході туристської подорожі». 

84. Всеукраїнська науково-практична конференція «Слово твоє 

невмируще в віках», присвячена140-й річниці від дня народження 
Лесі Українки, яка відбулася 25 лютого 2011 р. в м. Новоград-

Волинському на базі Новоград-Волинської міської ради. ― 

Доповідь: «Дивовижна доля воїна-інтернаціоналіста Платона 

Скржинського». 
85. Форум газети «Краєзнавство. Географія. Туризм», який відбувся 

25 березня 2011 р. в м. Києві на базі Київського міського будинку 

вчителя. 
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86. Всеукраїнська науково-практична конференція «Компетентнісно 
спрямована освіта: перший досвід, порівняльні підходи, 

перспективи», яка відбулася 28 квітня 2011 р. в м. Києві на базі 

гімназії «Консул» № 86 Печерського району. ― Доповідь: 
«Картознавча компетенція — складова частина географічної 

компетенції учнів». 

87. ХІ Міжнародний семінар «Кріпосний Санкт-Петербург ХVІІІ ст. і 

першої половини ХІХ ст. в культурній спадщині Росії та України» 
(до 150-річчя відміни кріпосного права в Росії), який відбувся 12-

15 травня 2011 р. в Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) на базі 

Бібліотеки Російської Академії наук. ― Доповідь: «Творчість 
російського художника-портретиста В. А. Тропініна в культурній 

спадщині народів Росії і України». 

88. VІІ науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Наука, молодь, екологія-2011», яка відбулася 18-
19 травня 2011 р. в м. Житомирі на базі екологічного факультету 

Житомирського національного агроекологічного університету. 

89. ХХ Міжнародний науково-методичний семінар «Сучасні проблеми 
безперервної географічної освіти і картографії», який відбувся 12-

15 вересня 2011 р. на базі кафедри фізичної географії та картографії 

геолого-географічного факультету Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна в м. Харкові. 

90. Міжнародна науково-краєзнавча конференція «М. М. Миклухо-

Маклай — вчений, мандрівник, гуманіст», присвяченої 165-річчю 

від дня народження вченого-енциклопедиста, яка відбулась 29-
30 вересня 2011 р. в м. Малині Житомирської обл. ― Доповідь: 

«Малин шанує великого вченого і мандрівника». 

91. V Міжнародна науково-практична конференція з питань 
патріотичного виховання «Соціальне програмування патріотичного 

виховання молоді», яка відбулася 23-24 листопада 2011 р. в 

м. Запоріжжя на базі «Обласного центру патріотичного виховання 
молоді» Запорізької обласної ради. 

92. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми 

сучасного підручника», присвяченої 20-річчю Незалежності 

України, яка відбулася 1 грудня 2011 р. в м. Києві на базі Інституту 
педагогіки НАПН України. ― Доповідь: «Картознавчий потенціал 

шкільних підручників з фізичної географії», 
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2012 рік 
93. Міжнародна науково-практична конференція «Економічні 

проблеми сталого розвитку», присвячена 20-річчю наукової 

діяльності факультету економіки та менеджменту Сумського 
державного університету, яка відбулася 4-5 квітня 2012 р. в м. Суми 

на базі факультету економіки та менеджменту Сумського 

державного університету.  

94. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Культурний 
простір Житомирщини-Волині ХІХ-ХХ ст.», присвячена 75-річчю 

утворення Житомирської області, яка відбулася 24-25 квітня 2012 р. 

в м. Житомирі на базі Житомирського агроекологічного 
університету. ― Доповідь: «Активний учасник краєзнавчого руху на 

Житомирщині, вчений-географ В. О. Шевченко». 

95.  Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку 

сучасного міста», яка відбулася 25-27 квітня 2012 р. в 
м. Сімферополі на базі кафедри міжнародної економіки Кримського 

інституту бізнесу університету економіки та управління. ― 

Доповідь: «Соціально-економічний розвиток Бердичева — основа 
його сталого розвитку». 

96. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Географія та 

екологія: наука і освіта», яка відбулась 26-27 квітня 2012 р. в 
м. Умані Черкаської обл. на базі Уманського державного 

педагогічного університету ім. Павла Тичини. ― Доповідь: 

«Методика формування картознавчої компетентності учнів при 

вивченні природоохоронних територій». 
97. ХІІ Міжнародний науковий семінар «Вітчизняна війна 1812 року у 

військово-історичному і культурному спадку України і Росії», 

присвячений 200-річчю перемоги Російської армії над Наполеоном, 
який відбувся 13-16 травня 2012 р. в м. Санкт-Петербурзі на базі 

Бібліотеки Академії наук Росії. ― Доповідь: «Надія Андріївна 

Дурова — перша в російській армії жінка-офіцер». 
98.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

розвитку географічної науки і освіти в Україні», яка відбулась 17-

18 травня 2012 р. в м. Києві на базі географічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ― 
Доповідь: «Формування картознавчої компетенції учнів в 

шкільному курсі економічної та соціальної географії України». 
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99. Регіональна науково-практична конференція «Навчальні заклади 
нового типу Житомирщини: від історії до сучасності», присвяченій 

100-річчю заснування гімназії в місті Новограді-Волинському, яка 

відбулась 14 червня 2012 р. в м. Новограді-Волинському 
Житомирської обл. на базі Новоград-Волинського навчально-

виховного комплексу «Гімназія імені Лесі Українки — школа І 

ступеня». 

100. Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна 
стратегія економічного розвитку регіону», яка відбулася 19-

21 червня 2012 р. в м. Суми на базі факультету економіки та 

менеджменту Сумського державного університету. ― Доповідь: 
«Зростання економіки — основа сталого розвитку Бердичева». 

2013 рік 

101. Всеукраїнська науково-практична конференція «Компетентнісні 

засади змісту освіти в 11-річній школі», яка відбулась 28-29 березня 
2013 р. в м. Києві на базі Печерської гімназії № 75. ― Доповідь: 

«Зміст підручника з економічної та соціальної географії України — 

основа для формування в учнів картознавчої компетенції». 
102. Всеукраїнська військово-історична конференція «Воєнна історія 

України. Волинь та Полісся», яка відбулась в м. Рівне на базі 

Рівненського університету водного господарства 25-26 квітня 
2013 р. ― Доповідь: «З історії 24-ї стрілецької Бердичівської 

дивізії». 

103. ХІІІ Міжнародний науковий семінар «Українськими шляхами 

Санкт-Петербурга», який відбувся 14-15 травня 2013 р. в м. Києві 
на базі Національного музею Т. Г. Шевченка і Академії адвокатури 

України. ― Доповідь: «Українська топоніміка на карті Санкт-

Петербурга». 
104. ХІ наукова конференція «Острозькі краєзнавчі читання», яка 

відбулася 6 червня 2013 р. в м. Острозі Рівненської області до 135-

річчя з дня народження легендарного острозького музейного 
працівника Йосипа Новицького (1878-1964) на базі Державного 

історико-культурного заповідника м. Острога. ― Доповідь: 

«Пам’ятні книги Волинської губернії — джерело краєзнавчих знань 

з історії Острога та населених пунктів Острожчини». 
105. Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотеки у 

збереженні культурної спадщини», присвячена 75-й річниці 

Житомирської обласної бібліотеки для дітей, яка відбулася 
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26 вересня 2013 р. в м. Житомирі на базі Житомирської обласної 
універсальної наукової бібліотеки імені О. Ольжича. ― Доповідь: 

«З історії формування фонду Бібліотеки Російської Академії наук 

українськими книгами». 
106. Міжнародна наукова військово-історична конференція 

«Кримська війна: історія та уроки. 1853-1856 рр.», яка відбулась 27-

29 вересня 2013 р. в м. Севастополі, Автономної республіки Крим, 

на базі Центральної воєнної туристичної бази «Севастополь». ― 
Доповідь: «Василь Завойко — організатор і керівник оборони 

Петропавловська під час Кримської війни (1853-1856 рр.)». 

107. Всеукраїнська наукова конференція, присвячена розвитку 
музейної справи та краєзнавства на Волині, яка відбулась 04 жовтня 

2013 р. в м. Рівне на базі Рівненського обласного краєзнавчого 

музею. ― Доповідь: «Лауреат премії імені Дмитра Яворницького 

— М. Ю. Костриця». 
108. ІІ Всеукраїнський історико-культурологічний форум «Сікорські 

читання», який відбувся 18 жовтня 2013 р. в м. Переяслав-

Хмельницький Київської обл. на базі Державного вищого 
навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 

109. Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотечне 
краєзнавство у культурному просторі України», яка відбулась 20 

листопада 2013 р. в м. Києві на базі національної історичної 

бібліотеки України. ― Доповідь: «Бердичівська монастирська 

книгозбірня у фондах Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського». 

110. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Природниче 

краєзнавство Житомирщини-Волині: історія та сучасність», яка 
відбулась 21 листопада 2013 р. в м. Житомирі на базі Житомирської 

обласної універсальної наукової бібліотеки імені О. Ольжича. ― 

Доповідь: «Уродженка Бердичева Тетяна Берегова — всесвітньо 
відомий український фізіолог». 

2014 рік 

111. ХІV Міжнародний науковий семінар «Тарас Шевченко и його 

петербурзьке оточення присвячений 200-річчювід дня народження 
Т. Г. Шевченка, який відбувся 13-17 травня в м. Санкт-Петербурзі 

(Російська Федерація) на базі Бібліотеки Академії наук Росії. ― 

Доповідь: «Тарас Шевченко і Бердичів». 
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112.  Міжнародна наукова історико-краєзнавча конференція «Щит і 
меч землі Дубенської: воєнна історія краю», присвячена 500-річчю 

Оршанської битви, 100-річчю від початку І-ї світової війни та 70-ій 

річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників, 
яка відбулась 26 вересня 2014 р. в м. Дубно Рівненської області на 

базі Державного історико-культурного заповідника. ― Доповідь: 

«Київська оборонна операція в ході визволення території 

Житомирської області від німецько-фашистських загарбників 
(13 листопада – 22 грудня 194  року)». 

113. Міжнародна наукова конференція присвячена 200-річчю від дня 

народження Т. Г. Шевченка, яка відбулась 3 вересня 2014 р. в 
м. Рівне на базі Рівненського обласного краєзнавчого музею. ― 

Доповідь: «Краєзнавці Бердичева відвідали виставку творів Тараса 

Шевченка в бібліотеці Російської Академії наук». 

114. Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція 
«Краєзнавча Шевченкіана України», присвячена 200-річчю від дня 

народження Т. Г. Шевченка, яка відбулась 24-25 жовтня 2014 р. в 

м. Каневі Черкаської області на базі Шевченківського 
національного заповідника у Каневі. ― Доповідь: «Україна 

вшановує Т. Шевченка (За матеріалами газети «Голос України»)». 

115. Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція, 
присвячена 25-річчю з часу створення Волинської обласної 

організації Національної спілки краєзнавців України, яка відбулась 

20 листопада 2014 р. в м. Луцьку на базі історичного факультету 

Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки. 
― Доповідь: «Творча співпраця краєзнавців Волині та 

Житомирщини». 

116. І Волинські обласні краєзнавчі читання, присвячені пам’яті 
Григорія Гуртового, присвячені 90-річчю від дня його народження, 

які відбулись в смт. Торчин, Луцького р-ну Волинської обл. 

26 грудня 2014 р. на базі Торчинського народного історичного 
музею. ― Доповідь: «Виставка «Ігнацій Ян Падеревський (1860-

1941): поляк, європеєць, державний діяч, митець» в музеї історії 

міста Бердичева». 

2015 рік 
117. Регіональна науково-краєзнавча конференція, присвячена 71-й 

річниці визволення міста Новограда-Волинського і Звягельщини від 

німецько-нацистської окупації, 70-річчю визволення України і 70-
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річчю Великої Перемоги, яка відбулась в м. Новоград-Волинську, 
Житомирської обл. 15 січня 2015 р. на базі музею-садиби родини 

Косачів. ― Доповідь: «Житомирщина у вогні війни 1941-1945 

років». 
118. Круглий стіл «Екологічні проблеми Житомирської області та 

шляхи їх розв’язання», який відбувся в м. Житомирі 26 лютого 

2015 р. в конференц-залі прес-центру Житомирської обласної 

адміністрації. 
119. Міська краєзнавча читацька конференція «Бердичів — жива 

пам’ять: історія і сьогодення», яка відбулась 28 квітня 2015 р. 

м. Бердичеві Житомирської обл. в читальному залі Бердичівської 
міської центральної бібліотеки. — Доповідь: «Історія краєзнавчого 

руху в рідному краї». 

120. ХV Міжнародний науковий семінар «Діячі науки і культури 

Росії і Україна (ХVІІІ-ХХ ст.)», який відбувся 17-18 травня 2015 р. 
в м. Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) на базі Бібліотеки 

Академії наук Росії. ― Доповідь: «Відомі архітектори-будівничі ― 

представники кріпацької інтелігенції в Україні». 
121. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція з міжнародною 

участю «Постаті землі Житомирської», присвячена 120-річному 

ювілею видатного класика української літератури ХХ ст., 
перекладача, публіциста М. Т. Рильського, яка відбулась в 

м. Житомирі 22 травня 2015 р. на базі Житомирської обласної 

універсальної наукової бібліотеки імені О. Ольжича та 23 травня 

2015 р. в с. Романівка Попільнянського р-ну Житомирської обл. на 
базі Музею родини Рильських. ― Доповідь: «Доля одного з 

директорів Бердичівського музею ─ Куткіна Б. В.». 

122. Всеукраїнська конференція «Львів: єврейська спадщина, Вчення 
та устрій громади через віки», яка відбулась 8-10 червня 2015 р. в 

м. Львові на базі Наукового центру іудаїки та єврейського 

мистецтва ім. Ф. Петрякової. ― Доповідь: «До питання про 
створення відділу історії та культури бердичівського єврейства в 

Музеї історії міста Бердичева». 

123. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція з міжнародною 

участю «Бердичів від давнини до сьогодення» присвячена 585-й 
річниці від часу першої писемної згадки місцевості на якій виник 

Бердичів, 470-й річниці першої згадки про Бердичів в історичних 

документах, 170-й річниці від надання Бердичеву статусу міста та 
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70-й річниці Перемоги над нацистами у Другій світовій війні, яка 
відбулась 12-13 листопада 2015 року на базі Бердичівської міської 

ради. ― Доповідь: «Сучасне краєзнавство Бердичівського краю». 

2016 рік 
124. Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-

культурна спадщина як позитивний фактор міжетнічного діалогу», 

яка відбулась 20-21 червня 2016 р. у м.  Львові на базі Наукового 

центру іудаїки та єврейського мистецтва ім. Ф. Петрякової. 
125. Міжнародна наукова конференція «Перша світова війна на 

Волині та Волинському Поліссі», яка відбулась 5-6 липня 2016 р. в 

м. Луцьку, смт. Маневичі та с. Костюхнівка Маневицького р-ну 
Волинської обл., на базі Маневицького районного краєзнавчого 

музею, філії Волинського обласного краєзнавчого музею. ― 

Доповідь: «Перша світова війна на Волині в спогадах та оцінках 

Антона Денікіна». 
126. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Чуднів і край в 

контексті історії малих і середніх міст Волині» присвячена 600-й 

річниці з часу першої писемної згадки про місто Чуднів та 25-й 
річниці з дня проголошення незалежності України, яка відбулась 7-

8 вересня 2016 р. в м. Чуднові Житомирської обл. на базі 

Чуднівської міської ради. ― Доповідь: «Краєзнавчий сайт села 
П’ятка Чуднівського району Житомирської області в ресурсах 

Інтернет». 

127. Всеукраїнська науково-практична конференція «Минуле і 

сучасність: Херсонщина. Таврія. Каховка», яка відбулась 16-
17 вересня 2016 р. в м. Каховка Херсонської обл. на базі Каховської 

філії Херсонського обласного краєзнавчого музею. ― Доповідь: 

«Пам’ятні книжки Таврійської губернії — джерело знань з 
краєзнавства Каховки та Каховської волості». 

128. Науково-практична конференція, присвячена 150-річчю 

Житомирської обласної універсальної бібліотеки ім. О. Ольжича, 
яка відбулась 22 вересня 2016 р. в м. Житомирі на базі 

Житомирської обласної універсальної бібліотеки ім. О. Ольжича. ― 

Доповідь: «Бібліотека — територія інтелектуальної комунікації: 

від витоків до сьогодення». 
129.  ХVІ Міжнародний науковий семінар «Українці в державному 

апараті Росії (ХVІІІ ― поч. ХХ ст.ст.)», який відбувся 28-30 вересня 

2016 р. в м. Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) на базі 
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Бібліотеки Академії наук Росії. ― Доповідь: «Бердичів в долі 
Санкт-Петербурзького оперного співака С. Ю. Левіка». 

130. Другі Всеукраїнські краєзнавчі читання, присвячені пам’яті 

Григорія Гуртового, які відбулись 29 вересня 2016 р. в смт. Торчин 
Луцького р-ну Волинської обл. на базі Торчинського краєзнавчого 

музею. 

131. Наукова конференція присвячена 120-річчю музейної справи на 

Рівненщині, яка відбулась 7 жовтня 2016 р. в м. Рівне на базі 
Рівненського обласного краєзнавчого музею. ― Доповідь: «Музейне 

діловодство як засіб раціонального управління». 

132. Науково-краєзнавча конференція «Музеї Бердичівського краю: 
історія та сучасність» присвячена 90-й річниці від часу відкриття в 

Бердичеві першого музею (14.11.1926), яка відбулась 15-

16 листопада 2016 р. в м. Бердичеві Житомирської обл. на базі 

Музею історії міста Бердичева в приміщенні дольного костьолу 
Санктуарію Матері Божої Бердичівської. ― Доповідь: «Музеї 

Бердичева». 

133. ХІV Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція 
«Українське краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні 

ретроспекції та виклики сучасності», яка відбулась 25 листопада 

2016 р. в м. Києві на базі історичного факультету Національного 
педагогічного університету ім. М. Драгоманова. 

134. Всеукраїнська наукова конференція, приурочена 70-річчю 

трагедії українського народу — голодомору 1946-1947 рр., яка 

відбулась 25-26 листопада 2016 р. в м. Луцьку на базі Волинського 
обласного краєзнавчого музею. ― Доповідь: «Архівні документи 

про голодомор 1932-1933 років на Бердичівщині». 

2017 рік 
135. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція з міжнародною 

участю «Бердичів крізь призму століть», присвячена 160-й річниці 

від дня народження Джозефа Конрада, яка відбулася 24-25 червня 
2017 р. в м. Бердичеві Житомирської області на базі Музею історії 

міста Бердичева в приміщенні дольного костелу Монастиря Босих 

кармелітів. ― Доповідь: «Вшанування Джозефа Конрада на 

Бердичівщині». 
136. Всеукраїнський музейний форум, який відбувся 3-5 липня 

2017 р. в м. Переяслав-Хмельницькому Київської обл. на базі ДНВЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
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імені Григорія Сковороди». ― Доповідь: «Виставка «Спортивна 
гордість Бердичева» в музеї історії міста». 

137. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. 
Каховка» присвячена 100-річчю початку Української революції та 

національно-визвольних змагань1917-1921 рр., 65-річчю заснування 

міста Каховка та 50-річчю відкриття під Каховкою меморіалу 

«Легендарна тачанка», яка відбулась 14-15 вересня 2017 р. у 
м. Каховка Херсонської області на базі Каховського краєзнавчого 

музею. ― Доповідь: «Каховське водосховище та його проблеми». 

138. Краєзнавчі читання «Минуле і сучасне Волині та Полісся. 
Ківерцівщина та Олика в історії України та Волині», які відбулися 

22 вересня 2017 р. у смт Олика Ківерцівського р-ну Волинської обл. 

― Доповідь: «Видатні уродженці Ківерцівщини в Енциклопедії 

Сучасної України». 
139. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція 

«Житомирщина: події і люди» присвячена 80-й річниці від часу 

утворення Житомирської області (22.09.1937 р.) та 75-й річниці від 
дня народження відомого краєзнавця Костриці М. Ю. 

(20.09.1942 р.), яка відбулася 22-23 вересня 2017 р. в м. Житомирі 

на базі Житомирського державного університету ім. І. Франка в 
приміщенні історичного факультету (аудиторія № 107). ― 

Доповідь: «Житомирська область: соціально-економічні 

особливості сучасного розвитку». 

140. ХVІІ Міжнародний науковий семінар «Російські письменники і 
представники культури родом з України (ХVІІІ – початок ХХ ст.), 

який відбувся 28 вересня – 1 жовтня 2017 р. в м. Санкт-Петербурзі 

(Російська Федерація) на базі Бібліотеки Академії наук Росії. ― 
Доповідь: «Майстер скульптурного портрету П. М. Криворуцький 

(до 30-річчя від дня смерті)». 

141.  VІ Всеукраїнський культурологічний форум «Сікорські 
читання», який відбувся 13 жовтня 2017 р. в м. Переяслав-

Хмельницькому Київської області на базі ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 
142. Всеукраїнській науково-практична конференція «Бібліотечне 

краєзнавство у культурному просторі України», яка відбулась 

2 листопада 2017 р. на базі Національної історичної бібліотеки 
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України у м. Києві в рамках краєзнавчих читань пам’яті Петра 
Тронька і була присвячена 100-річчю подій Української революції 

1917-1921 рр. та 90-річчю з часу заснування журналу 

«Краєзнавство». 
143. ХV Подільська наукова історико-краєзнавча конференція 

присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр. та 100-

річчю заснування Кам’янець-Подільського національного 

університету ім. І. Огієнка, яка відбулась 17-18 листопада 2017 р. в 
м. Кам’янець-Подільському на базі Кам’янець-Подільського 

національного університету ім. І. Огієнка. ― Доповідь: «Видатний 

тренер та його талановиті учні (До 95-річчя з дня народження 
В. О. Жабенка)». 

144. Науково-практична конференція «Минуле і сучасне Волині та 

Полісся. Камінь-Каширський район в історії України та Волині» 

приурочена до 70-річчя масової депортації волинян в 1947 р. і 75-
річчю знищення єврейського населення у 1942 р. на Волині, яка 

відбулась 6 грудня 2017 р. в м. Камінь-Каширський Волинської обл. 

на базі Камінь-Каширського краєзнавчого музею. ― Доповідь: «З 
історії єврейської громади міста Бердичева». 

2018 рік 

145. Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція 
«Олександр Цинкаловський — велич особистості», приурочена до 

120-річчя від дня народження видатного земляка, історика, 

краєзнавця Олександра Цинкаловського, яка відбулась 13 лютого 

2018 р. в м. Володимир-Волинському Волинської обл. на базі 
Володимир-Волинського мистецького центру. ― Доповідь: 

«Вшанування пам’яті про Олександра Цинкаловського у 1998 році». 

146. ХVІІІ Міжнародний науковий семінар «Шевченківська мозаїка 
Північної Венеції (ХІХ ст. — пер. пол. ХХ ст.)» приурочений до 

130-річчязвільнення Т. Г. Шевченка з кріпосної залежності», який 

відбувся 21-22 вересня 2018 р. в м. Санкт-Петербурзі (Російська 
Федерація) на базі Бібліотеки Академії наук Росії. ― Доповідь: 

«Відображення національно-визвольної боротьби українського 

народу в творчості Т. Г. Шевченка». 

147. Бібліотечний форум Житомирщини, який відбувся 27 вересня 
2018 р. в м. Житомирі на базі Обласної бібліотеки для дітей 

Житомирської обласної ради. 
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148. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Національно-
визвольна боротьба українського народу» присвячена 250-річчю 

козацько-селянського національно-визвольного повстання на 

правобережній Україні «Коліївщина» та 100-річчю подій 
Української революції 1917-1921 рр., яка відбулась 28-29 вересня 

2018 р. в м. Житомирі на базі історичного факультету 

Житомирського державного університету ім. Івана Франка. ― 

Доповідь: «Національно-визвольна боротьба українського народу в 
творчості Тараса Шевченка». 

149.  VІІ Всеукраїнський культурологічний форум «Сікорські 

читання», який відбувся 17 жовтня 2018 р. в м. Переяслав-
Хмельницькому Київської області на базі ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди».  

150. Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція, 
присвячена 27-й річниці незалежності України, 100-й річниці 

Української революції та 500-й річниці надання Ковелю 

Магдебурзького права, яка відбулась 18 жовтня 2018 р. в м. Ковелі 
Волинської обл. на базі Центру виховання «Просвіта» Ковельської 

міської ради. ― Доповідь: «Книга пам’яті МВС про захисників 

державного суверенітету та незалежності України з Волині». 
151. Регіональна науково-краєзнавча конференція «Звягельщина-

Ярунщина у визвольній боротьбі українського народу у 1648-1657 

роках», яка відбулась 31 жовтня 2018 р. в м. Новоград-Волинському 

Житомирської обл. на базі Новоград-Волинської районної ради. ― 
Доповідь: «Фотоматеріали виставки «Українська революція 1917-

1921: 100 років боротьби», що демонструється в музеях та 

установах Житомирщини». 

2019 рік 

152. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Бердичівська 

земля як феномен розвитку європейської культури та мистецтва», 
яка відбулась 21-22 травня 2019 р. в м. Бердичеві Житомирської 

обл., на базі Музею історії міста Бердичева. ― Доповідь: 

«Видатний майстер сумного гумору — Шолом-Алейхем». 

153. І міжнародна науково-практична конференція «Туризм: 
міжнародний досвід та національні пріоритети», яка відбулась 

23 травня 2019 р. в м. Житомирі на базі Житомирського 
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національного агроекологічного факультету. — Доповідь: «Про 
систему роботи Музею історії міста Бердичева з туристами». 

154. Другий Всеукраїнський Музейний Форум, який відбувся 3-5 

липня 2019 р. у м. Переяслав-Хмельницькому на базі 
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 

та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет ім. Г. Сковороди. — Доповідь: «Заслужені працівники 

культури України міста Бердичева в експозиції музею історії 
міста». 

155. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Житомиру-

1135» присвячена 1135-річчю заснування міста Житомира, яка була 
проведена в м. Житомирі 27-28 вересня 2019 р. на базі історичного 

факультету Житомирського державного університету ім. І. Франка. 

— Доповідь: «Соціально-економічний та культурний розвиток 

Житомира у 2018 році» (Співавтори — Костриця М. М., 
Чиж Н. М.). 

156. ХІХ Міжнародний науковий семінар «Київ в житті и творчості 

діячів науки і культури (ХVІІІ — пер. пол. ХХ ст.ст.», який 
відбувся 9 жовтня 2019 р. в м. Санкт-Петербурзі (Росія) на базі 

Бібліотеки Академії наук Росії. — Доповідь: «Творчий шлях 

Олександра Туранського». 
157. ХІІ науково-освітній семінар ім. Роберта Кувалека «Історія 

Голокосту в Західній Україні та Східній Польщі», який проводився 

на теренах України та Польщі у Львові, Раві-Руській, Жовкві, 

Пшемислі, Любліні, Белжеці, Майданеку Українським центром 
вивчення історії Голокосту 2-7 грудня 2019 р. 

― о ― 
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ХІ — УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ З’ЇЗДАХ КРАЄЗНАВЦІВ 
 

2003 рік 

 
1. ІІІ Всеукраїнський з’їзд Всеукраїнської спілки краєзнавців, що 

відбувся 29–30 жовтня 2003 р. у конференц-залі Інституту історії 

України Національної академії наук України в м. Києві. 

 

2008 рік 

 

2. ІV Всеукраїнський з’їзд Національної спілки краєзнавців, що 
відбувся 28-29 жовтня 2008 р. в приміщенні Українського дому в 

м. Києві. 

2012 рік 

 
3. V (позачерговий) з’їзд Національної спілки краєзнавців України, 

який відбувся 23 січня 2012 р. в м. Києві на базі Інституту історії 

України Національної академії наук України 
 

2017 рік 

 
4. VІ (черговий) з’їзд Національної спілки краєзнавців України, який 

відбувся 23 січня 2017 р. в м. Києві в приміщенні конференц-зали 

Інституту історії України Національної академії наук України. На 

з’їзді було обговорено та затверджено: звіт Правління НСКУ за 
2012-2016 рр., звіт Ревізійної комісії НСКУ за аналогічний період, 

зміни до Статуту НСКУ; обрано: Голову Спілки, його заступників, 

Відповідального секретаря, новий склад Президії та Правління, 
Ревізійної комісії НСКУ. 

 

— о — 
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ХІІ — УЧАСТЬ В З’ЇЗДАХ УКРАЇНСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО 
ТОВАРИСТВА 

 

2000 рік 
1. VІІІ з’їзд Українського географічного товариства, що відбувся з 

30 травня по 2 червня2000 р. на базі географічного факультету 

Волинського державного університету імені Лесі Українки (з 

24.08.2012 р. — Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки) в м. Луцьку. 

2004 рік 
2. ІХ з’їзд Українського географічного товариства, що відбувся 22-

26 вересня 2004 р. на базі географічного факультету Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича в м. Чернівці. — 

Доповідь: «Зміст та структура учнівського географічного атласу 

світу в школах України та США: порівняльний аспект». 

2008 рік 
3. Х з’їзд Українського географічного товариства, що відбувся 26-

29 березня 2008 р. на базі географічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка в м. Києві. — 

Доповідь: «Бібліографічна електронна система обліку літератури 

власної бібліотеки вчителя географії». 

2013 рік 

4. ХІ з’їзд Українського географічного товариства, що відбувся 24-

25 квітня 2013 р. на базі географічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в м. Києві. — 
Доповідь: «Нові тенденції в розвитку методики роботи з картою в 

незалежній Україні (1991-2012 рр.)». 

2016 рік 
5. ХІІ з’їзд Українського географічного товариства, який відбувся 18-

21 травня 2016 р. в м. Вінниці на базі географічного факультету 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського. — Доповідь: «Формування поняття про 

природоохоронні території в шкільному курсі "Фізична географія 

України"». 

— о — 
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ХІІІ — УЧАСТЬ В НАУКОВО-КРАЄЗНАВЧИХ ЕКСПЕДИЦІЯХ, 
ТУРИСТСЬКИХ ПОДОРОЖАХ ТА ПОХОДАХ 

 

1962 рік 
1. Учнівська науково-краєзнавча експедиція — пішохідний 

туристський похід, який відбувся11-13 червня 1062 р. за 

маршрутом Бердичів – Великі Коровинці – Бердичів, на 

батьківщину одного з організаторів повстання 1905 р. на 
броненосці «Потьомкін» Григорія Вакуленчука з групою учнів 

восьмирічної школи № 11 м. Бердичева під керівництвом керівника 

краєзнавчого гуртка Бердичівського міського Будинку піонерів 
Гаврила Григоровича Богуна (відвідання цукрового заводу в 

с. Великі Коровинці, на якому колись працював Григорій 

Микитович, зустріч з рідним братом героя повстання на броненосці 

«Потьомкін» — Максимом Микитовичем, відвідання пам’ятника 
Г. М. Вакуленчуку та покладання квітів до його підніжжя, 

колгоспу, який названий ім’ям Вакуленчука, зустріч з передовими 

колгоспниками, які розповідали юним краєзнавцям про трудові 
успіхи хліборобів, ночівля учнів разом з керівником походу, 

Гаврилом Григоровичем Богуном, в приміщенні восьмирічної 

школи села Великі Коровинці). 

1979 рік 

2. Учнівська науково-краєзнавча експедиція — пішохідний триденний 

туристський похід з групою учнів середніх шкіл №№ 2, 4, 8, який 

відбувся 2-4 липня 1979 р за маршрутом Бердичів — Великі 
Коровинці — Турчинівка — Княжин — Рижів — Висока Піч — 

Чуднів — Бердичів. Відвідали В. Коровинці — батьківщину одного 

з організаторів повстання на броненосці «Потьомкін» Григорія 
Микитовича Вакуленчука, поклали до його пам’ятника живі квіти і 

сфотографувалися біля нього. Побували також у чотирьох музеях: 

краєзнавчому музеї, музеї революційної, бойової і трудової слави, 
музеї природи та музеї Григорія Вакуленчука. В шкільному музеї 

прочитали багато листів, телеграм, які свідчили про міцну дружбу 

трудящих селища з командами теплохода «Матрос Вакуленчук» і 

танкера «Григорій Вакуленчук». Директор Турчинівського 
сільськогосподарського технікуму ознайомив туристів з 

навчальними кабінетами, охарактеризував професії, які здобувають 

випускники після закінчення навчального закладу. Від Княжина, де 
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народився український радянський письменник О. Я. Демчук, 
туристи попрямували до Високої Печі, а від неї — до районного 

центру Чуднів, де оглянули алею Слави, на якій були розміщені 

портрети земляків — учасників та героїв громадянської та Другої 
світової воєн. Хоча і втомленими, однак задоволеними походом, 

повернулися в рідне. Усі учасники походу виконали нормативи на 

значок «Турист СРСР». Триденний туристський похід вважався 

підготовчим до туристських походів більшої тривалості і 
складності. Керівником та безпосереднім учасником походу був 

вчитель географії середньої школи № 2 Павло Степанович 

Скавронський. 
3. Учнівська науково-краєзнавча експедиція — десятиденний 

туристський похід І (першої) категорії складності по річках 

південної частини Київського Полісся, який здійснено 5-14 серпня 

1979 р. групою учнів Бердичева  під керівництвом Скавронського 

Павла Степановича за маршрутом Бердичів — Київ (р. Ірпінь) — 

Ірпінь — Гостомель — Мощун — Демидів — Козаровичі — 

Київське водосховище — Глібівка — Димер — Іванків — Кухарі — 
Тетерів — Вишевичі — Радомишль — Леніно (нині Ставки) — 

Коростишів — Бердичів. Бердичівський туристський десант 

висадився з рейсового автобуса «Бердичів-Київ» біля мосту через 
річку Ірпінь 5 серпня. Рухаючись по правому березі річки Ірпінь до 

Дніпра, вздовж лінії оборони Києва (1941 р.), оглядали на маршруті 

численні законсервовані ДОТи часів Другої світової війни, 

подовбані бронебійними снарядами і кулями, хоча вже сам 
зовнішній вигляд цих споруд справляв на школярів незабутнє 

враження. В кожному населеному пункті знайомились з 

пам’ятними місцями часів Другої світової війни, клали квіти до 
братських могил, де поховані воїни Радянської Армії, які загинули 

при звільненні України, слухали розповіді старожилів про події, які 

відбувались під час війни, і записували отриману інформацію в 
польові щоденники. Спостерігали чудову природу Полісся, його 

флору та фауну. Маршрутний лист відмічали в сільських радах, або 

школах. Школярі милувались своєрідними суто поліськими 

краєвидами, яких немає на Бердичівщині. Щодня на плечах 
похитувались рюкзаки, а ноги міряли кілометри, рухаючись до 

мети. За день пішком долали до 20 кілометрів. Вечорами, біля 

вогнища часто організовували  імпровізовані концерти в яких брали 



275 
 

участь майже усі учасники походу. Закінчилась десятиденна 
туристська епопея 14 серпня.  

2004 рік 

4. Науково-краєзнавча експедиція керівників освітніх закладів міста 
Бердичева «Освіта Закарпаття» по вивченню досвіду роботи освітян 

м. Ужгорода, яка відбулась 1-5 березня 2004 р. під керівництвом 

начальника управління  освіти і науки виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради Толочка Василя Івановича. На 
зустрічі в управлінні освіти виконавчого комітету Ужгородської 

міської ради освітяни Бердичева ознайомились з роботою апарату 

відділу освіти та методичного центру. Цікавою була зустріч в 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1 імені Т. Шевченка з 

поглибленим вивченням англійської мови. Наше захопленням 

викликав Авторський навчально-виховний комплекс міста 

Ужгорода (АНВК). Відвідали ми й загальноосвітню школу І-ІІІ 
ступенів № 19 з профільним вивченням предметів економічно-

правового спрямування, Ужгородську гімназію, дитячий 

дошкільний заклад № 39 комбінованого типу, загальноосвітню 
школу І-ІІІ ступенів № 6 та загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 

№ 15. Незважаючи на досить щільний графік робочих зустрічей, ми 

зуміли побувати на екскурсії в Закарпатському музеї народної 
архітектури та побуту і в Музеї історії міста Ужгорода. Незабутнє  

враження справила екскурсія до агропромислової фірми «Леанка» 

смт Середнє Ужгородського району та до селища Синяк на схилі 

засніжених Карпат.  

2013 рік 

5. Науково-краєзнавча експедиція Національної спілки краєзнавців 

України «Музейна справа та пам’ятки історії і природи Волині», 
яка відбулась 4-5 червня 2013 р. в складі членів Президії правління 

та голів регіональних організацій під керівництвом голови 

правління НСКУ, доктора історичних наук, члена-кореспондента 
НАН України Реєнта Олександра Петровича, в ході якої 

відвідали та ознайомились з експозиціями Літературно-

меморіального музею Лесі Українки в с. Колодяжне Ковельського 

р-ну, Меморіального музею В. Липинського в с. Затурці 
Локачинського р-ну, археологічними розкопками літописного міста 

Рай, пам’ятками с. Старий Чорторийськ Маневицького р-ну та 
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м. Володимира-Волинського, цілющими Оконськими джерелами та 
озером Світязь.  

2015 рік 

6. Науково-краєзнавча експедиція Національної спілки краєзнавців 
України «Пам’ятні місця Слобожанщини академіка Петра 

Тронька», яка відбулась 28 травня 2015 р. в Харківській області за 

маршрутом: Харків – Богодухів – Заброди – Кленове – Харків  під 

керівництвом голови правління НСКУ, доктора історичних наук, 
члена-кореспондента НАН України Реєнта Олександра 

Петровича. 

7. Одноденна науково-краєзнавча експедиція Бердичівської місцевої 
організації Національної спілки краєзнавців України, яка відбулась 

30 листопада 2015 р. на теренах Житомирській області за 

маршрутом Бердичів — Житомир — Радомишль — Кмитів — 

Житомир — Бердичів під керівництвом директора Музею історії 
міста Бердичева Скавронського Павла Степановича. 

2016 рік 

8. Науково-краєзнавча експедиція Національної спілки краєзнавців 
України «Краєзнавство в збереженні історико-культурного та 

природного середовища Миколаївщини» (ознайомлення із 

експозицією Музею ракетних військ стратегічного призначення 
філії Національного військово-історичного музею України в 

м. Первомайську Миколаївської обл., Національним природним 

парком «Бузький Гард» та регіональним ландшафтним парком 

«Гранітно-Степове Побужжя» в смт Мигії Миколаївської обл., 
екскурсія до Миколаївського обласного краєзнавчого музею 

«Старофлотські казарми», ознайомлення з Національним історико-

археологічним заповідником «Ольвія» НАН України, відвідування 
Художнього музею ім. Р.Г. Судковського та краєзнавчого музею 

ім. О.В. Суворова в м. Очакові Миколаївської обл., відвідання 

Державного заповідного урочища «Трикратський ліс» та огляд 
Актівського каньйону) та засідання Президії правління НСКУ (на 

базі відпочинку «Ольвія» в м. Очаків, Миколаївської обл.) за 

участю голів правлінь обласних організацій, які відбулись 16-

18 травня 2016 р. в Миколаївській області приуроченої до 25-річчя 
діяльності обласної організації НСКУ, яка відбулась в 

Миколаївській області за маршрутом Первомайськ — Мигія — 

Ольвія — Очаків — Трикрати — Актове на базі Миколаївської 
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обласної організації Національної спілки краєзнавців України під 
керівництвом голови НСКУ, доктора історичних наук, члена-

кореспондента НАН України Реєнта Олександра Петровича.  

2017 рік 
9. Науково-краєзнавча експедиція Національної спілки краєзнавців 

України «Козацька доба Переяславщини», яка відбулась 29 травня 

2017 р. і була приурочена Всеукраїнському дню краєзнавства 

(28 травня), святкування якого ініційоване спілкою. Експедиція 
відвідала школу та музей історії села Єрковці, що на Київщині, 

музей «Заповіту» Тараса Шевченка в м. Переяслав-Хмельницький, 

узбережжя Дніпра поблизу с. Циблі, навпроти півострова 
Трахтемирів, обговорили проблему зниклих сіл. У конференц-залі 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет ім. Г. Сковороди» відбулось виїзне засідання Президії 

НСКУ. Експедиція НСКУ відбулась під безпосереднім 
керівництвом голови НСКУ, доктора історичних наук, члена-

кореспондента НАН України Реєнта Олександра Петровича. 

10. Науково-краєзнавча експедиція «Історико-культурна спадщина 
Хмельниччини: проблеми збереження» Національної спілки 

краєзнавців України, присвячена 80-річчю утворення Хмельницької 

області та 10-річчю надання Національній спілці краєзнавців 
України статусу творчої, яка відбулась 30-31 жовтня 2017 р. за 

маршрутом Київ ― с. Пасічна ― с. Пилява ― Меджибіж ― 

Летичів ― Старокостянтинів ― Самчики ― Київ під керівництвом 

голови НСКУ, доктора історичних наук, члена-кореспондента НАН 
України Реєнта Олександра Петровича. 30 жовтня ознайомились 

з історією Старосинявського р-ну, відвідали Пасічнянський 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, технологічний ліцей», де вшанували пам’ять борців за 

волю і незалежність України, ознайомились з впровадженням 

козацької педагогіки, змістом та формами освіти, відвідали школу в 
с. Пилява, на теренах кладовищ сіл Олексіївка та Пилява оглянули 

козацькі хрести на місці ймовірних козацьких поховань, вшанували 

пам’ять козаків-звитяжців покладанням квітів та вінків на курган 

Козацької слави і до могили Уманського полковника Ганжі. Вже 
після заходу сонця завітали до Меджибожа, де відвідали Державний 

історико-культурний заповідник «Межибіж», де ознайомилися з 

ходом реставрації палацу Сенявських. 31 жовтня у Летичеві 
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оглянули Санктуарій Летичевської Богородиці, побували на 
урочистому прийомі у виконавчому комітеті Старокостянтинівської 

міської ради та здійснили екскурсію визначними місцями 

Старокостянтинова: відвідали Меморіальний комплекс, Пантеон 
пам’яті жертв голодомору, пам’ятник Т. Г. Шевченку, замок князів 

Острозьких. Цікавою і пізнавальною була екскурсія до Державного 

історико-культурного заповідника «Самчики». 

2018 рік 
11. Науково-краєзнавча експедиція Національної спілки краєзнавців 

України «Народне музейництво Закарпаття» та засідання Президії 

НСКУ, які відбулись 14–16 червня 2018 р. в музейному комплексі 
с. Колочава Міжгірського р-ну Закарпатської обл. під керівництвом  

голови НСКУ, доктора історичних наук, члена-кореспондента НАН 

України Реєнта Олександра Петровича. 14 червня краєзнавці 

завітали до с. Келечин — малої Батьківщини відомого українського 
громадсько-політичного діяча, президента Карпатської України 

Августина Волошина, де біля його пам’ятника їх ознайомили із 

його ж біографією. На Синевирському перевалі (793 м над рівнем 
моря) відбулась урочиста зустріч із місцевими краєзнавцями та 

представниками влади. Основним об’єктом вивчення цього дня був 

Музей архітектури та побуту «Старе село» — скансен у селі 
Колочава. Майже два десятки будівель і допоміжних господарств 

викликали неабияке захоплення. Серед них: хата селянина-бідняка, 

церковнопарафіяльна школа, єврейська хата «Корчма у Вольфа», 

«бужня», парильня, хатина вівчаря, салаш (колиба), будинок 
шустера, хатина сабова (швеця), угорська жандармська станція, 

кузня, хата та майстерня столяра, будівля ткача, «будинок бірова» 

(сільського голови) та ін. На території комплексу заодно оглянули 
ще низку музеїв: «Вузькоколійка», «Колочавський бокораш», 

«Бункер стаєра». 15 червня відвідали музеї «Чеська школа» та 

«Радянська школа». Делегація НСКУ наочно переконалася, що у 
Колочаві дійсно 10 музеїв та 20 пам’ятників: І. Ольбрахту, 

Т. Шевченку, О. Духновичу, вівчарю, воїнам-інтернаціоналістам, 

жертвам Голокосту, опришку Карпат М. Шугаю, заробітчанам, 

обеліски Жертвам Першої і Другої світових воєн, музею-меморіалу 
воїнам-інтернаціоналістам… Зацікавлення викликав прохід 

окремими етапами туристичних маршрутів «Стежками Миколи 

Шугая» та «Лінія Арпада», огляд оборонних ліній часів Другої 
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світової війни, дегустація мінеральної води «Буркут». Побували 
члени експедиції також у збудованій у ХVІІІ ст. без єдиного цвяха 

дерев’яній Церкві Зішестя Святого Духа та шкільному музеї 

відомого чеського письменника та громадського діяча Івана 
Ольбрахта. Завітали краєзнавці до колочавського форелевого 

господарства та на птахоферму Василя Макара, який утримує 

майже дві тисячі папуг і голубів. На завершення другого дня 

експедиції переглянули декілька документальних фільмів про село, 
зокрема кінопроект «Колочавські повстанці». 16 червня краєзнавці 

побували в майстерні відомого українського скульптора Петра 

Штаєра та стали учасниками «Фестивалю Ріплянки», який 
проводиться на території музейного комплексу «Старе село» у 

Колочаві. Завершальна частина експедиції включала відвідання 

Центру реабілітації для бурих ведмедів, озера Синевир і водоспаду 

Шипіт. За три дні краєзнавці переконалися у безмежному 
туристичному потенціалі Закарпаття. 

12. Науково-краєзнавча експедиція Бердичівської місцевої організації 

краєзнавців Національної спілки краєзнавців України 
«Національно-визвольна боротьба на Правобережній Україні» 

присвяченої 250-річчю гайдамацького повстання Коліївщина та 

400-річчю першої згадки в історичних документах села Липки 
Попільнянського району Житомирської області, яка відбулась 

7 липня 2018 р. з відвідуванням сіл Кодня Житомирського району 

та Липки Попільнянського району під керівництвом голови 

Житомирської обласної організації НСКУ Скавронського Павла 

Степановича. 

2019 рік 

13. Науково-краєзнавча експедиція Бердичівської місцевої організації 
краєзнавців Національної спілки краєзнавців України 

«Бальзаківськими місцями Житомирщини», яка відбулась 24 травня 

2019 р. за маршрутом «Бердичів — Верхівня — Бердичів», 
присвячена 220-й річниці від дня народження Оноре де Бальзака з 

відвідуванням костелу святої Варвари в Бердичеві, де вінчався 

великий французький письменник, Літературно-меморіального 

музею Оноре де Бальзака, що у селі Верхівня Ружинського р-ну, де 
він проживав певний  час в помісті графині Евеліни Ганської. 

14. Науково-краєзнавча експедиція Українського центру вивчення 

історії Голокосту «Історія Голокосту в Західній Україні та Східній 
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Польщі», яка відбулася 2-7 грудня 2019 р. на теренах України та 
Польщі у Львові, Раві-Руській, Жовкві, Пшемислі, Любліні, 

Белжеці, Майданеку під керівництвом менеджера з 

адміністративної діяльності УЦВІГ Подольської Жанни. Екскурсія 
вечірнім Львовом — 2 грудня, екскурсія місцями єврейської 

спадщини та Голокосту навколо Львова (станція Клепарів, місце 

Янівського табору), Рави Руської (меморіал на місці поховання та 

старе кладовище, історія депортацій до табору смерті у Белжеці) та 
Жовкви (історичний центр, будівля синагоги, місце кладовища та 

загибелі) — 3 грудня, централізований переїзд залізничним 

транспортом зі Львова до Пшемисля і автомобільним транспортом з 
Пшемисля до Любліна та поселення в готель, знайомство з музеєм 

Брама Гродська — 4 грудня, екскурсія єврейськими місцями 

Любліна та місцями Голокосту у Любліні, переїзд до Белжеця та 

відвідання Меморіалу і музею на місці колишнього табору смерті 
Белжець, освітня робота в Музеї, заняття в музеї Брама Гродська: 

«Польський контекст пам’яті про Голокост і "акцію Райнхард"» — 

5 грудня, відвідання Меморіалу та музею «Майданек», робота в 
архіві Меморіалу та відвідання Освітнього відділу та архіву — 

6 грудня. 

— о — 
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ХІV — РОБОТА В РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕГІЯХ ТА РЕДАКЦІЙНИХ 
РАДАХ ПО ПІДГОТОВЦІ ДО ВИДАННЯ ЗБІРНИКІВ МАТЕРІАЛІВ 

НАУКОВО-КРАЄЗНАВЧИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, НАУКОВО-
МЕТОДИЧНИХ ЖУРНАЛІВ ТА ПОСІБНИКІВ, КНИГ 

 

1997 рік 

1. Житомирщина крізь призму століть : наук. зб. «Велика Волинь», 

матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 
присвяченої 60-річчю утворення Житомирської області (Житомир, 

17-19 вересня 1997 р.) / відп. ред. М. Ю. Костриця. Житомир : 

Журфонд, 1997. 192 с. — Член редколегії. 

1998 рік 

2. Національні меншини Правобережної України: історія і сучасність : 

наук. зб. «Велика Волинь», серія «Праці Житомирського науково-

краєзнавчого товариства дослідників Волині». Т. 18 / відп. ред. 
М. Ю. Костриця. Житомир : Волинь, 1998. 226 с. — Член редколегії. 

1999 рік 

3. Бердичівська земля в контексті історії України : наук. зб. «Велика 
Волинь», праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства 

дослідників Волині. Т. 19 / відп. ред. М. Ю. Костриця. Житомир : 

М.А.К., 1999. 174 с. — Член редколегії, відповідальний секретар. 
4. Житомирська область. Географічний атлас: Моя мала Батьківщина 

/ відп. ред. М. Ю. Костриця. Київ : ТОВ «Видавництво «Мапа», 

1999. 20 с. — Член редколегії. 

5. Житомирська область. Географічний атлас: Моя мала Батьківщина : 
вид. 3-є, випр. і доп. / відп. ред. М. Ю. Костриця. Київ : ТОВ 

«Видавництво «Мапа», 1999. 24 с. — Член редколегії. 

2000 рік 
6. Житомирщина на зламі тисячоліть : наук. зб. «Велика Волинь», 

праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників 

Волині. Т. 21 / відп. ред. М. Ю. Костриця. Житомир : М.А.К., 2000. 
390 с. — Член редколегії. 

2001 рік 

7. Бердичівщина: поступ у третє тисячоліття : наук. зб. «Велика 

Волинь», праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства 
дослідників Волині. Т. 22 / відп. ред. М. Ю. Костриця. Житомир : 

М.А.К., 2001. 472 с. — Член редколегії, заступник відповідального 

редактора. 
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8. Житомирська область. Географічний атлас: Моя мала Батьківщина 
/ відп. ред. М. Ю. Костриця. Київ : ТОВ «Видавництво «Мапа», 

2001. 20 с. — Член редколегії. 

2005 рік 
9. Бердичів древній і вічно молодий : матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (8-11 червня 2005 р.) / гол. ред. 

М. Ю. Костриця. Житомир : Вид. М. Косенко, 2005. 176 с. —  Член 

редколегії, відповідальний секретар. 
10. Бердичів древній і вічно молодий : наук. зб. «Велика Волинь», 

праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників 

Волині. Т. 32 / гол. ред. М. Ю. Костриця. Житомир : ПП 
М. Косенко, 2005. 300 с. С. 2. — Член редколегії, відповідальний 

секретар 

2007 рік 

11. Проблеми українського державотворення: історія і сучасність : 
наук. зб. «Велика Волинь», праці Житомирського науково-

краєзнавчого товариства дослідників Волині, матеріали 

Міжнародної науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 100-
річчю від дня народження О. Ольжича та 90-річчю Української 

Народної Республіки (Житомир, 5-6 червня 2007 р.), вип. 35 / гол. 

ред. М. Ю. Костриця. У 2-х тт. Т. І. Житомир : М. Косенко, 2007. 
320 с. — Член редколегії. 

12. Проблеми українського державотворення: історія і сучасність : 

наук. зб. «Велика Волинь», праці Житомирського науково-

краєзнавчого товариства дослідників Волині, матеріали 
Міжнародної науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 100-

річчю від дня народження О. Ольжича та 90-річчю Української 

Народної Республіки (Житомир, 5-6 червня 2007 р.), вип. 35 / гол. 
ред. М. Ю. Костриця. У 2-х тт. Т. ІІ. Житомир : М. Косенко, 2007. 

344 с. — Член редколегії. 

13. Бердичівська земля у плині часу : наук. зб. «Велика Волинь», праці 
Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників 

Волині, вип. 37, матеріали Міжнародної науково-краєзнавчої 

конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження класика 

англійської літератури Джозефа Конрада (Бердичів, 26-29 вересня 
2007 р.) / гол. ред. М. Ю. Костриця. У 2-х тт. Т. І. Житомир : 

М. Косенко, 2007. 384 с. — Член редколегії. 
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14. Бердичівська земля у плині часу : наук. зб. «Велика Волинь», праці 
Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників 

Волині, вип. 37, матеріали Міжнародної науково-краєзнавчої 

конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження класика 
англійської літератури Джозефа Конрада (Бердичів, 26-29 вересня 

2007 р.) / гол. ред. М. Ю. Костриця. У 2-х тт. Т.--ІІ. Житомир : 

М. Косенко, 2007. 320 с. — Член редколегії. 

15. Звягель – Новоград-Волинський: від сивої давнини до сьогодення : 
наук. зб. «Велика Волинь», праці Житомирського науково-

краєзнавчого товариства дослідників Волині, матеріали 

Міжнародної науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 750-
річчю від першої літописної згадки про місто (Новоград-

Волинський, 3-6 липня 2007р.), вип. 36 / гол. ред. М. Ю. Костриця. 

В 2-х тт. Т. І. Житомир : М. Косенко, 2007. 384 с. — Член 

редколегії. 
16. Звягель – Новоград-Волинський: від сивої давнини до сьогодення : 

наук. зб. «Велика Волинь», праці Житомирського науково-

краєзнавчого товариства дослідників Волині, матеріали 
Міжнародної науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 750-

річчю від першої літописної згадки про місто (Новоград-

Волинський, 3-6 липня 2007 р.), вип. 36 / гол. ред. М. Ю. Костриця. 
В 2-х тт. Т. ІІ. Житомир : М. Косенко, 2007. 352 с. — Член 

редколегії. 

2008 рік 

17. Антонінський край у просторі і часі : матеріали Міжнародної 
науково-краєзнавчої конференції (11-14 червня 2008 р., 

смт Антоніни Красилівського р-ну Хмельницької обл.), наук. зб. 

«Велика Волинь», праці Житомирського науково-краєзнавчого 
товариства дослідників Волині, вип. 39 / гол. ред. М. Ю. Костриця. 

У 2-х тт. Т. І. Житомир : В. Котвицький, 2008. 340 с. — Член 

редколегії. 
18. Антонінський край у просторі і часі : матеріали Міжнародної 

науково-краєзнавчої конференції (11-14 червня 2008 р., 

смт Антоніни Красилівського р-ну Хмельницької обл.), наук. зб. 

«Велика Волинь», праці Житомирського науково-краєзнавчого 
товариства дослідників Волині, вип. 39 / гол. ред. М. Ю.  Костриця. 

У 2-х тт. Т. ІІ. Житомир : В. Котвицький, 2008. 312 с. — Член 

редколегії. 
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19. Наукові засади збалансованого розвитку регіону : матеріали 
Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 1-

4 жовтня 2008 р.), присвяченої 150-річчю від дня народження 

П. А. Тутковського, наук. зб. «Велика Волинь», праці 
Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників 

Волині, вип. 40, / гол. ред. М. Ю. Костриця. Житомир : 

В. Котвицький, 2008. 472 с. — Член редколегії. 

2009 рік 
20. Україна від епохи УНР до початку ХХІ століття : матеріали 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції присвяченої 125-

річчю від дня народження І. А. Фещенка-Чопівського (Житомир, 
20-22 січня 2009 р.), наук. зб. «Велика Волинь», праці 

Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників 

Волині, вип. 41 / гол. ред. М. Ю. Костриця. Житомир : М. Косенко, 

2009. 560 с. — Член редколегії. 
21. Житомиру – 1125 : наук. зб. «Велика Волинь», праці 

Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників 

Волині, вип. 42, матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої 
конференції, присвяченої 1125-річчю заснування міста Житомира 

(Житомир, 6-8 жовтня 2009 р.) / гол. ред. М. Ю. Костриця. 

Житомир : М. Косенко, 2009. 460 с. — Член редколегії. 

2010 рік 

22. Краєзнавство та музейна справа в Україні : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 145-

річчю заснування Житомирського обласного краєзнавчого музею 
(Житомир, 27-29 жовтня 2010 р.), наук. зб. «Велика Волинь», праці 

Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників 

Волині, вип. 44 / гол. ред. М. Ю. Костриця. Житомир : М. Косенко, 
2010. 544 с. — Член редколегії. 

2011 рік 

23. Слово твоє невмируще в віках : матеріали Всеукраїнської науково-
краєзнавчої конференції, присвяченої 140-й річниці від дня 

народження Лесі Українки (Новоград-Волинський, 25 лютого 

2011 р. : наук. зб. «Велика Волинь», праці Житомирського науково-

краєзнавчого товариства дослідників Волині, вип. 45 / гол. ред. 
М. Ю. Костриця. Житомир : М. Косенко, 2011. 328 с. — Член 

редколегії. 
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24. М. М. Миклухо-Маклай — вчений, мандрівник, гуманіст : 
матеріали Міжнародної науково-краєзнавчої конференції, 

присвяченої 165-річчю від дня народження вченого-

енциклопедиста (Малин, 29-30 вересня 2011 р.). / гол. ред. 
М. Ю. Костриця, В. І. Тимошенко, наук. зб. «Велика Волинь», праці 

Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників 

Волині, вип. 46. Житомир : Волинь, 2011. 440 с. — Член редколегії. 

25. Екологічні проблеми річки Случ та інших водних плес 
Житомирської області. Туристсько-рекреаційні зони 

надслучанського краю : матеріали Всеукраїнської наукової 

конференції (Новоград-Волинський, 27-28 січня 2011 р.) / відп. ред. 
В. В. Вітренко, наук. зб. «Велика Волинь». Т. 43. Житомир : Рута, 

2011. 336 с. — Член редколегії. 

2012 рік 

26. Географія та економіка в сучасній школі. 2012. № 1. 48 с. — Член 
редколегії. 

27. Географія та економіка в сучасній школі. 2012. № 2. 56 с. — Член 

редколегії. 
28. Географія та економіка в сучасній школі. 2012. № 3. 48 с. — Член 

редколегії. 

29. Культурний простір Житомирщини-Волині ХІХ-ХХ століть : 
матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 

(Житомир, 24 квітня 2012 р.), наук. зб. «Велика Волинь», праці 

Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників 

Волині / гол. ред. М. Ю. Костриця, вип. 47. У 2-х тт. Т. 1. Житомир : 
М. Г. Косенко, 2012. 372 с. — Член редколегії. 

30. Культурний простір Житомирщини-Волині ХІХ-ХХ століть : 

матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 
(Житомир, 24 квітня 2012 р.), наук. зб. «Велика Волинь», праці 

Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників 

Волині / гол. ред. М. Ю. Костриця. вип. 47. У 2-х тт. Т. 2. Житомир : 
М. Г. Косенко, 2012. 328 с. — Член редколегії. 

31. Географія та економіка в сучасній школі. 2012. № 4. 48 с. — Член 

редколегії. 

32. Географія та економіка в сучасній школі. 2012. № 5. 48 с. — Член 
редколегії. 

33. Географія та економіка в сучасній школі. 2012. № 6. 48 с. — Член 

редколегії. 



286 
 

34. Географія та економіка в сучасній школі. 2012. № 7-8. 64 с. — Член 
редколегії. 

35. Географія та економіка в сучасній школі. 2012. № 9. 48 с. — Член 

редколегії. 
36. Географія та економіка в сучасній школі. 2013. № 10. 48 с. — Член 

редколегії. 

37. Географія та економіка в сучасній школі. 2012. № 10. 48 с. — Член 

редколегії. 
38. Географія та економіка в сучасній школі. 2012. № 11-12. 72 с. — 

Член редколегії. 

2013 рік 
39. Географія та економіка в сучасній школі. 2013. № 1. 56 с. — Член 

редколегії. 

40. Географія та економіка в сучасній школі. 2013. № 2. 48 с. — Член 

редколегії. 
41. Географія та економіка в сучасній школі. 2013. № 3. 48 с. — Член 

редколегії. 

42. Географія та економіка в сучасній школі. 2013. № 4. 48 с. — Член 
редколегії. 

43. Географія та економіка в сучасній школі. 2013. № 5. 48 с. — Член 

редколегії. 
44. Географія та економіка в сучасній школі. 2013. № 6. 48 с. — Член 

редколегії. 

45. Географія та економіка в сучасній школі. 2013. № 7-8. 72 с. — Член 

редколегії. 
46. Бібліотеки у збереженні культурної спадщини : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 75-й 

річниці Обласної бібліотеки для дітей (Житомир, 26 вересня 
2013 р.), наук. зб. «Велика Волинь», праці Житомирського науково-

краєзнавчого товариства дослідників Волині, вип. 48 / гол. ред. 

М. Ю. Костриця. Житомир : М. Косенко, 2013. 432 с. — Член 
редколегії. 

47. Географія та економіка в сучасній школі. 2013. № 9. 48 с. — Член 

редколегії. 

48. Географія та економіка в сучасній школі. 2013. № 10. 48 с. — Член 
редколегії. 

49. Природниче краєзнавство Житомирщини-Волині: історія та 

сучасність : матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої 
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конференції (Житомир, 21 листопада 2013 р.) / гол. ред. 
М. Ю. Костриця, наук. зб. «Велика Волинь», праці Житомирського 

науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині, вип. 49. 

Житомир : М. Косенко, 2014. 268 с. — Член редколегії. 
50. Географія та економіка в сучасній школі. 2013. № 11. 48 с. — Член 

редколегії. 

51. Географія та економіка в сучасній школі. 2013. № 12. 48 с. — Член 

редколегії. 

2014 рік 

52. Географія та економіка в рідній школі. 2014. № 1. 48 с. — Член 

редколегії. 
53. Географія та економіка в рідній школі. 2014. № 2. 48 с. — Член 

редколегії. 

54. Географія та економіка в рідній школі. 2014. № 3. 48 с. — Член 

редколегії. 
55. Географія та економіка в рідній школі. 2014. № 4. 48 с. — Член 

редколегії. 

56. Географія та економіка в рідній школі. 2014. № 5. 48 с. — Член 
редколегії. 

57. Географія та економіка в рідній школі. 2014. № 6. 48 с. — Член 

редколегії. 
58. Географія та економіка в рідній школі. 2014. № 7-8. 48 с. — Член 

редколегії.  

59. Географія та економіка в рідній школі. 2014. № 9. 48 с. — Член 

редколегії. 
60. Географія та економіка в рідній школі. 2014. № 10. 48 с. — Член 

редколегії. 

61. Географія та економіка в рідній школі. 2014. № 11. 48 с. — Член 
редколегії. 

62. Географія та економіка в рідній школі. 2014. № 12. 48 с. — Член 

редколегії. 

2015 рік 

63. Місто Новоград-Волинський і Звягельщина на зламі 1940-х років : 

матеріали регіональної науково-краєзнавчої конференції з нагоди 

71 річниці визволення м. Новограда-Волинського і Звягельщини від 
німецько-нацистської окупації, 70-річчя визволення України і 

70-річчя Великої Перемоги (Новоград-Волинський, 15 січня 

2015 р.) : наук. зб. «Велика Волинь», праці Житомирського 



288 
 

науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині, вип. 50 / відп. 
ред. В. В. Вітренко. Житомир : Рута, 2015. 424 с. — Член редколегії. 

64. Географія та економіка в рідній школі. 2015. № 1-2. 48 с. — Член 

редколегії. 
65. Географія та економіка в рідній школі. 2015. № 3. 48 с. — Член 

редколегії. 

66. Географія та економіка в рідній школі. 2015. № 4. 48 с. — Член 

редколегії. 
67. Постаті землі Житомирської : науковий збірник «Велика Волинь», 

матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 

присвяченої 120-річному ювілею М. Т. Рильського (Житомир, 22-
23 травня 2015 р.), вип. 51 / упоряд. П. С. Скавронський. — 

Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2015. 407 с. — Член редакційної 

ради. 

68. Географія та економіка в рідній школі. 2015. № 5. 48 с. — Член 
редколегії. 

69. Географія та економіка в рідній школі. 2015. № 6. 48 с. — Член 

редколегії. 
70. Географія та економіка в рідній школі. 2015. № 7-8. 64 с. — Член 

редколегії. 

71. Географія та економіка в рідній школі. 2015. № 9. 48 с. — Член 
редколегії. 

72. Географія та економіка в рідній школі. 2015. № 10. 48 с. — Член 

редколегії. 

73. Бердичів від давнини до сьогодення : наук. зб. «Велика Волинь», 
матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 

(Бердичів, 12-13 листопада 2015 р.), вип. 52 / упоряд. 

П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2015. 496 с. — 
Член редакційної ради. 

74. Географія та економіка в рідній школі. 2015. № 11. 48 с. — Член 

редколегії. 
75. Географія та економіка в рідній школі. 2015.  № 12. 48 с. — Член 

редколегії. 

2016 рік 

76. Географія та економіка в рідній школі. 2016. № 1. 48 с. — Член 
редколегії. 

77. Географія та економіка в рідній школі. 2016. № 2. 48 с. — Член 

редколегії. 
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78. Географія та економіка в рідній школі. 2016. № 3. 48 с. — Член 
редколегії. 

79. Географія та економіка в рідній школі. 2016. № 4. 48 с. — Член 

редколегії. 
80. Географія та економіка в рідній школі. 2016. № 5. 48 с. — Член 

редколегії. 

81. Географія та економіка в рідній школі. 2016. № 6. 48 с. — Член 

редколегії. 
82. Географія та економіка в рідній школі. 2016. № 7-8. 64 с. — Член 

редколегії. 

83. Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині : наук. 
зб. «Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-

краєзнавчої конференції (Чуднів, 7-8 вересня 2016 р.), вип. 53 

/ упор. П. С. Скавронський — Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2016. 

452 с. — Член редакційної ради. 
84. Географія та економіка в рідній школі. 2016. № 9. 48 с. — Член 

редколегії. 

85. Географія та економіка в рідній школі. — 2016. — № 10. — 48 с. — 
Член редколегії. 

86. Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність : наук. зб. «Велика 

Волинь», матеріали всеукраїнської науково-краєзнавчої 
конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.), вип. 54 / упоряд. 

П. С. Скавронський. — Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2016. — 

488 с. — Член редакційної ради. 

87. Географія та економіка в рідній школі. 2016. № 11. 48 с. — Член 
редколегії. 

88. Географія та економіка в рідній школі. 2016. № 12. 48 с. — Член 

редколегії. 

2017 рік 

89. Географія та економіка в рідній школі. 2017. № 1. 48 с. — Член 

редколегії. 
90. Географія та економіка в рідній школі. 2017. № 2. 48 с. — Член 

редколегії. 

91. Географія та економіка в рідній школі. 2017. № 3. 48 с. — Член 

редколегії. 
92. Географія та економіка в рідній школі. 2017. № 4. 48 с. — Член 

редколегії. 
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93. Географія та економіка в рідній школі. 2017. № 5. 48 с. — Член 
редколегії. 

94. Бердичів крізь призму століть : наук. зб. «Велика Волинь» : 

матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 
(Бердичів, 24-25 червня 2017 р.), вип. 55 / упоряд. 

П. С. Скавронський. — Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2017. 486 с. 

— Член редакційної ради. 

95. Географія та економіка в рідній школі. 2017. № 6. 48 с. — Член 
редколегії. 

96. Географія та економіка в рідній школі. 2017. № 7-8. 64 с. — Член 

редколегії. 
97. Житомирщина: події і люди : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 22-

23 вересня 2017 р.), вип. 56 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : 

ФОП Мельник М. В., 2017. 412 с. — Член редакційної ради. 
98. Географія та економіка в рідній школі. 2017. № 9. 48 с. — Член 

редколегії. 

99. Географія та економіка в рідній школі. 2017. № 10. 48 с. — Член 
редколегії. 

100. Географія та економіка в рідній школі. 2017. № 11. 48 с. — Член 

редколегії. 
101. Географія та економіка в рідній школі. 2017. № 12. 48 с. — Член 

редколегії. 

2018 рік 

102. Географія та економіка в рідній школі. 2018. № 1. 48 с. — Член 
редколегії. 

103. Географія та економіка в рідній школі. 2018. № 3. 48 с. — Член 

редколегії. 
104. Географія та економіка в рідній школі. 2018. № 5. 48 с. — Член 

редколегії. 

105. Географія та економіка в рідній школі. 2018. № 6. 48 с. — Член 
редколегії. 

106. Географія та економіка в рідній школі. 2018. № 7-8. 64 с. Член 

редколегії. 

107. Національно-визвольна боротьба українського народу : наук. зб. 
«Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої 

конференції (Житомир, 28-29 вересня 2018 р.), вип. 57 / упоряд. 
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П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2018. 550 с. ― 
Член редакційної ради. 

108. Географія та економіка в рідній школі. 2018. № 9. 48 с. — Член 

редколегії. 
109. Географія та економіка в рідній школі. 2018. № 10. 48 с. — Член 

редколегії. 

110. Географія та економіка в рідній школі. 2018. № 11. 48 с. — Член 

редколегії. 
111. Географія та економіка в рідній школі. 2018. № 12. 48 с. — Член 

редколегії. 

2019 рік 
112. Географія та економіка в рідній школі. 2019. № 1-2. 64 с. — 

Член редколегії.  

113. Географія та економіка в рідній школі. 2019. № 3. 48 с. — Член 

редколегії. 
114. Географія та економіка в рідній школі. 2019. № 4. 48 с. — Член 

редколегії. 

115. Бердичівська земля як феномен розвитку європейської культури 
та мистецтва : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської 

науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 21-22 травня 2019 р.), 

вип. 58 / упоряд. П. С. Скавронський. — Бердичів : ФОП 
Мельник М. В., 2019. 544 с. — Член редакційної ради. 

116. Географія та економіка в рідній школі. 2019. № 5. 48 с. — Член 

редколегії. 

117. Географія та економіка в рідній школі. 2019. № 6. 48 с. — Член 
редколегії. 

118. Географія та економіка в рідній школі. 2019. № 7-8. 64 с. — 

Член редколегії. 
119. Житомиру – 1135 : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 27-

28 вересня 2019 р.), вип. 59 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : 
ФОП Мельник М. В., 2019. 520 с. — Член редакційної ради. 

120. Географія та економіка в рідній школі. 2019. № 9. 48 с. — Член 

редколегії. 

121. Географія та економіка в рідній школі. 2019. № 10. 48 с. — Член 
редколегії. 

122. Географія та економіка в рідній школі. 2019. № 11. 48 с. — Член 

редколегії. 



292 
 

123. Географія та економіка в рідній школі. 2019. № 12. 48 с. — Член 
редколегії. 

— о — 
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ХV — УПОРЯДКУВАННЯ ТА УКЛАДАННЯ  
ЗБІРНИКІВ НАУКОВО-КРАЄЗНАВЧИХ КОНФЕРЕНЦІЙ І КНИГ 

 

2014 рік 

1. Скавронський П. С. Мила моя сторона / Упоряд. 
П. С. Скавронський. Бердичів : Видавець ФОП Мельник М. В., 

2014. 505 с., іл. 

2015 рік 

2. Постаті землі Житомирської : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали 
Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції присвяченої 120-

річному ювілею М. Т. Рильського (Житомир, 22-23 травня 2015 р.), 

вип. 51 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП 
Мельник М. В., 2015. 407 с. 

3. Бердичів від давнини до сьогодення : наук. зб. «Велика Волинь», 

матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 
(Бердичів, 12-13 листопада 2015 р.), вип. 52 / упоряд. 

П. С. Скавронський. Бердичів   ФОП Мельник М. В., 2015. 496  с., 

іл. 

2016 рік 
4. Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині : наук. 

зб. «Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-

краєзнавчої конференції (Чуднів, 7-8 вересня 2016 р.), вип. 53 
/ упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2016. 

452 с. 

5. Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність : наук. зб. 
«Велика Волинь», матеріали всеукраїнської науково-краєзнавчої 

конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.), вип. 54 / упоряд. 

П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2016. 488 с. 

2017 рік 
6. Бердичів крізь призму століть : наук. зб. «Велика Волинь», 

матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 

(Бердичів, 24-25 червня 2017 р.), вип. 55 / упоряд. 
П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2017. 486 с. 

7. Житомирщина: події і люди : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 22-

23 вересня 2017 р.), вип. 56 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : 
ФОП Мельник М. В., 2017. 412 с. 
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8. Скавронський П. С., Кропивницька Н. В., Кулачок А. П. Слідами 
історії та культури Бердичівського єврейства : путівник / за ред. 

П. С.  Скавронського. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2017. 80 с. 

2018 рік 
9. Національно-визвольна боротьба українського народу : наук. зб. 

«Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої 

конференції (Житомир, 28-29 вересня 2018 р.), вип. 57 / упоряд. 

П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2018. 550 с. 
10. Скавронський П. С., Кропивницька Н. В., Кулачок А. П. 

Бердичівське єврейство в іменах : біографічні нариси / за ред. 

П. С. Скавронського. Бердичів : ФОП Мельник М. В., 2018. 300 с.; 
іл. 

2019 рік 

11. Бердичівська земля як феномен розвитку європейської культури та 

мистецтва : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали Всеукраїнської 
науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 21-22 травня 2019 р.), 

вип. 58 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : ФОП 

Мельник М. В., 2019. 544 с. 
12. Житомиру — 1135 : наук. зб. «Велика Волинь», матеріали 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 27-

28 вересня 2019 р.), вип. 59 / упоряд. П. С. Скавронський. Бердичів : 
ФОП Мельник М. В., 2019. 520 с. 

— о — 
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ХVІ — УЧАСТЬ В РОБОТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОМІТЕТІВ 
МІЖНАРОДНИХ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ НАУКОВО-

КРАЄЗНАВЧИХ, НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ 
І РЕГІОНАЛЬНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ 

 

1999 рік 

1. Міжнародна науково-краєзнавча конференція «Бердичівська земля 

в контексті історії України», яка відбулась 18-21 травня 1999 р. в 
м. Бердичеві та в с. Верхівня Ружинського р-ну Житомирської обл., 

присвячена 200-річчю від дня народження видатного французького 

письменника Оноре де Бальзака. ― Заступник голови оргкомітету. 

2001 рік 

2. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Бердичівщина: 

поступ у третє тисячоліття», яка відбулась 15-17 травня 2001 р. в 

м. Бердичеві Житомирської обл., присвячена 100-річчю від дня 
народження відомого педагога і краєзнавця Г. Г. Богуна (1901-1981 

рр.). ― Заступник голови оргкомітету.  

2005 рік 
3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Бердичів древній і 

вічно молодий», яка відбулась 8-11 червня 2005 р. в м. Бердичеві, 

Житомирської обл., присвячена 575 річниці від часу першої згадки 
місцевості, на якій виник Бердичів, 460-й річниці першої згадки про 

Бердичів в історичних документах та 160-й річниці з часу набуття 

Бердичевом статусу міста. ― Заступник голови оргкомітету. 

2007 рік 
4. Міжнародна науково-краєзнавча конференція «Бердичівська земля 

у плині часу», яка відбулась 26-29 вересня 2007 р. в м. Бердичеві, 

Житомирської обл., присвячена 150-річчю від дня народження 
класика англійської літератури Джозефа Конрада. ― Заступник 

голови оргкомітету. 

2015 рік 
5. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція з міжнародною 

участю «Постаті землі Житомирської», присвячена 120-річному 

ювілею видатного класика української літератури ХХ ст., 

перекладача, публіциста М. Т. Рильського, яка відбулась в 
м. Житомирі 22 травня 2015 р. на базі Житомирської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича та 23 травня 
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2015 р. в с. Романівка Попільнянського р-ну Житомирської обл. на 
базі Музею родини Рильських. ― Член оргкомітету. 

6. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція з міжнародною 

участю «Бердичів від давнини до сьогодення» присвячена 585-й 
річниці від часу першої писемної згадки місцевості на якій виник 

Бердичів, 470-й річниці першої згадки про Бердичів в історичних 

документах, 170-й річниці від надання Бердичеву статусу міста та 

70-й річниці Перемоги над нацистами у Другій світовій війні, яка 
відбулась 12-13 листопада 2015 р. на базі Бердичівської міської 

ради. ― Заступник голови оргкомітету. 

2016 рік 
7. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Чуднів і край в 

контексті історії малих і середніх міст Волині» присвячена 600-й 

річниці з часу першої писемної згадки про місто Чуднів та 25-й 

річниці з дня проголошення незалежності України, яка відбулась 7-
8 вересня 2016 р. в м. Чуднові Житомирської обл. на базі 

Чуднівської міської ради. ― Член оргкомітету. 

8. Науково-краєзнавча конференція «Музеї Бердичівського краю: 
історія та сучасність» присвячена 90-й річниці від часу відкриття в 

Бердичеві першого музею (14.11.1926), яка відбулась 15-

16 листопада 2016 р. в м. Бердичеві Житомирської обл. на базі 
Музею історії міста Бердичева в приміщенні дольного костьолу 

Санктуарію Матері Божої Бердичівської. ― Заступник голови 

оргкомітету. 

2017 рік 
9. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція з міжнародною 

участю «Бердичів крізь призму століть», присвячена 160-й річниці 

від дня народження Джозефа Конрада, яка відбулася 24-25 червня 
2017 р. в м. Бердичеві Житомирської області на базі Музею історії 

міста Бердичева в приміщенні дольного костелу Монастиря Босих 

кармелітів. ― Заступник голови оргкомітету. 
10. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Житомирщина: 

події і люди» присвячена 80-й річниці від часу утворення 

Житомирської області (22.09.1937 р.) та 75-й річниці від дня 

народження відомого краєзнавця Костриці М. Ю. (20.09.1942 р.), 
яка відбулася 22-23 вересня 2017 р. в м. Житомирі на базі 

Житомирського державного університету ім. І. Франка в 
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приміщенні історичного факультету (аудиторія № 107). ― Член 
оргкомітету. 

2018 рік 

11. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Національно-
визвольна боротьба українського народу» присвячена 250-річчю 

козацько-селянського національно-визвольного повстання на 

правобережній Україні «Коліївщина» та 100-річчю подій 

Української революції 1917-1921 рр., яка відбулась 28-29 вересня 
2018 р. в м. Житомирі на базі історичного факультету 

Житомирського державного університету ім. Івана Франка. ― Член 

оргкомітету. 

2019 рік 

12. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Бердичівська 

земля як феномен розвитку європейської культури та мистецтва», 

яка відбулась 21-22 травня 2019 р. в м. Бердичеві Житомирської 
обл., на базі Музею історії міста Бердичева. ― Голова оргкомітету. 

13. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Житомиру-1135» 

присвячена 1135-річчю заснування міста Житомира, яка була 
проведена в м. Житомирі 27-28 вересня 2019 р. на базі історичного 

факультету Житомирського державного університету ім. Івана 

Франка. — Голова оргкомітету. 
― о ― 
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ХVІІ — ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ, ПРАЦІ І ТВОРЧОСТІ 
(хроніка подій) 

 
Краєзнавство — моє 
захоплення! 

П. С. Скавронський 
1949 рік 

15 липня 1949 р. — народився Скавронський Павло Степанович у м. Бердичеві, 

Житомирської обл., в Бердичівському міському родильному будинку по 

вул. Фрунзе (нині вул. Данилівська). 

1956 рік 

1 вересня 1956 р. — пішов навчатись до 1 класу середньої школи № 11 

м. Бердичева (нині загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1). 

1957 рік 

24 травня 1957 р. — за результатами навчання в 1 класі рішенням педагогічної 

ради середньої школи № 11 м. Бердичева нагороджений Похвальною 

грамотою «За відмінні успіхи в навчанні і за зразкову поведінку».  

1958 рік 

22 травня 1958 р. — за результатами навчання в 2 класі рішенням педагогічної 

ради середньої школи № 11 м. Бердичева нагороджений Похвальною 

грамотою «За відмінні успіхи в навчанні і за зразкову поведінку».  

1959 рік 

23 травня 1959 р. — за результатами навчання в 3 класі рішенням педагогічної 

ради середньої школи № 11 м. Бердичева нагороджений Похвальною 

грамотою «За відмінні успіхи в навчанні і за зразкову поведінку». 

1960 рік 

22 квітня 1960 р. — одним з перших, разом з невеликою групою кращих учнів 

4-х класів середньої школи № 11, під час проведення міських заходів по 

відзначенню 90-річчя від дня народження В. І. Леніна (Ульянова), біля 

пам’ятника В. І. Леніну у м. Бердичеві був прийнятий в піонери — в 

масову дитячу Всесоюзну піонерську організацію імені В. І. Леніна. 

28 травня 1960 р. — за результатами навчання в 4 класі рішенням педагогічної 

ради середньої школи № 11 м. Бердичева нагороджений Похвальною 

грамотою «За відмінні успіхи в навчанні і за зразкову поведінку». 

1961 рік 

21 квітня 1961 р. — за відмінне навчання та активну участь в спортивному 
житті школи в честь 91-ї річниці з дня народження В. І. Леніна 

нагороджений Похвальним листом Бердичівського міськкому 

комсомолу. 
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27 травня 1961 р. — за результатами навчання в 5 класі рішенням педагогічної 

ради середньої школи № 11 м. Бердичева нагороджений Похвальною 

грамотою «За відмінні успіхи в навчанні і за зразкову поведінку».  

30 грудня 1961 р. — напередодні відзначення свята Нового року батьки 

отримали Подяку дирекції Бердичівської восьмирічної школи  № 11 «за 
виховання … сина», поздоровлення з Новим роком та побажанням 

«щастя, здоров’я і успіхів у вихованні … дітей». 

1962 рік 

26 травня 1962 р. — за результатами навчання в 6 класі рішенням педагогічної 

ради середньої школи № 11 м. Бердичева нагороджений Похвальною 

грамотою «За відмінні успіхи в навчанні і за зразкову поведінку».  

11-13 червня 1962 р. — брав участь в пішохідному туристсько-краєзнавчому 

поході за маршрутом Бердичів – Великі Коровинці – Бердичів, на 

батьківщину одного з організаторів повстання 1905 р. на броненосці 

«Потьомкін» Григорія Вакуленчука з групою учнів восьмирічної школи 

№ 11 м. Бердичева під керівництвом керівника краєзнавчого гуртка 
Бердичівського міського Будинку піонерів Гаврила Григоровича Богуна.  

13 листопада 1962  р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1962, 

№ 113) надруковано статтю «Шануємо пам’ять героя-потьомкінця» 

(Автор Г. Богун). — Про проведення влітку туристської пішохідної 

подорожі по рідному краю з учнями восьмирічної школи № 11 на 

батьківщину Григорія Вакуленчука у село Великі Коровинці. 

1963 рік 

3 квітня 1963 р. — за активну участь у міській виставці по виготовленню 

учнівських робіт з праці нагороджений дирекцією Бердичівської 

восьмирічної школи № 11 Почесною грамотою. 

10 червня 1963 р. — за результатами навчання в 7 класі рішенням педагогічної 

ради Бердичівської восьмирічної школи № 11 нагороджений 
Похвальною грамотою «За відмінні успіхи в навчанні і за зразкову 

поведінку». 

10 червня 1963 р. — батьки Степан Титович та Ганна Купріянівна отримали 

привітання від імені педагогічної ради Бердичівської восьмирічної 

школи № 11 в зв’язку з успішним закінченням сином у 1962/63 

навчальному році 7 класу і переводом його до 8 класу, а також подяку за 

його зразкову поведінку, активну участь в праці та відмінні успіхи у 

навчанні. 

29 вересня 1963 р. — «за активну участь в шкільних спортивних змаганнях» 

нагороджений Почесною грамотою Бердичівської восьмирічної школи 

№ 11. 
30 вересня 1963 р. — «за активну участь в роботі на шкільних навчально-

дослідних ділянках» нагороджений Почесною грамотою Бердичівської 

восьмирічної школи № 11. 
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24 жовтня 1963 р. — на засіданні бюро Бердичівського міського комітету 

Всесоюзної ленінської комуністичної спілки молоді  України 

Житомирської області прийнятий до лав ВЛКСМ. 

1964 рік 

14 червня 1964 р. — закінчив 8 класів восьмирічної школи № 11 м. Бердичева 
(нині загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11), отримав Свідоцтво 

про неповну середню освіту. 

14 червня 1964 р. — за результатами навчання у 8 класі рішенням педагогічної 

ради Бердичівської восьмирічної школи № 11 нагороджений 

Похвальною грамотою «За відмінні успіхи в навчанні і за зразкову 

поведінку». 

14 червня 1964 р. — батьки Степан Титович і Ганна Купріянівна отримали 

лист вдячності від Бердичівської восьмирічної школи № 11 «за добре 

виховання сина Павла». 

1 вересня 1964 р. — пішов навчатись до 9 класу середньої школи № 15 

м. Бердичева (нині Бердичівський міський ліцей № 15). 

1966 рік 

5 січня 1966 р. — нагороджений грамотою Ради добровільного спортивного 

товариства «Авангард» Бердичівського заводу «Прогрес» за зайняте 3-є 

місце з стрибків у висоту з результатом 1 м 65 см  у відкритих 

змаганнях на першість ДСШ заводу «Прогрес». 

20 червня 1966 р. — закінчив 10 класів середньої школи № 15 м. Бердичева 

(нині Бердичівський міський ліцей № 15), отримав Свідоцтво про повну 

загальну середню освіту. 

20 серпня 1966 р. — зарахований учнем токаря фільтрпресового цеху 

Бердичівського заводу хімічного машинобудування «Прогрес». 

25 вересня 1966 р. — нагороджений грамотою ради добровільного 

спортивного товариства «Авангард» бердичівського заводу «Прогрес» 
за зайняте перше місце з стрибків у висоту в ХVІ заводській спартакіаді 

1966 р. з результатом 1 м 75 см. 

1967 рік 

1 квітня 1967 р. — присвоєно 2-й розряд токаря фільтрпресового цеху 

Бердичівського заводу хімічного машинобудування «Прогрес». 

22 серпня 1967 р. — звільнений з Бердичівського заводу хімічного 

машинобудування «Прогрес» в зв’язку з вступом до вищого 

навчального закладу. 

1 вересня 1967 р. — після успішно складених вступних екзаменів зарахований 

студентом першого курсу механіко-математичного факультету 

Львівського державного університету ім. І. Франка (стаціонарне 
навчання). 
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1968 рік 

1 жовтня 1968 р. — залишив навчання на механіко-математичному 

факультеті Львівського державного університету ім. І. Франка в зв’язку 

з призивом до лав Радянської Армії. 

16 листопада 1968 р. — призваний на дійсну строкову військову службу до 
лав Радянської Армії (м. Вінниця, в/ч 35480). 

15 грудня 1968 р. — прийняв військову присягу на вірність та захист 

Батьківщини (м. Вінниця, в/ч 35480). 

1970 рік 

1 січня 1970 р. — після багаторічної важкої хвороби помер батько 

Скавронський Степан Титович (01.05.1915-01.01.1970), поховали за 

попереднім його ж побажанням на найближчому тоді від місця 

проживання кладовищі в селі Бистрик Бердичівського р-ну. 

22 травня 1970 р. — брав участь в першості 43-ї Червонопрапорної 

Вінницької ракетної армії (в/ч 35564) з легкої атлетики, яка проводилась 

на центральному стадіоні міста Луцьк, нагороджений грамотою за ІІІ 
місце з стрибків у висоту з результатом 1 м 70 см (стрибки у довжину — 

5 м 60 см). 

30 листопада 1970 р. — звільнений з лав Радянської Армії після закінчення 

строкової служби. 

1971 рік 

8 лютого 1971 р. — після успішно складених вступних екзаменів зарахований 

студентом першого курсу географічного факультету Київського 

державного університету ім. Т. Шевченка (заочне навчання). 

1 квітня 1971 р. — прийнятий на роботу на посаду затягувальника взуття в 

пошивний цех № 2 Бердичівського шкіряно-взуттєвого комбінату № 6 

(нині не існує). 

18 травня 1971 р. — нагороджений Дипломом першого ступеня комітету по 
фізичній культурі і спорту виконавчого комітету Бердичівської міської 

ради за перше місце в змаганнях з стрибків у висоту з результатом 1 м 

85 см в залік міської спартакіади серед підприємств міста другої групи 

(легкої промисловості). 

1 листопада 1971 р. — присвоєно 4-й розряд затягувальника взуття. 

1972 рік 

29 травня 1972 р. — за зайняте друге місце в кваліфікаційному турнірі № 647 

4-го розряду та відмінне ведення турнірної переписки нагороджений 

грамотою Одеського республіканського шахово-шашкового клубу  

13 серпня 1972 р. — прийнятий на посаду вчителя історії і географії ІV-VІІІ 

класів Буряківської восьмирічної школи Бердичівського р-ну 
Житомирської обл. (нині не існує). 

14 серпня 1972 р. — звільнений з Бердичівського шкіряно-взуттєвого 

комбінату №  6 (нині не існує) за власним бажанням. 
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1973 рік 

14-17 травня 1973 р. — вперше був призначений керівником команди 

Буряківської восьмирічної школи, яку готував і супроводжував на 

районні змагання з туризму, які проводились у Скраглівському лісі. 

11-14 червня 1973 р. — вперше, як керівник молодшої команди туристів-
краєзнавців (6-7 класи), брав участь в обласних туристських змаганнях, 

які проводились в урочищі «Зарічани» Житомирського району (школярі 

з Буряківської школи та їх учитель були включені до складу туристської 

команди Бердичівського р-ну). 

1 вересня 1973 р. — наказом директора Буряківської восьмирічної школи 

Савчука П. Ф. вперше був призначений класним керівником 6 класу, в 

якому навчалось 16 учнів. 

7 жовтня 1973 р. — отримав привітальний лист-поздоровлення від учнів 

свого 6 класу Буряківської восьмирічної школи Бердичівського р-ну 

Житомирської обл., які побажали своєму класному керівнику «творчих 

успіхів у почесній і благородній справі навчання і виховання дітей…». 

1974 рік 

13-16 травня 1974 р. — був призначений керівником команди Буряківської 

восьмирічної школи, яку готував і супроводжував на районні змагання з 

туризму, які проводились у Скраглівському лісі. 

10-13 червня 1974 р. — як керівник молодшої команди туристів-краєзнавців (6-

7 класи), брав участь в обласних туристських змаганнях, які 

проводились у лісовому урочищі в Малинському районі (школярі з 

Буряківської школи та їх вчитель були включені до складу туристської 

команди Бердичівського р-ну). 

9 вересня 1974 р. — розпочав навчання на однорічних курсах без відриву від 

виробництва в Житомирському обласному інституті удосконалення 

кваліфікації вчителів з Основ Радянської держави і права. 

1975 рік 

19-22 травня 1975 р. — був призначений керівником команди Буряківської 

восьмирічної школи, яку готував і супроводжував на районні змагання з 

туризму, які проводились в урочищі «Трикутник». 

9-12 червня 1975 р. — як керівник молодшої команди туристів-краєзнавців (6-7 

класи), брав участь в обласних туристських змаганнях, які проводились 

в урочищі «Зарічани» Житомирського району (школярі Буряківської 

школи та їх учитель були включені до складу туристської команди 

Бердичівського р-ну). 

16 червня –12 липня 1975 р. — продовжив і закінчив навчання на однорічних 

курсах без відриву від виробництва в Житомирському обласному 
інституті удосконалення кваліфікації вчителів з Основ Радянської 

держави і права. 
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18 жовтня 1975 р. — обласна газета «Комсомольська зірка» (1975) в статті 

«Шаховий куточок» повідомила, що «П. Скавронський з с. Буряки 

Бердичівського району» один з перших надіслав правильну відповідь з 

розв’язуванням першої задачі оголошеного газетою конкурсу з 

розв’язування шахових задач. 

1976 рік 

20 січня 1976 р. — обласна газета «Комсомольська зірка» (1976) в статті 

«Шаховий куточок» повідомила, що «П. Скавронський (Бердичів)» 

першим надіслав вірну відповідь з розв’язуванням новорічної шахової 

задачі. 

27 лютого 1976 р. — пройшов переоблік в Бердичівському районному комітеті 

Ленінської комуністичної спілки молоді та отримав новий 

комсомольський квиток члена ВЛКСМ. 

17-20 травня 1976 р. — очолював команду Буряківської восьмирічної школи, 

яку готував і супроводжував на районні змагання з туризму, які 

проводились у Скраглівському лісі. 
18 травня 1976 р. — обласна газета «Комсомольська зірка» (1976, № 59) в 

статті «Шаховий конкурс» повідомила, що «бердичівлянин 

П. Скавронський» серед кращих розв’язувачів шахових задач після 

дев’яти турів шахового конкурсу, який проводиться на сторінках газети. 

7-10 червня 1976 р. — очолював молодшу команду туристів-краєзнавців (6-7 

класи), які брали участь в обласних туристських змаганнях, що 

проводились в урочищі «Зарічани» Житомирського району (школярі з 

Буряківської школи та їх учитель і були включені до складу туристської 

команди Бердичівського р-ну). 

22 червня 1976 р. — обласна газета «Комсомольська зірка» (1976, № 74) в 

статті «Шаховий куточок» повідомила, що «П. Скавронський 

(Бердичів)» першим надіслав вірну відповідь з розв’язуванням шахової 
задачі, вміщеній в газеті 10 червня нинішнього року. 

31 серпня 1976 р. — звільнений з посади вчителя історії і географії ІV-VІІІ 

класів Буряківської восьмирічної школи (нині не існує) за власним 

бажанням. 

1 вересня 1976 р. — прийнятий на посаду вчителя історії і географії ІV-VІІІ 

класів Бердичівської восьмирічної школи № 11 (нині загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 11). 

9 жовтня 1976 р. — всеукраїнська газета «Радянська освіта» (1976, № 81) в 

статті «Шаховий конкурс» повідомила, що «учитель географії з 

м. Бердичева Павло Степанович Скавронський» розв’язав останню 

задачу шахового конкурсу, який проводить газета, правильно, і надіслав 
своєчасно свою вірну відповідь до газети. 
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1977 рік 

5 січня 1977 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської восьмирічної школи № 11 взяв участь у 

загальноміському мітингу з нагоди 33-ї річниці визволення Бердичева 

від німецько-нацистських загарбників, який відбувся біля меморіалу 
Вічного вогню. 

9 лютого 1977 р. — після складання державних екзаменів та успішного 

захисту дипломної роботи на тему «Методика викладання курсу 

«Географія України» в середній школі» закінчив навчання на заочному 

відділі географічного факультету Київського державного університету 

ім. Т. Шевченка за спеціальністю географія, за спеціалізацією фізична 

географія, отримав диплом і кваліфікацію географа, викладача 

географії. 

12 лютого 1977 р. — відбулись урочистості в педагогічному колективі 

Бердичівської восьмирічної школи № 11 з нагоди закінчення вчителем 

Скавронським П. С. вищого навчального закладу та святкова вечеря. 
Дирекція та партійна організація школи нагородили почесною грамотою 

Скавронську Ганну Купріянівну «за відмінне виховання сина 

Скавронського Павла Степановича і в зв’язку із закінченням ним вищого 

навчального закладу Київського державного університету імені 

Т .Г. Шевченка». 

18 лютого 1977 р. — вперше взяв участь в занятті шкільного теоретичного 

семінару для вчителів школи «Актуальні проблеми теорії і політики 

КПРС у світлі рішень ХХV з’їзду партії» системи політичної освіти, 

яким керував директор школи Кащук А. П. 

3 березня 1977 р. — дирекція, партійна та профспілкова організації 

Бердичівської восьмирічної школи № 11 привітали Скавронську Ганну 

Купріянівну з Міжнародним жіночим днем 8 Березня. В привітанні 
повідомили, «що разом з нами працює Ваш син Павло Степанович, який 

сумлінно відноситься до своїх службових обов’язків, багато прикладає 

зусиль і енергії для виховання дітей в комуністичному дусі, служить 

прикладом в роботі для всіх учителів та працівників школи». 

14 березня 1977 р. — виступив з лекцією «Історичні звершення радянського 

народу під керівництвом КПРС — пряме продовження справи Жовтня, 

втілення в життя ідей великого Леніна» перед трудовим колективом 

цеху Бердичівського консервного заводу. 

18 квітня 1977 р. — виступив з лекцією «Історичні звершення радянського 

народу під керівництвом КПРС — пряме продовження справи Жовтня, 

втілення в життя ідей великого Леніна» в колективі Бердичівського 
будинку пристарілих. 

9 травня 1977 р. — виступив з лекцією «Історичні звершення радянського 

народу під керівництвом КПРС — пряме продовження справи Жовтня, 
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втілення в життя ідей великого Леніна» перед жителями мікрорайону 

Загребелля на агітмайданчику будинкоуправління № 4. 

16-19 травня 1977 р. — призначений керівником учнівської команди 

Бердичівської восьмирічної школи № 11 , яку готував і супроводжував 

на міські змагання з туризму, які проводились у Скраглівському лісі. 
6-9 червня 1977 р. — як керівник молодшої команди туристів-краєзнавців (6-7 

класи), брав участь в обласних туристських змаганнях, які проводились 

в лісовому урочищі у Новоград-Волинському р-ні (школярі школи № 11 

були включені до складу туристської команди м. Бердичева). 

13 серпня 1977 р. — всеукраїнська газета «Радянська освіта» (1977, № 65) в 

статті «Наш конкурс» повідомила, що «П. Скавронський (Житомирська 

обл.» серед семи учасників шахового конкурсу, «які лідирують і мають 

по 21 очку». 

29 серпня 1977 р. — призначений керівником міського методичного 

об’єднання вчителів географії. 

30 серпня 1977 р. — перше, як керівник міського методичного об’єднання, 
провів засідання методичного об’єднання вчителів географії міста. 

25 листопада 1977 р. — призначений головою журі по проведенню міської 

олімпіади юних географів-краєзнавців. 

16 грудня 1977 р. — організував і провів міську учнівську олімпіаду юних 

географів-краєзнавців. 

28 грудня 1977 р. — всеукраїнська газета «Радянська освіта» (1977, № 102) в 

статті «Переможці конкурсу» (Автор Харін В.) повідомила, що за 

результатами проведеного газетою конкурсу з розв’язування шахових 

задач «Скавронський П. (Житомирська обл.)» виконав норму третього 

спортивного розряду з шахів. 

1978 рік 

5 січня 1978 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 
колективів Бердичівської восьмирічної школи № 11 взяв участь у 

загальноміському мітингу з нагоди 34-ї річниці визволення Бердичева 

від німецько-нацистських загарбників, який відбувся біля меморіалу 

Вічного вогню. 

28 січня 1978 р. — міськрайонна газета «Радянський шлях» (1978, № 16) в 

статті «Наш шаховий клуб» повідомила, що «Редакція підбиває перші 

підсумки шахового конкурсу» і «правильні відповіді на чотири перші 

завдання надіслали» 16 учасників, в тому числі і «П. Скавронський». 

16 лютого 1978 р. — звільнений з посади вчителя історії і географії 

Бердичівської восьмирічної школи № 11 в зв’язку з переводом на 

роботу в середню школу № 2 м. Бердичева (нині міська гуманітарна 
гімназія № 2). 

16 лютого 1978 р. — прийнятий на посаду вчителя географії середньої школи 

№ 2 м. Бердичева по переводу з восьмирічної школи № 11. 
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25 лютого 1978 р. — міськрайонна газета «Радянський шлях» (1978, № 32) в 

статті «Наш шаховий клуб» повідомила, що «Правильні відповіді на два 

попередні завдання надіслали» 9 учасників, в тому числі і 

«П. С. Скавронський». 

4 квітня 1978 р. — міськрайонна газета «Радянський шлях» (1978, № 53) в 
статті «Шаховий клуб» повідомила, що «Правильні розв’язання на 

обидва завдання» (сьоме і восьме) надіслали» 7 учасників, в тому числі і 

«П. С. Скавронський (м. Бердичів)». 

16 квітня 1978 р. — нагороджений дипломом третього ступеня редакції газети 

«Радянський шлях» (м. Бердичів) за перемогу в конкурсі з шахів (І 

місце), який було проведено на сторінках міськрайонної газети  

«Радянський шлях» в 1978 р. 

13-14 травня 1978 р. — як керівник і тренер міської команди з спортивного 

орієнтування, представив підготовлену команду м. Бердичева на VІІ 

обласних змаганнях з спортивного орієнтування, які відбулись в 

Малинському р-ні Житомирської обл., де юні орієнтувальники 
Бердичева зайняли ІІІ командне місце. 

14 травня 1978 р. — нагороджений грамотою Житомирського обласного 

відділу народної освіти, як керівник і тренер команди міста Бердичева, 

яка зайняла третє місце на VІІ обласних змаганнях школярів з 

спортивного орієнтування. 

16-19 травня 1978 р. — очолював учнівську команду Бердичівської середньої 

школи № 2, яку готував і супроводжував на міські змагання з туризму, 

які проводились в урочищі «Скраглівський ліс». 

12-15 червня 1978 р. — очолював команду туристів-краєзнавців міста 

Бердичева, яка була сформована на базі учнів середньої школи № 2 і яка 

брала участь в обласних туристських змаганнях, що проводились у лісі 

в Коростишівському районі. 
21 червня 1978 р. — міськрайонна газета «Радянський шлях» (1978, № 96) в 

статті «Підсумки шахового конкурсу» повідомила, що «Правильні 

відповіді на всі десять завдань надіслали чотири учасники конкурсу… 

Абсолютним переможцем журі вирішило визнати вчителя середньої 

школи № 2 П. С. Скавронського. Його відповіді відрізняються глибоким 

і вдумливим аналізом, крім того, йому належить виправлення завдання 

В. Паулі». 

30 серпня 1978 р. — як керівник методичного об’єднання, провів засідання 

міського методичного об’єднання вчителів географії міста. 

1 листопада 1978 р. — після подачі необхідних документів наказом № 845 

ректора Київського державного педагогічного інституту 
ім. О. М. Горького від 01.11.1978 р. зарахований до аспірантури по 

спеціальності фізична географія для навчання без відриву від 

виробництва. 
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4 листопада 1978 р. — обласна газета «Комсомольська зірка» (1978, № 133) в 

статті «Шаховий конкурс» повідомила, що «Сьогодні ми підбиваємо 

підсумки нашого шахового конкурсу, присвяченого 60-річчю Ленінського 

комсомолу. Участь в ньому взяли понад 120 читачів газети, любителів 

шахів. Сімнадцять з них успішно подолали три бар’єри і стали 
переможцями конкурсу. Це — … П. Скавронський (Бердичів)…». 

24 листопада 1978 р. — призначений головою журі по проведенню міської 

олімпіади юних географів-краєзнавців. 

22 грудня 1978 р. — організував і провів міську учнівську олімпіаду юних 

географів-краєзнавців. 

39 грудня 1978 р.— обласна газета «Комсомольська зірка» (1978, № 156) в 

статті «Новорічний шаховий конкурс» повідомила, що «Майже сто 

читачів нашої газети, любителів шахів взяли участь у новорічному 

конкурсі... Правильні відповіді надіслали … П. Скавронський (Бердичів)». 

1979 рік 

5 січня 1979 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 
колективів Бердичівської середньої школи № 2 взяв участь у 

загальноміському мітингу з нагоди 35-ї річниці визволення Бердичева 

від німецько-нацистських загарбників, який відбувся біля меморіалу 

Вічного вогню. 

6 січня 1979 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1979, № 4) до 

325-річчя возз’єднання України з Росією редакційна стаття «До 

знаменної дати» проілюстрована фотознімком журналіста В. Коржука з 

таким написом: «старший бібліотекар Л. І. Ільїних допомагає 

підібрати літературу для проведення виховної години вчителеві 

середньої школи № 2 П. С. Скавронському». 

10 березня 1979 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1979, № 39) 

надруковано статтю «Змагаються юні географи» (Автор 
П. Скавронський). ― Про підсумки міської предметної олімпіади юних 

географів-краєзнавців. 

23 березня 1979 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1979, № 46) 

надруковано статтю «Атлас "Історія КПРС" — про Бердичів» (Автор 

П. Скавронський). 

21-24 травня 1979 р. — відбувся загальноміський зліт юних туристів-

краєзнавців школярів міста Бердичева — очолював команду туристів 

середньої школи № 2, яка зайняла перше місце і виборола право 

представляти місто Бердичів на обласному туристському зльоті. 

23 травня 1979 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1979, № 80) 

надруковано статтю «Добилися успіху» (Автор П. Скавронський).― Про 
підсумки обласних змагань з спортивного орієнтування. 

23 травня 1979 р. — у всеукраїнській газеті «Радянська освіта» (1979, № 41) 

надруковано статтю «Для підвищення ефективності» (Автор 
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П. Скавронський). ― Пропозиції до проекту нової шкільної типової 

програми з географії. 

11-14 червня 1979 р. — у мальовничому лісі поблизу Коростишева відбувся 

обласний зліт юних туристів-краєзнавців серед команд міст і районів 

Житомирської області — очолював команду школярів-туристів міста 
Бердичева укомплектовану в основному учнями середньої школи № 2, 

переможцями міського туристського зльоту. 

15-17 червня 1979 р. — в складі команди бердичівлян брав участь в дев’ятих 

обласних туристських змаганнях вчителів області, які відбувались у лісі 

поблизу Коростишева. До програми були включені: краєзнавча 

конференція, змагання з туристської техніки, контрольний 

комбінований похід, маршрутні окомірні зйомки. 

2-4 липня 1979 р. — здійснили триденний туристський похід з групою учнів 

середніх шкіл №№ 2, 4, 8, по маршруту Бердичів — Великі Коровинці 

— Турчинівка — Княжин — Рижів — Висока Піч — Чуднів — 

Бердичів. Відвідали В. Коровинці — батьківщину одного з організаторів 
повстання на броненосці «Потьомкін» Григорія Вакуленчука, поклали 

до його пам’ятника живі квіти і сфотографувалися біля нього. Побували 

також у чотирьох музеях, які працювали у селищі на громадських 

засадах, зокрема, при місцевій школі, котра носить ім’я їх відомого 

земляка. 

10 липня 1979 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1979, № 107) 

надруковано статтю «По рідному краю» (Автор П. Скавронський). ― 

Про туристський похід з учнями за маршрутом Бердичів — В. 

Коровинці — Турчинівка — Княжин — Рижів — Висока Піч — Чуднів — 

Бердичів. 

12 липня 1979 р. — в обласній газеті «Комсомольська зірка» (1979, № 82) 

опубліковано статтю «Туристський маршрут» (Автор В. Чорний) про 
проведення дев’ятих обласних туристських змагань вчителів області, 

яка проілюстрована фотознімком команди бердичівлян «У хвилину 

відпочинку». На фото: Павло Скавронський, Юхим Винопал, Лев 

Коновалов Неля Галяс та інші. 

5-14 серпня 1979 р. — здійснено десятиденний туристський похід І (першої) 

категорії складності по річках південної частини Київського Полісся 

групою учнів Бердичева під керівництвом Скавронського Павла 

Степановича за маршрутом Бердичів — Київ (р. Ірпінь) — Ірпінь — 

Гостомель — Мощун — Демидів — Козаровичі — Київське 

водосховище — Глібівка — Димер — Іванків — Кухарі — Тетерів — 

Вишевичі — Радомишль — Леніно (нині Ставки) — Коростишів — 
Бердичів. 

14 серпня 1979 р. — в обласній газеті «Радянська Житомирщина» (1979, 

№ 156) надруковано статтю «Атлас природних умов» (Автор 
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П. Скавронський). ― Рецензія на академічний атлас «Природні умови і 

ресурси Української РСР». 

28 серпня 1979 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1979, № 135) 

надруковано статтю «Подорож по Київському Поліссю» (Автор 

П. Скавронський). ― Про десятиденну туристську подорож першої 
категорії складності з учнями по річках південної частини Київського 

Полісся: Ірпені, Дніпру, Тетереву. 

30 серпня 1979 р. — як керівник методичного об’єднання, провів засідання 

міського методичного об’єднання вчителів географії міста. 

1 вересня – 30 листопада 1979 р. — перебував на тримісячних (90-денних) 

військових зборах по підготовці офіцерів запасу в окремому батальйоні 

зв’язку в м. Самборі Львівської області при військовій частині 61712 по 

спеціальності «командир взводу радіорелейного зв’язку» (військово-

облікова спеціальність 0403). 

21 листопада 1979 р. — призначений головою журі по проведенню міської 

олімпіади юних географів-краєзнавців. 

1980 рік 

5 січня 1980 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської середньої школи № 2 взяв участь у 

загальноміському мітингу з нагоди 36-ї річниці визволення Бердичева 

від німецько-нацистських загарбників, який відбувся біля меморіалу 

Вічного вогню. 

14-18 січня 1980 р. — провів шкільний тиждень географії присвячений 110-й 

річниці з дня народження В. І. Леніна. Протягом нього було проведено 

комплекс заходів, спрямованих на розвиток в учнів інтересу до 

географії та інших споріднених з нею наук. 

29 січня 1980 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1980, № 16) 

надруковано статтю «Тиждень географії в школі» (Автор 
П. Скавронський).  

15 лютого 1980 р. — організував і провів міську учнівську олімпіаду юних 

географів-краєзнавців. 

29 лютого 1980 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1980, № 34) 

надруковано статтю «Географічна олімпіада» (Автор П. Скавронський). 

— Про підсумки міської олімпіади юних географів-краєзнавців. 

11 березня 1980 р. — постановою бюро Бердичівського міського комітету 

Комуністичної партії України Житомирської області прийнятий 

кандидатом в члени КПРС. 

12 березня 1980 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1980, № 42) 

надруковано статтю «Що показують дослідження» (Автор 
П. Скавронський). ― Про власні кліматичні дослідження та 

особливості клімату рідного краю. 
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17 травня 1980 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1980, № 78) 

надруковано статтю «В. І. Ленін і наш край» (Автор П. Скавронський). 

19-22 травня 1980 р. — відбувся загальноміський зліт юних туристів-

краєзнавців серед команд шкіл міста Бердичева, який проводився в лісі 

біля с. Агатівка Бердичівського р-ну — очолював команду туристів 
середньої школи № 2, яка знову зайняла перше місце і виборола право 

представляти м. Бердичів на обласному туристському зльоті. 

22 травня 1980 р. — наказом № 111 Міністра оборони СРСР від 22 травня 

1980 р. присвоєно військове звання «лейтенант». 

27 травня 1980 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1980, № 83) 

надруковано статтю «Визначення атмосферного тиску» (Автор 

П. Скавронський). — Про співвідношення між звичною для нас 

одиницею вимірювання величини атмосферного тиску (міліметри 

ртутного стовпчика) і нововведеною (гектопаскалі). 

9-12 червня 1980 р. — у мальовничому лісі поблизу с. Дениші Житомирського 

р-ну відбувся обласний зліт юних туристів-краєзнавців серед команд 
міст і районів Житомирської області — очолював команду школярів-

туристів м. Бердичева, укомплектовану в основному учнями середньої 

школи № 2, переможцями міського туристського зльоту. 

5 липня 1980 р. — в обласній газеті «Радянська Житомирщина» (1980, № 128) 

опубліковано відповіді на кросворд, який був уміщений в газеті 

17 травня, та перелік прізвищ читачів, які першими надіслали правильні 

відповіді. Серед них: «… П. С. Скавронський з Бердичева…». 

19 листопада 1980 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1980, 

№ 182) надруковано статтю «Вивчаємо рідний край» (Автор 

П. Скавронський). ― З практики проведення екскурсій в природу з 

учнями. 

1981 рік 
5 січня 1981 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської середньої школи № 2 взяв участь у 

загальноміському мітингу з нагоди 37-ї річниці визволення Бердичева 

від німецько-нацистських загарбників, який відбувся біля меморіалу 

Вічного вогню. 

23 березня 1981 р. — постановою бюро Бердичівського міського комітету 

Комуністичної партії України Житомирської обл. прийнятий в члени 

КПРС після проходження кандидатського стажу (протокол № 6 від 

23 березня 1981 р.). 

21-22 травня 1981 р. — члени геологічного гуртка середньої школи № 2 

(керівник Скавронський П. С.)взяли участь в обласних змаганнях юних 
геологів, які були проведені на території Володарськ-Волинського 

району. У змаганні з шліхового випробування максимальну кількість 

балів одержав учень 8-А класу Олександр Власюк. Добрі знання з 
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мінералогії та петрографії показав учень 6-А класу Геннадій 

Поперешняк. Найкращий результат з гідрогеологічних досліджень в 

учениць 9-го класу Тетяни Вінцевич та Тетяни Козлової, які зайняли 

перше місце з цього виду змагань. 

25-28 травня 1981 р. — відбувся загальноміський зліт юних туристів-
краєзнавців серед школярів м. Бердичева, який проводився в лісі біля 

с. Катеринівка Бердичівського р-ну — очолював команду туристів 

середньої школи № 2, яка зайняла перше місце і виборола право 

представляти місто Бердичів на обласному туристському зльоті. 

29 травня 1981 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1981, № 83) 

надруковано статтю «Змагаються юні геологи» (Автор 

П. Скавронський). ― Про участь учнів середньої школи № 2 

м. Бердичева в обласних змаганнях з геології. 

8-11 червня 1981 р. — у лісову масиві поблизу с. Зарічани Житомирського р-ну 

відбувся обласний зліт юних туристів-краєзнавців серед команд міст і 

районів Житомирської області — очолював команду школярів-туристів 
м. Бердичева укомплектовану в основному учнями середньої школи 

№ 2, переможцями міського туристського зльоту. 

1 серпня 1981 р. — створення сім’ї: відбулася урочиста реєстрація шлюбу 

Скавронського Павла Степановича та Полторакіної Мальвіни 

В’ячеславівни Бердичівським міським відділом реєстрації актів 

громадянського стану в приміщенні Міського будинку культури (нині 

Бердичівський міський театр) та весілля в с. Бистрик. 

3 жовтня 1981 р. — в обласній газеті «Радянська Житомирщина» (1981, 

№ 191) опубліковано відповіді на кросворд, який був опублікований в 

газеті 5 вересня, та прізвища читачів, які надіслали до редакції його 

вірний розв’язок. Серед них: «... М. Скавронська і П. Скавронський з 

Бердичева...». 
8 грудня 1981 р. — переведений з посади вчителя географії на посаду 

заступника директора з навчально-виховної роботи середньої школи 

№ 2 м. Бердичева і вчителя географії. 

11 грудня 1981 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1981, № 195) 

надруковано статтю «Матеріали ХХVІ з’їзду КПРС — на уроці» (Автор 

П. Скавронський). 

1982 рік 

5 січня 1982 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської середньої школи № 2 взяв участь у 

загальноміському мітингу з нагоди 38-ї річниці визволення Бердичева 

від німецько-нацистських загарбників, який відбувся біля меморіалу 
Вічного вогню. 

6 січня 1982 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1982, № 3) 

надруковано статтю «Єдність сім’ї і школи» (Автор П. Скавронський). 
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― Про проведену конференцію для батьків середньої школи № 2 

м. Бердичева на тему «Моральне виховання учнів». 

10 січня 1982 р. — нагороджений грамотою Житомирського обласного відділу 

народної освіти та обкому профспілки працівників освіти, вищої школи 

і наукових установ «за успіхи, досягнуті в соціалістичному змаганні по 
своєчасній підготовці установ освіти до 1981/82 навчального року». 

18 січня 1982 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1982, № 9) 

надруковано статтю «Олімпіада юних географів» (Автор 

П. Скавронський). — Про підсумки проведення міської олімпіади юних 

географів-краєзнавців. 

6 лютого 1982 р. — в обласній газеті «Комсомольська зірка» (1982, № 16) 

опубліковано відповідь на шахову задачу вміщену в попередньому 

випуску газети та прізвища читачів, які першими надіслали правильні 

відповіді. Серед них: «П. Скавронський з Бердичева». 

10 березня 1982 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1982, № 38) 

опубліковано статтю «За досвідом — в школу» (Автор Л. Димов) про 
проведення в середній школі № 2 семінару для секретарів первинних 

парторганізацій навчальних закладів, на якому було розглянуто питання 

«Про завдання партійних організацій та педагогічних колективів шкіл 

по патріотичному і інтернаціональному вихованню учнів». Було 

показано цілеспрямовану роботу педколективу школи № 2 по 

проведенню запланованих заходів з патріотичного та 

інтернаціонального виховання та під керівництвом відповідальної особи 

— завуча школи П. С. Скавронського. 

16 березня 1982 р. — в обласній газеті «Комсомольська зірка» (1982, № 31) 

опубліковано відповідь на шахову задачу, вміщену в газеті від 6 лютого, 

яка «… виявилася складною для читачів. Лише П. Скавронський з 

Бердичева першим зумів розібратися у тонкощах позиції». 
15 травня 1982 р. — в обласній газеті «Радянська Житомирщина» (1982, № 94) 

опубліковано відповіді на кросворд, який було надруковано в газеті 

3 квітня. «Першими відповіді надіслали … подружжя П. С. і 

М. В. Скавронські з Бердичева». 

10 липня 1982 р. — в обласній газеті «Радянська Житомирщина» (1982, № 132) 

опубліковано відповіді на кросворд, який було надруковано в газеті 

28 червня. «Першими відповіді надіслали … подружжя П. С. і 

М. В. Скавронські з Бердичева». 

12 серпня 1982 р. — поповнення сім’ї: в родильному будинку Бердичівської 

центральної міської лікарні по вул. Леніна (нині вул. Житомирська) 

народилась донька Оксана. 
9 вересня – 9 листопада 1982 р. — пройшов повний курс навчання на 

факультеті підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх шкіл 



313 
 

при Вінницькому державному педагогічному інституті 

ім. М. Островського 

10 вересня 1982 р. — нагороджений грамотою редакції обласної газети 

«Радянська Житомирщина» за активну участь в у шаховому конкурсі по 

розв’язуванню шахових задач, присвяченому 60-річчю Союзу РСР. 
5 листопада 1982 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1982, 

№ 177) надруковано статтю «Комплекси — заповідники» (Автор 

П. Скавронський). ― Про охоронні території на Бердичівщині. 

30 грудня 1982 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1982, № 207) 

опубліковано статтю «І наснитись таке не могло» (Автор: директор 

восьмирічної школи № 11, заслужений вчитель Української РСР 

Кащук А.), в якій Аркадій Павлович Кащук називає заступника 

директора по навчально-виховній роботі середньої школи № 2 Павла 

Скавронського, як одного з кращих своїх учнів. 

1983 рік 

5 січня 1983 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 
колективів Бердичівської середньої школи № 2 взяв участь у 

загальноміському мітингу з нагоди 39-ї річниці визволення Бердичева 

від німецько-нацистських загарбників, який відбувся біля меморіалу 

Вічного вогню. 

7 січня 1983 р. —  в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1983, № 4) 

опубліковано фото журналіста В. Коржука з супровідним написом: «У 

середній школі № 2 діє школа політінформаторів. Навчають 

старшокласників учителі-політінформатори П. С. Скавронський, … На 

фото: Павло Степанович СКАВРОНСЬКИЙ з учнями в шкільному 

центрі політичного інформування». 

15 січня 1983 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1983, № 9) 

надруковано статтю «Олімпіада географів-краєзнавців» (Автор 
П. Скавронський). ― Про підсумки проведення міської олімпіади юних 

географів краєзнавців. 

22 січня 1983 р. — в обласній газеті «Радянська Житомирщина» (1983, № 15) 

опубліковано редакційну статтю «Називаємо переможців конкурсу-82 

(ювілейного)» в якій названо переможців та активних учасників 

шахового конкурсу на честь 60-річчя утворення СРСР. Зокрема «За 

активну участь у конкурсі й волю до перемоги грамотою редакції 

нагороджено … П. С. Скавронського — вчителя Бердичівської середньої 

школи № 2 (21 очко) …». 

18 травня 1983 р. — в обласній газеті «Радянська Житомирщина» (1983, № 95) 

опубліковано статтю «Своє життя звіряючи» (Автор: директор 
восьмирічної школи № 11, заслужений вчитель Української РСР 

Кащук А.), в якій Аркадій Павлович Кащук називає заступника 
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директора по навчально-виховній роботі середньої школи № 2 Павла 

Скавронського, як одного з кращих своїх учнів. 

1 вересня 1983 р. — переведений з посади заступника директора з навчально-

виховної роботи середньої школи № 2 на посаду директора та вчителя 

географії восьмирічної школи № 11 м. Бердичева. 
1-30 жовтня 1983 р. — перебував на 30-денних військових зборах при 

військовій частині 68979 (окремий батальйон зв’язку) в м. Житомирі по 

підготовці на посаду командира роти (військово-облікова спеціальність 

– 0403). 

23 грудня 1983 р. — нагороджений дипломом Житомирського обласного 

відділу народної освіти, комітету з фізичної культури і спорту при 

Житомирському облвиконкомі за ІІІ місце в обласному соціалістичному 

змаганні на кращу організацію роботи з фізичної культури і спорту в 

загальноосвітніх школах за 1983 рік. 

24 грудня 1983 р. — в обласній газеті «Комсомольська зірка» (1983, № 153) в 

редакційній статті «Шахова задача» повідомлено, що «Першими 
правильні відповіді (прим.: розв’язку шахової задачі) надіслали 

П. Скавронський з Бердичева, …» 

1984 рік 

5 січня 1984 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської восьмирічної школи № 11 взяв участь у 

загальноміському мітингу з нагоди 40-ї річниці визволення Бердичева 

від німецько-нацистських загарбників, який відбувся біля меморіалу 

Вічного вогню. 

12 січня 1984 р. — Рішенням № 2 виконкому Бердичівської міської ради 

народних депутатів «Про затвердження складу дільничних виборчих 

комісій, спільних для виборів до Ради Союзу і для виборів до Ради 

Національностей Верховної Ради СРСР» від 12 січня 1984 р. 
затверджений головою дільничної виборчої комісії виборчої дільниці 

№ 1/173 (центр — вул. Войкова № 32/21, приміщення восьмирічної 

школи № 11). 

26 січня 1984 р. — в обласній газеті «Комсомольська зірка» (1984, № 11) в 

редакційній статті «Шахова задача» відмічено, що «П. Скавронський з 

Бердичева запропонував аж чотири варіанти рішення шахової задачі і 

один з перших надіслав відповідь до редакції». 

18 лютого 1984 р. — у міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1984) в статті 

«Лектори складають екзамен» (Автор, відповідальний секретар міської 

організації товариства «Знання» С. Железняк) відмічено хорошу 

роботу первинної організації товариства «Знання» школи № 11 по 
громадській атестації членів товариства під керівництвом голови 

первинної організації товариства «Знання» директора школи 

П. С. Скавронського. 



315 
 

17 квітня 1984 р. — в обласній газеті «Комсомольська зірка» (1984, № 46) в 

редакційній статті «Шахова задача» повідомлено, що «П. Скавронський 

з Бердичева одним з перших надіслав відповідь на шахову задачу 

запропоновану читачам у попередньому шаховому випуску газети». 

29 травня 1984 р. — поповнення сім’ї: в родильному будинку Бердичівської 
центральної міської лікарні по вул. Леніна (нині вул. Житомирська) 

народився син Віктор. 

31 липня 1984 р. — в обласній газеті «Комсомольська зірка» (1984, № 91) в 

редакційній статті «Шахова задача» повідомлено, «Першими правильні 

відповіді на попередню задачу надіслали … П. Скавронський з 

Бердичева». 

1 вересня 1984 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1984) 

надруковано статтю «Шляхи розвитку школи» (Автор 

П. Скавронський). ― Про перші кроки здійснення реформи 

загальноосвітньої школи у восьмирічній школі № 11 м. Бердичева. 

1 вересня 1984 р. — в обласній газеті «Радянська Житомирщина» (1984, 
№ 168) надруковано статтю «Шляхом перебудови» (Автор 

П. Скавронський). Про підготовку восьмирічної школи № 11 

м. Бердичева до нового навчального року. 

4 вересня 1984 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1984, № 139) 

надруковано статтю «Посібник про наш край» (Автор П. Скавронський). 

Про комплект кольорових листівок «Бердичів». 

17 вересня 1984 р. — наказом № 67 командувача Прикарпатським військовим 

округом від 17 вересня 1984 р. присвоєно чергове військове звання 

«старший лейтенант».  

22 вересня 1984 р. — в обласній газеті «Радянська Житомирщина» (1984) 

надруковано статтю «Листівки про Бердичів» (Автор П. Скавронський). 

― Про комплект листівок «Бердичів», як наочний посібник з 
краєзнавства. 

19 жовтня 1984 р. — в обласній газеті «Радянська Житомирщина» (1984, 

№ 201) надруковано статтю «Прикрі несподіванки» (Автор 

П. Скавронський). — Про недоліки в організації вистав для учнів в 

міському будинку культури. 

24 листопада 1984 р. — в обласній газеті «Комсомольська зірка» (1984, 

№ 141) надруковано статтю «Знайомтесь: Бердичів» (Автор 

П. Скавронський). ― Про корисний наочний посібник з краєзнавства ― 

комплект листівок «Бердичів». 

1985 рік 

5 січня 1985 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 
колективів Бердичівської восьмирічної школи № 11 взяв участь у 

загальноміському мітингу з нагоди 41-ї річниці визволення Бердичева 
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від німецько-нацистських загарбників, який відбувся біля меморіалу 

Вічного вогню. 

8 січня 1985 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1985, №№ 4, 5, 6) 

опубліковано рішення виконавчого комітету Бердичівської міської ради 

«Про затвердження дільничних виборчих комісій, спільних по виборах 
до Верховної Ради Української РСР та Житомирської обласної і 

Бердичівської міської Рад народних депутатів», зокрема, головою 

Дільничної виборчої комісії виборчої дільниці № 1/1 (центр — вул. 

Войкова № 32/21, приміщення восьмирічної школи № 11) затверджено 

директора школи № 11 Скавронського Павла Степановича. 

4 жовтня 1985 р. — нагороджений Почесною грамотою за самовіддану працю 

та виконання соціалістичних зобов’язань відділу народної освіти 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради «за добросовісну 

працю на ниві народної освіти, успіхи в справі навчання, 

комуністичного виховання підростаючого покоління, успішного 

впровадження в життя ідей реформи школи». 
23 жовтня 1985 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1985, № 171) 

опубліковано статтю керівника школи юнкорів, завідувача відділом 

газети «Радянський шлях», члена спілки журналістів СРСР В. Космача 

«Школа юнкорів діє», в якій відмічено позитивне ставлення до школи 

юнкорів директора восьмирічки № 11 П. С. Скавронського: «Він вважає 

це своєю кровною справою. Виявив і направив найбільше здібних дітей 

— 7 чоловік». 

29 жовтня 1985 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1985, № 174) 

опубліковано статтю «Тиждень дій про роззброєння» (Автор 

С. Михайловська, учениця 8-Б класу, член школи юних кореспондентів), 

де розповідається, що з восьмирічній школі № 11 відбувся мітинг, 

присвячений «Тижню дій за роззброєння (25.10-31.10)» на якому 
виступив директор школи П. С. Скавронський та інші вчителі і учні 

школи. Перелічено заходи, які заплановано провести в школі під час 

цього тижня та названо відповідальних за їх проведення. 

31 жовтня 1985 р. — рішенням № 706 виконкому Бердичівської міської ради 

народних депутатів «Про склад окружної виборчої комісії по виборах до 

Бердичівської міської ради народжених депутатів замість вибулого 

депутата по виборчому округу № 2» від 31 жовтня 1985 р. затверджений 

головою Окружної виборчої комісії. 

1986 рік 

5 січня 1986 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської восьмирічної школи № 11 взяв участь у 
загальноміському мітингу з нагоди 42-ї річниці визволення Бердичева 

від німецько-нацистських загарбників, який відбувся біля меморіалу 

Вічного вогню. 
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16 травня 1986 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1986, № 78, 

с. 2) в статті «Лектори перебудовуються» відповідального секретаря 

міської організації товариства «Знання» С. Железняка розповідається 

про проведення пленуму міської організації товариства «Знання» та 

виступ на ньому голови первинної організації школи № 11 Павла 
Степановича Скавронського. 

22 червня 1986 р. — нагороджений грамотою від випускників 11 класу 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 м. Бердичева Житомирської 

обл. з таким текстом: «за наполегливість в будівництві їдальні, за 

доброзичливість до нас та за активну участь в зборі наших 

сертифікатів». 

2 вересня 1986 р. — в обласній газеті «Радянська Житомирщина» (1986, 

№ 169) надруковано статтю «І внесок школярів» (Автор 

П. Скавронський). — Про проведення учнівського мітингу в школі з 

нагоди заяви М. С. Горбачова по радянському телебаченню.  

12 жовтня 1986 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1986, № 163) 
в редакційній статті «Тренувальний конкурс» відмічено, що «… першими 

правильні відповіді на завдання першого туру надіслав директор 

восьмирічної школи № 11 П. С. Скавронський та інші читачі». 

3 листопада 1986 р. — рішенням № 778 виконкому Бердичівської міської ради 

народних депутатів «Про затвердження складу дільничних виборчих 

комісій по виборах народного судді замість вибулого по 

Бердичівському виборчому округу № 1» від 3 листопада 1986 р. 

директор школи Скавронський Павло Степанович затверджений 

головою Дільничної виборчої комісії на виборчій дільниці № 1 (центр 

— вул. Войкова № 32/21, приміщення восьмирічної школи № 11). 

7 листопада 1986 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1986, 

№ 178) в редакційній статті «Тренувальний конкурс» відмічено, що 
«Першими правильні відповіді на завдання попереднього туру надіслали 

… директор восьмирічної школи № 11 П. Скавронський …». 

12 грудня 1986 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1986, № 197) 

опубліковано статтю «За сім верст…» інженера-технолога міського 

комбінату громадського харчування М. Шкурецького та журналіста 

Л. Широких в якій описано про проблеми, які вирішував директор 

школи Скавронський П. С. під час будівництва місцевої каналізації 

господарським способом. 

1987 рік 

5 січня 1987 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 
взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 43-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 
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9 січня 1987 р. — о 9 годині ранку зареєстрував рекордну мінімальну 

температуру — -38° декількома термометрами в мікрорайоні 

Новосьолки, яка виявилась рекордною не лише для території Бердичева, 

але й навіть для всієї Житомирської області за весь період 

інструментальних спостережень, тобто за останні 100-150 років. 
29 січня 1987 р. — нагороджений грамотою Правління Житомирської обласної 

організації товариства «Знання» за добросовісну працю в роботі 

товариства «Знання» та активну участь в пропаганді історичних рішень 

ХХVІІ з’їзду КПРС. 

7 лютого 1987 р. — в обласній газеті «Комсомольська зірка» (1987, № 17) 

надруковано статтю «Рекорди зими» (Автор П. Скавронський). — Про 

реєстрацію в Бердичеві рекорду мінімальної температури за весь час 

інструментальних спостережень ― -38°. 

7 квітня 1987 р. — у всеукраїнській газеті «Радянська освіта» (1987, № 28) 

надруковано статтю «Класний керівник. Обговорюємо проект статуту 

школи» (Автор П. Скавронський). — Пропозиції до проекту нового 
Статуту школи. 

23 квітня 1987 р. — рішенням № 221 виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради народних депутатів «Про затвердження складу дільничних 

виборчих комісій, спільних по виборах до місцевих Рад народних 

депутатів та народних суддів Бердичівського міського народного суду» 

від 23 квітня 1987 р. директора школи Скавронського П. С. затверджено 

головою Дільничної виборчої комісії виборчої дільниці № 1 (центр — 

вул. Войкова № 32/21, приміщення восьмирічної школи № 11). 

6 травня 1987 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1987, № 72) 

надруковано статтю «Звітують депутати» (Автор П. Скавронський). 

— Про звіт депутатів міської Ради про свою виробничу і депутатську 

діяльність як депутатів міської Ради, який відбувся в приміщенні 
восьмирічної школи № 11. 

8 травня 1987 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1987, № 73) 

надруковано редакційну статтю «З нагоди Дня преси» в якій 

розповідається про проведення в місті спільних урочистих зборів 

громадськості міста і району з нагоди Дня преси та нагородження на 

них переможців з розв’язування задач: «Краще від інших справилися з 

розв’язуванням задач шахового конкурсу директор восьмирічної школи 

№ 11 П. С. Скавронський ...». 

14 вересня – 14 листопада 1987 р. — перебував на курсовій перепідготовці на 

факультеті підготовки і підвищення кваліфікації організаторів народної 

освіти Вінницького державного педагогічного інституту 
ім. М. Островського, виконав повністю навчальний план і захистив 

випускну роботу на тему «Політичне інформування в школі», рішенням 
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комісії встановлено, що пройшов перепідготовку по географії і вона 

присвоїла кваліфікацію «Організатор народної освіти». 

1988 рік 

5 січня 1988 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 
взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 44-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 

9 квітня 1988 р. — у міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1988, № 58) 

опубліковано статтю вчителя фізкультури восьмирічної школи № 11 

М. Гапчука «Розірваний ланцюжок», де він розповідає про шляхи 

формування в учнів інтересу до занять фізичною культурою і наводить 

такий приклад: «Ви бачили б, якою радістю світяться очі учнів 

восьмирічної школи № 11, коли на заняття секції з баскетболу 

приходить директор школи П .С. Скавронський. Разом з ними грає в 

баскетбол. Як рівний з рівними. Після таких занять уже не потрібно 
говорити дітям про користь фізкультури й спорту». 

23 квітня 1988 р. — брав участь і виступив на пленумі міськкому Компартії 

України в обговоренні доповіді першого секретаря міськкому Компартії 

України В. О. Волощука «Завдання партійних організацій міста в світлі 

рішень лютневого (1988 р.) Пленуму ЦК КПРС квітневого Пленуму ЦК 

Компартії України». 

9 листопада 1988 р. — нагороджений грамотою відділу народної освіти 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради за успіхи в навчанні і 

комуністичному вихованні підростаючого покоління та відмінні 

показники в соціалістичному змаганні в честь 71-ї річниці Великої 

Жовтневої соціалістичної революції. 

15 листопада 1988 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1988, 
№ 182) опубліковано статтю «"Тимчасовий" варіант» (Автор 

А. Кондратюк) про проблеми проведення газопроводу до жилих 

індивідуальних будинків в кінці вулиці Войкова (нині вул. Бистрицька) і 

напрямки вирішення цієї проблеми з коментарями жителя цього 

відрізку вулиці, директора школи № 11 Павла Степановича 

Скавронського. 

6 грудня 1988 р. — у міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1988) 

опубліковано статтю «Звіт перед виборцями» (Автор В. Римарчук), де 

описано зустріч депутата обласної Ради народних депутатів, секретаря 

обкому партії П. П. Поліщука з виборцями тридцять третього округу. На 

цій зустрічі директор школи № 11 П. С. Скавронський порушив питання 
про необхідність будівництва їдальні в школі, що було й відображено у 

відповідному рішенні по звіту депутата обласної Ради народних 

депутатів П. П. Поліщука. 
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12-2  грудня 1988 р. — навчався на курсах пропагандистів по 72-годинній 

програмі в Житомирському обласному інституті удосконалення 

вчителів. 

1989 рік 

5 січня 1989 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 
колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 45-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 

22 січня 1989 р. — в обласній газеті «Радянська Житомирщина» (1989, № 16) 

надруковано статтю «Вдосконалювати перепідготовку» (Автор 

П. Скавронський). — Зауваження та пропозиції щодо проведення курсів 

перепідготовки. 

27 січня 1989 р. — наказом № 9 командувача Прикарпатським військовим 

округом від 27 січня 1989 р. присвоєно чергове військове звання 

«капітан». 
7 лютого 1989 р. — у міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1989) 

опубліковано повідомлення виконкому Бердичівської міської Ради 

народних депутатів «Про затвердження складу дільничних виборчих 

комісій, спільних для виборів народних депутатів СРСР від 

територіального і національно-територіального виборчих округів», в 

якому повідомляється, що головою Дільничної виборчої комісії 

виборчої дільниці № 8/189 (центр — вул. Войкова № 32/21, приміщення 

восьмирічної школи № 11) затверджено директора восьмирічної школи 

№ 11 Скавронського Павла Степановича. 

26 лютого 1989 р. — в обласній газеті «Радянська Житомирщина» (1989, 

№ 41) надруковано статтю «Відвертий діалог» (Автор 

П  Скавронський). ― Про проведення дня виборця в приміщенні 
восьмирічної школи № 11 м. Бердичева. 

4 березня 1989 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1989, № 36) 

надруковано статтю «Зустріч з депутатами» (Автор П. Скавронський). 

― Про проведення дня виборця в приміщення восьмирічної школи № 11 

м. Бердичева. 

1 липня 1989 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1989) 

надруковано статтю «Перший раз у перший клас» (Автор 

П. Скавронський). ― Інформування батьків з питань вступу дітей до 

першого класу загальноосвітньої школи. 

29 серпня 1989 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1989, № 137) 

надруковано статтю «Демократизуємо життя школи» (Автор 
П. Скавронський). — З досвіду проведення шкільної конференції та 

обрання шкільної ради. 
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10 жовтня 1989 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1989) 

надруковано статтю «Що може кооператив, якщо він без техніки й 

інструментів» (Автор П. Скавронський). — Про недоліки в роботі 

кооперативу, який виконував роботи по перекриттю даху школи. 

1-25 листопада 1989 р. — перебував на 25-денних військових зборах при 
військовій частині 28678 (окремий полк урядового зв’язку) в 

смт Миропіль Дзержинського р-ну (нині Романівського р-ну) 

Житомирської обл. по військово-обліковій спеціальності – 0403 — 

«Експлуатація і ремонт наземної апаратури радіорелейного і 

тропосферного зв’язку». 

15 грудня 1989 р. — у міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1989, № 198) 

опубліковано матеріал директора Бердичівської середньої школи № 3 

Ф. Б. Пашківського «Розмова після зборів по висуненню кандидата в 

депутати до міської Ради колективом неповної середньої школи № 11», 

в якому дано вичерпну коротку характеристику діяльності директора 

школи № 11 Скавронського П. С., висунутого кандидатом в депутати 
Бердичівської міської Ради. 

1990 рік 

5 січня 1990 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 46-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 

12 січня 1990 р. — рішенням № 10 виконкому міської Ради народних депутатів 

«Про утворення дільничних виборчих комісій по виборах народних 

депутатів Української РСР та депутатів місцевих Рад народних 

депутатів» від 12 січня 1990 р. директора неповної середньої школи 

№ 11 Скавронського Павла Степановича включено до складу дільничної 
виборчої комісії виборчої дільниці № 2/2.  

17 січня 1990 р. — у міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1990, № 9, с. 1) 

опубліковано повідомлення про реєстрацію кандидатів у депутати 

Бердичівської міської Ради народних депутатів (11-12 січня 1990 р.), 

зокрема про реєстрацію кандидатом в депутати по виборчому округу 

№ 4 директора неповної середньої школи № 11 Скавронського Павла 

Степановича. 

20 січня 1990 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1990) 

опубліковано результати перших організаційних засідань дільничних 

виборчих комісій по виборах народних депутатів Української РСР і 

депутатів місцевих Рад народних депутатів, зокрема про обрання 
Скавронського Павла Степановича головою виборчої комісії виборчої 

дільці № 2/2. 
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30 січня 1990 р. — в обласній газеті «Радянська Житомирщина» (1990, № 21) 

надруковано статтю «Вирішує рада» (Автор П. Скавронський). — Про 

роботу шкільної ради у восьмирічній школи № 11 м. Бердичева. 

3 березня 1990 р. — подвір’я восьмирічної школи № 11 було асфальтовано 

поверх зруйнованого від часу старого асфальтового покриття. 
Організував роботу по асфальтуванню подвір’я за проханням директора 

школи генеральний директор фірми «Агромашсервіскомплект» 

напередодні проведення виборів до місцевих рад Валентин Наумович 

Медведчук, який балотувався в депутати Житомирської обласної ради і 

багато років надавав періодично матеріальну допомогу одинадцятій 

школі. А перший тур виборів відбувався вже в неділю, 4 березня 

1990 р., відразу ж на наступний день після асфальтування шкільного 

подвір’я. 

4 березня 1990 р. — виконував обов’язки голови дільничної виборчої комісії на 

виборчій дільниці № 2/2 (вул. Войкова, 32/21, приміщення неповної 

середньої школи № 11) — вибори народних депутатів Української РСР і 
депутатів місцевих Рад народних депутатів. 

8 березня 1990 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1990, № 37) 

надруковано статтю «Накази майбутнім депутатам» (Автор 

П. Скавронський). — Про зустріч виборців з кандидатами в народні 

депутати обласної та міської Рад в приміщенні восьмирічної школи 

№ 11 м. Бердичева. 

13 березня 1990 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1990, № 41) 

надруковано повідомлення міської виборчої комісії про результати 

виборів депутатів Бердичівської міської ради народних депутатів, 

зокрема, по виборчому округу № 4: «Загальна кількість громадян, 

включених у списки виборців, 400, кількість виборців, які взяли участь в 

голосуванні, — 334, кількість голосів поданих: за Савчук Феліксу 
Йосипівну — 68, проти — 266; за СКАВРОНСЬКОГО Павла 

Степановича — 253, проти — 81». 

15 березня 1990 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1990, № 43, 

с. 1) опубліковано повідомлення міської виборчої комісії про підсумки 

виборів до Бердичівської міської Ради народних депутатів, зокрема про 

обрання Скавронського Павла Степановича, члена КПРС, директора 

неповної середньої школи № 11, депутатом Бердичівської міської Ради 

народних депутатів по виборчому округу № 4. 

7 квітня 1990 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» опубліковано 

редакційну статтю «П’ятий тур. Конкурс — 45 років великої 

Перемоги», в якій надруковано прізвища найактивніших учасників 
конкурсу, зокрема — Павла Скавронського. 

23 травня 1990 р. — у міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1990, с. 3) 

надруковано «Графік прийому громадян депутатами Бердичівської 
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міської Ради народних депутатів ХХІ скликання», зокрема «обраний 

депутат Скавронський Павло Степанович здійснює прийом виборців в 

приміщенні спеціалізованої пересувної механізованої колони № 9 

(СВПЧ-9) кожного другого понеділка місяця з 18 год. до 20 год.». 

29 травня 1990 р. — у міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1990, № 85) 
повідомляється про хід сесії Бердичівської міської Ради народних 

депутатів, зокрема про виступ депутата Скавронського П. С. та його 

пропозицію. 

1 червня 1990 р. — у міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1990, № 87) в 

редакційній статті «Екологія: тривога і надія» повідомляється про хід 

чергової сесії Бердичівської міської Ради народних депутатів, зокрема 

про участь депутата Скавронського П. С. в її роботі (зауваження щодо 

порушення головою міської ради процедури затвердження завідуючого 

відділом культури). 

11 вересня 1990 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1990, с. 2) 

надруковано статтю «Житлу — повсякденну увагу», де розкривається 
хід третьої сесії Бердичівської міської ради народних депутатів 

двадцять п’ятого скликання, зокрема про виступ та внесення пропозицій 

депутатом, директором школи № 11 П. С. Скавронським. 

3 жовтня 1990 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1990, № 158) 

надруковано повідомлення президії міської Ради народних депутатів 

«Про утворення дільничної виборчої комісії по виборах депутата 

міської Ради народних депутатів по міському виборчому округу № 7», 

зокрема про включення до складу виборчої комісії директора неповної 

середньої школи № 11 Скавронського Павла Степановича та обрання 

його головою комісії. 

30 жовтня 1990 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1990, № 174, 

с. 1) надруковано репортаж з четвертої сесії міської Ради народних 
депутатів «Економіка вже не чекає» на якій депутат 

СКАВРОНСЬКИЙ П. С. «чітко формулює запити: про вимоги 

колективу верстатобудівного заводу «Комсомолець» до міської Ради 

народних депутатів; про ігнорування міськвиконкомом рішення міської 

Ради стосовно завідуючого відділом культури міськвиконкому»; 

депутатський запит до голови міськвиконкому О. О. Хилюка «Про 

самоусунення осіб, відповідальних за будівництво їдальні школи № 11, 

від керівництва будівництвом та невиконання пункту третього 

рішення міськвиконкому № 310 від 2 червня 1990 р.». 

29 листопада 1990 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1990) 

надруковано статтю «Голові міської Ради народних депутатів 
В. О. Волощуку та голові міськвиконкому О. О. Хилюку» (Автор 

П. Скавронський). ― Відкритий лист депутатів міської ради. 
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29 листопада 1990 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1990, с. 2-

3) надруковано накази, дані кандидатам у депутати міської Ради 

народних депутатів двадцять першого скликання, зокрема по виборчих 

округах 1-4, де депутатом П. С. Скавронский (в/о 4): встановити 

телефон-автомат в районі вул. Гоголя; розв’язати питання 
водопостачання мешканців пров. Герцена, пров. Довженка, 

вул. Довженка; відремонтувати дорожнє покриття вулиць Аширбекова, 

Космічної, Рильського, пров. Рильського; встановити вуличне 

освітлення по вул. Рильського, пров. Рильського. 

1991 рік 

5 січня 1991 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 47-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 

24 січня 1991 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1991) 
опубліковано фотознімок про роботу депутатів на сесійному засіданні 

Бердичівської міської Ради народних депутатів, зокрема про роботу 

депутата Скавронського П. С. в секретаріаті засідання сесії. 

26 січня 1991 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1991, с. 2) 

надруковано редакційну статтю «Сесія міської Ради народних 

депутатів», зокрема про поділ депутатської комісії по освіті і культурі 

на дві депутатські комісії і висловлену вголос думку депутатом 

СКАВРОНСЬКИМ П. С. про доцільність такого поділу. 

15 лютого 1991 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1991, № 26, 

с. 1) опубліковано рішення № 29 виконкому Бердичівської міської Ради 

народних депутатів «Про утворення дільничних комісій по проведенню 

референдуму СРСР» від 11 лютого 1991 р., зокрема про включення 
директора неповної середньої школи № 11 Скавронського П. С. до 

складу комісії на дільниці референдуму № 1338 (центр — вул. Войкова, 

32/21, приміщення неповної середньої школи № 11). 

26 лютого 1991 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1991, с. 3) 

надруковано результати перших організаційних засідань дільничних 

комісій по проведенню референдуму СРСР, зокрема на виборчій 

дільниці № 1338 головою комісії обрано Скавронського Павла 

Степановича. 

28 березня 1991 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1991, 

№ 6 (50)) опубліковано статтю голови постійної комісії по народній 

освіті І. Синявської «Проблем не меншає», про роботу депутатів міської 
ради, і фото засідання членів цієї постійної депутатської комісії, які є 

«люди енергійні, творчі, принципові», в тому числі про Павла 

Степановича СКАВРОНСЬКОГО. 
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21 травня 1991 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1991, 

№ 8 (78)) опубліковано фото В. Коржука «Напружено і зосереджено 

працює секретаріат у постійному складі на кожній сесії міської Ради 

народних депутатів», в тому числі СКАВРОНСЬКИЙ П. С. 

5 липня 1991 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1991, № 10 (98)) 
надруковано привітання депутатів міськради, які народилися в липні, в 

тому числі СКАВРОНСЬКОГО Павла Степановича. 

1 листопада 1991 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1991) 

опубліковано повідомлення «У дільничних виборчих комісіях» про 

результати проведення перших організаційних засідань дільничних 

виборчих комісій по виборах Президента України та проведення 

всеукраїнського референдуму, зокрема про обрання Скавронського 

Павла Степановича головою комісії на виборчій дільниці № 1336 

(Адреса: вул. Войкова, 32/21, приміщення неповної середньої школи 

№ 11). 

28 грудня 1991 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1991, с. 2) 
надруковано статтю завідуючої відділом організаційної роботи 

виконкому міської Ради народних депутатів Н. Горленко «Створено 

депутатські групи», де повідомлено, що на базі будинкоуправління № 4 

функціонує депутатська група (голова депутат 

СКАВРОНСЬКИЙ П. С.). 

28 грудня 1991 р. — в міськрайонній газеті «Радянський шлях» (1991, с. 2) 

опубліковано фото В. Коржука з таким підписом: «Депутати міської 

Ради народних депутатів … директор школи № 11 Павло Степанович 

Скавронський, … створили депутатську групу. Це не окреме об єднання 

— всі вони входять до складу територіальної депутатської групи 

мікрорайону Загребелля, яку очолює Павло Степанович Скавронський. 

Багато проблем у мешканців мікрорайону, це визначає роботу й 
депутатів. Повільно вирішуються питання телефонізації, будівництва 

шкільної їдальні, упорядкування вулиць та інші». 

1992 рік 

5 січня 1992 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 48-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 

9 березня – 23 квітня 1992 р. — перебував на курсовій перепідготовці у 

відділенні керівників загальноосвітніх шкіл і вчителів географії на 

факультеті підвищення кваліфікації педагогічних кадрів при Київському 
державному педагогічному інституті імені О. М. Горького. 
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3 листопада 1992 р. — прізвище Скавронського П. С. в списках самих 

активних передплатників обласної газети «Житомирщина» (1992, 

№ 1322) опубліковані в цій газеті. 

4 листопада 1992 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1992, 

№ 88) надруковано статтю «Топографія нашого краю» (Автор 
П. Скавронський). ― Рецензія на топографічну карту «Житомирська 

область». 

9 грудня 1992 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1992, с. 2) 

надруковано статтю Л. Широких «Забутий лозунг» в якій порушено 

проблеми роботи спілки дітей-інвалідів і відмічено головою ради спілки 

про початок співпраці з депутатами Бердичівської міської ради, зокрема 

з директором школи № 11 П. С. СКАВРОНСЬКИМ. 

17 грудня 1992 р. — наказом № 152-К Міністерства освіти України від 

17 грудня 1992 р. нагороджений знаком «Відмінник освіти України» 

(посвідчення № 1273).  

1993 рік 
5 січня 1993 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 49-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 

16 січня 1993 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1993) 

надруковано статтю «Звернення постійної комісії по народній освіті та 

охороні дитинства міської Ради народних депутатів» (Автор 

П. Скавронський, співавтор: Швець К.). 

16 січня 1993 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1993) 

надруковано статтю «Увага дітям-інвалідам» — (Автор 

П. Скавронський). — Про засідання постійної комісії по народній освіті 
та охороні дитинства міської Ради народних депутатів та прийняті 

рішення. 

10 квітня 1993 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1993) 

надруковано статтю «Слід у житті» (Автор П. Скавронський). ― Про 

Міщенка В. І.. 

29 травня 1993 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1993, № 42) 

прес-служба міськради в статті «Засідання міськвиконкому» повідомила 

про затвердження статутів державних навчально-виховних закладів та 

установ освіти, які відносяться до комунальної власності Бердичівської 

міської Ради народних депутатів, а також про призначення 

(перепризначення !???) на посади керівників шкіл, зокрема — 
СКАВРОНСЬКОГО Павла Степановича — директором школи № 11. 

30 жовтня 1993 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1993, 

№ 86) прес-служба міськради в статті «У міськвиконкомі» повідомила 
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про розгляд на засіданні міськвиконкому питання «Про хід виконання 

депутатських запитів», зокрема було відмічено, що «Забезпечено 

виконання запитів, внесених депутатами П. С. Скавронським..» та 

іншими. 

1 грудня 1993 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1993) 
надруковано статтю «В ніч на Різдво» (Автор П. Скавронський). ― Про 

звільнення села Буряки Бердичівського р-ну від нацистських загарбників. 

1 грудня 1993 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1993) 

надруковано статтю «Сімейне виховання і школа» (Автор 

П. Скавронський). ― Поради батькам щодо виховання дітей у сім’ї. 

1994 рік 

5 січня 1994 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 50-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 
7 лютого 1994 р. — в Бердичівському міському військовому комісаріаті 

прийняв військову присягу на вірність народу України. 

19 травня 1994 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1994, с. 3) 

прес-служба міськради в статті «План, бюджет і нові податки» 

повідомила про проведення вісімнадцятої сесії міської ради народних 

депутатів двадцять першого скликання та виступи на цій сесії депутатів, 

зокрема виступ в обговоренні розглядуваних питань депутата 

П. С. СКАВРОНСЬКОГО.  

28 травня 1994 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1994, № 43, 

с. 2) опубліковано повідомлення міської виборчої комісії по виборах 

депутатів Бердичівської міської ради «Про реєстрацію кандидатів у 

депутати Бердичівської міської ради», зокрема про реєстрацію 
СКАВРОНСЬКОГО Павла Степановича (1949 р., позапартійного, 

директора школи № 11, вул. Войкова, 177) кандидатом в депутати 

Бердичівської міської ради по виборчому округу № 1. 

15 червня 1994 р. — помер батько дружини Полторакін В’ячеслав 

Маркіянович (23.021927-15.06.1994), поховали на кладовищі в 

с. Бистрик, Бердичівського р-ну. 

22 червня 1994 р. — відбувся урочистий вечір, присвячений першому випуску 

дванадцяти учнів випускного 11 класу, які отримали атестати про 

отримання повної середньої освіти. 

25 червня 1994 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1994, № 51) 

надруковано статтю «Не словом — а ділом» (Автор П. Скавронський). 
— Про ділові якості депутата обласної ради Медведчука В. Н.. 

25 червня 1994 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів-реклама» (1994, № 18, 

с. 4) опубліковано думку ділових людей і колективу приватного 
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підприємства «Шанс», які запропонували виборцям м. Бердичева 

підтримати «своїми голосами тих, хто живе не за рахунок держави, а за 

рахунок власної праці, хто в роботі прагне достатку через достаток 

народу і держави», зокрема кандидата до Міської ради народних 

депутатів по округу № 1 — Скавронського Павла Степановича — 
директора середньої школи № 11. 

26 червня 1994 р. — під час проведення виборів депутатів та голови 

Бердичівської міської ради народних депутатів обраний депутатом по 

виборчому округу № 1. 

29 червня 1994 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1994, № 52, 

с. 1) надруковано повідомлення міської виборчої комісії «Про 

результати виборів депутатів Бердичівської міської ради народних 

депутатів», зокрема по виборчому округу № 1: «Загальна кількість 

виборців, включених до списків виборців — 2532, кількість виборців, які 

взяли участь у голосуванні — 1494, кількість голосів поданих за 

Скавронського Павла Степановича — 632, проти — 857; за Шелухіна 
Анатолія Петровича ― 468, проти ― 1024». 

6 липня 1994 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1994, № 54, 

с. 2) надруковано список депутатів Бердичівської міської ради 22 

скликання, обраних 26 червня 1994 р., серед них «16. СКАВРОНСЬКИЙ 

Павло Степанович, позапартійний, директор загальноосвітньої І-ІІІ 

ступенів школи № 11, проживає: м. Бердичів, вул. Войкова, 177, округ 

№ 4». 

6 липня 1994 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1994, № 54, 

с. 1) надруковано звернення новообраних депутатів міської ради 22 

скликання, голосувати на повторних виборах по обранню голови міської 

ради за О. О. Хилюка. 

1995 рік 
5 січня 1995 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 51-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 

1 жовтня 1995 р. — отримав привітальний лист голови Бердичівської міської 

Ради народних депутатів Хилюка О. О. з нагоди свята — Дня 

працівників освіти, в якому він побажав директору школи та усьому 

педагогічному колективу «… міцного здоров’я, радощів спілкування з 

юними, нових творчих знахідок на освітянській ниві». 

2 грудня 1995 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1995, № 95) 
надруковано статтю «… а вже третє покоління» (Дитячому садку № 19 

минуло 30 років, с. 2, автор І. Синявська). — «… вихователька цього 
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садка М. В. Скавронська зайняла друге місце в міському конкурсі 

"Кращий за професією"». 

1996 рік 

5 січня 1996 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 
взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 52-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 

13 квітня 1996 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1996, с. 7) в 

статті депутата міської ради, директора школи № 7 В. Гончаренка «В 

жалюгідному стані…» розкрито насущні проблеми освітянської галузі 

міста Бердичева та повідомлено про звернення з приводу цього до 

голови обласної держадміністрації А. С. Малиновського групи 

депутатів-освітян міської ради народних депутатів разом з 

П. С. СКАВРОНСЬКИМ. 

27 серпня 1996 р. — отримав подяку відділу освіти виконавчого комітету 
Бердичівської міської ради «за зміцнення навчально-матеріальної бази 

та належну організацію навчально-виховного процесу». 

25-26 вересня 1996 р. — вперше взяв участь і виступив з доповіддю на 

Всеукраїнській науково-краєзнавчій конференції «Малинщина у 

просторі і часі», присвяченій 150-річчю від дня народження 

М. М. Миклухо-Маклая, 150-й річниці від часу подорожі 

Т. Г. Шевченка на Правобережну Україну, 125-й річниці від часу 

заснування Малинської паперової фабрики та 10-й річниці 

Чорнобильської трагедії, яка відбулась в м. Малині, Житомирської обл. 

на базі Малинської міської ради. — В науковому збірнику матеріалів 

конференції опубліковано доповідь: «Г. Г. Богун — невтомний 

дослідник Житомирщини» (С. 147-149). 
26 вересня 1996 р. — брав участь в автобусній екскурсії по історичних і 

пам’ятних місцях Малинського району, з відвідуванням Малинської 

паперової фабрики, зустріччю з викладачами і учнями Малинського 

лісотехнікуму (нині лісотехнічного коледжу), який розташований в 

родовому будинку Миклухо-Маклаїв, відвідуванням у цьому ж будинку 

меморіального музею-кімнати М. М. Миклухо-Маклая. 

24-28 жовтня 1996 р. — перебував на обласних курсах з цивільної оборони 

(ЦО) в м. Житомирі, де пройшов навчання за спеціальністю Начальника 

ЦО загальноосвітньої школи. 

13 листопада 1996 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1996, 

№ 91) надруковано статтю «Невтомний дослідник Бердичівщини» 
(Автор П. Скавронський). — Про Богуна Г. Г.. 

29 листопада 1996 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1996, 

№ 96) надруковано статтю «На практику — до США» (Автор 
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П. Скавронський). — Про участь вчителя англійської мови 

Апросіної Н. В. у програмі «Відродження». 

5 грудня 1996 р. — брав участь у ІІ Всеукраїнському з’їзді Національної спілки 

краєзнавців, який відбувся в м. Києві. 

1997 рік 
5 січня 1997 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 53-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 

22 січня 1997 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1997) 

надруковано статтю «Топонімічні дослідження Г. Г. Богуна» (Автор 

П. Скавронський). 

29-30 травня 1997 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

науковій історико-краєзнавчій конференції «Велика Волинь. 

Старокостянтинів і край в просторі часу», присвяченій 470-річчю від 
дня народження князя К. В. Острозького, яка відбулась в 

м. Старокостянтинові, Хмельницької обл. ― В науковому збірнику 

матеріалів конференції опубліковано доповідь: «Геофізичні умови 

Старокостянтинова» (С. 244-245). 

25-27 червня 1997 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

науково-краєзнавчій конференції «Українська національна ідея: історія і 

сучасність», присвяченій 90-річчю від дня народження О. Ольжича, 80-

річчю Української Народної Республіки, 90-річчю від часу заснування в 

Житомирі товариства «Просвіти», яка відбулась в м. Житомирі. ― В 

науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь: 

«А. П. Кащук — педагог і краєзнавець» (С. 133-135). 

17-19 вересня 1997 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 
науково-краєзнавчій конференції «Житомирщина крізь призму століть», 

присвяченій 60-річчю утворення Житомирської області, яка відбулась в 

м. Житомирі. ― В науковому збірнику матеріалів конференції 

опубліковано доповідь: «Топонімічна спадщина Г. Г. Богуна» (С. 156-

157). 

30 вересня 1997 р. — у всеукраїнському науковому журналі «Освіта і 

управління» (1997, № 3, Т. 1) опубліковано статтю «Шкільне 

діловодство як засіб раціонального управління» (С. 142-147, автор 

Скавронський П. С.). 

15 листопада 1997 р. — загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 11 відвідав 

внук колишнього господаря жилого будинку, в якому нині розмістилась 
школа, Ері Магазаник з дружиною Лорою, які проживали у США. 

Супроводжувала гостей голова Бердичівського єврейського товариства 

культури Елла Ваншельбойм. Екскурсію по приміщенню школи для 
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гостей провів директор школи Скавронський П.С. Спілкування з 

гостями дало можливість уточнити історію школи та збагатило її 

історію новими фактами. 

19 листопада 1997 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1997) 

надруковано статтю «Краєзнавці в пошуку» (Автор П. Скавронський). — 
Про участь краєзнавців міста Бердичева в краєзнавчих дослідженнях 

та краєзнавчих конференціях. 

12 грудня 1997 р. — взяв активну участь в організації та проведенні шкільного 

вечора присвяченого сторічному ювілею приміщення загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 11. 

24 грудня 1997 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1997, 

№ 102) надруковано статтю «Приміщенню школи — сто років» (Автор 

П. Скавронський). — Про відзначення сторічного ювілею приміщення 

нинішньої восьмирічної школи № 11 м. Бердичева. 

1998 рік 

5 січня 1998 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 
колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 54-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 

20-23 січня 1998 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ІХ Міжнародній 

науковій історико-краєзнавчій конференції «Минуле і сучасне Волині: 

Олександр Цинкаловський і Волинь», присвяченій 1010-й річниці 

першої літописної згадки про Володимир-Волинський і 100-річчю від 

дня народження Олександра Цинкаловського, яка відбулась в м. Луцьку 

та м. Володимир-Волинському, Волинської обл.. ― В науковому 

збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь: «Вивчення 

теми "План і карта" на краєзнавчій основі в школах Володимир-
Волинського району» (С. 119-120). 

6 лютого 1998 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1998, № 11) 

надруковано статтю «Подвиг Віктора Коробенка» (Автор 

П. Скавронський). ― Про Коробенка В., що спас двоє дітей, які тонули 

в Гнилоп’яті біля пішохідного мосту. 

4 березня 1998 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1998) 

опубліковано повідомлення міської виборчої комісії про реєстрацію 

кандидатів у депутати обласної ради по багатомандатному виборчому 

округу № 24 м. Бердичева, в тому числі про реєстрацію 

«СКАВРОНСЬКОГО Павла Степановича — 1949 р. н., позапартійного, 

директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11, проживає в 
м. Бердичеві». 

11 березня 1998 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1998) 

опубліковано статтю директора школи № 3 Ф. Пашківського «На 



332 
 

видноті». — Про виробничу та громадську діяльність 

Скавронського П. С. і висування його зборами трудових колективів 

освітян кандидатом у депутати до обласної ради по 

багатомандатному виборчому округу № 24. 

14 березня 1998 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» опубліковано 
агітаційний матеріал про життєвий шлях Скавронського П. С. та заклик 

голосувати в день проведення виборів «за СКАВРОНСЬКОГО ПАВЛА 

СТЕПАНОВИЧА». 

18 березня 1998 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1998, 

№ 25) надруковано статтю «Кому довіряємо дітей» (Автор 

П. Скавронський). ― Про недоліки в роботі бердичівських педагогів, які 

супроводжували дітей на відпочинок до Феодосії.  

18 березня 1998 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1998, 

№ 25) надруковано подяку мешканців «вул. Войкова і Жуковського» 

голові міськвиконкому, «депутату Павлу Степановичу 

СКАВРОНСЬКОМУ», начальнику міліції, дільничному інспектора «за 
допомогу у вирішенні наших проблем та чуйне ставлення». 

20 березня 1998 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1998, 

№ 26) надруковано статтю «Таких депутатів у нас ще не було» 

(Автор П. Скавронський). ― Про надання матеріальної допомоги школі 

депутатом обласної ради Медведчуком В. Н.. 

14 травня 1998 р. — виконавчий комітет Бердичівської міської ради 

зареєстрував Бердичівську регіональну організацію краєзнавців, як 

складову частину Житомирського науково-краєзнавчого товариства 

дослідників Волині та Всеукраїнської спілки краєзнавців (голова 

Скавронський П. С.). 

5 серпня 1998 р. — в міськрайонній газеті «Колос» (1998, № 53, 

Старосинявський р-он, Хмельницька обл.) надруковано статтю 
«Відомий географ визначає… центр району» (Автор П. Скавронський). 

— Про топографічні особливості Старосинявського р-ну Хмельницької 

обл. 

15  вересня 1998 р. — в обласній газеті «Житомирщина» (1998, № 114) 

надруковано статтю «Невтомний дослідник Житомирщини» (Автор 

П Скавронський). — Про Богуна Г. Г.. 

19 вересня 1998 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

історико-краєзнавчій науково-практичній конференції «Поділля і 

Південно-Східна Волинь в роки Визвольної війни середини ХVІІ 

століття, присвяченій 350-річчю початку визвольної війни 1648 р. та 

350-річчю Пилявської битви, яка відбулась в смт. Стара Синява, 
Хмельницької обл. ― В науковому збірнику матеріалів конференції 

опубліковано доповідь: «Козацькі часи на Бердичівщині» (С. 74-78). 
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15-17 жовтня 1998 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Міжнародній 

науково-краєзнавчій конференції «Національні меншини правобережної 

України: історія і сучасність», яка відбулася 15-17 жовтня 1998 р. в 

м. Новоград-Волинську, Житомирської обл. ― В науковому збірнику 

матеріалів конференції опубліковано доповідь: «Геноцид проти 
єврейського населення під час німецько-фашистської окупації 

Бердичева» (С. 99-101). 

6 грудня 1998 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1998, № 52) 

надруковано статтю «З досвіду наших освітян»(Автор 

П. Скавронський). ― Про публікацію статей освітян міста Бердичева в 

часописі «Освіта і управління». 

9 грудня 1998 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1998, № 98) 

опубліковано інформаційний лист оргкомітету про проведення у 1999 р. 

в м. Бердичеві науково-краєзнавчої конференції «Бердичівська земля в 

контексті історії України» та запрошено надсилати наукові доповіді до 

конференції Скавронському Павлу Степановичу.  
19 грудня 1998 р. — в обласній газеті «Житомирщина» (1998, № 156) 

опубліковано інформаційний лист оргкомітету про проведення у 1999 р. 

в м. Бердичеві науково-краєзнавчої конференції «Бердичівська земля в 

контексті історії України» та запрошено надсилати наукові доповіді до 

конференції Скавронському Павлу Степановичу.  

1999 рік 

1 січня 1999 р. — у міськрайонній  газеті «Бердичівський вісник» (1999, № 1) 

опубліковано інформаційний лист оргкомітету про проведення у 1999 р. 

в м. Бердичеві науково-краєзнавчої конференції «Бердичівська земля в 

контексті історії України» та запрошено надсилати наукові доповіді до 

конференції Скавронському Павлу Степановичу. 

5 січня 1999 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 
колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 55-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 

12 березня 1999 р. — в обласній газеті «Відлуння» (1999, № 11) опубліковано 

статтю «Мала академія наук» (Автор Г. Олександрук), в якій серед 

інших переможців другого (обласного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів 

Житомирського територіального відділення Малої Академії наук 

України названо ученицю «Скавронську Оксану з Бердичева», яку 

«навчає і готував до конкурсу її вчитель (і батько) СКАВРОНСЬКИЙ 
Павло Степанович». 

18 травня 1999 р. — Постановою Президії правління Всеукраїнської спілки 

краєзнавців № 38 від 18 травня 1999 р. «за значний внесок у розвиток 
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краєзнавчого руху, збереження національної історико-культурної 

спадщини та природних скарбів України» Скавронському П. С. 

присвоєно звання «Почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців». 

Свідоцтво Всеукраїнської спілки краєзнавців від 18.05.1999 р. про 

присвоєння почесного звання підписане головою правління 
Всеукраїнської спілки краєзнавців, академіком НАН України 

П. Т. Троньком, вручене на урочистому відкритті Міжнародної науково-

краєзнавчої конференції «Бердичівська земля в контексті історії 

України», присвяченої 200-річчю від дня народження видатного 

французького письменника Оноре де Бальзака, в малому залі 

Бердичівського міського Палацу культури головою Житомирської 

обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців 

Кострицею М. Ю. 

18-21 травня 1999 р. — взяв участь в організації та безпосередній підготовці 

роботи конференції і виступив з доповіддю на Міжнародній науково-

краєзнавчій конференції «Бердичівська земля в контексті історії 
України», присвяченій 200-річчю від дня народження видатного 

французького письменника Оноре де Бальзака, яка відбулась в 

м. Бердичеві та в с. Верхівні Ружинського р-ну Житомирської обл. — В 

науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь 

«Топоніміка Бердичівщини» (С. 107-109, співавтор: Скавронська О.П.) 

та статті: «Археологічні дослідження на території Бердичівського 

району» (С. 62-63, співавтор: Скавронський В. П.), «Визволення села 

Буряки від німецько-фашистських загарбників» (С. 155). 

19 травня 1999 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1999, № 40) 

опубліковано статтю президента Житомирського науково-краєзнавчого 

товариства дослідників Волині, кандидата географічних наук 

М. Костриці «Історичний феномен Бердичева», в якій відмічено «… 
значну роботу», яку «проводить Бердичівське краєзнавче товариство, 

очолюване П. С. СКАВРОНСЬКИМ. Вже є перші успіхи». 

14 липня 1999 р. — в міськарайонній газеті «Земля Бердичівська» (1999, № 56) 

надруковано привітання: «Редакція «Землі Бердичівської» сердечно 

вітає з ПОЛУДНЕМ ВІКУ Павла Степановича Скавронського — 

директора школи № 11, педагога, краєзнавця! Зичимо щастя, здоров’я, 

творчих удач і натхнення!». 

16 липня 1999 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1999, № 57) 

надруковано привітання від колективу школи № 11 з нагоди 50-річчя 

П. С. Скавронського. 

25 серпня 1999 р. — отримав подяку редакції міськрайонної газети «Земля 
Бердичівська» «за публікацію актуальних, проблемних матеріалів 

сьогодення». 
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26 серпня 1999 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1999, № 68, 

с. 1) надруковано інтерв’ю завідувача відділом освіти міськвиконкому 

І. М. Синявської «Новий навчальний рік: проблеми і перспективи», в 

якій відмічено, що учениця вчителя СКАВРОНСЬКОГО П. С. 

«О. Скавронська (СШ № 11)» — серед призерів Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. 

14-17 вересня 1999 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ІV 

Міжнародному науково-методичному семінарі з топографії і 

картографії «Науково-методичне забезпечення навчального процесу з 

топографії і картографії на географічних факультетах університетів та в 

школах з поглибленим вивченням географії», який відбувся на базі 

кафедри фізичної географії та картографії Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна в м. Харкові. ― В науковому збірнику 

матеріалів семінару опубліковано доповідь: «Використання 

топографічної карти своєї області як дидактичного роздавального 

матеріалу» (С. 102-103). 
16 вересня 1999 р. — ознайомився з позитивним досвідом роботи 

Новомерчицької середньої школи Харківської обл. з поглибленим 

вивченням географії та впровадженою системою безперервної 

географічної освіти дитячий садок — школа — вищий навчальний 

заклад. Позитивною була також співпраця Новомерчицької школи та 

географічного факультету Харківського університету. 

28 жовтня 1999 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (1999, 

№ 87) надруковано «Звернення учасників наради керівників освітніх 

установ м. Бердичева» з закликом до усіх освітян та жителів міста 

підтримати на виборах в Президенти України Л. Д. Кучму, підписане 

директорами шкіл міста, в тому числі і П. С. Скавронським. 

28 жовтня 1999 р. — в обласному тижневику «Info Сервіс» (1999, № 43) 
надруковано «Звернення учасників наради керівників освітніх установ 

м. Бердичева» з закликом до усіх освітян та жителів міста підтримати на 

виборах в Президенти України Л. Д. Кучму, підписане директорами 

шкіл міста, в тому числі і П. С. Скавронським. 

31 жовтня 1999 р. — в журналі «Бердич» (1999, вересень-жовтень) 

опубліковано статтю «Географія Бердичівщини. Геофізичні умови» 

(С. 7, автор П. Скавронський). 

6-29 грудня 1999 р. — перебував на курсах директорів опорних шкіл з проблем 

підвищення ефективності управління сучасною школою в 

Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти в м. Києві. 

2000 рік 
4 січня 2000 р. — знятий з військового обліку Бердичівським об’єднаним 

військовим комісаріатом Житомирської області в зв’язку з досягненням 

максимального віку перебування в запасі. 
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5 січня 2000 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 56-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 
20 січня 2000 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський вісник» 

опубліковано прес-реліз «Бердичівський часопис "Бердич"» (Автор 

Р. Воєвуцька), де відмічено, що в часописі «Бердич» заслуговує на увагу 

публікація Павла Скавронського «Географія Бердичівщини». 

31 січня 2000 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та основи економіки в 

школі» (2000, № 1) опубліковано статтю «Вийшов друком новий 

навчальний атлас Житомирщини» (С. 54, автор Скавронський П. С.). 

30 квітня 2000 р. — у науково-педагогічному журналі «Педагогічна 

Житомирщина» (2000, № 4) опубліковано статтю «Особиста 

бібліотека…» (С. 47-48, автор Скавронський П. С.). 
30 травня – 2 червня 2000 р. — брав участь в роботі VІІІ з’їзду Українського 

географічного товариства, який відбувся на базі географічного 

факультету Волинського державного університету ім. Лесі Українки (з 

24.08.2012 р. — Східноєвропейський національний університет 

ім. Лесі Українки) в м. Луцьку. 

23-24 червня 2000 р. — взяв участь у Всеукраїнській науково-краєзнавчій 

конференції «Болохівщина: земля і люди», присвяченій 850-річчю від 

першої літописної згадки про болохівську землю, яка відбулась в 

смт Стара Синява, Хмельницької обл. та смт Любар, Житомирської обл. 

15 липня 2000 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2000, № 54) 

надруковано статтю «Розвиток краєзнавства на Бердичівщині: історія і 

сучасність» (Початок, автор П. Скавронський). 
29 липня 2000 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2000, № 58) 

надруковано статтю «Розвиток краєзнавства на Бердичівщині: історія і 

сучасність» (Продовження, автор П. Скавронський). 

29 липня 2000 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2000, № 30) 

надруковано статтю «Нова книга про Бердичів» (Автор 

П. Скавронський). — Рецензія на книгу Костриці М. Ю. та 

Пашківського Ф. Б. «Бердичів: історико-краєзнавчий нарис». 

12 серпня 2000 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2000) 

надруковано статтю «Розвиток краєзнавства на Бердичівщині: історія і 

сучасність» (Закінчення, автор П. Скавронський). 

20-23 вересня 2000 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Міжнародній 
науково-краєзнавчій конференції «Житомирщина на зламі тисячоліть», 

присвяченій 100-річчю з часу заснування Товариства дослідників 

Волині, 10-річчю відновлення Житомирського науково-краєзнавчого 
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товариства дослідників Волині та 135-річчю з часу заснування 

Житомирського краєзнавчого музею, яка відбулась в м. Житомирі. ― В 

науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь: 

«Розвиток краєзнавства на Бердичівщині: історія і сучасність» (С. 44-

47). 
30 вересня 2000 р. — нагороджений Почесною грамотою Житомирської 

обласної державної адміністрації «за значний особистий внесок у 

розвиток краєзнавчого руху на Житомирщині та з нагоди 100-річчя від 

дня заснування товариства дослідників Волині» за підписом голови 

державної адміністрації Лушкіна В. А. 

12 жовтня 2000 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2000, 

№ 78) опубліковано статтю «Житомирщина на зламі тисячоліть» 

учасника цієї конференції Ю. Лукуца, який назвав статті бердичівських 

краєзнавців, які поміщені в науковому збірнику конференції, в тому 

числі доповідь і статті П. С. Скавронського. 

12 жовтня 2000 р. — в обласній газеті «Орієнтир 6+1» (2000, С. 3) 
опубліковано статтю «100-річний шлях Товариства дослідників Волині» 

(Автор В. Авр’ят), в якій позитивну оцінку отримав Бердичівський 

осередок Товариства, де головою П. С. Скавронський. 

Жовтень 2000 р. — в обласній газеті «Житомирщина молода» (2000, № 1, с. 6-

7) надруковано доповідь президента Житомирського науково-

краєзнавчого Товариства дослідників Волині М. Ю. Костриці на 

Міжнародній науково-краєзнавчій конференції «Житомирщина на зламі 

тисячоліть» — «Мала батьківщина  крізь призму ХХ століття», де він 

позитивно відмітив роботу Бердичівського регіонального краєзнавчого 

осередку (голова П.С. Скавронський). 

26 жовтня 2000 р. — в обласній газеті «Житомирщина молода» (2000, № 2) 

надруковано репортаж провідного археографа державного архіву 
Житомирської області, вченого секретаря науково-краєзнавчого 

товариства дослідників Волині Р. Кондратюка під назвою 

«Житомирщина на зламі тисячоліть», де повідомлено про нагородження 

голови Бердичівського краєзнавчого осередку Павла Скавронського 

Почесною грамотою обласної ради та облдержадміністрації «За 

багаторічну творчу працю та особистий внесок у розвиток краєзнавчого 

руху». 

9-11 листопада 2000 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на 

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Краєзнавство і 

туризм: освіта, виховання, стиль життя», яка відбулась на базі 

Херсонського державного педагогічного університету в м. Херсоні. ― В 
науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь: 

«Розвиток краєзнавства на Бердичівщині: історія і сучасність» 

(С. 173-179). 
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27-28 листопада 2000 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на науково-

практичній конференції «Географічна наука і освіта в Україні», яка 

відбулась на базі географічного факультету Київського національного 

університету ім. Т. Шевченка в м. Києві. ― В науковому збірнику 

матеріалів конференції опубліковано доповідь: «Поглиблене вивчення 
географії: досвід, проблеми, перспективи» (С. 14-15). 

16 грудня 2000 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2000, № 97) 

надруковано статтю «Всеукраїнський екологічний форум» (Автор 

П. Скавронський).― Про участь вчителя восьмирічної школи № 11 

м. Бердичева Кучерявої В. М. у науково-практичній конференції 

«Екологічна освіта і виховання в Україні: досвід та перспективи». 

16 грудня 2000 р. — в обласній газеті «Житомирщина» (2000) надруковано 

статтю «Географи області представили свій досвід» (Автор 

П. Скавронський). ― Про участь вчителів географії області у науковій 

конференції «Географічна наука і освіта в Україні». 

2001 рік 
5 січня 2001 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 57-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 

27 січня 2001 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2001, № 7) 

опубліковано інформаційний лист оргкомітету про проведення у 2001 р. 

в м. Бердичеві науково-краєзнавчої конференції «Бердичівщина: поступ 

у третє тисячоліття» та запрошено надсилати наукові доповіді до 

конференції Скавронському Павлу Степановичу. 

8 лютого 2001 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський вісник» (2001, № 6) 

опубліковано інформаційний лист оргкомітету про проведення у 2001 р. 
в м. Бердичеві науково-краєзнавчої конференції «Бердичівщина: поступ 

у третє тисячоліття» та запрошено надсилати наукові доповіді до 

конференції Скавронському Павлу Степановичу.  

8 лютого 2001 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2001, № 6) 

опубліковано інформаційний лист оргкомітету про проведення у 2001 р. 

в м. Бердичеві науково-краєзнавчої конференції «Бердичівщина: поступ 

у третє тисячоліття» та запрошено надсилати наукові доповіді до 

конференції Скавронському Павлу Степановичу.  

8 лютого 2001 р. — в обласній газеті «Орієнтир 6+1» під рубрикою 

«Знамениті земляки» надруковано статтю президента Житомирського 

науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині М. Костриці 
«Вчений, педагог, громадський діяч» (До 65-річчя П. Г. Шищенка). На 

груповому фотознімку до цієї статті поряд з доктором географічних 

наук, головою Українського географічного товариства, деканом 



339 
 

географічного факультету Київського національного університету 

ім. Т. Шевченка П. Г. Шищенком доктор географічних наук 

В. О. Шевченко, тоді ще кандидат, а з 2002 р. — вже доктор 

географічних С. І. Сніжко, П. С. Скавронський та інші. 

10 лютого 2001 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2001) 
надруковано статтю «Краєзнавству — державну підтримку» (Автор 

П. Скавронський). — Про видання Указу Президента України «Про 

заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні». 

5 квітня 2001 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2001) 

опубліковано Звернення до Адміністрації Президента та до Прем’єр-

міністра України В. А. Ющенка з проханням сприяти у вирішенні 

питань своєчасного фінансування і надання місту належних йому 

коштів з державного бюджету, яке підписали члени координаційно-

консультативної ради політичних і громадських організацій Бердичева, 

втому числі — голова міської організації НДП П. С. Скавронський. 

14 квітня 2001 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2001, № 28) 
опубліковано статтю голови міськкому профспілки працівників освіти і 

науки А. Цвєткової «Звітують освітяни міста», де відмічено гарний 

виступ зі змістовною програмою педколективу школи № 11 (директор 

П. С. Скавронський) на міському звіті художньої самодіяльності. 

25-27 квітня 2001 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ІІ Міжнародній 

науковій конференції «Фальцфейнівські читання», яка відбулась на базі 

психолого-природничого факультету Херсонського державного 

педагогічного університету в м. Херсоні. ― В науковому збірнику 

матеріалів конференції опубліковано доповідь: «Формування поняття 

про природоохоронні території на основі краєзнавчого матеріалу в 

шкільному курсі "Географія України"» (С. 179-181).  

28 квітня 2001 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2001, № 32) 
опубліковано статтю «На екскурсію до Бердичева» (Автор Д. Іванова), 

де повідомлено про участь в Скавронського П. С. у проведенні екскурсії 

на території міста Бердичева з вчителями географії з шкіл 

Житомирщини, які перебували на курсах підвищення кваліфікації в 

обласному центрі, 

15-17 травня 2001 р. — взяв участь в організації та безпосередній підготовці 

роботи конференції і виступив з основною доповіддю на Всеукраїнській 

науково-краєзнавчій конференції «Бердичівщина: поступ у третє 

тисячоліття», присвяченій 100-річчю від дня народження відомого 

педагога і краєзнавця Г. Г. Богуна (1901-1981), яка відбулась в 

м. Бердичеві Житомирської обл. ― В науковому збірнику матеріалів 
конференції опубліковано доповідь «Подвижник краєзнавства»(С. 13-

22, до 100-річчя від дня народження Г. Г. Богуна) та статті: 

«Уродженець Журбинець — вчений-економіст І. П. Олійник» (С. 86-88, 
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співавтор: Олійник Л. П.), «Географічне положення, геофізичні умови, 

геологічна будова, рельєф і корисні копалини Бердичівського району» 

(С. 264-270, співавтор: Скавронська О. П.). 

24 травня 2001 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2001) 

опубліковано статтю «Всеукраїнська конференція на Бердичівщині» 
(Автор О. Папиш), в якій відмічено виступ з доповіддю голови 

Бердичівського регіонального товариства краєзнавців П. Скавронського 

та інші важливі моменти вшанування Г. Г. Богуна в ході проведення 

Всеукраїнської конференції. 

24 травня 2001 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський вісник» (2001, 

№ 21) опубліковано статтю «Педагог, дослідник, краєзнавець» (Автор 

Ю. Лукуц), в якій відмічено виступ з доповіддю голови Бердичівського 

регіонального товариства краєзнавців П. Скавронського та інші важливі 

моменти в ході проведення Всеукраїнської конференції. 

19 червня 2001 р. — в обласній газеті «Житомирщина» (2001) надруковано 

статтю «Надихає приклад Г. Г. Богуна» (Автор Л. Зінов’єва) про 
вшанування краєзнавця Г. Г. Богуна на Бердичівщині, а саме — 

проведення науково-краєзнавчої конференції «Бердичівщина — поступ 

у третє тисячоліття». Зокрема відмічено, що «… голова Бердичівського 

регіонального товариства краєзнавців, директор школи № 11, колишній 

гуртківець Гаврила Григоровича — П. С. Скавронський виступив із 

доповіддю про життя й подвижницьку діяльність свого наставника». 

5 липня 2001 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2001) 

опубліковано статтю «Радіотаксі «0-62» — три роки» (Автор 

В. Коржук), в якій описано проведення акції «Щаслива поїздка» та 

названо переможців безпрограшної лотереї. Серед них «Директор 

середньої школи № 11 Павло СКАВРОНСЬКИЙ додому пішов з 

парасолькою». 
7 липня 2001 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2001) 

опубліковано статтю «Зустріч з краєзнавцем» (Автор Л. Олійник), в 

якій розкрито дуже позитивні враження автора від творчої співпраці з 

Скавронським П. С. в ході написання спільної статті до конференції. 

Ось лише один уривок з численних тверджень цієї публікації: 

«Випускник Київського державного університету, досвідчений педагог, 

людина, яка безмежно закохана у рідний край, Павло Степанович зумів 

особистим прикладом запалити краєзнавців регіону до активної 

пошукової роботи». 

12 липня 2001 р. — в обласній газеті «Орієнтир 6+1» під рубрикою 

«Краєзначий форум» надруковано статтю вченого секретаря 
Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині 

Р. Кондратюка «Г. Г. Богуну присвячено», в якій докладно описано хід 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції присвяченої 100-річчю 
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від дня народження Г. Г. Богуна. А розпочалась її робоча частина з 

розповіді голови Бердичівського регіонального осередку Товариства 

П. С. Скавронського про життєвий та творчий шлях Гаврила 

Григоровича, його багатогранну діяльність. 

10-14 вересня 2001 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на V 
Міжнародному семінарі з топографії і картографії «Науково-

дослідницька робота студентів і школярів з топографії і картографії», 

який відбувся на базі кафедри фізичної географії та картографії 

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна в 

м. Харкові. ― В науковому збірнику матеріалів семінару опубліковано 

доповідь: «З досвіду використання карт у процесі підготовки 

учнівських науково-дослідницьких робіт» (С. 66-70, співавтори: 

Костриця М. Ю., Скавронська О. П.). 

28-29 вересня 2001 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Х 

Всеукраїнській науковій конференції з історичного краєзнавства 

«Історія міст і сіл України в контексті регіональних досліджень», 
присвяченій 10-й річниці незалежності України, яка відбулась на базі 

Донецького державного університету в м. Донецьку. ― В науковому 

збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь: «Соціально-

економічні особливості розвитку Бердичева» (С. 120-123, співавтор: 

Скавронська О. П.). 

5 жовтня 2001 р. — нагороджений Почесною грамотою відділу освіти 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради «за особистий внесок 

в організацію та проведення краєзнавчої роботи в місті та області та з 

нагоди Дня працівників освіти». 

11-13 жовтня 2001 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Міжнародній 

науково-краєзнавчій конференції «Чехи на Волині: історія і сучасність», 

яка відбулась у м. Малині Житомирської обл. ― В науковому збірнику 
матеріалів конференції опубліковано доповідь: «Сторінки історії 

чеського села Миколаївка» (С. 66-68, співавтор: Мартинюк М.В.). 

2002 рік 

5 січня 2002 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 58-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 

31 січня 2002 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2002, № 8) 

надруковано статтю «Звідки походять назви» (Початок, автор 

П. Скавронський). 
9 лютого 2002 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2002, № 11) 

надруковано статтю «Назви околиць Бердичева» (Продовження, автор 

П. Скавронський). 
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21 лютого 2002 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2002, 

№ 15) надруковано статтю «Звідки походять назви» (Закінчення, автор 

П. Скавронський. 

18-19 березня 2002 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Регіональні проблеми розвитку 
агропромислового комплексу України: сучасний стан і перспективи 

вирішення», яка відбулась  на базі географічного факультету Київського 

національного університету ім. Т. Шевченка в м. Києві. ― В науковому 

збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь: «Сучасний 

стан розвитку агропромислового комплексу Бердичівського 

адміністративного району Житомирської області» (С. 116-118). 

23 березня 2002 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2002, № 25-

26) опубліковано списки зареєстрованих кандидатів у депутати 

Бердичівської міської ради по одномандатних округах (згідно із 

постановою міської виборчої комісії). По виборчому округу № 1 

зареєстрований «Скавронський Павло Степанович, 1949 р. н., член 
Народно-демократичної партії, директор ЗОШ № 11». 

5 квітня 2002 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2002, № 30) 

опубліковано Повідомлення міської виборчої комісії про остаточні 

підсумки виборів до міської ради. «Депутатами міської ради обрані: 1. 

СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович, 1949 р. н., член Народно-

Демократичної партії, директор ЗОШ № 11». 

20 квітня 2002 р. —у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2002, № 34) 

надруковано лист-подяка «Спасибі Вам, добрі люди» родини Олійників, 

в зв’язку з наданою їм допомогою в похоронах брата, відомого вченого, 

який помер у Москві, а заповідав поховати його у Бердичеві. Серед усіх 

небайдужих бердичівлян, названо в листі й ім’я директора школи № 11 

П. С. Скавронського. 
24 квітня 2002 р. — помер брат Скавронський Іван Степанович (01.09.1938-

24.04.2002), похований на кладовищі в Казахстані. 

25 квітня 2002 р. — померла мама Скавронська (Квашук) Ганна Куприянівна 

(01.06.1914-25.04.2002), поховали на міському кладовищі в 

м. Бердичеві. 

26 квітня 2002 р. — відбулась друга сесія Бердичівської міської ради ІV 

скликання. З поважної причини був відсутній на засіданнях сесії, але 

був обраний головою постійної депутатської комісії з питань освіти, 

культури, фізкультури і спорту. 

2 травня 2002 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2002, № 37) 

надруковані співчуття відділу освіти Бердичівського міськвиконкому, 
міськкому профспілки працівників освіти, керівників освітніх установ, 

колективу школи № 11 «директору ЗОШ № 11 Павлу Степановичу 

Скавронському та вихователю дитсадка № 5 Мальвіні В’ячеславівні 
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Скавронській з приводу важкої втрати — смерті матері та свекрухи 

Ганни Купріянівни». 

9 травня 2002 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2002, № 38) 

надруковано співчуття колективу загальноосвітньої школи № 11 

«директору школи Павлу Степановичу Скавронському з приводу важкої 
втрати — смерті брата Івана Степановича». 

16 травня 2002 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2002, № 40) 

надруковано «Графік прийому громадян депутатами міської ради ІV 

скликання 2002-2006 рр.» згідно якого затверджено прийом громадян 

депутату Скавронському Павлу Степановичу в 1 п’ятницю кожного 

місяця, з 10 до 17 год., в приміщенні ЗОШ № 11. 

17-18 травня 2002 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на VІІ 

Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Українська 

періодика: історія і сучасність», яка відбулась на базі Львівської 

наукової бібліотеки ім. Стефаника НАН України у м. Львові. ― В 

науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь: 
«Публіцистичний талант П. П. Собчика»(С. 716-718). 

28-31 травня 2002 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

науково-краєзнавчій конференції «Історія міст і сіл Великої Волині в 

контексті регіональних досліджень», що відбулась в м. Коростені, 

Житомирської обл. ― В науковому збірнику матеріалів конференції 

опубліковано доповідь: «Основні тенденції соціально-економічного 

розвитку Бердичева на початку ХХІ століття» (С. 77-84, співавтор 

Толочко В. І.). 

3  травня 2002 р. — у Всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та основи економіки в 

школі» (2002, № 5) опубліковано статтю «Ентузіаст-географ з 

провінційного Житомира» (С. 54-55, автор Скавронський П. С.) — Про 
Кострицю М. Ю.). 

6 червня 2002 р. — в міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2002, № 24) 

надруковано статтю «Краєзнавці вивчають історію» (Автор 

М. В. Мартинюк) про участь представників міста Бердичева у 

Всеукраїнській науково-краєзнавчій конференції «Історія міст і сіл 

Великої Волині в контексті регіональних досліджень, яка відбулась 28-

31 травня в м. Коростені. Серед учасників був і директор ЗОШ № 11 

П. С. Скавронський. 

11-12 червня 2002 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на науково-

краєзнавчій конференції «Роль архівів у дослідженні історії міст і сіл 

Великої Волині», присвяченій 80-річчю з часу заснування Державного 
архіву Житомирської обл., яка відбулась в м. Житомирі, ― В науковому 

збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь: «Шкільний 
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архів як джерело знань про освітню та виховну діяльність школи та 

трудову діяльність її працівників» (С. 103-105). 

29 серпня 2002 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2002, № 69, 

с. 1) надруковано фотознімок покладання квітів до пам’ятника 

Т. Г. Шевченку в м. Бердичеві в День незалежності: в другому ряду — 
депутат Бердичівської міської ради, директор школи № 11 

П. С. Скавронський. 

9-13 вересня 2002 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ХІ 

Міжнародному науково-методичному семінарі з топографії і 

картографії «Навчально-методичне забезпечення безперервної 

географічної і картографічної освіти», який відбувся на базі кафедри 

фізичної географії та картографії Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна в м. Харкові. ― В науковому збірнику 

матеріалів конференції опубліковано доповідь: «З досвіду використання 

електронного атласу України в загальноосвітній школі» (С. 142-145). 

20 вересня 2002 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Academiі 
«Актуальні проблеми географії, екології, історії Великої Волині на 

пошану доцента М. Ю. Костриці», присвячена 60-річчю від дня 

народження та 40-річчю науково-педагогічної діяльності 

М. Ю. Костриці, що відбулась в м. Житомирі. ― В науковому збірнику 

матеріалів Academiі опубліковано доповідь: «Уродженець Бердичева 

В. І. Галицький — відомий вчений-географ, педагог і патріот (До 90-

річчя від дня народження)» (С. 415-420). 

6 жовтня 2002 р. — отримав подяку відділу освіти виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради «за особистий внесок у пропаганду та 

поширення передового педагогічного досвіду та з нагоди Дня 

працівників освіти». 

24-25 жовтня 2002 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на дводенному 
обласному семінарі методистів міських та районних методичних 

кабінетів на тему «Роль і місце краєзнавчого компоненту в курсі 

вітчизняної історії», який було проведено на базі шкіл м. Бердичева та 

Бердичівського р-ну. — Доповідь: «Про роботу Бердичівського 

регіонального товариства краєзнавців». 

Жовтень 2002 р. — у всеукраїнській газеті «Нова Україна» (2002, № 3) в 

інтерв’ю «На варті природи і цивілізації — екологічна ліга» даному 

журналісту В. Радчуку головою обласної Житомирської організації ВЕЛ 

М. Ю. Кострицею, відмічено, що «… у місті Бердичеві осередок Ліги 

очолює відомий краєзнавець і еколог Павло СКАВРОНСЬКИЙ, 

директор міської школи № 11». 
9 листопада 2002 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2002, 

№ 91) опубліковано розпорядження міського голови «Про створення 

робочої групи по розробці проекту прапора м. Бердичева» і голова 
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постійної комісії з питань освіти, культури, фізкультури і спорту 

Скавронський П. С. включений до складу цієї комісії. 

14 листопада 2002 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2002, 

№ 2) надруковано статтю «Семінар краєзнавців» (Автор Л. Кукса), в 

якій розповідається про роботу дводенного обласного семінару 
методистів міських і районних методичних кабінетів на тему «Роль і 

місце краєзнавчого компоненту в курсі вітчизняної історії», зокрема про 

виступ на семінарі директора ЗОШ № 11, голови краєзнавчого 

товариства П. С. Скавронського з доповіддю «Про роботу 

Бердичівського регіонального товариства краєзнавців». 

6 грудня 2002 р. — отримав подяку міського голови міста Бердичева 

В. К. Мазура, як голова постійної депутатської комісії з питань освіти, 

культури, фізкультури і спорту «за службу на ниві законодавчого 

захисту місцевого самоврядування, за оперативне вирішення питань 

територіальної громади нашого міста та з нагоди Дня місцевого 

самоврядування». 
11-12 грудня 2002 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Другому 

всеукраїнському семінарі «Регіональне географічне краєзнавство: теорія 

і практика», присвяченому 125-й річниці з дня народження фундатора 

української національної географії С. Л. Рудницького та 10-річчю 

заснування кафедри географії України, що відбувся на базі кафедри 

географії України Тернопільського державного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка в м. Тернополі. ― В науковому збірнику 

матеріалів семінару опубліковано доповідь: «Вивчення водних об’єктів 

своєї місцевості в курсі "Рідний край" загальноосвітньої школи» 

(С. 126-130). 

31 грудня 2002 р. — в науковому збірнику «Минуле і сучасне Волині й 

Полісся: край на межі тисячоліть» (Луцьк, Надстир’я, 2002) 
опубліковано статтю «До питання про трактування Полісся та 

пов’язаних з ним термінів у сучасній географічній науці» (С. 16-17, 

автор Скавронський П.С.). 

2003 рік 

5 січня 2003 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 59-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 

31 січня 2003 р. — у Всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та основи економіки в 
школі» (2003, № 1) опубліковано статтю «Систематизація літератури 

в особистій бібліотеці вчителя географії» (С. 29-30, автор 

Скавронський П. С.). 
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18 лютого 2003 р. — отримав подяку від міського голови міста Бердичева 

В. К. Мазура «за значний внесок в організацію відновлювальних робіт 

по ліквідації наслідків стихійного лиха». 

24 лютого 2003 р. — отримав Почесну грамоту політради Народно-

Демократичної партії як голова Бердичівської міської організації НДП 
Житомирської області «за активну участь у розбудові Народно-

демократичної партії, втілення в життя її програмних засад, 

спрямованих на побудову в Україні вільного, демократично, 

солідарного суспільства» за підписом голови НДП В. П. Пустовойтенка. 

14-15 березня 2003 р. — пройшов навчання при Західноукраїнському 

регіональному навчальному центрі у м. Львові за Програмою 

партнерства громад фундації «Україна – США» за темою: «Творення 

локальної політики. Моніторинг якості освіти. Планування роботи 

школи на основі її самооцінки». 

27-28 березня 2003 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Географічна наука і освіта в Україні», 
присвячена 130-річчю Українського географічного товариства та 70-

річчю географічного факультету, яка відбулась на базі географічного 

факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка в 

м. Києві. ― В науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано 

доповідь: «До питання про педагогічний вплив творчого колективу 

науково-педагогічних працівників географічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка на формування 

особистості студентів» (С. 298-300). 

31 березня 2003 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та основи економіки в 

школі» (2003, № 3) опубліковано статтю «Посібник, якого чекали 

вчителі» (С. 7, автор Скавронський П. С.). — Про посібник з методики 
вивчення курсу «Рідний край», написаний В. П. Корнєєвим та 

О. В. Корнєєвим. 

15 квітня – 8 травня 2003 р. — з групою освітян Житомирщини за програмою 

«Громадські зв’язки» побував у Сполучених Штатах Америки: в м. Де-

Мойн вивчав систему освіти штату Айова та досвід роботи навчальних 

закладів. 

15 квітня 2003 р. (вівторок)— о 7 год. 30 хв. — виїзд автобусом «Бердичів-

Житомир» до Житомира, збір групи на автовокзалі обласного центру. О 

10 год. 30 хв. — переїзд автобусом «Житомир-Київ» до Києва. З 13-00 

год. до 16-00 год. відбулась співбесіда-орієнтація, яку проводили з 

групою представники програми «Громадські зв’язки» з США. О 18-00 
годині — поселення в готель «Славутич» в м. Києві. 

16 квітня 2003 р. (середа)— о 5 год. 30 хв. — виїзд замовленим для групи 

автобусом від готелю «Славутич» до аеропорту «Бориспіль». О 8 год. 
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25 хв. — після проходження митного контролю виліт літаком «Боїнг-

737» («Boeing-737» - 111 місць для пасажирів) Міжнародних авіаліній 

України (Ukraine International airlines) до Франкфурта (Федеративна 

Республіка Німеччини). В 11-00 год. — приліт в аеропорт Франкфурта. 

О 12-00 год. — після проходження митного контролю виліт літаком 
«Боїнг-777» («Boeing-777» - 289 місць для пасажирів) до Цінцінатті 

(США). Висота польоту — 10000 м, температура за бортом — -62°С. 

Маршрут польоту пролягав великою дугою над Дюссельдорфом (ФРН), 

Амстердамом (Голландія), Північним морем (14 год. 10 хв.), Ньюкасл-

апон-Тайлом (Англія), Глазго (Ірландія), Атлантичним океаном, 

Рейк’явіком (Ісландія — 16 год. 40 хв.), перетнули Північно-

Атлантичну течію (бачили дуже великі крижини в океані), летіли над 

крайньою південною точкою острова Гренландія (суцільна хмарність), о 

18 год. 30 хв. досягли півострова Лабрадор (Канада — безхмарно, внизу 

лежала безкрая тундра покрита снігом і кригою), летіли над Торонто 

(Канада — 20 год. 30 хв. — суцільна хмарність), високо в повітрі 
(10000 м) перетнули державний кордон Канади з США (21-00 год.) і 

після перельоту над озером Ері з групи Великих американських озер 

(температура за бортом — -65°С) о 22-00 год. приземлились в аеропорту 

Цінцінатті (США). Безперервний переліт тривав 10 годин. Через три 

години вилетіли порівняно невеликим пасажирським літаком місцевих 

авіаліній з Цінцінатті (США) і через дві години приземлились в 

аеропорту міста Де-Мойн (англ. — DesMoines, штат Айова), кінцевій 

меті нашої подорожі. В аеропорту прибулих зустріли журналісти 

місцевого телевізійного каналу та координатор програми «Громадські 

зв’язки» в штаті Айова Алекс Зама. Поселили українську групу в 

історичному для цього міста готелі «Форт Де-Мойн». 

17 квітня 2003 р. (четвер) — Де-Мойн (США) — в першій половині дня в 
конференц-залі готелю «Форт Де-Мойн» координатори програми 

«Громадські звʼязки» ознайомили педагогів з України з програмою 

тритижневого майбутнього перебування в штаті Айова (орієнтація), 

охарактеризували особливості навчальних закладів міста Де-Мойн та 

системи освіти в цілому. Прослухали гості з України і розповідь про 

господарський розвиток штату, про його історичне минуле, особливості 

населення та культури. Обідали в китайському ресторані «Китай-1». А о 

17-00 год. було організовано офіційний прийом в честь приїзду групи 

освітян з України громадською організацією «Рада міжнародного 

розуміння Айови» на якому були присутні усі керівники навчальних 

закладів та інших освітянських установ штату, які мали приймати 
українців в період їх перебування в США і знайомити з своєю роботою. 

Були представлені усі прибулі на прийом особи з Де-Мойну та усі гості 
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з України. Після офіційного представлення під час фуршету 

продовжувались особисті короткочасні бесіди, обмін візитівками. 

18 квітня 2003 р. (п’ятниця) — Де-Мойн (США) — весь день продовжувалась 

робота координаторів програми «Громадські зв’язки» з українською 

групою освітян в конференц-залі готелю «Форт Де-Мойн» (орієнтація). 
О 18-00 год. — ознайомлення з господарями жилих будинків 

приватного сектору і переселення учасників групи на приватні 

квартири. Разом з заступником директора по виховній роботі 

Житомирської гуманітарної гімназії № 23, вчителем англійської мови 

Шахназарян Ніною Никонівною був переселений з готелю та поселений 

в приватний будинок вчителя мистецтва однієї з початкових шкіл 

м. Айова Ілейн Імлау (Elaine Imlau). Вечеряли в італійському ресторані. 

19 квітня 2003 р. (субота) — Де-Мойн (США) — разом з Шахназарян Н. Н. 

знайомились з будинком, де поселились, прибудинковою територією, 

господинею дому, яка багато і цікаво розповідала про своє життя, про 

свої подорожі, про свою діяльність. На протязі дня надавали посильну 
допомогу в упорядкуванні рослинності біля будинку (в «саду»). Після 

обіду Ілейн Імлау знайомила нас з околицями міста — для цього 

здійснили автомобільну екскурсію з зупинками в цікавих місцях та 

виходом з автомобіля для їх огляду. 

20 квітня 2003 р. (неділя) — Де-Мойн (США) — разом з Шахназарян Н. Н. о 

10-00 год. відвідали протестантську церкву, в церковному хорі якої 

співає Ілейн Імлау. Побували на репетиції цього хору. 

21 квітня 2003 р. (понеділок) — Де-Мойн (США) — весь день вивчали систему 

освіти штату в приміщенні департаменту освіти штату Айова. 

Зустрілись і прослухали виступи директора департаменту Теда 

Сдідвілла та співробітників департаменту Лівена Тека, Джека Бергера, 

Джуді Джефер та ін. Дізнались про шкільні округи, формування 
критеріїв і стандартів освіти, шляхи професійного зростання вчителів, 

заробітну плату вчителів і керівників навчальних закладів, стандартні 

вимоги та критерії оцінювання роботи вчителів, про роботу освітніх 

агенцій, які надають методичну групову та індивідуальну допомогу 

вчителям, про формування навчальних планів шкіл з обов’язкових 

предметів та предметів за вибором учнів, про порядок ліцензування 

вчителів, про раду екзаменаторів, яка призначається губернатором, про 

початкові, середні та старші школи, про вимоги до одягу вчителів та 

учнів, про роботу шкільних рад, про щорічне звітування шкіл, про 

фундаментальні перевірки шкіл департаментом освіти, про нагороди 

вчителів, про проведення національної програми «Вчитель року», про 
проведення медичних оглядів вчителів, про систему розгляду скарг на 

вчителів, про розподіл обов’язків між директором школи та його 

заступником, про звітування шкільних округів перед громадськістю, 
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про виставлення оцінки за поведінку учням та критерії її гласності, про 

тижневе навантаження вчителів, про відвідування уроків вчителя 

директором та його заступником, про вимоги до поурочного плану 

вчителя, про роботу радників в школі, про відповідальність батьків за 

поведінку їх дітей і т. д. 
22 квітня 2003 р. (вівторок) — Де-Мойн (США) — з 9-00 год. в 

адміністративному приміщенні знайомились з роботою шкільного 

округу Де-Мойн. З виступів супер-інтенданта, його асистентів, 

начальника відділу кадрів, завідувача відділу послуг для учнів дізнались 

про систему обслуговування шкіл, школярів і студентів, про роботу 

шкільної ради округу, про кількість та різноманіття шкіл (початкових, 

середніх, старших), про час перебування учнів в школах, про 

формування шкільних програм, про багатонаціональність громади, про 

рівні підготовки учнів. Були присутні в залі коли нагороджували 

вчителя, який викладає курс за вибором учнів «драматичне мистецтво», 

за перемогу в національному конкурсі «Вчитель року». 
22 квітня 2003 р. (вівторок) — Де-Мойн (США) — з 14-00 год. вивчали роботу 

школи, яка працює за програмою Монтесорі. 

23 квітня 2003 р. (середа) — Де-Мойн (США) — з 9-00 год. вивчали роботу 

школи Мерріл для учнів середніх класів. Зустріла групу з України 

радник-клерк пані Конті та учениця Джуді, яка розмовляла російською 

мовою. Потрапили на планове тренування з протипожежної безпеки, яке 

відбулось після сигналу у вигляді гудка. Дізнались про роботу 

директора школи та його двох радників-клерків, про кабінетну систему 

навчання в цій школі, побували в кабінеті образотворчого мистецтва, де 

встановлено випалювальну піч для виготовлення керамічних виробів, в 

стандартному спортивному залі (24 м х 24 м), класі домоводства, де учні 

(хлопці і дівчатка) навчаються готувати їжу, шиттю (в кабінеті 25 
швейних машин, газові плити, верстати токарні, стругальні і т. д.), 

кабінеті для занять духового оркестру, комп’ютерному класі, де 

встановлено 32 комп’ютери, та інших навчальних кабінетах. 

23 квітня 2003 р. (середа) — Де-Мойн (США) — з 14-00 год. вивчали роботу 

школи Монро (Games Monroe) для учнів початкових класів, де 

навчались учні з сімей невисокого достатку та національних меншин, де 

навчалось 570 дітей. Вразила шкільна бібліотека ім. Байрона, одна з 

найбільших бібліотек серед шкіл Де-Мойну, у фонді якої містилось 

151000 книг. Оглянули шкільну їдальню (кафетерій — роздавальний 

пункт обідів), актову залу, класні кімнати. Оригінальним явищем, яким 

виділялась ця школа серед інших, була робота Асоціації батьків та 
вчителів — громадської організації, яка була створена в школі на 

добровільних засадах. В школі діяли літні програми як для відстаючих, 

так і для талановитих учнів. 
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23 квітня 2003 р. (середа) — Де-Мойн (США) — з 18-00год. — на запрошення 

сусіда Ілейн Імлау Ріка були у нього в гостях, на розливі та дегустації 

виготовленого ним самим домашнього виноградного сухого вина. Було 

запрошено близько 20 ти гостей. 

24 квітня 2003 р. (четвер) — Де-Мойн (США) — з 9-00 год. — знайомились з 
роботою Освітньої асоціації — профспілкової організації працівників 

школи штату Айова. Дізнались, що Освітня асоціація бере активну 

участь при укладанні контрактів з учителями, пропонує наставників 

молодим вчителям, які допомагають їм увійти в курс роботи, лобіює 

інтереси освітян в законодавчому органі штату, забезпечує 

інформування своїх членів про освітянські події в штаті, збирає членські 

внески з своїх членів, при необхідності надає допомогу на лікування, 

але не займається пошуком роботи і працевлаштуванням вчителів. 

24 квітня 2003 р. (четвер) — Де-Мойн (США) — з 13-00 год. — вивчали 

роботу школи, яка працює в складі початкових та середніх класів (504 

учні). Дізнались про роботу медичної сестри та медичне обслуговування 
учнів, про особливості роботи асистентів (вчителів без спеціальної 

освіти), про організацію роботи з учнями, яких після занять (з 16-

00 год.) не може забрати сім’я, про навчання окремих учнів за 

спеціальним навчальним планом, про навчання учнів в літній період, які 

не можуть влітку бути з своєю сім’єю, про особливе навчання учнів, які 

мають проблемну поведінку. 

24 квітня 2003 р. (четвер) — Де-Мойн (США) — о 19-00 год. були присутні на 

концерті учнів початкової школи Віндзор («Windsor»), де працювала 

Ілейн Імлау, який вони підготували для своїх батьків. Після концерту 

вечеряли в ресторані китайських страв спільно з вчителями школи, 

колегами Ілейн Імлау. 

25 квітня 2003 р. (п’ятниця) — Де-Мойн (США) — з 9-00 год. — представник 
департаменту освіти штату Айова Мішель Сорія ознайомила прибулу 

групу з України з особливостями культурного різноманіття населення 

штату взагалі і врахування цих особливостей в навчально-виховній 

роботі навчальних закладів зокрема: особливості зовнішнього вигляду, 

релігійної і статевої орієнтації, належності до соціального прошарку 

населення, політичної орієнтації. 

25 квітня 2003 р. (п’ятниця) — Де-Мойн (США) — з 14-00 год. — представник 

департаменту освіти штату Айова Гарольд Хіллс ознайомив прибулу 

групу з України з особливостями статевого виховання в школах штату, 

про врахування в навчально-виховному процесі відчуттів учнів з 

безпечності ситуацій, цілеспрямованості і прагнень учнів, їх життєвої 
мети і т. д. 

26 квітня 2003 р. (субота) — Де-Мойн (США) — о 9-00 год. спостерігали за 

проведенням масового забігу на 20 км усіх бажаючих громадян міста 
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Де-Мойн. З 11-00 год. відвідували фермерське господарство на самому 

крайньому півночі штату, побували у відносно невеликому населеному 

пункті Нортвуд (Nortwood — населення 2 тис. осіб), де відвідали батьків 

Ілейн Імлау, поряд — відвідали разом з батьком Ілейн ферму її брата  

(вирощування пшениці, кукурудзи, великої рогатої худоби), оглянули 
сільськогосподарську техніку, яку використовує фермер. Обідали в 

Нортвуді, приготував обід особисто її батько, мати — перебувала в 

будинку для престарілих. 

27 квітня 2003 р. (неділя) — Де-Мойн (США) — з 9-00 год. здійснили 

велосипедну прогулянку по Де-Мойну, використовуючи лише 

велосипедну доріжку, яка пересікала місто і довжина якої була 18 км. 

27 квітня 2003 р. (неділя) — Де-Мойн (США) — з 14-00 год. разом з Ілейн 

Імлау здійснили закупки окремих харчових продуктів в продуктовому 

магазині та з 17-00 год. готували вечерю для проведення біля будинку 

«вечірки» для запрошених гостей, які запросила Ілейн Імлау (її окремі 

колеги по роботі, сусіди, родичі і т. д.). На «вечірці» були присутні 16 
осіб гостей. 

28 квітня 2003 р. (понеділок) — Де-Мойн (США) — з 9 год. 50 хв. — 

ознайомлення з роботою вищого навчального закладу штату Айова — 

Дрейк університету. Крім навчальних приміщень, побували в кімнатах 

студентського гуртожитку, де проживають студенти, в бібліотеці. 

Обідали в 11-30 год. в студентській їдальні.  

28 квітня 2003 р. (понеділок) — Де-Мойн (США) — з 13 год. 50 хв. — 

знайомились з роботою технічного навчального закладу, який готує 

спеціалістів 70 різних робітничих спеціальностей, від медсестри до 

автомеханіка. Приймають на навчання після закінчення старшої школи 

до 55-річного віку. Побували в демонстраційній кухні та ресторані, де 

готують кухарів. Для навчання автомеханіків побачили 180 автомобілів 
різних марок і різних років випуску, лабораторію для ремонту 

автомобільних двигунів. Оригінальним було обладнання для підготовки 

дантистів (асистентів зубного лікаря під час чистки зубів). 

29 квітня 2003 р. (вівторок) — Де-Мойн (США) — з 9 год. 15 хв. — 

ознайомлення з роботою освітньої агенції Хартленд. 

29 квітня 2003 р. (вівторок) — Де-Мойн (США) — з 13 год. 15 хв. — 

ознайомлення з роботою школи для дітей з особливими потребами 

(важкими розумовими хворобами, або з проблемами в поведінці). 

30 квітня 2003 р. (середа) — Де-Мойн (США) — з 10 год. 30 хв. — 

ознайомлення з роботою школи Рузвельта. 

30 квітня 2003 р. (середа) — Де-Мойн (США) — з 13 год. 15 хв. — 
ознайомлення з роботою школи для дітей з фізичними та розумовими 

вадами. 
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1 травня 2003 р. (четвер) — Де-Мойн (США) — з 9-00 год. відвідували 

католицький Єпископат та вивчали роботу адміністрації, яка керує 

католицькими школами Де-Мойну (18 шкіл, 400 вчителів). 

2 травня 2003 р. (п’ятниця) — переїзд групи українських освітян з Де-Мойну 

(США)до Чикаго (США) мікроавтобусом. Зупинка і огляд краєвиду з 
оглядового майданчика на березі річки Міссісіпі — український географ 

Скавронський П. С. та його колеги по подорожі мили ноги в річці 

Міссісіпі. 

3 травня 2003 р. (субота) — Чикаго (США) — екскурсії по місту Чикаго, на 

найвищий будинок Америки, до музею природи, до планетарію. 

4 травня 2003 р. (неділя) — переїзд групи українських освітян з Чикаго (США) 

до Де-Мойну (США) мікроавтобусом. 

5 травня 2003 р. (понеділок) — Де-Мойн (США) — весь день в одній школі: 

ознайомився з роботою школи Віндзор («Windsor»), де навчались учні 

початкової школи. Відвідав найгірший урок в своєму житті (8 год. 45 хв. 

— 3-й клас — читання) і найкращий урок в своєму житті (9 год. 30 хв. 
— 1-й клас — англійська мова). Побував на уроці письма (10 год. 15 хв. 

— 2-й клас), на уроці історії (11 год. 00 хв. — 4-й клас), на уроці 

мистецтва (12 год. 30 хв. — 4-й клас — вчитель Ілейн Імлау) та уроці 

музики (15 год. 00 хв. — 3-й клас). 

6 травня 2003 р. (вівторок) — Де-Мойн (США) — з 9 год. 00 хв. — 

переселення усіх членів групи знову в готель «Форт Де-Мойн», 

підведення підсумків виконання групою програми в конференц-залі 

готелю. О 18 год. 00 хв. — робоча вечеря спільно з усіма керівниками 

учбових закладів Де-Мойну, які нас приймали в ході нашого візиту та 

господарями приватних житлових будинків в яких ми проживали. 

Отримав сертифікат участі в програмі обміну «Громадські зв’язки». 

7 травня 2003 р. (середа) — Де-Мойн (США) — о 13 год. 00 хв. — виліт 
відносно невеликим пасажирським літаком з аеродрому Де-Мойн 

(Айова) до Цінцінатті (США) — час польоту 1 год. 15 хв. О 17 год. 

15 хв. після проходження митного контролю виліт з Цінцінатті (США) 

до Парижу (Франція). 

8 травня 2003 р. (четвер) — в 00 год. 30 хв.— летіли над протокою Ла-Манш 

(висота польоту 10900 м, температура за бортом -56°), о 14 год. 00 хв. — 

приліт в аеропорт «Де Голль» (Франція). О 15 год. 10 хв. — після 

проходження митного контролю виліт на Київ, о 18-00 годині — приліт 

і вдале приземлення в аеропорту «Бориспіль» (Україна). На приватному 

автомобілі переїзд з Борисполя через Київ, Житомир до Бердичева. 

10 липня 2003 р. — в складі делегації Бердичівської міської ради відвідав місто 
Камʼянець-Подільський з метою ознайомлення з сучасним життям 

Кам’янця-Подільського та роллю міської ради в організації та 

забезпеченні цього життя. 
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19 липня 2003 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2003) 

опубліковано статтю «Місто над Смотричем» (Автор А. Кондратюк) в 

якій розповідається про поїздку делегації Бердичівської міської ради, в 

складі якої був голова постійної депутатської комісії 

П. С. Скавронський, в місто Кам’янець-Подільський та про робочі 
зустрічі там з представниками місцевої влади. 

26 липня 2003 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2003, № 60) 

опубліковано повідомлення про проведене чергове засідання 

міськвиконкому, на якому було розглянуто ряд важливих питань, 

першим з яких було «Про підготовку закладів освіти міста до нового 

навчального року». «В обговоренні питання взяли участь директори 

шкіл №№ 3 і 11, депутати міської ради Ф. Б. Пашківський, 

П. С. СКАВРОНСЬКИЙ». 

31 липня 2003 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2003, № 61) 

опубліковано додаток до рішення виконкому № 426 від 02.07.2003 р. 

«Склад комісії з перейменування вулиць, провулків, площ міста» до 
складу якої було включено директора ЗОШ № 11, депутата міської ради 

Скавронського П. С. 

22 серпня 2003 р. — взяв участь в урочистому відкритті Музею історії міста 

Бердичева, який був переведений в спеціально відреставроване 

старовинне приміщення колишнього Будинку настоятеля, яке було 

побудоване ще у 1830 р., на території споруд кляштору Босих 

кармелітів. 

8-12 вересня 2003 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ХІІ 

Міжнародному науково-методичному семінарі з топографії і 

картографії «Модернізація і реформування середньої, вищої і 

післядипломної географічної та картографічної освіти в країнах СНД: 

досвід, проблеми, перспективи», який відбувся на базі кафедри фізичної 
географії та картографії Харківського національного університету 

ім. В. Н. Каразіна в м. Харкові. ― В науковому збірнику матеріалів 

семінару опубліковано доповідь: «Удосконалення методики проведення 

учнівських наукових конференцій» (С. 135-138).  

27 вересня 2003 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2003) в 

статті «Подарунок до свята» (Автор В. Коржук) розповідається про 

відкриття у відремонтованому приміщенні філії міської бібліотеки 

напередодні Всеукраїнського дня бібліотек та виступ з привітанням на 

цьому урочистому відкритті директора школи № 11, депутата міськради 

Павла Скавронського та його вихованців. 

30 вересня – 2 жовтня 2003 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на 
Всеукраїнській науково-краєзнавчій конференції «Духовні витоки 

Житомирщини», присвяченій 150-річчю від дня народження 

В. Г. Короленка та 200-річчю з часу заснування Житомирського театру, 
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яка відбулась в м. Житомирі. ― В науковому збірнику матеріалів 

конференції опубліковано доповідь: «Сторінки театрального життя 

Бердичева в 20-х - 50-х роках ХХ століття» (С. 148-157, співавтор 

Толочко В. І.). 

17-19 жовтня 2003 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Міжнародній 
науково-краєзнавчій конференції «Поляки на Волині: історія і 

сучасність», яка відбулась в м. Житомирі. ― В науковому збірнику 

матеріалів конференції опубліковано доповідь «З історії формування 

та бойового шляху 1-го танкового корпусу 2-ї польської армії Війська 

Польського» (С. 176-179, співавтор Бедь М. М.) та статті: «З історії 

формування та бойової діяльності польської партизанської бригади 

імені Ванди Василевської» (С. 180-185, співавтор: Бедь М. М.), 

«Догоріла його свіча: пам’яті Фелікса Пашківського» (С. 349-350, 

співавтор: Костриця М. Ю.). 

18 жовтня 2003 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2003) 

опубліковано подяку педколективу та працівникам загальноосвітньої 
школи ІІ-ІІІ ступенів № 3, причетним до організації та проведення 

похорону директора школи Пашківського Фелікса Броніславовича, а 

також — директору школи № 11 П. С. Скавронському. 

23-24 жовтня 2003 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ХІІ 

Всеукраїнській науковій історико-краєзнавчій конференції «Минуле і 

сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельщина в історії України та 

Волині», присвяченій 12-й річниці Незалежності України та 485-й 

річниці надання Ковелю Магдебурзького права, яка відбулась в м. 

Ковелі Волинської обл. ― В науковому збірнику матеріалів конференції 

опубліковано доповідь: «Торчинський маніфест — важливий документ 

з історії життя селянства на Волині середини і другої половини ХVІІІ 

століття»(С. 294-295, співавтор: Бедь М. М.). 
24-26 жовтня 2003 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на VІІІ 

Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Українська 

періодика: історія і сучасність», яка відбулась на базі Львівської 

наукової бібліотеки ім. В. Стефаника в м. Львові. ― В науковому 

збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь: «Літописець 

Бердичівщини кінця ХХ ст.» (С. 952-956, про життя і творчість 

журналіста Космача В. П.). 

29-30 жовтня 2003 р. — брав участь у ІІІ Всеукраїнському з’їзді 

Всеукраїнської спілки краєзнавців, що відбувся в конференц-залі 

Інституту історії України Національної академії наук України в 

м. Києві. Обраний до складу членів правління Всеукраїнської спілки 
краєзнавців. 

8 листопада 2003 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2003) 

надруковано статтю «Конференція з нагоди ювілеїв духовності» (Автор 
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Ю. Михайлов). ― Про проведення в Житомирі науково-краєзнавчої 

конференції «Духовні витоки Житомирщини» та виступ на ній 

директора ЗОШ № 11, почесного члена Всеукраїнської спілки 

краєзнавців П. С. СКАВРОНСЬКОГО. 

6 грудня 2003 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2003) 
надруковано статтю опікуна А. Федотової «Допомогли депутати», в 

якій вона пише: «Напередодні Дня місцевого самоврядування хочу 

подякувати депутатам міської ради: директору школи № 11 Павлу 

Степановичу СКАВРОНСЬКОМУ та голові спілки дітей-інвалідів 

Тимофію Петровичу Климу, які постійно опікуються дитиною-

сиротою Денисом Федотовим. Після того, як Денису була зроблена 

операція на серці, Т. П. Клим виділив йому безкоштовно путівку в Крим, 

а школа зібрала гроші на дорогу та інші витрати…». 

9 грудня 2003 р. — нагороджений грамотою Бердичівської організації 

Товариства сприяння оборони України (ТСОУ) «за активну участь у 

військово-патріотичному вихованні молоді та з нагоди 12-ї річниці 
Збройних Сил України». 

2004 рік 

5 січня 2004 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 60-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 

17 січня 2004 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2004, № 6) 

надруковано статтю «Бердичівський театр» (Початок, автор 

П. Скавронський). 

24 січня 2004 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2004, № 8) 

надруковано статтю «Бердичівський театр» (Продовження, автор 
П. Скавронський). 

24 січня 2004 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2004, № 8) 

надруковано статтю «Цікаве і корисне видання» (Автор Ю. Лукуц) в 

якій розповідається про участь голови регіонального осередку 

краєзнавчого товариства П. С. Скавронського у роботі ІІІ з’їзду 

Всеукраїнської спілки краєзнавців та про видання першого тому 

довідника «Краєзнавці України (сучасні дослідники рідного краю)» в 

який включено розповідь про Павла Степановича Скавронського. 

31 січня 2004 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2004) 

надруковано статтю «Бердичівський театр» (Закінчення, автор 

П. Скавронський). 
19 лютого 2004 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2004, № 15) 

опубліковано статтю учениці 10 класу школи № 11 О. Коновальчук «З 

історії водопостачання нашого міста», в якій вона щиро дякує за 
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надану їй допомогу в написанні учнівської наукової роботи своїм 

вчителям І. Т. Розвадовській та П. С. Скавронському. 

1-5 березня 2004 р. — взяв участь в науково-краєзнавчій експедиції «Освіта 

Закарпаття» разом з керівниками освітніх закладів міста Бердичева по 

вивченню досвіду роботи освітян м. Ужгорода, яка відбулась під 
керівництвом начальника управління  освіти і науки виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради Толочка В. І. та голови міського 

комітету профспілки працівників освіти й науки Цвєткової А. М. На 

зустрічі в управлінні освіти виконавчого комітету Ужгородської міської 

ради освітяни Бердичева ознайомились з роботою апарату відділу 

освіти та методичного центру. Цікавою була зустріч в загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів № 1 імені Т. Шевченка з поглибленим вивченням 

англійської мови. Захопленням викликав Авторський навчально-

виховний комплекс міста Ужгорода (АНВК). Відвідали ми й 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 19 з профільним вивченням 

предметів економічно-правового  спрямування, Ужгородську гімназію, 
дитячий дошкільний заклад № 39 комбінованого типу, загальноосвітню 

школу І-ІІІ ступенів № 6 та загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 15. 

Незважаючи на досить щільний графік робочих зустрічей, ми зуміли 

побувати на екскурсії в Закарпатському музеї народної архітектури та 

побуту і в Музеї історії міста Ужгорода. Незабутнє враження справила 

екскурсія до агропромислової фірми «Леанка» смт Середнє 

Ужгородського району та до селища Синяк на схилі засніжених Карпат. 

13 березня 2004 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2004) 

надруковано статтю «За досвідом — в центр Європи» (Автор 

П. Скавронський). — Про ознайомлення з досвідом роботи освітян 

Ужгорода керівниками освітніх закладів Бердичева. 

2 квітня 2004 р. — у всеукраїнській газеті «Освіта України» (2004, № 25) 
надруковано статтю «Бердичівські освітяни — в гостях у закарпатців» 

(Автор П. Скавронський). — Про ознайомлення з досвідом роботи 

освітян Ужгорода керівниками освітніх закладів Бердичева. 

14 квітня 2004 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ХІІІ Волинській 

науковій конференції «Минуле і сучасне Волині та Полісся: історія сіл і 

міст Західного Полісся. Маневиччина», яка відбулась в смт. Маневичі та 

с. Кукли Маневицького р-ну, Волинської обл. ― В науковому збірнику 

матеріалів конференції опубліковано доповідь: «Краєзнавчий курс "Мій 

Бердичів" в загальноосвітніх школах Бердичева»(С. , співавтор 

Толочко В. І.). 

22 травня 2004 р. — взяв активну участь у літературно-мистецькому святі з 
нагоди Дня вшанування пам’яті Тараса Шевченка біля пам’ятника 

Кобзареві в Бердичеві і виступив на цьому урочистому зібранні. Тема 

виступу «Шевченко і Бердичів». 
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27 травня 2004 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2004) під 

рубрикою «Вшанували пам’ять Т. Г. Шевченка» надруковано репортаж 

журналіста А. Кондратюка «Син України — витязь правди» про 

проведення літературно-мистецького свята з нагоди Дня вшанування 

пам’яті Тараса Шевченка біля пам’ятника Кобзареві в Бердичеві, 
зокрема про виступ на святі директора школи № 11 

П. С. Скавронського. 

3 червня 2004 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2004) 

надруковано статтю «Шевченко і Бердичів» (Автор Скавронський П. С). 

— Виступ 22 травня біля пам’ятника поету. 

3 липня 2004 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2004, № 54) 

надруковано статтю «Слово про вчителя» (Автор П. Скавронський). ― 

Про Кащука А. П.. 

15 липня 2004 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2004) 

надруковано привітання з 55-річчям директора загальноосвітньої школи 

№ 11 Скавронського Павла Степановича від колективу школи. 
11 вересня 2004 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2004, 

№ 74) опубліковано Рішення № 417 виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради «Про підготовку та проведення в місті Всеукраїнської 

науково-краєзнавчої конференції "Бердичів древній і вічно молодий"» 

від 14.07.2004 р. та склад організаційного комітету з підготовки та 

проведення цієї конференції. Одним із заступників голови оргкомітету 

затверджено голову Бердичівського регіонального товариства 

краєзнавців, директора ЗОШ І-ІІІ ст. № 11, депутата міської ради 

Скавронського П. С. 

13-17 вересня 2004 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ХІІІ 

Міжнародному науково-методичному семінарі з топографії і 

картографії «Нові напрями географічних і картографічних досліджень у 
навчальних закладах країн СНД», який відбувся на базі кафедри 

фізичної географії та картографії Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна в м. Харкові. ― В науковому збірнику 

матеріалів семінару опубліковано доповідь: «Зміст та структура 

навчального атласу світу для шкіл США» (С. 260-263). 

14 вересня 2004 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2004, 

№ 75) опубліковано інформаційний лист про проведення в м. Бердичеві 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Бердичів древній і 

вічно молодий» та прохання надсилати матеріали на конференцію 

Скавронському Павлу Степановичу. 

15-18 вересня 2004 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Міжнародній 
науково-краєзнавчій конференції «Житомир в історії Волині і України», 

присвяченій 1120-й річниці з часу заснування Житомира, 200-й річниці 

з часу набуття Житомиром статусу адміністративного центру 
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Волинської губернії та 560-й річниці надання Житомиру 

Магдебурзького права, яка відбулась в м. Житомирі. ― В науковому 

збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь «До питання 

про історію розвитку зв’язку на Бердичівщині» (С. 259-267, співавтор: 

Матвійчук С. Ю.). 
22-26 вересня 2004 р. — брав участь у роботі ІХ з’їзду Українського 

географічного товариства, що відбувся на базі географічного 

факультету Чернівецького національного університету 

ім. Ю. Федьковича в м. Чернівці. — Доповідь: «Зміст та структура 

учнівського географічного атласу світу в школах України та США: 

порівняльний аспект». 

5 жовтня 2004 р. — взяв участь і виступив на зборах активістів громадського 

руху «Нова взаємодія», що відбулися в кінотеатрі ім. М. Фрунзе. 

9 жовтня 2004 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2004, № 82) 

надруковано статтю «Догоріла його свіча…» (Співавтори М. Костриця, 

П. Скавронський). ― До річниці з дня смерті Пашківського Ф. Б. 
9 жовтня 2004 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2004, № 82) 

надруковано статтю «Перша ластівка» (Автор В. Мартиненко), в якій 

розповідається про хід реалізації в Бердичеві проекту «Нова взаємодія», 

зокрема про проведення зборів активістів цього громадського руху в 

кінотеатрі ім. М. Фрунзе та виступ на цих зборах в обговоренні основної 

доповіді регіонального менеджера проекту «Нова взаємодія» 

Скавронського П. С. 

2 листопада 2004 р. — в обласній газеті «Житомирщина» (2004, № 122) 

опубліковано інтерв’ю, яке дав журналісту Л. Зинов’євій з приводу 

підготовки до проведення науково-краєзнавчої конференції в 

м. Бердичеві голова Бердичівського регіонального товариства 

краєзнавців, заступник голови оргкомітету П. С. Скавронський. 
3-4 грудня 2004 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на науковій 

конференції «Західне Полісся: історія і культура», присвяченій 30-річчю 

Сарненського історико-етнографічного музею, яка відбулась в м. Сарни 

Рівненської обл. ― В науковому збірнику матеріалів конференції 

опубліковано доповідь «Про трактування поняття "Полісся" та 

пов’язаних з ним термінів у сучасній географічній науці» (С. 31-39) та 

статтю «Минуле і сучасне Сарн в ресурсах Інтернет» (С. 247-253, 

співавтори Скавронська М. В., Толочко В. І.).  

30 грудня 2003 р. — в книзі «Антологія адаптованого досвіду. Або для чого 

існують програми освітніх обмінів» (Рівне, Перспектива, 2004) 

опубліковано статтю «Інтегровані уроки географії та англійської мови» 
(С. 178-185, автор Скавронський П. С.). 

31 грудня 2004 р. — в збірнику наукових праць «Україна: географічні 

проблеми сталого розвитку» (Т. 4, Київ, Обрії, 2004) опубліковано 
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статтю «Зміст та структура учнівського географічного атласу світу в 

школах України та США: порівняльний аспект» (С. 55-57, автор 

Скавронський П. С.). 

2005 рік 

4 січня 2005 р. — померла мама дружини Полторакіна (Томашевська) Тамара 
Трифонівна (09.10.1924-04.01.2005), поховали на кладовищі в с. 

Бистрик, Бердичівського р-ну. 

5 січня 2005 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 61-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 

13 січня 2005 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2005, № 3) 

опубліковано співчуття управління освіти і науки Бердичівської міської 

ради, міськкому профспілки працівників освіти і науки, керівників 

освітніх установ містам, колективу Бердичівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 11 для вихователя дошкільного навчального 

закладу № 5 М. В. Скавронської та директора ЗОШ № 11 з приводу 

важкої втрати — смерті матері Тамари Трифонівни. 

9 лютого 2005 р. — нагороджений грамотою політради Народно-

Демократичної партії, як голова Бердичівської міської організації НДП, 

«за активну участь у розбудові Народно-демократичної партії, втілення 

в життя її програмних засад, спрямованих на побудову в Україні 

вільного, демократичного, солідарного суспільства» за підписом голови 

НДП В. П. Пустовойтенка. 

11 лютого 2005 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2005, № 10) 

опубліковано статтю «Краєзнавець Павло Скавронський» (Автор 

Г. Коломієць») — Про життєвий шлях та творчу діяльність 
П. С. Скавронського. 

12 лютого 2005 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2005, № 12) 

під рубрикою «В міськвиконкомі» надруковано статтю «Полярність 

думок» (Автор А. Кондратюк), в якій повідомлено про проведення 

чергового засідання утвореної міськвиконкомом комісії по 

перейменуванню вулиць, провулків, площ міста: «Нормальне виважене 

вирішення цього питання запропонував депутат міськради, директор 

школи № 11, краєзнавець П. С. СКАВРОНСЬКИЙ. Він запропонував 

виробити чітку концепцію процесу перейменування, а вже потім 

спинятися на конкретних нових назвах вулиць. Головні принципи 

запропоновані ним: повертати історичні назви вулиць, додержуватись 
традицій і почуття міри у виборі імен історичних постатей, привести 

назви у відповідність з українським правописом тощо». 
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17 лютого 2005 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2005, 

№ 13) надруковано статтю «Автор книги — наш учитель» (Автор 

П. Скавронський). ― Рецензія на книгу Калінської А. В. «Довідник з 

економіки для учнів 10, 11 класів». 

5 квітня 2005 р. — в рамках проекту «Чисте довкілля», як депутат міськради, 
брав участь в рейді-обстеженні санітарного стану й благоустрою 

мікрорайону Загребелля. 

9 квітня 2005 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2005, № 28) 

опубліковано статтю «Почали із Загребелля» (Автор А. Кондратюк) — 

Про проведення в мікрорайоні Загребелля рейду-обстеження 

санітарного стану й благоустрою та участь в рейді депутата 

міськради Скавронського П. С.. 

9 квітня 2005 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2005, № 28) 

опубліковано розпорядження міського голови № 34 «Про проведення 

звітів депутатів міської ради» від 06.04.2005 р., де передбачено звіт 

депутата Скавронського П. С. (в/о № 1) 14 квітня о 16-00 год. в 
приміщенні ЗОШ № 8. 

14 квітня 2005 р. — звітувався перед виборцями мікрорайону разом з групою 

депутатів міської ради в приміщенні школи № 8 «Про свою депутатську 

діяльність». 

23 квітня 2005 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2005, № 32) 

надруковано статтю «До свята перемоги» (Автор П. Скавронський). ― 

Про проведення в Бердичівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

№ 11 Дня Житомирського обласного краєзнавчого музею присвяченого 

60-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні. 

30 квітня 2005 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та основи економіки в 

школі» (2005, № 4) опубліковано статтю «Довідник склала вчителька з 
Бердичева» (С. 54, автор Скавронський П. С. — Про книгу 

Калінської А. В. «Довідник з економіки для учнів 10-11 класів). 

28 травня 2005 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2005, № 42) 

надруковано статтю «Вона сіяла добре, мудре, вічне…» (Автор 

П. Скавронський). ― Про Борисюк Р. С. 

8-11 червня 2005 р. — взяв участь в організації та безпосередній підготовці 

роботи конференції і виступив з доповіддю на Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Бердичів древній і вічно молодий», 

присвяченій 575-й річниці від часу першої згадки місцевості, на якій 

виник Бердичів, 460-й річниці першої згадки про Бердичів в історичних 

документах та 160-й річниці з часу набуття Бердичевом статусу міста, 
яка відбулась в м. Бердичеві, Житомирської обл. ― В науковому 

збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь «Вісімнадцята 

армія у боях за Бердичів» (С. 56-57, співавтор Бедь М. М.) та статті: 
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«Оборона Бердичівщини в 1941 році» (С. 54-56, співавтор Бедь М. М.), 

«Безсмертя Зигмунда Падлєвського» (С. 249-253, співавтор 

Бедь М. М.), «Визволитель Бердичева — Герой Радянського Союзу 

Георгій Петровський» (С. 158-160, співавтор Бедь М. М.), 

«Визволитель Бердичева — Герой Радянського Союзу Олексій 
Карабанов» (С. 162-164, співавтор Бедь М. М.), «Визволитель 

Бердичева — Герой Радянського Союзу Федір Борідько» (С. 156-158, 

співавтор: Бедь М. М.), «Про трактування поняття "Полісся" та 

пов’язаних з ним термінів у сучасній географічній науці» (С. 200-203). 

9 червня 2005 р. — отримав подяку правління Всеукраїнської спілки 

краєзнавців, як голова Бердичівського регіонального товариства 

краєзнавців, «за активну краєзнавчу роботу» за підписом голови 

правління Всеукраїнської спілки краєзнавців, академіка НАН України 

П. Т. Тронька. 

16 червня 2005 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська (2005) 

надруковано статтю «Бердичів того вартий» (Автор А. Кондратюк) — 
Про проведення в Бердичеві Всеукраїнської науково-краєзнавчої 

конференції «Бердичів древній і вічно молодий», присвяченій 575-

йрічниці від часу першої згадки місцевості, на якій виник Бердичів, 460-

й річниці першої згадки про Бердичів в історичних документах та 160-й 

річниці з часу набуття Бердичевом статусу міста та участь в ній 

голови міського товариства краєзнавців СКАВРОНСЬКОГО П. С. та 

інших осіб. 

25 червня 2005 р. — в обласній офіційній громадсько-політичній газеті 

«Житомирщина» (2005, № 69) опубліковано статтю «З любов’ю до 

рідного міста» (Автор І. Ліберда) — Про проведення в Бердичеві 

Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Бердичів древній і 

вічно молодий», присвяченій 575-й річниці від часу першої згадки 
місцевості, на якій виник Бердичів, 460-й річниці першої згадки про 

Бердичів в історичних документах та 160-й річниці з часу набуття 

Бердичевом статусу міста та участь в ній голови міського 

товариства краєзнавців СКАВРОНСЬКОГО П. С. та інших осіб). 

30 червня 2005 р. — в міській газеті «Mozaika Berdyczowska» (2005, № 3, 

травень-червень) надруковано статтю «Від Бердичева до Берліна і 

Праги» (Співавтори М. Бедь, П. Скавронський). 

6-10 вересня 2005 р. — взяв участь у Міжнародному науково-методичному 

семінарі з топографії і картографії «Географія і картографія: нове в 

тематиці, структурі, змісті і технології створення навчальної літератури, 

карт і атласів», який відбувся на базі кафедри фізичної географії та 
картографії Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна 

в м. Харкові. 
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Вересень 2005 р. — в обласній інформаційно-політичній газеті «Нова Україна» 

(2005, № 5) опубліковано статтю «Павло Скавронський — відомий 

організатор краєзнавчого руху» (Співавтори: М. Ю. Костриця, 

Н. С. Костриця) — Про життєвий шлях та діяльність 

СКАВРОНСЬКОГО П. С.). 
25-27 жовтня 2005 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

науково-краєзнавчій конференції «Музейна справа на Житомирщині: 

історія, досвід, проблеми», присвяченій 140-й річниці від часу 

заснування Житомирського обласного краєзнавчого музею, яка 

відбулась р. в м. Житомирі. ― В науковому збірнику матеріалів 

конференції опубліковано доповідь: «Конрадівські експозиції музею 

історії с. Терехове» (С. 39-46, співавтор: Бедь М. М.). 

1-2 листопада 2005 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Шкільна географічна освіта: 

проблеми і перспективи», яка відбулась на базі лабораторії географічної 

освіти Інституту педагогіки АПН України в м. Києві. ― В науковому 
збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь: «Використання 

географічного атласу світу для шкіл США при вивченні теми „Північна 

Америка” в 7 класі загальноосвітньої школи» (С. 269-279). 

7 грудня 2005 р. — нагороджений грамотою Бердичівської міської ради, як 

депутат міської ради, «за активну участь у депутатській діяльності, 

вирішенні проблем територіальної громади міста, високий 

професіоналізм та з нагоди свята — Дня місцевого самоврядування». 

31 грудня 2005 р. — у всеукраїнській газеті Народно-демократичної партії 

«Нова Україна» (2005, грудень) надруковано статтю «Вчительська 

доля» (Автор П. Скавронський). — Про Міщенка В. І. 

2006 рік 

5 січня 2006 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 
колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 62-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 

17 лютого 2006 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2006, № 7) 

опубліковано Список кандидатів у депутати Бердичівської міської ради, 

зареєстрованих Бердичівською міською виборчою комісією станом на 

13 лютого та включених до виборчих списків, в тому числі: «Від 

Бердичівської міської організації Народно-демократичної партії: 1. 

Скавронський Павло Степанович — 1949 р. н., директор ЗОШ № 11, 

мешкає м. Бердичів, вул. Войкова, 177, член НДП». 
21 лютого 2006 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2006, № 15) 

опубліковано Список кандидатів у депутати Бердичівської міської ради, 

зареєстрованих Бердичівською міською виборчою комісією та 
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включених до виборчих списків, в тому числі: «Від Бердичівської 

міської організації Народно-демократичної партії: 1. Скавронський 

Павло Степанович — громадянин України, 15.07.1949 р. н., член НДП, 

директор ЗОШ № 11, який проживає за адресою: вул. Войкова, 177». 

24-25 лютого 2006 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ІІІ 
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Леся Українка і 

родина Косачів в контексті української та світової культури», 

присвяченій 135-річчю від дня народження Л. Українки, яка відбулась 

на базі Колодяжненського літературно-меморіального музею 

Л. Українки в с. Колодяжне Волинської обл. ― В науковому збірнику 

матеріалів конференції опубліковано доповідь «Ознайомлення з 

життям і творчістю Лесі Українки на уроках літератури рідного 

краю в 5 класі загальноосвітньої школи» (С. 191-196, співавтор: 

Астапюк І. М.) та статті «Леся Українка і Грузія» (С. 42-44, співавтор 

Бедь М. М.), «Літературні казки Лесі Українки на уроках позакласного 

читання в початковій школі» (С. 196-198, співавтор Кучерява В. М.). 
10-11 березня 2006 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Кобудь-Костянтинів-

Старокостянтинів: історія, археологія, культура, архітектура», 

присвяченій 800-річчю міста Старокостянтинів, яка відбулась в 

м. Старокостянтинів, Хмельницької обл. ― В науковому збірнику 

матеріалів конференції опубліковано доповідь: «Видатні воєначальники 

― визволителі Старокостянтинова» (С. 127-135, співавтор: 

Бедь М. М.). 

16 березня 2006 р. — взяв участь і виступив на зустрічах з виборцями на 

Бердичівщині кандидата у народні депутати від блоку НДП 

В. А. Лушкіна (водоканал, «Бердичівгаз», ВАТ «Завод «Прогрес», 

с. Скраглівка). 
24 березня 2006 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2006, 

№ 12) опубліковано статтю «Людина. Родина. Добробут. Україна» 

(Автор В. Якубовський), де розповідається про зустрічі з виборцями на 

Бердичівщині кандидата у народні депутати від блоку НДП 

В. А. Лушкіна та виступи на цих зустрічах кандидата від НДП до 

місцевої ради П. С. Скавронського. 

5 травня 2006 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2006) опубліковано 

статтю «Незабутні враження про прекрасне місто» (Автор Ю. Лукуц) 

про проведення в м. Старокостянтинові Хмельницької обл. 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Кобудь-Костянтинів-

Старокостянтинів: історія, археологія, культура, архітектура» та участь 
в ній краєзнавців з Бердичева, в тому числі П. С. Скавронського. 

10-14 травня 2006 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на VІ 

Міжнародному науковому семінарі «Т. Г. Шевченко і світова культура», 
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присвяченому 145-річчю з дня поховання Т. Г. Шевченка в Санкт-

Петербурзі, який відбувся в м. Санкт-Петербурзі (Російська Федерація). 

― В науковому збірнику матеріалів семінару опубліковано доповідь: 

«Шевченко і світова культура» (С. 55-71, співавтор: Бедь М. М.). 

31 травня 2006 р. — в науково-методичному журналі «Географія» (2006, № 5) 
опубліковано статтю «Шкільна географічна освіта: проблеми і 

перспективи» (С. 3-4, співавтори: Андрєєва В. М., Зінкевич М. В., 

Скавронський П. С.). 

15-16 червня 2006 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на краєзнавчих 

літературно-педагогічних читаннях «Родина Косачів та Іван Франко», 

присвячених 135-річчю від дня народження Лесі Українки та 150-річчю 

від дня народження Івана Франка, які відбулись в с. Колодяжне, 

Ковельського району, Волинської області на базі Колодяжненського 

літературно-меморіального музею Л. Українки. ― В науковому 

збірнику матеріалів читань опубліковано доповідь: «Педагогічна 

спадщина І. Я. Франка» (С. 239-242, співавтор: Духовна О. М.). 
22 червня 2006 р. — отримав грамоту від випускників 11 класу 2006 р. 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 м. Бердичева з таким 

написом: «Директору школи Скавронському Павлу Степановичу за те, 

що тримали нас в міцних руках і слідкуєте за тим, щоб ми не накоїли 

дурниць». 

1 вересня 2006 р. — переведено на роботу за контрактом на посаді директора 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 м. Бердичева. 

3 вересня 2006 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на науковій 

конференції «Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, 

краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині», присвяченій 90-річчю 

відкриття історичного музею і 25-річчю створення історико-

культурного заповідника в м. Острозі, Рівненської обл. ― В науковому 
збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь: «Бої за 

визволення Острога» (С. 220-223, Співавтор: Бедь М. М.). 

12-15 вересня 2006 р. — взяв участь у ХV Міжнародному науково-

методичному семінарі «Наукові основи організації і проведення 

пошуково-творчої роботи студентів та учнів у системі безперервної 

географічної і картографічної освіти», який відбувся на базі кафедри 

фізичної географії та картографії Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна в м. Харкові. 

17 вересня 2006 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на науковій 

конференції «Місто Хмельницький в контексті історії України», 

присвяченій встановленню дати «1431 рік» датою найдавнішої згадки 
про Хмельницький в історичних документах, яка відбулась м. 

Хмельницькому. ― В науковому збірнику матеріалів конференції 
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опубліковано доповідь: «3-я гвардійська танкова армія у боях за 

визволення Проскурова» (С. 128-134, співавтор: Бедь М. М.). 

21-22 вересня 2006 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ХІХ Волинській 

науково-практичній історико-краєзнавчій конференції «Минуле і 

сучасне Волині та Полісся. Сторінки воєнної історії Маневиччини та 
Полісся», присвяченій 15-й річниці Незалежності України, 90-й річниці 

Брусиловського прориву та 100-й річниці від дня народження 

організатора партизанського руху на Волині Антіна Брянського, що 

відбулась в м. Луцьку та смт. Маневичах. ― В науковому збірнику 

матеріалів конференції опубліковано доповідь: «Бойові дії 13-ї армії у 

межиріччі Случі і Стиру» (С. 33-36, співавтор: Бедь М. М.). 

27-28 вересня 2006 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Розвиток географічної думки на 

півдні України: проблеми і пошуки», присвяченій 50-річчю 

Мелітопольського відділу Українського географічного товариства, яка 

відбулась на базі природничо-географічного факультету 
Мелітопольського державного педагогічного університету в 

м. Мелітополі, Запорізької обл. ― В науковому збірнику матеріалів 

конференції опубліковано доповідь: «Формування поняття про 

природоохоронні території на основі краєзнавчого матеріалу в школах 

Запорізької області» (С. 215-219). 

10-12 жовтня 2006 р. — взяв участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Шкільна географічна освіта: технології навчання», яка 

відбулась на базі лабораторії географічної освіти Інституту педагогіки 

АПН України в м. Києві. 

31 грудня 2006 р. — в книзі «Урок географії. Від класики — до сучасних 

технологій» (За ред. В. П. Корнєєва, Харків, Основа, 2006) опубліковано 

статтю «Комп’ютеризація в урочній діяльності вчителя» (С. 159-166, 
співавтори Корнєєв В. П., Скавронський П. С.).  

2007 рік 

5 січня 2007 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 63-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 

4 березня 2007 р. — поповнення родини: у доньки Оксани та зятя Сергія 

народився син Євген — внук (Мисько Євген Сергійович). 

9 березня 2007 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2007, № 10) 

опубліковано статтю «Вчаться молоді вихователі» (Автор І. Климчук), 
де розповідається про проведення загальноміського семінару на тему 

«Краєзнавчо-туристична діяльність у дошкільному закладі». Керівник 

семінару — вихователь групи продовженого дня М. В. Скавронська — 
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організувала відкрите заняття з дітьми на краєзнавчу тему. Учасники 

семінару оглянули виставку книг на тему «Мій Бердичів» із особистої 

бібліотеки директора ЗОШ №  1 П. С. Скавронського. 

10-14 травня 2007 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на VІІ 

Міжнародний науковому семінарі «Діячі науки і культури Росії з 
України», який відбувся на базі Бібліотеки Російської Академії наук в 

м. Санкт-Петербурзі (Російська Федерація). ― В науковому збірнику 

матеріалів семінару опубліковано доповідь: «Українське коріння 

космонавтики». 

18 травня 2007 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2007, № 10) 

опубліковано статтю до 70-літнього ювілею Матвійчук Л. Г. «Учитель 

— це не професія, не справа, це — подвиг, це — покликання душі!» 

(Автор О. Негода), де серед її талановитих послідовників названо і 

П. С. Скавронського — директора школи № 11. 

5-6 червня 2007 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Міжнародній 

науково-краєзнавчій конференції «Проблеми українського 
державотворення: історія і сучасність», присвяченій100-річчю від дня 

народження О. Ольжича та 90-річчю Української Народної Республіки, 

яка відбулась в м. Житомирі. ― В науковому збірнику матеріалів 

конференції опубліковано доповідь: «Ознайомлення з життям і 

творчістю Олега Ольжича на уроках літератури рідного краю у 8 класі 

загальноосвітньої школи». 

21 червня 2007 р. — отримав подяку від випускників 11 класу 2007 р. 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 м. Бердичева з таким 

написом: «Шановний Павло Степанович! 

Хай цвіте — не в’яне доля із роками, 

Хай щасливих літ зозуля накує, 

Хай вода дасть сили, а роса здоров’я, 
А що більше треба, хай Вам Бог дає. 

Ми дякуємо Вам, що нас розуму вчили, за всі Ваші 

турботи й за те, що прощати нам наші провини уміли. 

З повагою випускники 11 класу 2007 року». 

3-6 липня 2007 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Міжнародній 

науково-краєзнавчій конференції «Звягель – Новоград-Волинський: від 

сивої давнини до сьогодення», присвяченій 750-річчю від першої 

літописної згадки про місто, яка відбулась в м. Новоград-Волинську, 

Житомирської обл. ― В науковому збірнику матеріалів конференції 

опубліковано доповідь: «З історії 287-ї Новоград-Волинської 

стрілецької дивізії». 
28 серпня 2007 р.— у всеукраїнській газеті «Голос України» (2007, № 151, с. 8-

11) під рубрикою «Вибори-2007» опубліковано Додаток до постанови 

Центральної виборчої комісії від 23 серпня 2007 р. № 181 «Виборчий 
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список кандидатів у народні депутати України виборчого блоку…» 

Людмили Супрун (НДП), в якому зареєстрований кандидатом у народні 

депутати України «Скавронський Павло Степанович, 1949 року 

народження, член Народно-демократичної партії, освіта вища, директор 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11, проживає в місті Бердичів 
Житомирської області, включений до виборчого списку під № 194». 

7 вересня 2007 р. — взяв участь у презентації кандидатів у народні депутати 

від Житомирщини за списками виборчого блоку Людмили Супрун — 

Український регіональний актив, яка відбулась у приміщенні обласного 

телецентру в м. Житомирі. 

10-14 вересня 2007 р. — взяв участь у ХVІ Міжнародному науково-

методичному семінарі «Комп’ютерні технології та Інтернет у 

географічній та картографічній освіті», який відбувся на базі кафедри 

фізичної географії та картографії Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна в м. Харкові. 

12 вересня 2007 р. — взяв участь у семінарі «Упровадження дистанційної 
форми навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів географії» 

в рамках ХVІ Міжнародного науково-методичного семінару 

«Комп’ютерні технології та Інтернет у географічній та картографічній 

освіті», який відбувся на базі Харківського науково-методичного 

інституту безперервної освіти в м. Харкові. 

25-26 вересня 2007 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на науково-

практичній конференції «Житомирщині ― 70», присвяченій 70-річчю з 

часу утворення Житомирської області, яка відбулась у м. Житомирі. ― 

В науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь: 

«Генерал-полковник М. А. Парсегов в оборонних боях 1941 року на 

Поліссі». 

26-29 вересня 2007 р. — взяв участь в організації та безпосередній підготовці 
роботи конференції і виступив з доповіддю на Міжнародній науково-

краєзнавчій конференції «Бердичівська земля у плині часу», 

присвяченій 150-річчю від дня народження класика англійської 

літератури Джозефа Конрада, яка відбулась в м. Бердичеві, 

Житомирської обл. в приміщенні Бердичівської районної ради. ― В 

науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь: 

«Внесок М. Ю. Шепелюка у вивчення та популяризацію життя і 

творчості Джозефа Конрада». 

27 вересня 2007 р. — на пленарному засіданні Міжнародної науково-

краєзнавчої конференції «Бердичівська земля у плині часу» 

нагороджений грамотою Бердичівської районної ради та Бердичівської 
районної державної адміністрації «за активну суспільну та громадську 

позицію, сумлінну багаторічну працю та особистий вагомий внесок у 
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наукову, культурну, історичну спадщину Житомирщини та з нагоди 

150-річчя від дня народження Джозефа Конрада». 

30 вересня 2007 р. — у всеукраїнській газеті Народно-демократичної партії 

«Нова Україна» (2007, № 3, вересень) надруковано статтю «Шановні 

земляки!» (Співавтори С. Замковий, П. Скавронський). — Звернення до 
виборців. 

Вересень 2007 р. — в обласній газеті «Свобода слова» (2007, № 6) 

опубліковано повідомлення прес-служби обласної організації 

Виборчого списку Людмили Супрун — Український регіональний актив 

«Альтернатива є!» про проведення у приміщенні обласного телецентру 

презентації кандидатів у народні депутати від Житомирщини за 

списком Виборчого блоку Людмили Супрун. Зокрема і про 

представлення громадськості директора школи з Бердичева Павла 

Скавронського. 

Вересень 2007 р. — в обласній інформаційно-політичній газеті «Нова Україна» 

(2007, № 2) опубліковано звернення до виборців Житомирщини 
кандидатів у народні депутати України по виборчих округах 

Житомирщини та їх біографії, в тому числі біографію Скавронського 

Павла Степановича (округ № 57, м. Бердичів). 

Вересень 2007 р. — в обласній інформаційно-політичній газеті «Нова Україна» 

(2007, № 3) під рубрикою «Наші кандидати по територіальному 

виборчому округу № 57 (м. Бердичів, Бердичівський і Чуднівський 

райони» опубліковано короткі біографічні відомості директора 

Бердичівської загальноосвітньої школи № 11 Скавронського Павла 

Степановича. 

4-6 жовтня 2007 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ІІІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Шкільна географічна 

освіта: інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховному 
процесі», що відбулась на базі лабораторії географічної освіти Інституту 

педагогіки АПН України в м. Києві. ― В науковому збірнику матеріалів 

конференції опубліковано доповідь: «Інформаційна бібліографічна 

електронна система обліку літератури власної бібліотеки вчителя 

географії». 

12 жовтня 2007 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2007, 

№ 41) надрукована стаття «Славен наш Бердичівський край!» (Автор 

О. Хоренко) — докладний звіт про проведення в Бердичівському районі 

Міжнародної науково-краєзнавчої конференції «Бердичівська земля у 

плині часу» та виступ на ній із змістовною доповіддю, серед багатьох 

інших виступаючих голови Бердичівського регіонального відділення 
Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині, 

директора ЗОШ № 11 м. Бердичева Павла Скавронського. 
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19 грудня 2007 р. — отримав подяку від міського голови міста Бердичева 

В. К. Мазура «за сумлінну працю в галузі освіти, активну участь у 

громадському житті міста, вагомий внесок у справу навчання і 

виховання підростаючого покоління та з нагоди 70-річчя утворення 

галузевої профспілки освіти міста». 

2008 рік 

5 січня 2008 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 64-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 

26-29 березня 2008 р. — брав участь у роботі Х з’їзду Українського 

географічного товариства, що відбувся на базі географічного 

факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 

в м. Києві. — Доповідь: «Бібліографічна електронна система обліку 

літератури власної бібліотеки вчителя географії». 
30 травня 2008 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2008) 

надруковано «Графік звітів керівників навчально-виховних закладів 

міста перед педагогічними колективами та громадськістю про 

підсумки діяльності за 2007-2008 навчальний рік» складений 

управлінням освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської 

ради, яким передбачено звіт директора ЗОШ № 11 Скавронського П. С. 

24 червня о 16-00 год. в приміщенні школи. 

11-14 червня 2008 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Міжнародній 

науково-краєзнавчій конференції «Антонівський край у просторі і часі», 

яка відбулась в смт Антоніни Красилівського р-ну Хмельницької обл. ― 

В наукових збірниках матеріалів конференції (в 2-х томах) опубліковано 

доповідь «Формування картознавчої компетенції учнів на уроках 
географії засобами краєзнавчого матеріалу в школах Красилівського 

району» (Т. 2, с. 144-150) та статті «Проскурівсько-Чернівецька 

наступальна операція та її історичне значення» (Т. 2, с. 123-134, 

співавтор Бедь М. М.), «Бойові дії 7-го гвардійського танкового корпусу 

на початку березня 1944 року» (Т. 2, с. 134-137, співавтор: Бедь М. М.), 

«Герой Радянського Союзу В. Є. Ривж — визволитель Кам’янця 

Подільського» (Т. 2, с. 137-144, співавтор: Бедь М. М.). 

20 червня 2008 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2008, № 25) 

надруковано статтю «Бердичівський "десант" в Антоніни» (Автор 

П. Скавронський). ― Про участь краєзнавців Бердичева в Міжнародній 

науково-краєзнавчій конференції «Антонінський край в просторі і часі». 
24 червня 2008 р. — о 16-00 годині в приміщенні шкільної їдальні відбувся звіт 

перед педагогічним колективом загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 11 та громадськістю міста директора школи Скавронського П. С. 



370 
 

2 липня 2008 р. — несподівано у Чернігові помер рідний брат Сапожников 

Дмитро Васильович (20.02.1936-02.07.2008). Поховали на батьківщині 

його дружини Ольги Іванівни — на кладовищі в с. Познопали 

Ріпкинського р-ну, Чернігівської обл. 

11 липня 2008 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2008, № 28) 
надруковано співчуття директору ЗОШ № 11 Павлу Степановичу 

Скавронському з приводу смерті брата. 

8-12 вересня 2008 р. — взяв участь у Міжнародному науково-методичному 

семінарі «Нове у змісті, технологіях і методиках навчального процесу та 

дослідженнях з географії та картографії», який відбувся на базі кафедри 

фізичної географії та картографії Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна в м. Харкові. 

30 вересня 2008 р. — на загальноміському урочистому заході для педагогічних 

працівників шкіл міста з нагоди святкування Дня працівників освіти, 

яке відбулось в міському Палаці культури, отримав нагороду — 

нагрудний знак Бердичівської міської ради «За досягнення в освіті». 
1-4 жовтня 2008 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

науково-краєзнавчій конференції «Наукові засади збалансованого 

розвитку регіону», присвяченої 150-річчю від дня народження 

П. А. Тутковського, яка відбулася в м. Житомирі. ― В науковому 

збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь «Проблеми 

водопостачання міста Бердичева і П. А. Тутковський» (С. 72-91, 

співавтор Скавронський В. П.) та статті «Вивчення геології в 

загальноосвітній школі» (С. 196-200, співавтор: Розвадовська І. Т.), 

«Природодослідницька діяльність П. І. Устименка» (С. 364-376, 

співавтор: Бедь М. М.). 

3 жовтня 2008 р. — отримав грамоту «Золоте сонце» від учнівського 

самоврядування загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 м. 
Бердичева «за вагомий внесок в організацію навчального процесу, за 

тверде суворе директорське слово». 

3 жовтня 2008 р. — отримав грамоту «Безмежний простір душі» від 

учнівського самоврядування загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

11 м. Бердичева «За те, щоб ми клімат знали, щоб ніде не заблукали, 

дізнались, що це землетрус, де Казбек, а де Ельбрус». 

16-17 жовтня 2008 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Міжнародній 

науково-практичній конференції «Регіон-2008: стратегія оптимального 

розвитку», яка відбулася на базі кафедри економічної та регіональної 

географії Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна в 

м. Харкові. ― В науковому збірнику матеріалів конференції 
опубліковано доповідь «Природно-ресурсний потенціал та екологічна 

регіональна політика на Бердичівщині» (С. 266-269, співавтор 
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Бедь М. М.) та статтю «Формування геологічних знань в учнів 

загальноосвітньої школи» (С. 92-98, співавтор: Розвадовська І. Т.). 

20-24 жовтня 2008 р. — пройшов навчання та перевірку знань у сфері 

цивільного захисту в Навчально-методичному центрі цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області 
28-29 жовтня 2008 р. — брав участь в роботі ІV Всеукраїнського з’їзду 

Національної спілки краєзнавців, що відбувся в приміщенні 

Українського дому в м. Києві. 

3 грудня 2008 р. — взяв участь у Міжнародній науковій конференції, 

присвяченій презентації Міжнародного музею Джозефа Конрада-

Коженьовського «Між суходолом і морем», яка відбулася у м. Бердичеві 

Житомирської області. 

4-5 грудня 2008 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

науковій конференції «Проблеми сучасного підручника», яка відбулася 

на базі Інституту педагогіки АПН України в. м. Києві. ― В науковому 

збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь: «Шкільний 
підручник з географії — один з основних засобів формування 

картознавчої компетенції учнів основної школи» (С. 188-189). 

31 грудня 2008 р. — завершено рукопис книги «Порядковий каталог 

бібліотеки П. С. Скавронського. Частина І (1-2000)» (116 с.). 

2009 рік 

5 січня 2009 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 65-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 

20-22 січня 2009 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

науково-краєзнавчій конференції «Україна від епохи УНР до початку 
ХХІ століття», присвяченій 125-річчю від дня народження 

І. А. Фещенка-Чопівського, яка відбулася в м. Житомирі. ― В 

науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь 

«Природно-техногенна безпека Житомирської області» (С. 256-263, 

співавтори Вербицький А. Б., Кудєлькіна Т. І.) та статті «Історія 

Мирославської школи в контексті історії села Мирославка» (С. 305-

309, співавтор Майданович М. Л.), «Бердичів у військовій біографії 

генерал-полковника М. П. Кривоноса» (С. 509-514, співавтор: 

Бедь М. М.), «Герой Радянського Союзу генерал армії М. Ф. Ватутін і 

Житомирщина» (С. 514-521, співавтор: Бедь М. М.). 

31 січня 2009 р. — в науково-методичному журналі «Педагогічна 
Житомирщина» (2009, № 1) опубліковано статтю «Психолого-

педагогічні особливості процесу засвоєння знань на уроках географії 

(С. 64-67, автор Скавронський П. С.) 
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26 лютого 2009 р. — взяв участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції «Постать Шолом-Алейхема в українському та світовому 

контексті», присвяченій 150-річчю від дня народження класика 

єврейської літератури Шолом-Алейхема, яка відбулась в м. Переяслав-

Хмельницькому Київської обл. на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

24-25 березня 2009 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

науково-практичній історико-краєзнавчій конференції «Сторінки 

воєнної історії краю», яка відбулась в м. Луцьку на базі Волинського 

краєзнавчого музею. ― В науковому збірнику матеріалів конференції 

опубліковано доповідь: «Герой Радянського Союзу К .М. Леселідзе і 

Бердичівщина» (С. 285-287, співавтор: Бедь М. М.). 

31 березня 2009 р. — в науково-методичному журналі «Педагогічна 

Житомирщина» (2009, № 3) опубліковано статтю «Суть і структура 

поняття "картознавча компетенція"» (С. 25-29, автор 

Скавронський П. С.). 
9-10 квітня 2009 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на VІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Проблеми розвитку спортивно-

оздоровчого туризму і краєзнавства в закладах освіти», яка відбулась в 

м. Переяслав-Хмельницькому Київської області на базі ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». ― В спеціальному випуску гуманітарного 

вісника ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» опубліковано доповідь: 

«Формування картознавчої компетенції майбутніх туристів на уроках 

географії основної школи засобами краєзнавчого матеріалу» (С. 97-99). 

Отримав сертифікат участі. 

9-10 квітня 2009 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на звітній науковій 
конференції Інституту педагогіки АПН України за 2008 рік «Зміст і 

технології шкільної освіти», яка відбулась в м. Києві на базі Інституту 

педагогіки АПН України. ― В науковому збірнику матеріалів 

конференції опубліковано доповідь:«Картознавча компетенція учнів на 

уроках географії» (С. 313-315). 

29 квітня 2009 р. — в міській газеті «Mozaika Berdyczowska» (2009, № 2, 

березень-квітень) надруковано статтю «Філософія і педагогіка Гуго 

Колонтая» (Співавтори М. Бедь, П. Скавронський). 

30 квітня 2009 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та основи економіки в 

школі» (2009, № 4) опубліковано статтю «Психолого-педагогічна 
характеристика процесу засвоєння знань на уроках географії під час 

формування картознавчої компетенції учнів основної школи» (С. 26-30, 

автор Скавронський П. С.). 
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19-20 травня 2009 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ІV 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Волинський музей: 

історія і сучасність», присвяченій 80-річчю Волинського краєзнавчого 

музею та 60-річчю Колодяжненського літературно-меморіального 

музею Лесі Українки, яка відбулася в м. Луцьку на базі Волинського 
краєзнавчого музею. ― В науковому збірнику матеріалів конференції 

опубліковано доповідь: «Музею Джозефа Конрада в Бердичеві бути» 

(С. 254-259). 

20 травня 2009 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2009, 

№ 20) опубліковано привітання з Днем народження Павла Степановича 

Скавронського, директора школи № 11 від редакції газети. 

29 червня 2009 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та основи економіки в 

школі» (2009, № 6) опубліковано статтю «Зміст і структура поняття 

"Картознавча компетенція"» (С. 32-36, автор Скавронський П. С.). 

30 червня – 1 липня 2009 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ХХХІІІ 
Всеукраїнській історико-краєзнавчій науковій конференції, присвяченій 

160-річчю від дня народження Олени Пчілки та 60-річчю з часу 

створення Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі 

Українки, яка відбулася в м. Луцьку – с. Колодяжному на базі 

Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олени 

Пчілки та Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі 

Українки. ― В науковому збірнику матеріалів конференції 

опубліковано доповідь: «Використання елементів язичеської релігії у 

драмі-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”» (С. 137-140, співавтор: 

Бедь М. М.). 

3 липня 2009 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2009, № 27) 

опубліковано репортаж «Бердичів. День міста — 2009!» (Автор 
В. Кравченко). — Про святкування Дня міста. Репортаж дуже 

ілюстрований фотознімками і на одному з них зображення 

Скавронського П. С. з онуком Євгеном («на барані»). 

10 липня 2009 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2009, № 28) 

під рубрикою «Ювілеї» опубліковано привітання із ювілеєм 

П. С. Скавронського від трудового колективу та профспілкової 

організації школи № 11, міського управління освіти та науки, міськкому 

профспілки працівників освіти та нарис про ювіляра під назвою 

«Людина неспокійної вдачі». 

15 липня 2009 р. — в приміщенні загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

відбувся урочистий вечір, присвячений ювілею — 60-річчю від дня 
народження директора школи Скавронського П. С. 

15 липня 2009 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2009, № 28) 

опубліковане привітання від колективу редакції такого змісту: «15 липня 
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вітаємо з ювілеєм Людину і педагога з великої літери, директора школи 

№ 11, відомого краєзнавця, патріота рідного міста Павла Степановича 

СКАВРОНСЬКОГО!». 

15 липня 2009 р. — нагороджений Почесною грамотою Інституту педагогіки 

Академії педагогічних наук України з таким присвятним текстом: 
«Шановний Павло Степанович!!!Ви, як творчий учитель географ, 

освітянський адміністратор, науковий кореспондент Інституту 

педагогіки АПН України, журналіст на засадах професійної, людяності, 

батьківської турботи до учнів і товариського та доброзичливого 

ставлення до колег — молодих учителів і педагогів зі стажем маєте 

позитивні результати у навчанні компетентності і вихованні учнів і 

власних дітей. У зв’язку з Вашим ювілеєм — 60-річчям від дня 

народження бажаємо Вам міцного здоров’я, сімейного щастя, 

благополуччя в родині, успіхів у Вашій діяльності і бути завжди на 

вістрі сучасних вимог розвитку географічної і національної освіти. 

Многая Вам літа!». 
15 липня 2009 р. — нагороджений грамотою Бердичівської міської ради та її 

виконавчого комітету «за багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, вагомий внесок в розвиток освіти міста, вміле 

керівництво педагогічним колективом та з нагоди ювілею — 60-річчя 

від дня народження». 

15 липня 2009 р. — нагороджений Почесною грамотою комітету Житомирської 

обласної організації профспілки працівників освіти і науки України «за 

багаторічну сумлінну працю, значні досягнення в професійній 

діяльності, активне сприяння діяльності профспілкової організації та з 

нагоди ювілею». 

15 липня 2009 р. — нагороджений грамотою управління освіти і науки 

виконкому Бердичівської міської ради  «за багаторічну плідну працю в 
галузі освіти, високий професіоналізм, вміле керівництво  педагогічним 

колективом,  краєзнавчу роботу  та з нагоди ювілею — 60-річчя від дня  

народження». 

31 липня 2009 р.— в науково-методичному журналі «Географія» (2009, № 13-

14) опубліковано статтю «Учитель учителів. До ювілею Лідії Іванівни 

Круглик!» (С. 70-71, співавтри: Корнєєв В. П., Сиротенко А. Й., 

Шищенко П. Г., Топузов О. М., Ісаєва Г. М., Вавіна Л. С., Зінкевич М. В., 

Гавриленко Л. І., Герасимчук В. М., Бенедюк В. В., Серебрій В. С., 

Андреєва В. М., Задорожний М. П., Пушкар Н. С., Скавронський П. С.). 

31 серпня 2009 р. — отримав подяку управління освіти і науки виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради «за якісну та своєчасну підготовку 
закладу до нового 2009/10 навчального року». 

14-17 вересня 2009 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ХVІІІ 

Міжнародному науково-методичному семінарі «Актуальні проблеми 
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географічної освіти і картографії», який відбувся на базі кафедри 

фізичної географії та картографії Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна в м. Харкові. ― В науковому збірнику 

матеріалів семінару опубліковано доповідь: «До питання про зміст 

терміну та структуру поняття «картознавча компетенція» (С. 197-
205). 

6-8 жовтня 2009 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

науково-краєзнавчій конференції, присвяченій 1125-річчю заснування 

міста Житомира, яка відбулася в м. Житомирі. ― В науковому збірнику 

матеріалів конференції опубліковано доповідь «Соціально-економічне 

життя та політичні події на території нинішньої Житомирщини в 

середні віки» (С. 79-92, співавтор Бедь М. М.) та статтю «Етнологічна 

спадщина Г. Г. Богуна» (С. 343-349, співавтор Бедь М. М.). 

7 жовтня 2009 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2009, 

№ 40) до Дня працівників освіти опубліковані короткі нариси про 

окремі сторони педагогічної діяльності, зокрема в цій газеті 
надруковано розповідь про суть поглибленого вивчення географії в 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 11 м. Бердичева і про вчителів, 

які його здійснюють — П. С. Скавронського та інших. 

28 жовтня 2009 р. — в міській газеті «Mozaika Berdyczowska» (2009, № 5, 

вересень-жовтень) надруковано статтю «Джозеф Конрад про творчість 

Гі де Мопассана» (Початок, співавтори М. Бедь, П. Скавронський). 

29-30 жовтня 2009 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Міжнародній 

науково-практичній конференції «Просторовий аналіз природних і 

техногенних ризиків в Україні», яка відбулася в м. Києві на базі 

Інституту географії АН України. ― В науковому збірнику матеріалів 

конференції опубліковано доповідь: «Регіональні особливості 

природно-техногенних небезпек в Житомирській області» (С. 189-197). 
31 жовтня 2009 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та основи економіки в 

школі» (2009, № 10) опубліковано статтю «Видатний учений-

метеоролог Олександр Вікентійович Клосовський» (С. 41-44, автор 

Скавронський П. С.). 

2010 рік 

5 січня 2010 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 66-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 
28 лютого 2010 р. — в міській газеті «Mozaika Berdyczowska» (2010, № 1, 

січень-лютий) надруковано статтю «Джозеф Конрад про творчість Гі 

де Мопассана» (Закінчення, співавтори М. Бедь, П. Скавронський). 
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7 квітня 2010 р. — взяв участь у Форумі газети «Краєзнавство. Географія. 

Туризм», який відбувся в м. Києві на базі Київського міського будинку 

вчителя. 

15-16 квітня 2010 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ІІІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Географія та екологія: 
наука і освіта», яка відбулася в м. Умань Черкаської області на базі 

Уманського державного педагогічного університету 

ім. М. Коцюбинського. ― В науковому збірнику матеріалів конференції 

опубліковано доповідь: «Формування картознавчої компетентності 

учнів в багатоденному туристському поході» (С. 258-261). 

22-23 квітня 2010 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на VІІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми розвитку 

спортивно-оздоровчого туризму і краєзнавства в закладах освіти», яка 

відбулася в м. Переяслав-Хмельницькому Київської області на базі 

ДНВЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

ім. Григорія Скороводи». ― В спеціальному випуску гуманітарного 
вісника ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет ім. Григорія Сковороди» опубліковано доповідь: 

«Вирішення практичних і теоретичних завдань за топографічною 

картою в реальних ситуаціях туристського походу» (С. 100-102). 

Отримав сертифікат учасника. 

9 травня 2010 р. — отримав подяку від Бердичівської міської ради та її 

виконавчого комітету «за якісну та ефективну роботу з героїко-

патріотичного виховання учнів, належну підготовку молоді до служби у 

Збройних Силах України та з нагоди 65-ї річниці з Дня Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні». 

26-28 травня 2010 р. — взяв участь в Х Міжнародному семінарі «Діалог 

культур. Україна і Росія: Ніжинський Санкт-Петербург», який відбувся 
в м. Санкт-Петурбурзі (Російська Федерація) на базі Бібліотеки 

Російської Академії наук. 

23 липня 2010 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2010) 

надрукована офіційна інформація про «Бердичівські міські організації 

структурних утворень політичних партій станом на 20.07.2010 року». 

Серед них і «27. Бердичівська міська організація Народно-

демократичної партії, дата реєстрації 08.01.2002, № 30, керівник 

Скавронський П. С.». 

28 серпня 2010 р. — отримав подяку від Бердичівської міської ради та її 

виконавчого комітету «за якісну та своєчасну підготовку закладу до 

нового 2010/11 навчального року». 
13-16 вересня 2010 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ХІХ 

Міжнародному науково-методичному семінарі «Картографічне 

забезпечення сучасної географічної освіти», який відбувся на базі 
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кафедри фізичної географії та картографії Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна в м. Харкові. ― В науковому збірнику 

матеріалів семінару опубліковано доповідь: «Робота творчої групи 

вчителів географії з метою активізації професійної діяльності по 

формуванню картознавчої компетенції учнів» (С. 32-37, співавтор: 
Гриченко Н. А.). 

14 вересня 2010 р. — був учасником колективного стажування у навчальних 

закладах та установах м. Харкова: ознайомився з роботою навчально-

виховного комплексу № 169, де поєднано роботу дитячого садка, 

початкової школи розвивального навчання та гімназії в складі середньої 

та старшої школи та брав участь у цілеспрямованому засіданні 

учасників семінару на базі Харківського обласного науково-

методичного інституту безперервної освіти. 

15 вересня 2010 р. — був учасником цікавої тематичної автобусної екскурсії 

для учасників семінару по Харкову та його околицях, яку провів 

кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії та 
картографії О. О. Жемеров. 

16 вересня 2010 р. — здійснив разом з іншими науковцями корисну одноденну 

автобусну туристську подорож в м. Святогірськ Краснолиманського р-

ну Донецької обл., де відвідали Святогірський монастир та 

ознайомились з його минулим і сьогоденням. 

16 вересня 2010 р. — відповідно до постанови Президії правління 

Національної спілки краєзнавців від 16 вересня 2010 р. (протокол № 5) 

нагороджений грамотою НСКУ «за значний внесок у розвиток 

краєзнавчого руху України за підписом голови НСКУ, академіка НАН 

України, Героя України П. Т. Тронька. 

30 вересня 2010 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та основи економіки в 
школі» (2010, № 9) опубліковано статтю «Бердичів: від минулого до 

сьогодення» (С. 30-35, автор Скавронський П. С.). 

1 жовтня 2010 р. — отримав відзнаку «Чуйному педагогу» від педагогічного 

колективу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 м. Бердичева з 

таким текстом:  

«Час був складний і нелегкий … 

Міняли люди шкіру. 

І лиш рівняючись на Вас 

Ми не втрачали віру! 

Бердичів пишається Вами». 

7-8 жовтня 2010 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ІV Міжнародній 
науково-практичній конференції «Історія запорозького козацтва: в 

пам’ятках та музейній практиці» присвяченій 45-річчю від дня 

створення Національного заповідника «Хортиця», яка відбулася на базі 
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Національного заповідника «Хортиця» в м. Запоріжжя, на о. Хортиця. 

― В науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь: 

«Події доби запорозького козацтва на Бердичівщині» (С. 7-9, співавтор 

Адаменко В. В.). 

27-29 жовтня 2010 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 
науково-практичній конференції «Краєзнавство та музейна справа в 

Україні», присвяченій 145-річчю заснування Житомирського обласного 

краєзнавчого музею, яка відбулася в м. Житомирі в Житомирській 

обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Ольжича. ― В 

науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь 

«Іванове поле під Радомишлем, на Житомирщині» (С. 470-484) та статті 

«Вивчення творчості Шолом-Алейхема на уроках позакласного читання 

в загальноосвітній школі» (С. 257-261, співавтор: Кузьмук О. О.), 

«П. І. Устименко: повернуте ім’я» (С. 464-465, співавтор: Бедь М. М.). 

1 грудня 2010 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2010, № 47, 

25 листопада – 1 грудня) надруковано статтю «Ювілей вчителя» (Автор 
П. Скавронський). — Про Марущака В. О. 

2-3 грудня 2010 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ІV Міжнародній 

науково-практичній конференції з питань патріотичного виховання 

молоді, яка відбулася в м. Запоріжжі на базі Запорізького обласного 

центру патріотичного виховання молоді. ― В науковому збірнику 

матеріалів конференції опубліковано доповідь «З досвіду роботи по 

патріотичному вихованню учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 11 м. Бердичева»(С. 124-130, співавтор Каліновська В. В.) та статтю 

«Краєзнавчий матеріал — основа патріотичного виховання молоді при 

здійсненні допрофільної підготовки учнів загальноосвітньої школи» 

(С. 158-165, співавтор Цвєткова А. М.). 

8 грудня 2010 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2010, № 48, 
2-8 грудня) надруковано статтю «Краєзнавчий рух і Бердичів» 

(Початок, автор П. Скавронський). 

15 грудня 2010 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2010, № 49, 

9-15 грудня) надруковано статтю «Краєзнавчий рух і Бердичів» 

(Продовження, автор П. Скавронський). 

30 грудня 2010 р. — в науково-методичному журналі «Географія» (2010, № 23-

24) опубліковано статтю «Син Дніпра — герой Камчатки» (С. 74-76, 

автор Скавронський П. С.). 

31 грудня 2010 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та основи економіки в 

школі» (2010, № 11-12) опубліковано статтю «Традиційний Харківський 
семінар живе і працює» (С. 52-53, автор Скавронський П. С.). 
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2011 рік 

5 січня 2011 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 67-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 
відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 

6 січня 2011 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2011, № 2) 

надруковано статтю «Спілка краєзнавців діє» (Автор П. Скавронський). 

― Про роботу краєзнавців Бердичева у 2010 р.. 

12 січня 2011 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2011, № 1, 6-

12 січня) надруковано статтю «Краєзнавчий рух і Бердичів» (Закінчення, 

автор П. Скавронський). 

27-28 січня 2011 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

науковій конференції «Екологічні проблеми річки Случ та інших 

водних плес Житомирської області. Туристсько-рекреаційні зони 

надслучанського краю», яка відбулася в м. Новоград-Волинський, 
Житомирської області на базі інформаційно-методичного центру 

управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради. ― В 

науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь 

«Вивчення топографії басейну річки Случ в ході туристської 

подорожі» (С. 130-132) та статті «Річка Случ і її природні, історичні та 

архітектурні пам’ятки» (С. 84-88, співавтор: Цвєткова А. М.), 

«Літературно-публіцистична творчість М. Ю. Шепелюка» (С. 273-

278, співавтор: Бедь М. М.), «Побутові етюди і пейзажна лірика 

М. Ю. Шепелюка» (С. 279-283, співавтор: Бедь М. М.), «Маршал авіації 

Ф. О. Астахов на Житомирщині» (С. 283-287, співавтор: Бедь М. М.), 

«Маршал Радянського Союзу І. Х. Баграмян і Житомирщина» (С. 287-

288, співавтор: Бедь М. М.). 
3 лютого 2011 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2011, № 5) 

надруковано статтю «Видатний вчений, академік Євген Гончарук — 

випускник школи № 8 м. Бердичева» (Автор П. Скавронський). 

4 лютого 2011 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2011, № 6) 

надруковано статтю «Десята школа ділиться досвідом» (Автор 

П. Скавронський). — Про міський семінар для директорів шкіл міста, 

який було проведено на базі експериментальної загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 10 м. Бердичева. 

4 лютого 2011 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2011, № 9, с. 3) 

опубліковано статтю «Бердичівські краєзнавці на конференції в 

Новограді-Волинському» (Автор Ю. Лукуц), де повідомляється, що на 
пленарному засіданні виступив голова Бердичівського відділення 

Національної спілки краєзнавців України Павло Скавронський з 
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доповіддю «Річка Случ і її природні, історичні та архітектурні 

пам’ятки». 

10 лютого 2011 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2011, № 6) 

надруковано статтю «Один з найкращих стрибунів світу 70-х років 

ХХ ст. Рустам Ахметов — випускник школи № 3 м. Бердичева» (Автор 
П. Скавронський). 

25 лютого 2011 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Слово твоє невмируще в віках», 

присвяченій 140-й річниці від дня народження Лесі Українки, яка 

відбулася в м. Новоград-Волинську на базі Новоград-Волинської 

міської ради. ― В науковому збірнику матеріалів конференції 

опубліковано доповідь «Дивовижна доля воїна-інтернаціоналіста 

Платона Скржинського» (С. 293-299) та статтю «Рустам Ахметов — 

один з найкращих стрибунів світу 70-х років ХХ ст.» (С. 299-306). 

3 березня 2011 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2011, № 9) 

надруковано статтю «Дивовижна доля воїна-інтернаціоналіста 
Платона Скржинського — випускника школи № 2 м. Бердичева» (Автор 

П. Скавронський). 

25 березня 2011 р. — взяв участь у Форумі газети «Краєзнавство. Географія. 

Туризм», який відбувся в м. Києві на базі Київського міського будинку 

вчителя. 

31 березня 2011 р. — нагороджений грамотою Ради Федерації профспілок 

Житомирської області «за багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, активне сприяння діяльності профспілкової організації 

у проведенні обласного огляду-конкурсу «Краща первинна 

профспілкова організація Житомирської обласної організації 

Профспілки працівників освіти і науки у 2010 році». 

28 квітня 2011 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 
науково-практичній конференції «Компетентнісно спрямована освіта: 

перший досвід, порівняльні підходи, перспективи», яка відбулася в 

м. Києві на базі гімназії «Консул» № 86 Печерського району. ― В 

науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано 

доповідь:«Картознавча компетенція — складова частина географічної 

компетенції учнів» (С. 301-306). 

30 квітня 2011 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та основи економіки в 

школі» (2011, № 4) опубліковано статтю «Корифей українського 

краєзнавства» (С. 44-47, автор Скавронський П. С.). — Про 

Замкового В. П.). 
12-15 травня 2011 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ХІ 

Межнародному семінарі «Кріпосницький Санкт-Петербург ХVІІІ ст. і 

першої половини ХІХ ст. в культурній спадщині Росії та України» (до 
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150-річчя відміни кріпосного права в Росії), який відбувся 12-15 травня 

2011 р. в Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) на базі Бібліотеки 

Російської Академії наук. ― В науковому збірнику матеріалів 

конференції опубліковано доповідь: «Творчість російського 

художника-портретиста В. А. Тропініна в культурній спадщині народів 
Росії і України» (С. 141-158, співавтор Цвєткова А. М.). 

18-19 травня 2011 р. — взяв участь у VІІ науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Наука, молодь, екологія-

2011», яка відбулася в м. Житомирі на базі екологічного факультету 

Житомирського національного агроекологічного університету. Отримав 

сертифікат учасника. 

19 травня 2011 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2011, 

№ 20) надруковано статтю «Театр Бердичева в 20-х роках ХХ ст. 

(Автор П. Скавронський). 

27 травня 2011 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2011, № 22) 

надруковано статтю «Санкт-Петербург шанує Тараса Шевченка» 
(Автор П. Скавронський). — Про участь краєзнавців Бердичева в ХІ 

Міжнародному краєзнавчому семінарі в Санкт-Петербурзі. 

3 червня 2011 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2011, № 23) 

надруковано повідомлення начальника управління освіти і науки 

В. В. Адаменко «Звітують педагоги-керівники», де призначено звіт 

керівника ЗОШ № 11 Скавронського П. С. перед педагогічним 

колективом та громадськістю про підсумки діяльності за 2010-2011 рік 

22.06.2011 р. о 13-00 годині. 

22 червня 2011 р. — в приміщенні шкільної їдальні відбувся звіт директора 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 м. Бердичева перед 

педагогічним колективом та громадськістю про підсумки діяльності за 

2010-2011 рік. 
31 серпня 2011 р. — рішенням Президії профспілкового комітету 

Житомирської обласної організації профспілки працівників освіти і 

науки України (протокол № 8) нагороджений грамотою, як переможець 

конкурсу «Працюємо спільно — працюємо творчо» та з нагоди 

святкування Дня працівників освіти». 

Серпень 2011 р. — у спецвипуску міськрайонної газети «Бердичівські новини» 

«365 миттєвостей освітянського життя» повідомляється про досягнення 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11, де директором 

Скавронський П. С., в різних напрямках діяльності: про вибір учнями 

школи природничо-математичного напряму профільного навчання, про 

вивчення в школі курсів за вибором учнів, про проведення в школі 
міського науково-методичного семінару з актуальних питань 

управлінської діяльності, про проведення в школі цікавого та 

змістовного міського семінару для заступників директорів з виховної 
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роботи, про участь педагогів школи у міських конкурсах фахової 

майстерності «Учитель року» та інші. 

7 вересня 2011 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» 

опубліковано репортаж з проведення традиційної міської вчительської 

конференції напередодні нового навчального року «На вчительську 
конференцію, як на свято» (Автор М. Бабзін). ― В додатку до 

репортажу поміщено фотознімки окремих учасників конференції, в 

тому числі фото Скавронського П. С. 

12-15 вересня 2011 р. — взяв участь у ХХ ювілейному Міжнародному науково-

методичному семінарі «Сучасні проблеми безперервної географічної 

освіти і картографії», який відбувся на базі кафедри фізичної географії 

та картографії геолого-географічного факультету Харківського 

національного університету ім. В. Н. Каразіна в м. Харкові. 

13 вересня 2011 р. — учасник колективного стажування у навчальних закладах 

та установах м. Харкова: Харківській обласній станції юних туристів 

(керівник канд. пед. наук, доцент В. А. Редіна), Центрі туризму, 
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Чугуївського р-ну. 

14 вересня 2011 р. — відвідування Храму Свято-Володимирської ікони Божої 

матері української православної церкви, пам’ятці архітектури ХІХ ст. в 

с. Кочеток Чугуївського району, зустріч з вчителями географії 

Чугуївського району, яка відбулась в Кочетківській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів, відвідання музею історії села Кочеток та 

етнографічного музею, які розміщені в приміщенні Кочетківської 

загальноосвітньої школи. 

14 вересня 2011 р. — екскурсія до музею виробничого управління водного 

господарства в смт Кочеток, яке багато років подає воду з Сіверського 

Дінця до Харкова та до Кочетоцького лісництва Чугуєво-Бабчанського 

держлісгоспу. В ході екскурсії відбулась зустріч з учнями та 
викладачами Чугуєво-Бабчанського лісового коледжу та працівниками 

звірівничо-мисливського господарства. 

15 вересня 2011 р. — зустріч з вчителями географії Харківщини на базі 

Харківської академії неперервної освіти. 

16 вересня 2011 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2011, 

№ 38) надруковано статтю «Педагог, організатор, краєзнавець» (Автор 

П. Скавронський). ― Про Пашківського Ф. Б. 

29-30 вересня 2011 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Міжнародній 

науково-краєзнавчій конференції «М. М. Миклухо-Маклай — вчений, 

мандрівник, гуманіст», присвяченої 165-річчю від дня народження 

вченого-енциклопедиста, яка відбулась в м. Малині Житомирської  обл. 
― В науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь 

«Малин шанує великого вченого і мандрівника» (С. 87-92) та статті 

«Маршал Радянського Союзу К. С. Москаленко на Житомирищині» 
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(С. 323-326, співавтор: Бедь М. М.), «Володар трьох медалей всесвітніх 

ігор ветеранів спорту Б. П. Ковальський — наш земляк» (С. 329-334), 

«Вишиті рушники у весільній та поховальній обрядовості населення 

Житомирського Полісся» (С. 377-386, співавтори: Кравчук Л. М., 

Фулей Я., Шадріна К.), «Вишиваний одяг Бердичівського краю» (С. 386-
394, співавтори Самойленко Л. І., Годованець М., Герасименко А., 

Нестрибчук Ю.), «Краєзнавчий матеріал — основа патріотичного 

виховання молоді при здійсненні допрофільної підготовки учнів 

загальноосвітньої школи» (С. 394-402, співавтор Цвєткова А. М.), «З 

досвіду роботи по патріотичному вихованню учнів загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 11 м. Бердичева» (С. 402-408, співавтор 

Каліновська В. В.). 

30 вересня 2011 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2011, № 40, 

с. 9) з нагоди святкування ювілею в Бердичівському міському ліцеї 

№ 15 під рубрикою «Свято в ліцеї» надруковано оголошення такого 

змісту: «8 жовтня Бердичівський міський ліцей № 15 святкуватиме свій 
50-річний ювілей. Користуючись нагодою, дирекція ліцею запрошує на 

свято всіх випускників. Зоряними учнями стали: … 

СКАВРОНСЬКИЙ П. С. …». 

2 жовтня 2011 р. — отримав подяку від ректора Вінницького національного 

аграрного університету Г. М. Калетніка «за вагомий внесок у розвиток 

національної освіти, активну участь у проведенні профорієнтаційної 

роботи та з нагоди Дня працівників освіти». 

2 жовтня 2011 р. — отримав привітальний лист міського голови м. Бердичева 

Василя Мазура наступного змісту: «Прийміть вітання і найкращі 

побажання з нагоди Дня працівників освіти! 

Це свято близьке кожному, хто вчить і виховує, хто забезпечує уміле, 

професійне керівництво навчально-виховним процесом і хто створює 
комфортні умови для того, щоб наші навчальні заклади і досвідчені 

педагогічні колективи виконували свою почесну місію забезпечення 

наступності між поколіннями і збереження та передачі безцінного 

досвіду людства нашій молоді. 

Тож нехай Ваша професійна доля буде щедрою на перемоги, відкритого 

для нових знань, багатою на людську вдячність, щасливою і 

самодостатньою на довгі роки. Міцного здоров’я Вам, добра, удачі, 

родинного благополуччя і незгасної віри у перемогу розумного, доброго, 

вічного». 

5 жовтня 2011 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2011, 

№ 39, с. 3) поміщено статтю «Мілада Мартинюк: "Я — патріотка 
Бердичева"» (Автор В. Березовенко), в якій М. Мартинюк розповіла 

журналісту: «Я вважаю себе патріоткою рідного міста. І мені 

хотілося, щоб про Бердичів знали, щоб Бердичів любили якомога більше 
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людей. І нині, де б я не була, а досить часто їздимо із Павлом 

СКАВРОНСЬКИМ на різноманітні краєзнавчі конференції, в тому числі 

— міжнародні, всім кажемо з гордістю: «Ми — з Бердичева». Тобто 

намагаємося у такий спосіб піднімати авторитет нашого міста». 

12 жовтня 2011 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2011, 
№ 40, С. 2-3) надруковано статтю «Освітянською стежиною довжиною 

у півстоліття» (Автор А. А. Маньківська), де названо кращих 

(«зоряних») учнів школи, серед них Скавронський П. С. 

14 жовтня 2011 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2011, 

№ 42) надруковано статтю «Бердичівляни — учасники престижного 

форуму» (Автор П. Скавронський). ― Про участь краєзнавців 

Бердичева у Міжнародній науково-краєзнавчій конференції 

«М. М. Миклухо-Маклай — вчений, мандрівник, гуманіст». 

14 жовтня 2011 р. — в обласній газеті «Житомирщина» (2011, № 111, с. 11) 

надруковано статтю «Внесок вченого, мандрівника, гуманіста» (Автор 

Б. Лісовський). — Про проведення в Малині Житомирської обл. 
міжнародної науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 165-річчю 

від дня народження Миколи Міклухо-Маклая. Стаття унаочнена 

фотознімком групи краєзнавців з Бердичева, учасників малинської 

конференції, серед яких Скавронський П. С. 

30 жовтня 2011 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та основи економіки в 

школі» (2011, № 10) опубліковано статтю «Розвиток методики 

формування картознавчих знань, навичок та вмінь учнів у радянській 

школі (1919-1990 рр.)» (С. 24-29, автор Скавронський П. С.). 

31 жовтня 2011 р. — в газеті «Краєзнавство. Географія. Туризм» (2011, № 19) 

надруковано статтю «Найдосвідченіший український краєзнавець» 

(С. 22-23, автор Скавронський П. С.). — Про Замкового В. П. 
23-24 листопада 2011 р. — взяв участь у V Міжнародній науково-практичній 

конференції з питань патріотичного виховання «Соціальне 

програмування патріотичного виховання молоді», яка відбулася в 

м. Запоріжжя на базі «Обласного центру патріотичного виховання 

молоді» Запорізької обласної ради. 

1 грудня 2011 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Проблеми сучасного підручника», 

присвяченої 20-річчю Незалежності України, яка відбулася в м. Києві на 

базі Інституту педагогіки НАПН України. ― В науковому збірнику 

матеріалів конференції опубліковано доповідь:«Картознавчий 

потенціал шкільних підручників з фізичної географії» (С. 144-148). 
31 грудня 2011 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та основи економіки в 
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школі» (2011, № 11-12) опубліковано статтю «ХХ харківський, 

ювілейний» (С. 43-45, автор Скавронський П. С.). 

2012 рік 

5 січня 2012 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 
взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 68-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся біля меморіалу Вічного вогню. 

23 січня 2012 р. — брав участь у V (позачерговому) з’їзді Національної спілки 

краєзнавців України, який відбувся на базі Інституту історії України 

Національної академії наук України в м. Києві. 

31 січня 2012 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та економіка в сучасній 

школі» (2012, № 1) опубліковано статтю «Учений-метеоролог Михайло 

Петрович Кудрицький» (С. 38-42, автор Скавронський П. С.). 

15 лютого 2012 р. — в День вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав та виведення радянських військ з Афганістану в школі 

№ 11 відбулася зустріч з воїнами-інтернаціоналістами. 

22 лютого 2012 р. — рішенням засідання Президії профспілкового комітету 

Житомирської обласної організації профспілки працівників освіти і 

науки України від 22 лютого 2012 р. (протокол № 11-4) нагороджений 

грамотою «за багаторічну сумлінну працю, значні досягнення в 

професійній діяльності та активне сприяння діяльності профспілкової 

організації у проведенні обласного огляду-конкурсу "Краща первинна 

профспілкова організація Житомирської обласної організації 

профспілки у 2011 році"» 

24 лютого 2012 р. — взяв участь у похоронах однокласниці, вчителя хімії 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 
ім. Т. Г. Шевченка Винопал Наталії Павлівни, яка передчасно померла 

23 лютого 2012 р. 

24 лютого 2012 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2012, № 8, 

с. 2) опубліковано статтю «Зустріч з воїнами-інтернаціоналістами» 

(Автор В. Кучерява), в якій повідомлено про захід, що проводився в 

школі. На фотознімку зображення учасників заходу, в тому числі 

директора школи Скавронського П. С. 

28 лютого 2012 р. — в журналі «Бердич» (2012, № 1-2) опубліковано статтю 

«Видатний вчений — бердичівлянин» (С. 12-15, автор 

Скавронський П. С.). ― Про Гончарука Є. Г. 

4-5 квітня 2012 р. — взяв участь у Міжнародній науково-практичній 
конференції «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченій 20-

річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту 

Сумського державного університету, яка відбулася в м. Суми на базі 
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факультету економіки та менеджменту Сумського державного 

університету.  

24-25 квітня 2012 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

науково-краєзнавчій конференції «Культурний простір Житомирщини-

Волині ХІХ-ХХ ст.», присвяченій 75-річчю утворення Житомирської 
області, яка відбулася в м. Житомирі на базі Житомирського 

агроекологічного університету. ― В наукових збірниках матеріалів 

конференції опубліковано доповідь «Активний учасник краєзнавчого 

руху на Житомирщині, вчений-географ В. О. Шевченко» (Т. 2, с. 312-

318, співавтор Скавронський В. П.) та статті «Всесвітньовідомий 

шаховий тренер, заслужений тренер СРСР В. Г. Зак — наш земляк» 

(Т. 2, с. 256-271), «Вихователь плеяди українських гросмейстерів 

В. Е. Карт» (Т. 1, с. 271-278, співавтор Скавронська М. В.), «Школа, яка 

не мала правонаступників» (Т. 2, с. 270-274), «Діє шкільний музей» (Т. 2, 

с. 280-285, співавтор Панчук М. В.). 

25-27 квітня 2012 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Міжнародній 
науково-практичній конференції «Стратегія розвитку сучасного міста», 

яка відбулася в м. Сімферополі на базі кафедри міжнародної економіки 

Кримського інституту бізнесу університету економіки та управління. ― 

В науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь: 

«Соціально-економічний розвиток Бердичева — основа його сталого 

розвитку» (С. 115-120). Отримав сертифікат учасника. 

26-27 квітня 2012 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ІV 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Географія та екологія: 

наука і освіта», яка відбулась в м. Умані Черкаської обл. на базі 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. ― В науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано 

доповідь: «Методика формування картознавчої компетентності учнів 
при вивченні природоохоронних територій» (С. 168-171). 

1 травня 2012 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2012, № 34) 

надруковано статтю «Бердичівські краєзнавці серед активніших» 

(Автор Ю. Лукуц), де розповідається про участь краєзнавців Бердичева 

у Всеукраїнській науково-краєзнавчій конференції «Культурний простір 

Житомирщини-Волині ХІХ-ХХ століть», в тому числі участь у 

конференції голови Бердичівського районного осередку Національної 

спілки краєзнавців України, директора ЗОШ № 11 Павла 

Скавронського. 

13-16 травня 2012 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ХІІ 

Міжнародному науковому семінарі «Вітчизняна війна 1812 року 
військово-історичній і культурній спадщині України та Росії», 

присвяченому 200-річчю перемоги Російської армії над Наполеоном, 

який відбувся в м. Санкт-Петербург (Російська Федерація) на базі 
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Бібліотеки Академії наук Росії. ― В науковому збірнику матеріалів 

семінару опубліковано доповідь: «Надія Андріївна Дурова — перша в 

російській армії жінка-офіцер» (С. 44-56, співавтор Адаменко В. В.). 

17-18 травня 2012 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Сучасні проблеми розвитку 
географічної науки і освіти в Україні», яка відбулась в м. Києві на базі 

географічного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. ― В науковому збірнику матеріалів конференції 

опубліковано доповідь: «Формування картознавчої компетенції учнів в 

шкільному курсі економічної та соціальної географії України» (С. 108-

110). 

18 травня 2012 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2012, № 20) 

опубліковано інформацію начальника управління освіти і науки 

В. В. Адаменко про Звіти керівників навчально-виховних закладів міста 

перед педагогічними колективами та громадськістю про підсумки 

діяльності за 2011/12 навчальний рік, в тому числі про запланований 
звіт директора ЗОШ № 11 Скавронського, який запланований на 

21 червня 2012 р. о 14-00 год в приміщенні школи. 

14 червня 2012 р. — взяв участь в регіональній науково-практичній 

конференції «Навчальні заклади нового типу Житомирщини: від історії 

до сучасності», присвяченій 100-річчю заснування гімназії в місті 

Новограді-Волинському, яка відбулась в м. Новоград-Волинську 

Житомирської обл. на базі Новоград-Волинського навчально-виховного 

комплексу «Гімназія імені Лесі Українки — школа І ступеня». 

19-21 червня 2012 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Міжнародній 

науково-практичній конференції «Міжнародна стратегія економічного 

розвитку регіону», яка відбулася в м. Суми на базі факультету 

економіки та менеджменту Сумського державного університету. ― В 
науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь: 

«Зростання економіки — основа сталого розвитку Бердичева» (С. 106-

110). 

21 червня 2012 р. — в приміщенні шкільної їдальні відбувся звіт директора 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Скавронського П. С. перед 

педагогічним колективом та громадськістю «Про підсумки діяльності за 

2011/12 навчальний рік». 

22 червня 2012 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2012, № 25) 

надруковано статтю «Вчений-географ В. І. Галицький — уродженець 

землі Бердичівської» (Автор П. Скавронський). 

16 липня 2012 р. — поповнення родини: у сина Віктора та невістки Олени 
народилась донька Маргарита — моя внучка (Скавронська Маргарита 

Вікторівна). 
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30 серпня 2012 р. — в збірнику наукових праць «Часопис картографії». 

(Вип. 4, Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, 2012) опубліковано статтю 

«Спогади про хорошу людину, вченого, нашого сучасника 

В. О. Шевченка» (С. 191-194, автор Скавронський П. С.). 

31 серпня 2012 р. — в газеті «Краєзнавство. Географія. Туризм» (2012, № 32) 
надруковано статтю «Метр українського краєзнавства» (до 70-річчя 

Миколи Костриці, С. 24, автор Скавронський П. С.). 

3 вересня – 19 жовтня 2012 р. — перебував на курсах підвищення кваліфікації 

вчителів географії за 216-годинною програмою у Житомирському 

обласному інституті післядипломної педагогічної освіти Житомирської 

обласної ради. 

30 вересня 2012 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та економіка в сучасній 

школі» (2012, № 9) опубліковано статтю «Відомий учений-географ 

В. І. Галицький» (До 100-річчя від дня народження, с. 44-45, автор 

Скавронський П. С.). 
5 жовтня 2012 р. — на урочистому вечорі, присвяченому Дню працівників 

освіти, отримав подяку «вмілому керівнику» від трудового колективу 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11: «Творчих задумів, наснаги, 

теплих слів, вітань, поваги, нових звершень і досягнень, перемог й 

високих прагнень!». 

12 жовтня 2012 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2012, 

№ 41) надруковано інформацію прес-служби облдержадміністрації «На 

Житомирщині визначені перші лауреати обласної краєзнавчої премії», 

де повідомлено, що І місце обласної краєзнавчої премії отримає 

директор загальноосвітньої школи № 11 міста Бердичів Павло 

Скавронський за «Збірку краєзнавчих науково-дослідницьких робіт з 

історії, географії та культури Житомирської області». 
15 листопада 2012 р. — взяв участь та виступив на презентації першої книги 

Анатолія Горобчука «Бердичів. Історія Бердичева від заснування до 

сьогодення», яка відбулась о 13-00 год. в приміщенні читального залу 

Центральної міської бібліотеки, а також вручив йому нагрудний знак і 

посвідчення члена Національної спілки краєзнавців України. 

15 листопада 2012 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2012, № 46) 

надруковано статтю «Одинадцята школа в приміщенні нинішньої 

шостої» (Автор П. Скавронський). 

21 листопада 2012 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2012, 

№ 45, 15-21 листопада) надруковано статтю «Одинадцята школа в 

приміщенні нинішньої шостої» (Автор П. Скавронський). 
22 листопада 2012 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2012, № 47) 

надруковано статтю «У центральній міській бібліотеці для дорослих 

презентували книгу Анатолія Горобчука «Бердичів. Історія міста від 



389 
 

заснування до сьогодення», в якій повідомляється про виступ на 

презентації голови міського осередку краєзнаців України Павла 

Скавронського, який після виступу вручив Анатолію Горобчуку 

нагрудний знак та членський квиток Національної спілки краєзнавців. 

22 листопада 2012 р. — у міськрайонній газеті «Деловой Бердичев» (2012, 
№ 46, с. 3) надруковано статтю «Вийшла в світ перша книга Анатолія 

Горобчука» (Автор Д. Заремський), в якій повідомлено, що 

«Підтримати презентацію книги «Бердичів. Історія міста від давнини 

до сьогодення» прийшли друзі і колеги-краєзнавці. … не оминув увагою 

таку подію і голова спілки краєзнавців міста Бердичева Павло 

Степанович СКАВРОНСЬКИЙ, який скориставшись нагодою вручив 

пану Горобчуку його значок і членський білет, що підтверджує його 

належність до спілки краєзнавців міста Бердичева». 

23 листопада 2012 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2012, 

№ 47, с. 1) опубліковано замітку «Нова книга про історію Бердичева» 

(Автор Н. Крещук), де повідомлено про проведення в читальному залі 
центральної міської бібліотеки, презентації книги А. Горобчука 

«Бердичів. Історія міста від давнини до сьогодення» та виступ з 

вітальним словом на презентації голови спілки краєзнавців 

Скавронського П. С. 

24 листопада 2012 р. — брав участь в урочистому засіданні Національної 

спілки краєзнавців України, присвяченому врученню краєзнавчої премії 

ім. Д. Яворницького, яке відбулося в м. Києві в корпусі гуманітарних 

факультетів Національного педагогічного університету 

ім. М. Драгоманова. 

28 листопада 2012 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2012, 

№ 46, с. 4) надруковано статтю «Бердичів. Історія міста від заснування 

до сьогодення» (Автор Д. Сискова), де повідомляється про презентацію 
книги А. Горобчука та виступ на презентації директора ЗОШ № 11, 

голови міського осередку Національної спілки краєзнавців України 

Павла Скавронського, вручення ним значка та членського квитка 

Національної спілки краєзнавців України автору книги. 

14 грудня 2012 р. — в обласній газеті «Житомирщина» (2012, № 138) 

опублікована стаття «Тим, хто прославляє рідний край» (Автор 

М. Іриніна), в якій повідомляється: «Першої обласної краєзнавчої премії 

удостоєно наукового кореспондента Академії педагогічних наук 

України, почесного краєзнавця України, директора Бердичівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Павла СКАВРОНСЬКОГО 

— за "Збірку краєзнавчих науково-дослідницьких робіт з історії, 
географії та культури Житомирської області"». 

27 грудня 2012 р. — нагороджений Дипломом лауреата Житомирської 

обласної краєзнавчої премії «за роботу "Збірка краєзнавчих науково-
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дослідницьких робіт з історії, географії та культури Житомирської 

області"». 

2013 рік 

5 січня 2013 р. — разом з представниками учнівського та педагогічного 

колективів Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 
взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 69-ї річниці 

визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, який 

відбувся на Соборній площі, біля меморіалу Вічного вогню. 

11 січня 2013 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2013, № 2) 

надруковано статтю «Що рік минулий нам приніс» (Автор 

П. Скавронський). — Про діяльність краєзнавців Бердичева у 2012 р. 

14 січня 2013 р. — взяв участь у загальноміському святі «Церемонія 

відзначення перемог, досягнень, здобутків бердичівлян "Гордість 

Бердичева"» та отримав відзнаку у напрямку «Бердичів — муза для 

митця». 

17 січня 2013 р. — відповідно до наказу № 40 по управлянню освіти і науки 
виконавчого комітету Бердичівської міської ради  від 17.01.2013 р. 

нагороджений грамотою «за активне впровадження інноваційних 

освітніх технологій, високі творчі досягнення в удосконаленні 

навчально-виховного процесу та участь у педагогічній виставці 

"Сучасна освіта Бердичева"». 

18 січня 2013 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» опубліковано 

статтю «Вони творять славу Бердичева» (Автор В. Кравченко) в якій 

повідомляється про отримання бердичівлянами відзнак на 

загальноміському святі «Церемонія відзначення перемог, досягнень, 

здобутків бердичівлян "Гордість Бердичева"», в тому числі отримання 

відзнаки у напрямку «Бердичів — муза для митця» краєзнавцем Павлом 

Скавронським. 
23 січня 2013 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2012, № 3, 

с. 2-3) опубліковано редакційну статтю «Слава Бердичева!» про 

проведення в міському Палаці культури загальноміського свята 

«Церемонія відзначення перемог, досягнень, здобутків бердичівлян 

"Гордість Бердичева"» про відзначення бердичівлян в різних напрямках 

діяльності, в тому числі про відзначення Скавронського П. С. у 

напрямку «Бердичів — муза для митця». 

25 січня 2013 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2013, № 4) 

надруковано статтю «Анжела Цвєткова — серед ста кращих освітян 

України 2012 року» (Автор П. Скавронський). 

8 лютого 2013 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2013, № 6) 
надруковано статтю «Навчаються початківці» (Автор 

П. Скавронський). ― Про міський семінар вчителів третіх класів шкіл 

міста який відбувся на базі восьмирічної школи № 11 м. Бердичева. 
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14 лютого 2013 р. — був присутній на відкритті персональної виставки 

макрофотографій «Казковий світ» В’ячеслава Міщенка та презентації 

новоствореної громадської організації «Бердичівська фотографічна 

фундація» у Музеї історії міста Бердичева. Під час урочистого відкриття 

виставки був представлений присутнім міським головою Мазуром В. К. 
як новий директор Музею. 

14 лютого 2013 р. — звільнений з посади директора загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 11 в зв’язку з переведенням на роботу в Музей історії 

міста Бердичева. 

15 лютого 2013 р. — прийнятий на посаду музейного доглядача Музею історії 

міста Бердичева за переведенням та призначений тимчасово виконувати 

обов’язки директора музею. 

19 лютого 2013 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2013, № 13) 

опубліковано статтю «В Бердичеві створено громадську організацію 

"Фотографічна Фундація"» (Автор А. Павловська), де повідомлено про 

відкриття персональної виставки макрофотографій «Казковий світ» 
В’ячеслава Міщенка, презентацію новоствореної громадської 

організації «Бердичівська фотографічна фундація» у Музеї історії міста 

Бердичева та представлення присутнім міським головою Мазуром В. К. 

нового директора Музею історії міста Бердичева Скавронського П. С., 

відомого краєзнавця, який тридцять років працював директором ЗОШ 

№ 11. 

21 лютого 2013 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2013, № 8, 

с. 9) опубліковано співчуття з приводу річниці з дня передчасної смерті 

(23.02.2012 р.) вчителя хімії СЗОШ № 1 ім. Т. Г. Шевченка Винопал 

Наталії Павлівни, яке підписане прізвищами родин, близьких до родини 

Винопал Н. П., в тому числі і родини Скавронських. 

22 лютого 2013 р. — взяв участь у звітних зборах Житомирської обласної 
організації Національної спілки краєзнавців України, які відбулись в 

м. Житомирі в приміщенні Житомирського обласного краєзнавчого 

музею. 

22 лютого 2013 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2013, с. 4) 

опубліковано замітку «Казковий світ В’ячеслава Міщенка» (Автор 

Т. Гончарук) в якій повідомляється про відкриття виставки 

бердичівського фотохудожника В. Міщенка в музеї історії міста та 

представлення там громадськості нового керівника музею — відомого 

бердичівського краєзнавця Павла Скавронського. 

27 лютого 2013 р. — в журналі «Бердич» (2013, № 1-2) опубліковано статтю 

«Іванове поле» (С. 31-36, автор Скавронський П. С. ― Про 
Туркенича І. В.) 

28 лютого 2013 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та економіка в сучасній 
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школі» (2013, № 2) опубліковано статті «Нікітський ботанічний сад» 

(С. 34-37, автор Скавронський П. С.) та «Учений-картограф 

В. О. Шевченко» (С. 40-42, співавтори Скавронський В. П., 

Скавронський П. С.).  

28 лютого 2013 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2013, № 8, 
с. 2) опубліковано статтю «В одинадцятій школі — новий директор» 

(Автор А. Петрик), в якій повідомляється, що «Наразі настала черга 

школи № 11, яку майже три десятиліття незмінно очолював Павло 

СКАВРОНСЬКИЙ. Минулий четвер став для Павла Степановича 

останнім робочим днем на посаді директора одинадцятої школи: саме 

в цей день колективу було представлено нового керівника. Що 

стосується Павла СКАВРОНСЬКОГО, то відпочивати на лаврах він 

поки що не збирається. Бердичівляни знають, що крім багаторічної 

праці на педагогічній ниві, Павло Степанович є відомим не тільки у 

нашому місті, але й за його межами краєзнавцем, автором багатьох 

досліджень (з частиною з них мали змогу ознайомитися і наші читачі 
на сторінках «БН». Крім того, Павло СКАВРОНСЬКИЙ — голова 

Бердичівської регіональної організації Національної спілки краєзнавців 

України. То ж він і надалі займатиметься справою, яка близька йому і 

за духом, і за уподобанням — Павло Скавронський очолив Музей історії 

Бердичева». 

13 березня 2013 р. — переведений на посаду директора Музею історії міста 

Бердичева. 

13 березня 2013 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2013, 

№ 10, 7-13 березня) надруковано статтю «Незаперечний успіх» (Автор 

П. Скавронський). ― Про фотовиставку Міщенка В. В. у виставковій 

залі Музею історії міста Бердичева. 

28-29 березня 2013 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 
науково-практичній конференції «Компетентнісні засади змісту освіти в 

11-річній школі», яка відбулась в м. Києві на базі Печерської гімназії 

№ 75. ― В науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано 

доповідь: «Зміст підручника з економічної та соціальної географії 

України — основа для формування в учнів картознавчої компетенції» 

(С. 412-416). 

10 квітня 2013 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2013, № 14, 

4-10 квітня) надруковано статтю «Кожній школі — книгу нашого 

земляка» (Автор П. Скавронський). — Про книгу Степовика Д. В. 

«Українська гравюра бароко». 

10 квітня 2013 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2013, № 14, 
4-10 квітня) надруковано статтю «Нові виставки — нові враження» 

(Автор П. Скавронський). — Про виставку художників Спілки вільних 
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художників і народних майстрів «Вернісаж» в Музеї історії міста 

Бердичева. 

24-25 квітня 2013 р. — брав участь в роботі ХІ з’їзду Українського 

географічного товариства, що відбувся на базі географічного 

факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 
в м. Києві. — Доповідь: «Нові тенденції в розвитку методики роботи з 

картою в незалежній Україні (1991-2012 рр.)». 

25-26 квітня 2013 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

військово-історичній конференції «Воєнна історія України. Волинь та 

Полісся», яка відбулась в м. Рівне на базі Рівненського університету 

водного господарства. ― В науковому збірнику матеріалів конференції 

опубліковано доповідь «З історії 24-ї стрілецької Бердичівської дивізії» 

(С. 479-482, співавтор: Бедь М. М..) та стаття «Надія Андріївна Дурова 

— героїня Вітчизняної війни 1812 року» (С. 173-176). 

26 квітня 2013 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 

урочистому відкритті фотовиставки бердичівських фотографів 
О. Царапаєва та О. Силки, членів громадської організації 

«Фотографічна фундація», «Фотопрект "Квітень 86-го. Відлуння"» у 

виставковій залі Музею історії міста Бердичева. 

2 травня 2013 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2013, № 17, 

25 квітня – 2 травня) надруковано статтю «Бісерний дивоцвіт Ольги 

Козлової» (Автор П. Скавронський). 

8 травня 2013 р. — разом з редактором газети «Земля Бердичівська» 

В. Кравченком та іншими поважними особами відвідав в Швайківській 

школі Бердичівського району виховний захід та змістовну тематичну 

програму присвячену Дню Перемоги, виступив зі словами привітання 

перед учнями та вручив подарунок музею школи.  

13 травня 2013 р. — взяв участь у відкритті пам’ятника воїнам-
інтернаціоналістам на вул. Молодогвардійській, біля приміщення 

Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права. 

14-15 травня 2013 р.— взяв участь і виступив з доповіддю на ХІІІ 

Міжнародному науковому семінарі «Українськими стежками Санкт-

Петербургу», який відбувся в м. Києві на базі Національного музею 

Т. Г. Шевченка і Академії адвокатури України. ― В науковому збірнику 

матеріалів семінару опубліковано доповідь «Українська топоніміка на 

карті Санкт-Петербурга» (С. 146-153, співавтор Цвєткова А. М.). 

17 травня 2013 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2013, № 20) 

надруковано статтю «Музей — осередок культури міста» (Автор 

П. Скавронський). 
17 травня 2013 р. — відповідно до наказу № 84 по загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів № 11 м. Бердичева від 17.05.2013 р. нагороджений грамотою 

«за підготовку учнів до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з географії». 
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17 травня 2013 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2013, с. 4) 

опубліковано статтю «Згоріла в пеклі юність нещаслива…» (Автор 

В. Кравченко), в якій повідомлено про участь директора Музею історії 

міста Бердичева Скавронського П. С. разом з редактором газети «Земля 

Бердичівська» В. Кравченком та іншими поважними особами у 
виховному заході та змістовній тематичній програмі присвячену Дню 

Перемоги в Швайківській школі Бердичівського р-ну. 

29 травня 2013 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2013, 

№ 21, 23-29 травня) надруковано статтю «"Воєнна історія України" про 

історію Бердичева» (Автор П. Скавронський). 

30 травня 2013 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2013, № 22) 

надруковано статтю «"Воєнна історія України" про історію Бердичева» 

(Автор П. Скавронський). 

4 червня 2013 р. — взяв участь в засіданні Президії правління Національної 

спілки краєзнавців України яке відбулось на Базі практик табору «Гарт» 

Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки 
(с. Світязь Шацького р-ну Волинської обл.). 

4-5 червня 2013 р. — разом з членами Президії правління та головами 

регіональних організацій НСКУ взяв участь у науково-краєзнавчій 

експедиції Національної спілки краєзнавців України, відвідав та 

ознайомився з експозиціями Літературно-меморіального музею Лесі 

Українки в с. Колодяжне Ковельського р-ну, Меморіального музею 

В. Липинського в с. Затурці Локачинського р-ну, археологічними 

розкопками літописного міста Рай, пам’ятками с. Старий Чорторийськ 

Маневицького р-ну та м. Володимира-Волинського, цілющими 

Оконськими джерелами, був присутній на зустрічі з краєзнавчим 

активом Волинської обл.  

5 червня 2013 р. — взяв участь в підсумковому засіданні з проблем розвитку 
краєзнавства Волині за участю заступника голови Волинської ОДА 

Олександра Кирилюка, керівництва історичного факультету та 

журналістів, яке відбулося на історичному факультеті 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

6 червня 2013 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ХІ науковій 

конференції «Острозькі краєзнавчі читання», присвячена 135-річчю з 

дня народження легендарного острозького музейного працівника 

Йосипа Новицького (1878-1964), яка відбулася в м. Остріг Рівненської 

області на базі Державного історико-культурного заповідника м. Остріг. 

― В науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь: 

«Пам’ятні книги Волинської губернії — джерело краєзнавчих знань з 
історії Острога та населених пунктів Острожчини» (С. 169-175). 
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14 червня 2013 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2013, № 24) 

надруковано статтю «Краєзнавці Бердичева — учасники острозької 

наукової конференції» (Автор П. Скавронський). 

24-27 червня 2013 р. — особисто сприяв роботі знімальної групи російської 

студії «Ракорд ТВ» на чолі з її генеральним директором Оленою Якович 
— знаменитим автором, кінорежисером та сценаристом багатьох 

документальних фільмів. Мета приїзду знімальної групи російської 

кіностудії в Бердичів — знімання документального кінофільму «Я 

понял, что я умер…» про радянського і російського письменника 

Василя Гроссмана (12.12.1905 — 15.09.1964), який народився і в дитячі 

роки проживав з матір’ю в Бердичеві. Знімальна група використала під 

час зйомок документального кінофільму матеріали з фондів Музею 

історії міста Бердичева, в об’єктив кінокамери також потрапили міські 

будинки початку ХХ ст., які на диво ще збереглись на вулицях 

Маяковського та Торговій, будинки та місця пов’язані безпосередньо з 

народженням та проживанням письменника на вулицях 
Л. Карастоянової та Т. Шевченко, пам’ятники на місці створення 

єврейського гетто в місті та місцях розстрілів єврейського населення під 

час німецько-фашистської окупації в Бердичеві та на території 

Бердичівського району. Фінансував роботу знімальної групи російський 

єврейський громадський діяч, підприємець, 6-й президент Російського 

Єврейського Конгресу, уродженець с. Камʼяний Брід Житомирської 

області Каннер Юрій Ісакович, який також побував в Музеї історії міста 

Бердичева і розповів працівникам музею про своє бажання 

профінансувати створення в Музеї історії міста Бердичева зали 

Бердичівського єврейства. Адже тут, у місті, поховані на єврейському 

кладовищі його рідні. 29 травня 2019 р. Президія Російського 

Єврейського Когресу знову обрала Юрія Каннера президентом своєї 
організації. Він став першим керівником конгресу за його 23-річну 

історію, який зайняв цю посаду втретє. 

26 червня 2013 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2013, № 24, 

20-26 червня) надруковано статтю «У Бердичеві перебував музей Івана 

Павла ІІ» (Автор П. Скавронський). 

10 липня 2013 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2013, № 26, 

4-10 липня) надруковано статтю «Кіно знімається в Бердичеві» (Автор 

П. Скавронський). 

12 липня 2013 р. — взяв участь у черговому пленумі Правління Національної 

спілки краєзнавців України, який відбувся в конференц-залі Інституту 

історії України НАН України. 
24 липня 2013 р. — відповідно до наказу № 129-од по Інституту педагогіки 

НАПН України від 24.07.2013 р. нагороджений Почесною грамотою «за 

вагомий внесок у розвиток педагогічної науки, творчу співпрацю з 
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Інститутом педагогіки НАПН України та активну участь у апробації 

та впровадженні педагогічних інновацій» за підписом директора 

Інституту  педагогіки НАПН України, доктора педагогічних наук, 

професора О. М. Топузова. 

9 серпня 2013 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2013, № 32) 
опубліковано статтю «Табір "Супутник" — моя гордість і слава» 

(Автор А. М. Цвєткова), частина якої присвячена краєзнавчій 

діяльності нинішнього директора Музею історії міста Бердичева Павла 

Скавронського, «відомого організатора краєзнавчого руху…». 

5 вересня 2013 р. — напередодні проведення ювілейних міжнародних змагань 

з стрибків у висоту, Х меморіалу Віталія Олексійовича Лонського, 

приймав почесних відвідувачів музею і особисто проводив екскурсію: 

видатного радянського легкоатлета, десятиборця, екс-рекордсмена 

світу, Олімпійського чемпіона, учасника трьох Олімпійських ігор 

Миколу Вікторовича Авілова та його дружину Валентину Василівну 

Авілову (Козир) — майстра спорту міжнародного класу з легкої 
атлетики, бронзову призерку Олімпійських ігор (1968 р.) з стрибків у 

висоту, яка на той час мала особистий рекорд 1 м 83 см. Супроводжував 

гостей наш земляк, продовжувач справи свого батька, тренер з легкої 

атлетики, нині Заслужений тренер України Ігор Віталійович Лонський. 

18 вересня 2013 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2013, 

№ 35, 12-18 вересня) надруковано статтю «Олімпійський чемпіон — 

гість музею» (Автор П. Скавронський). ― Про Авілова М. В. 

26 вересня 2013 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Бібліотеки у збереженні культурної 

спадщини», присвяченій 75-й річниці Житомирської обласної 

бібліотеки для дітей, яка відбулася в м. Житомирі на базі Житомирської 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича. ― В 
науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь «З 

історії формування фонду Бібліотеки Російської Академії наук 

українськими книгами» (С. 328-337) та статті «Бердичівська 

монастирська книгозбірня у фондах Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського» (С. 321-327, співавтор Захарчук Н. М.), 

«Відомий український вчений О. П. Романчук — випускник 

Бердичівського медичного училища» (С. 307-314, співавтор 

Скавронська М. В.), «Вивчення поетичної творчості Михайла 

Пасічника на уроках української літератури» (С. 264-272, співавтор 

Дурава Н. Л.). 

27-29 вересня 2013 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Міжнародній 
науковій військово-історичній конференції «Кримська війна: історія та 

уроки. 1853-1856 рр.», яка відбулась в м. Севастополі, Автономної 

республіки Крим, на базі Центральної військової туристичної бази 
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«Севастополь». ― В науковому збірнику матеріалів конференції 

опубліковано доповідь: «Василь Завойко — організатор і керівник 

оборони Петропавловська під час Кримської війни (1853-1856 рр.)» 

(С. 57-62). 

30 вересня 2013 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 
Міністерства освіти і науки України «Географія та економіка в сучасній 

школі» (2013, № 9) опубліковано статтю «Українськими стежками 

Санкт-Петербурга» (Початок) (С. 42-44, автор Скавронський П. С.). 

2 жовтня 2013 р. — взяв участь у відкритті кімнати історії професійних спілок 

освітян міста Бердичева в приміщенні навчально-виховного комплексу 

«Школа-гімназія-ліцей» № 10 і виступив на відкритті з привітальним 

словом. 

3 жовтня 2013 р. — нагороджений Почесною грамотою Житомирської 

обласної організації профспілки працівників освіти і науки України «за 

багаторічну плідну співпрацю з галузевою Профспілкою щодо захисту 

трудових і соціально-економічних прав та інтересів спілчан і з нагоди 
Дня працівників освіти». 

4 жовтня 2013р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

науковій конференції, присвяченій розвитку музейної справи та 

краєзнавства на Волині, яка відбулась в м. Рівне на базі Рівненського 

обласного краєзнавчого музею. ― В наукових записках Рівненського 

обласного краєзнавчого музею опубліковано доповідь «Лауреат премії 

імені Дмитра Яворницького — М. Ю. Костриця» (С. 212-220). 

11 жовтня 2013 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» 

надруковано статтю «Профспілка святкує…» (Співавтори Т. Панасюк, 

Ж. Козачук), де повідомляється про відкриття кімнати історії 

професійних спілок освітян міста Бердичева в приміщенні навчально-

виховного комплексу «Школа-гімназія-ліцей» № 10 і участь в святі 
ветеранів педагогічної праці, в тому числі Скавронського П. С. 

18 жовтня 2013 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2013, 

№ 42) надруковано статтю «Пам’яті колеги» (Автор П. Скавронський). 

― Про Мудрака В. Ф. 

18 жовтня 2013 р. — взяв участь у ІІ Всеукраїнському історико-

культурологічному форумі «Сікорські читання», який відбувся на базі 

Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 

програма якого включала: вручення Національною спілкою краєзнавців 

України щорічної Премії імені Героя України Михайла Сікорського, що 

відбулася під час спільного засідання президії Національної спілки 
краєзнавців України та вченої ради Переяслав-Хмельницького 

державного педагогічного педагогічного університету імені Григорія 

Сковороди, урочистий концерт «Чудотворцю музейної справи», 
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презентацію особистого архіву М. І. Сікорського, проведення круглих 

столів «Михайло Сікорський у культурному просторі України» та 

«Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті». 

23 жовтня 2013 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2013, 

№ 40, 17-23 жовтня) надруковано статтю «Козацькі часи і наш край» 
(Автор П. Скавронський). 

23 жовтня 2013 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2013, 

№ 40, 17-23 жовтня) надруковано статтю «Пам’яті колеги» (Автор 

П. Скавронський. — Про Мудрака В. Ф.). 

29 жовтня 2013 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 

урочистому відкритті персональної виставки виробів різьбяра по 

дереву, майстра народного мистецтва, бердичівлянина Валерія 

Земнухова у виставковій залі Музею історії міста Бердичева.  

30 жовтня 2013 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2013, 

№ 41, 24-30 жовтня) надруковано статтю «Бібліотеки у збереженні 

культурної спадщини» (Автор П. Скавронський). — Про участь 
краєзнавців Бердичева у Всеукраїнській науково-краєзнавчій конференції 

присвяченій 75-річчю Житомирської обласної бібліотеки для дітей. 

8 листопада 2013 р. — в обласній газеті «Житомирщина» (2013, № 124) 

надруковано статтю «Розвиваючи традиції краєзнавства» (Автор 

П. Скавронський). — Про Грузську Л. П. 

13 листопада 2013 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2013, 

№ 42, 7-13 листопада) надруковано статтю «Історія та уроки кримської 

війни з погляду бердичівлян» (Автор П. Скавронський. — Про участь 

краєзнавців Бердичева у Міжнародній науковій військово-історичній 

конференції у м. Севастополі). 

13 листопада 2013 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2013, 

№ 42, 7-13 листопада) надруковано статтю «Розвиток музейної справи 
та краєзнавства» (Автор П. Скавронський). — Про участь краєзнавців 

Бердичева у науковій конференції присвяченій розвитку музейної справи 

та краєзнавства, яка відбулась у Рівненському обласному краєзнавчому 

музеї. 

20 листопада 2013 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Бібліотечне краєзнавство у 

культурному просторі України», яка відбулась в м. Києві на базі 

Національної історичної бібліотеки України.  ― В науковому збірнику 

матеріалів конференції опубліковано доповідь: «Бердичівська 

монастирська книгозбірня у фондах Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського» (С. 51-60, співавтор Захарчук Н. М.) та стаття 
«З історії формування фонду Бібліотеки Російської Академії наук 

українськими книгами» (С. 180-195). 
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20 листопада 2013 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2013, 

№ 43, с. 1) опубліковано редакційну статтю «Бердичівські журналісти 

обрали собі голову», в якій повідомляється, що «Новим головою БМРО 

НСЖУ обрано редактора газети «Бердичівські новини» Віталія 

Березовенка. Секретарем правління обрали Павла СКАВРОНСЬКОГО». 
21 листопада 2013 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

науково-краєзнавчій конференції «Природниче краєзнавство 

Житомирщини-Волині: історія та сучасність», яка відбулась в 

м. Житомирі на базі Житомирської обласної універсальної наукової 

бібліотеки імені О. Ольжича. ― В науковому збірнику матеріалів 

конференції опубліковано доповідь «Уродженка Бердичева Тетяна 

Берегова — всесвітньо відомий український фізіолог» (С. 205-212) та 

статті «Одна з наймолодших докторів біологічних наук на Україні — 

бердичівлянка Т. М. Фалалєєва» (С. 192-199, співавтор Цвєткова А. М.), 

«Л. П. Грузська — серед перших лауреатів премії імені Михайла 

Сікорського» (С. 243-251). 
22 листопада 2013 р. — взяв участь в роботі засідання урочистого  пленуму 

Правління Національної спілки краєзнавців України, який відбувся в 

гуманітарному корпусі Національного педагогічного університету 

ім. М. П. Драгоманова на якому відбулося вручення Всеукраїнської 

премії імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців 

України, затвердили програму відзначення Національною спілкою 

краєзнавців України 200-річчя від дня народження Т. Шевченка. 

23 листопада 2013 р. — пощастило особисто зустрітись і поспілкуватись з 

відомою радянською і російською актрисою театру та кіно, артисткою 

Московського академічного театру імені В. Маяковського Тетяною 

Орловою, яка побувала в Музеї історії міста Бердичева в ході 

ознайомлення з Бердичевом. Більше години вона з цікавістю оглядала 
експозиції музею та слухала розповідь наукового співробітника про 

минуле міста. Особливо її цікавив період 1945-1975 рр. описаний в п’єсі 

Фрідріха Горенштейна «Бердичів». Метою її приїзду в Бердичів було 

ознайомлення з містом для того «щоб вжитись в роль», яку вона мала 

грати в своєму театрі, який вперше в історії ставив спектакль 

«Бердичів» за однойменно п’єсою Фрідріха Горенштейна (головна роль 

Рахіль), дитинство якого і сам сюжет його п’єси були пов’язані 

безпосередньо з нашим містом. Коли вона вийшла з музею, ми 

прочитали її дуже позитивний відгук в книзі відгуків, і вирішили 

наздогнати її і з нею поспілкуватись. Після цього її подальша екскурсія 

по єврейських місцях Бердичева з відвідуванням специфічних 
«єврейських двориків», синагог та інших пам’ятних місць, пов’язаних з 

життям та діяльністю бердичівського єврейства, відбувалась вже того 

дня під супроводом директора музею. 
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29 листопада 2013 р. — взяв участь в організації, підготовці та урочистому 

відкритті персональної мистецької виставки різьбяра по дереву та 

фотохудожника Земнухова В. Г., яка була приурочена до ювілею — 60-

річчю від дня його народження. 

4 грудня 2013 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2013, № 45, 
28 листопада – 4 грудня) надруковано статтю «Природниче 

краєзнавство Житомирщини» (Автор П. Скавронський). ― Про 

проведення в Житомирі науково-краєзнавчої конференції. 

11 грудня 2013 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2013, № 46, 

5-11 грудня) надруковано статтю «Відома актриса Тетяна Орлова — 

гість музею» (Автор П. Скавронський). 

12 грудня 2013 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 

урочистому відкритті персональної виставки живописних робіт 

бердичівлянки, студентки магістратури Львівської національної 

академії мистецтв Катерини Сівко «Дзеркало душі» у виставковій залі 

Музею історії міста Бердичева. 
18 грудня 2013 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2013, № 47, 

12-18 грудня) надруковано статтю «Виставка ювіляра» (Автор 

П. Скавронський). — Про виставку Земнухова В. Г. у виставковій залі 

Музею історії міста Бердичева). 

27 грудня 2013 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2013, № 52) 

надруковано статтю «Претенденти на національну премію» (Автор 

П. Скавронський). — Про Пасічника М. П. та Степовика Д. В. 

27 грудня 2013 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 

урочистому відкритті VІ звітної виставки у виставковій залі Музею 

історії міста Бердичева «Тобі Боже, слава!!!», членів фотоклубу 

«БердичевЪ», який працював на базі міського Палацу культури імені 

Олексія Шабельника. 
31 грудня 2013 р. — в збірнику наукових праць «Україна: географія цілей та 

можливостей» опубліковано статтю «Нові тенденції в розвитку 

методики роботи з картою в незалежній Україні (1991-2012 рр.)» (Т. 3, 

Київ, ФОП «Лисенко М. М.», 2012, С. 385-390, співавтори 

Скавронський В. П., Скавронський П. С.). 

2014 рік 

5 січня 2014 р. — разом з представниками трудового колективу Музею історії 

міста Бердичева взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 70-ї 

річниці визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, 

який відбувся на Соборній площі, біля меморіалу Вічного вогню. 

15 січня 2014 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2014, № 1, 9-
15 січня) надруковано статтю «Книгу бердичівлянина номіновано на 

Шевченківську премію» (Автор П. Скавронський). ― Про 

Степовика Д. В. 
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17 січня 2014 р. — рішенням Президії правління Національної спілки 

краєзнавців України від 17.01.2014 р. (протокол № 1) нагороджений 

грамотою «за значний внесок у розвиток краєзнавчого руху України». 

21 січня 2014 р. — взяв участь в організації, підготовці та урочистому 

відкритті виставки фоторобіт членів громадської організації 
«Бердичівська фотографічна фундація» у виставковому залі Музею 

історії міста Бердичева, яка була присвячена першій річниці з дня 

створення цієї організації і мала назву «Фотовернісаж». 

12 лютого 2014 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2014, № 5, 

6-12 лютого) надруковано статтю «Звітує фотоклуб "БердичевЪ"» 

(Автор П. Скавронський). 

21 лютого 2014 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2014, № 8) 

надруковано статтю «Шановні Бердичівляни!» (Автор П. Скавронський. 

— Звернення до бердичівлян). 

26 лютого 2014 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2014, № 7, 

29-26 лютого) надруковано статтю «Шановні Бердичівляни!» (Автор 
П. Скавронський). — Звернення до бердичівлян. 

27 лютого 2014 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2014, № 8, 

27 лютого – 5 березня) надруковано статтю «Шановні Бердичівляни!» 

(Автор П. Скавронський). ― Звернення до бердичівлян. 

9 березня 2014 р. — взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника 

Т. Шевченку, у ході вулицею Європейською від пам’ятника до міського 

Палацу культури ім. О. Шабельника та у зібранні громадськості з нагод 

200-річчя з дня народження Кобзаря, де звучало пророче Тарасове 

слово. 

12 березня 2014 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2014, № 9, 

6-12 березня) надруковано статтю «Бердичів і Шевченко» (Автор 

П. Скавронський). 
23 квітня 2014 р. — в Бердичеві працювала науково-краєзнавча експедиція 

Національної Спілки краєзнавців України, яка присвятила свою роботу 

музейному краєзнавству. Для членів експедиції було проведено 

екскурсію містом (екскурсовод — голова правління міської організації 

НСКУ Скавронський П. С.) в ході якої проаналізовано основні етапи 

розвитку Бердичева, ознайомлено з історико-архітектурними 

пам’ятками. В Музеї історії міста Бердичеві відбулась зустріч членів 

експедиції із колективом музею та місцевими краєзнавцями. Після 

зустрічі краєзнавці оглянули експозицію музею, спілкувались з 

працівниками музею. 

13-17 травня 2014 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Міжнародному 
науковому семінарі «Тарас Шевченко і його петербурзьке оточення» 

присвяченому 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка, який 

відбувся в м. Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) на базі Бібліотеки 
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Російської Академії наук. ― В науковому збірнику матеріалів семінару 

опублікована доповідь: «Тарас Шевченко і Бердичів» (С. 87-102, 

співавтор: Петрівська О. В.) і стаття «Україна відзначає 200-річчя від 

дня народження Тараса Шевченка» (С. 32-49, співавтор: 

Цвєткова А. М.). 
14 травня 2014 р. — нагороджений грамотою регіональної громадської 

організації Українська національно-культурна автономія Санкт-

Петербургу «за участь в ХІV міжнародному семінарі "Тарас Шевченко і 

його Петербурзьке оточення" (до 200-річчя з дня народження)». 

30 травня 2014 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 

урочистому відкритті виставки творчого доробку викладачів 

Бердичівської дитячої художньої школи, виконаних в різних техніках 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, у виставковій 

залі Музею історії міста Бердичева. 

11 червня 2014 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2014, № 22, 

5-11 червня, с. 2) надруковано статтю «Викладачі художньої школи 
влаштували виставку» (Автор П. Скавронський). 

11 червня 2014 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2014, № 22, 

5-11 червня, с. 2) надруковано статтю «Бердичівський краєзнавець 

Павло Скавронський видав свою книгу» (Автор Н. Л. Дурава, головний 

зберігач фондів музею). — Про видання книги П. Скавронського «Мила 

моя сторона». 

14 червня 2014 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2014, № 21, 

29 травня – 4 червня) надруковано статтю «Бердичівляни пройшли 

російськими слідами Тараса Шевченка» (Автор П. Скавронський). ― 

Про участь краєзнавців Бердичева в ХІV Міжнародному науковому 

семінарі «Тарас Шевченко та його Петербурзьке оточення (до 200-

річчя від дня народження)», який відбувся в Санкт-Петербурзі. 
15 червня 2014 р. — взяв активну участь в організації та оновленні експозиції 

музейної зали історії медицини в Музеї історії міста Бердичева та 

презентації оновленої музейної кімнати. 

30 червня 2014 р. — у всеукраїнському науковому журналі Національної 

спілки краєзнавства України «Краєзнавство» (2014, № 2) опубліковано 

статтю «Пам’яті лауреата премії імені Дмитра Яворницького — 

М. Ю. Костриці» (С. 203-210, автор Скавронський П. С.). 

4 липня 2014 р. — взяв участь в засіданні Правління Житомирської обласної 

організації Національної спілки краєзнавців України, яке відбулось в 

м. Житомирі в приміщенні Житомирського обласного краєзнавчого 

музею. Вирішили: провести звітно-виборну конференцію Житомирської 
обласної організації НСКУ в м. Житомирі 19 серпня 2014 р. 

4 липня 2014 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2014, № 27, 

с. 4) надруковано статтю «Нова книга Павла Скавронського» (Автор 
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Н. Л. Дурава, головний зберігач фондів музею). — Про видання книги 

П. Скавронського «Мила моя сторона». 

4 липня 2014 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2014, № 27, 

с. 3) надруковано привітання з днем народження та ювілеєм від Ради 

міської організації ветеранів України ветеранам війни, активістам 
ветеранського руху, а тому числі : 15 липня — Павла Степановича 

Скавронського, активіста міської організації ветеранів, директора музею 

м. Бердичева. 

11 липня 2014 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2014, № 28) 

надруковано привітання з днем народження, «що настає 15 липня, 

директора музею Павла Степановича Скавронського» від колективу 

Музею історії міста Бердичева. 

12 липня 2014 р. — взяв участь в урочистому засіданні правління Національної 

спілки краєзнавців України, що було приурочено до дня народження 

П. Т. Тронька (12 липня 1915 р.), і яке відбулося в актовій залі 

приміщення Інституту історії України НАН України в м. Києві, за 
участю краєзнавчого активу та широкої громадськості, численних 

представників засобів масової інформації — отримав 

загальноукраїнську краєзнавчу Премію імені академіка Петра Тронька 

Національної спілки краєзнавців України за науково-організаційну та 

просвітницьку діяльність в краєзнавстві та звання «Лауреат Премії імені 

академіка Петра Тронька». 

15 липня 2014 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2014, № 55, с. 3) 

надруковано статтю «Павло Скавронський — гордість нашого краю (До 

65-річчя від дня народження)» (Початок, автор Бедь М. М.). ― Про 

життя та діяльність СКАВРОНСЬКОГО П.С.). 

18 липня 2014 р. — в міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2014, № 56, с. 3) 

надруковано статтю «Павло Скавронський — гордість нашого краю (До 
65-річчя від дня народження)» (Продовження, автор Бедь М. М.) ― 

Про життя та діяльність СКАВРОНСЬКОГО П. С.). 

29 липня 2014 р. — в обласній газеті «Житомирщина» (2014, № 76-77) 

опубліковано замітку «Премія — відомому краєзнавцю» (Автор 

Б. Лісовський), де повідомляється, що «… доктор історичних наук, 

заступник директора Інституту історії України НАНУ Олександр 

Реєнт відзначив велику організаційну діяльність краєзнавця. Саме у 

Бердичеві під керівництвом Павла СТЕПАНОВИЧА у різні роки було 

проведено чотири всеукраїнських науково-практичних конференції, а 

його краєзнавчий доробок становить близько 200 наукових статей, 

опублікованих у вітчизняних та зарубіжних збірниках і журналах. Його 
книга «Мила моя сторона» здобула велику популярність в області. 

Краєзнавця нагородили дипломом, почесним знаком. Премію він, до речі, 

як і інші лауреати, передав для потреб української армії». 
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30 липня 2014 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2014, № 29, 

24-30 липня) надруковано статтю «Краєзнавча нагорода Павла 

Скавронського» (Автор Н. Дурава) — Про нагородження директора 

музею СКАВРОНСЬКОГО П. С. загальноукраїнською краєзнавчою 

Премією імені академіка Петра Тронька Національної спілки 
краєзнавців України за науково-організаційну та просвітницьку 

діяльність в краєзнавстві та присвоєння йому звання «Лауреат Премії 

імені академіка Петра Тронька». 

19 серпня 2014 р. — взяв участь в роботі звітно-виборної конференції 

Житомирської обласної організації Національної спілки краєзнавців 

України, яка відбулась в м. Житомирі в конференц-залі Житомирської 

обласної універсальної наукової бібліотеки імені О. Ольжича. Обраний 

членом правління Житомирської обласної організації НСКУ. 

19 серпня 2014 р. — взяв участь в організаційному засіданні новообраного 

правління Житомирської обласної організації НСКУ, яке відбулась в 

м. Житомирі в конференц-залі Житомирської обласної універсальної 
наукової бібліотеки імені О. Ольжича. Обраний головою правління 

Житомирської обласної організації НСКУ. 

29 серпня 2014 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2014, № 36, 

с. 1) під рубрикою «Колонка редактора» опубліковано повідомлення 

«Павло Скавронський — головний краєзнавець Житомирської області» 

(Автор В. Кравченко). — Про обрання СКАВРОНСЬКОГО П. С. 

головою правління Житомирської обласної організації Національної 

спілки краєзнавців України). 

31 серпня 2014 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та економіка в сучасній 

школі» (2014, № 7-8) опубліковано статтю «Міжнародний семінар у 

Санкт-Петербурзі» (С. 44-46, автор Скавронський П. С.). 
3 вересня 2014 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Міжнародній 

науковій конференції, присвяченій 200-річчю від дня народження 

Т. Г. Шевченка, яка відбулась в м. Рівне на базі Рівненського обласного 

краєзнавчого музею. ― В наукових записках Рівненського обласного 

краєзнавчого музею матеріалів конференції опубліковано доповідь 

«Краєзнавці Бердичева відвідали виставку творів Тараса Шевченка в 

бібліотеці Російської Академії наук» (С. 110-116) та стаття 

«Образотворче мистецтво Великого Кобзаря» (С. 12-14, співавтор 

Бедь М. М.). 

19 вересня 2014р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2014, № 38) 

надруковано статтю «Оцінка фахівця» (Автор П. Скавронський). 
21-26 вересня 2014 р. — взяв участь у тренінгу з написання проектів для участі 

в конкурсі на отримання Гранту Європейського Союзу по програмі 
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Територіального співробітництва країн Східного партнерства, який 

відбувся у м. Рівне. 

26 вересня 2014 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Міжнародній 

науковій історико-краєзнавчій конференції «Щит і меч землі 

Дубенської: воєнна історія краю», присвяченій 500-річчю Оршанської 
битви, 100-річчю від початку І-ї світової війни та 70-ій річниці 

визволення України від німецько-фашистських загарбників, яка 

відбулась в м. Дубно Рівненської області на базі Державного історико-

культурного заповідника. ― В науковому збірнику матеріалів 

конференції опубліковано доповідь: «Київська оборонна операція в ході 

визволення території Житомирської області від німецько-

фашистських загарбників (13 листопада – 22 грудня 1943 року)» 

(С. 193-198, співавтор: Бедь М. М.). 

1 жовтня 2014 р. — брав участь в засіданні Президії правління Національної 

спілки краєзнавців України, яке відбулось в залі засідань НСКУ в 

приміщенні Інституту Історії НАН України в Києві. 
.24-25 жовтня 2014 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на 

Всеукраїнській науковій історико-краєзнавчій конференції «Краєзнавча 

Шевченкіана України», присвяченій 200-річчю від дня народження 

Т. Г. Шевченка, яка відбулась в м. Каневі Черкаської обл. на базі 

Шевченківського національного заповідника. ― В науковому збірнику 

матеріалів конференції опубліковано доповідь: «Україна вшановує 

Тараса Шевченка (За матеріалами газети «Голос України»)» (С. 37-48, 

співавтор Цвєткова А. М.). 

31 жовтня 2014 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та економіка в сучасній 

школі» (2014, № 10) опубліковано статтю «Українськими стежками 

Санкт-Петербурга» (Продовження, с. 44-45, автор 
Скавронський П. С.). 

7 листопада 2014 р. — в обласній газеті «Житомирщина» (2014, с. 6) 

опубліковано статтю «Салют Бердичеву!» (Автор В. Степовий), в якій 

повідомляється, що «Нещодавно у продаж надійшла цікава книга 

(магазин «Транзит-С»), автором якої є голова Бердичівської 

регіональної організації Національної спілки краєзнавців України, 

директор Музею історії міста Бердичева Павло СКАВРОНСЬКИЙ. 

Книга з милозвучною назвою «Мила моя сторона» містить краєзнавчі 

нариси з історії, географії, економіки й культури Бердичева та 

Бердичівського району». 

20 листопада 2014 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 
науковій історико-краєзнавчій конференції, присвяченій 25-річчю з часу 

створення Волинської обласної організації Національної спілки 

краєзнавців України, яка відбулась в м. Луцьку на базі історичного 
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факультету Східноєвропейського національного університету 

ім. Л. Українки. ― В науковому збірнику матеріалів конференції 

опубліковано доповідь: «Творча співпраця краєзнавців Волині та 

Житомирщини» (С. 37-48. — Співавтор Цвєткова А. М.). 

14 листопада 2014 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 
урочистому відкритті першої персональної виставки картин художника 

та директора Бердичівської художньої школи Яцюка М. С. у 

виставковій залі Музею історії міста Бердичева, яка була присвячена 35-

річчю створення художньої школи. 

8 грудня 2014 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та урочистому 

відкритті персональної фотовиставки В’ячеслава Міщенка «Дзеркало 

душі» у виставковій залі Музею історії міста Бердичева. 

17 грудня 2014 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2014, № 48, 

11-17 грудня, с. 5) надруковано статтю «Рада ветеранів проводить 

огляд музеїв навчальних закладів» (Автор С. С. Желєзняк), в якій 

розповідається про проведення огляду музеїв навчальних закладів 
Бердичева комісією, в складі якої працював член комісії, директор 

музею Скавронський Павло Степанович та оглянув музеї шкіл 

№№ 8, 10, 11, 15, школи-інтернат та ПТУ № 4. 

24 грудня 2014 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та відкритті 

фотовиставки «Тобі, Боже, слава!» фотоклубу «БердичевЪ» у 

виставковій залі Музею історії міста Бердичева. 

26 грудня 2014 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на І Волинських 

обласних краєзнавчих читаннях, присвячених пам’яті Григорія 

Гуртового до 90-річчя від дня його народження, які відбулись в 

смт Торчин, Луцького р-ну Волинської обл. на базі Торчинського 

народного історичного музею. ― В науковому збірнику матеріалів 

конференції опубліковано доповідь: «Виставка «Ігнацій Ян 
Падеревський (1860-1941): поляк, європеєць, державний діяч, митець» в 

музеї історії міста Бердичева» (С. 156-163) та стаття «Вшанування 

Тараса Шевченка в Бердичеві» (С. 259-265). 

Грудень 2014 р. — в освітньо-пізнавальному часописі про Україну та українців 

діаспори «Український дім» (2014, число 3, с. 2-3), який видається 

Центром гуманітарної співпраці з українською діаспорою Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя, опубліковано статтю 

«Шевченкове братолюбіє об’єднало українців і росіян» (Автор 

Л. Ромащенко). ― Про проведення в Санкт-Петербурзі (Російська 

Федерація) 13-17 травня 2014 р. Міжнародного наукового семінару 

«Тарас Шевченко і його петербурзьке оточення» присвяченому 
200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка, та «виступ директора 

Музею історії м. Бердичева, члена Національної спілки журналістів 

України Павла СКАВРОНСЬКОГО та Ангеліни Цвєткової, котрі, як 
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годиться, приїхали не з порожніми руками, а презентували 

організаторам чудові подарунки шевченківської (ювілейної) тематики». 

2015 рік 

5 січня 2014 р. — разом з представниками трудового колективу Музею історії 

міста Бердичева взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 71-ї 
річниці визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, 

який відбувся на Соборній площі, біля меморіалу Вічного вогню. 

6 січня 2015 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2015, № 1-2, с. 3) 

опубліковано статтю «Влітку в Бердичеві відбудеться велика 

краєзнавча конференція» (Автор О. Доманський). — Про рішення 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 24.12.2014 р. 

«Провести 25-26 червня 2015 року в м. Бердичеві Всеукраїнську 

науково-краєзнавчу конференцію "Бердичів від давнини до сьогодення"», 

в якій перелічено склад організаційного комітету, в тому числі в його 

складі названий: «СКАВРОНСЬКИЙ П. С. (голова правління обласної 

спілки краєзнавців, директор Музею історії Бердичева)». 
6 січня 2015 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» опубліковано 

статтю «Культурну спадщину Бердичева переоцінили» (Автор 

А. Богданович. — Про підготовку буклету з усіма пам’ятками історії 

та культури Бердичева), в якій поміщено коментар «… директора 

Музею історії міста Павла СКАВРОНСЬКОГО — незабаром для уваги 

туристів та усіх бердичівлян презентують буклет, у якому будуть 

зібрані усі пам’ятки культури, історії та архітектури, варті уваги». 

14 січня 2015 р. — взяв участь в проведенні церемонії вшанування мешканців 

міста, відзначення перемог та здобутків бердичівлян на сцені міського 

Палацу культури, яка мала назву «Бердичів — це Україна». Отримав 

відзнаку в напрямку «Бердичів — муза для митця», як автор збірника 

краєзнавчих нарисів з історії, економіки та культури рідного краю 
«Мила моя сторона» та як Лауреат премії ім. П. Тронька. 

15 січня 2015 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Регіональній 

науково-краєзнавчій конференції, присвяченій 71-й річниці визволення 

міста Новограда-Волинського і Звягельщини від німецько-нацистської 

окупації, 70-річчю визволення України і 70-річчю Великої Перемоги, 

яка відбулась в м. Новоград-Волинську, Житомирської обл. на базі 

музею-садиби родини Косачів. ― В науковому збірнику матеріалів 

конференції опубліковано доповідь «Житомирщина у вогні війни 1941-

1945 років» (С. 114-123) та статті «Бойові дії за визволення 

Житомирщини від нацистських окупантів в ході Київської 

наступальної операції (3 листопада – 13 листопада 1943 року)» (С. 207-
218, співавтор: Бедь М. М.), «Недоспівана пісня митця…» (С. 389-406). 

15 січня 2015 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, № 2, 

с. 11) опубліковано інформаційний лист про проведення в м. Бердичеві 
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25-26 червня 2015 р. Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції з 

міжнародною участю «Бердичів від давнини до сьогодення» та 

прохання надсилати матеріали до конференції до 1 травня директору 

музею Скавронському П. С. 

22 січня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, № 3, 
с. 2-3) опубліковано святковий репортаж «Бердичеву є ким пишатися» 

(Автор В. Ковтонюк). ―. Про проведення в місті ІХ щорічної церемонії 

відзначення досягнень та здобутків бердичівлян, в ході якої отримав 

відзнаку в напрямку «Бердичів — муза для митця» Павло Скавронський, 

автор виданої книги та Лауреат Премії імені академіка Петра 

Тронька. 

28 січня 2015 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2015, № 2, 

с. 2-5) опубліковано репортаж «"Бердичів — це Україна", таку назву 

мала щорічна церемонія відзначення перемог та здобутків 

бердичівлян», в якому повідомлено про отримання головою правління 

Житомирської обласної організації Національної спілки краєзнавців 
України Павлом Скавронським відзнаки в напрямку «Бердичів — муза 

для митця», як автора збірника краєзнавчих нарисів з історії, економіки 

та культури рідного краю «Мила моя сторона» та як Лауреата премії 

ім. П. Тронька. 

4 лютого 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2015, № 3, 

29 січня – 4 лютого) надруковано статтю «Краєзнавці Бердичева — 

учасники конференції в Новограді-Волинському» (Автор 

П. Скавронський. 

12 лютого 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 6) надруковано статтю «Дивовижна доля Платона Скржинського» 

(Автор П. Скавронський). 

12 лютого 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 
№ 6) надруковано статтю «Анатолій Горобчук — володар обласної 

краєзнавчої премії» (Автор П. Скавронський). 

19 лютого 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 7) надруковано статтю «Події за часів першої світової війни в 

Бердичеві» (Початок, с. 6, автор П. Скавронський. 

20 лютого 2015 р. — взяв активну участь в організації, створенні та 

безпосередньому монтуванні нової експозиції «Не затихає рани 

біль…», присвяченої учасникам сучасних бойових дій проти 

сепаратистів на сході України за збереження цілісності нашої держави, 

доля яких пов’язана безпосередньо з містом Бердичевом. 

26 лютого 2015 р. — взяв участь у круглому столі «Екологічні проблеми 
Житомирської області та шляхи їх розв’язання», який відбувся в 

м. Житомирі в конференц-залі прес-центру Житомирської обласної 

адміністрації. 
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26 лютого 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 8) надруковано статтю «Події часів першої світової війни в 

Бердичеві» (Закінчення, с. 6, автор П. Скавронський). 

5 березня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 9) надруковано статтю «Краєзнавство в Бердичівському краї (від 
ХІХ до середини ХХ ст.)» (С. 6, автор П. Скавронський). 

5 березня 2015 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 

урочистому відкритті виставки живопису «Жінка надихає» 

бердичівської Спілки художників і народних майстрів «Вернісаж» у 

виставковій залі Музею  історії міста Бердичева. 

9 березня 2015 р. — взяв участь у традиційній церемонії покладання квітів до 

підніжжя пам’ятника Т. Шевченка з нагоди 201 річниці від дня його 

народження. 

12 березня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 10) надруковано статтю «Краєзнавство в Бердичівському краї (від 

середини ХХ ст. до сьогодення)» (С. 6, автор П. Скавронський). 
13 березня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2015, 

№ 11) надруковано статтю «Довідник про музеї Житомирщини» (С. 4, 

автор П. Скавронський). 

16 березня 2015 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 

урочистому відкритті виставки робіт майстра народного мистецтва 

Ольги Дзюрбей та живописних творів її батька Яцюка О. С. «Палітра 

поколінь» у виставковій залі Музею історії міста Бердичева.  

25 березня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2015, № 8, 

19-25 березня) надруковано статтю «Жінка надихає…» (Автор 

П. Скавронський). — Про виставку Спілки художників і народних 

майстрів «Вернісаж» в Музеї  історії міста Бердичева. 

26 березня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 
№ 12) надруковано статтю «Мостовий В. Й. — вчений і воїн, гордість 

Бердичівщини» (Співавтори М.. Бедь, П. Скавронський).  

26 березня 2015 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 12, с. 4) опубліковано статтю «Неперевершений світ тепла та 

яскравих фарб на полотнах бердичівської майстрині» (Автор 

В. Ковтонюк). — Про відкриття та роботу виставки бердичівської 

художниці Ольги Дзюрбей та живописних робіт її батька «Палітра 

поколінь». Стаття проілюстрована фотознімком з постатями 

Бабич В. Є., Скавронського П. С. та Дзюрбей О. О. на фоні художніх 

творів у виставковій залі Музею історії міста Бердичева. 

1 квітня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2015, № 9, 
26 березня – 1 квітня) надруковано статтю «Не затихає рани біль…» 

(Автор П. Скавронський). — Про нову експозицію в Музеї історії міста 
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Бердичева, яка присвячена учасникам сучасних бойових дій проти 

сепаратистів на сході України. 

2 квітня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 13) надруковано статтю «Бердичів — не Полісся» (С. 6, автор 

П. Скавронський). 
2 квітня 2015 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та урочистому 

відкритті персональної виставки учениці другого класу Бердичівської 

художньої школи Інни Августинської у виставковій залі Музею історії 

міста Бердичева. 

10 квітня 2015 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2015, № 29, с. 3) 

опубліковано замітку «Мальовниче розмаїття юної бердичівлянки» 

(Автор А. Запорожан). ― Про хід відкриття персональної виставки 

учениці другого класу Бердичівської художньої школи Інни 

Августинської у виставковій залі Музею історії міста Бердичева та 

виступ безпосередньо на відкритті керівника Бердичівського міського 

музею П. С. Скавронського, який «… після теплих привітань і 
побажань творчого довголіття, висловив своє сподівання і на 

подальшу співпрацю закладів культури, яке триває вже немало 

років…». 

16 квітня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 15) надруковано статтю «Вогонь війни на Житомирщині» (С. 6, 

автор П. Скавронський). ― Про події Другої світової війни на 

території Житомирської обл. 

22 квітня 2015 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2015, 

№ 11, 12, 16-22 квітня, с. 5) опубліковано замітку «Мальовниче 

розмаїття…» (Автор А. Запорожан). ― Про хід відкриття 

персональної виставки учениці другого класу Бердичівської художньої 

школи Інни Августинської у виставковій залі Музею історії міста 
Бердичева та виступ безпосередньо на відкритті керівника 

Бердичівського міського музею П. С. Скавронського, який «… після 

теплих привітань і побажань творчого довголіття, висловив своє 

сподівання і на подальшу співпрацю закладів культури, яке триває вже 

немало років…». 

23 квітня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 16) надруковано статтю «24-та стрілецька Бердичівська дивізія і 

наш край» (С. 6, співавтори М. Бедь, П. Скавронський). 

28 квітня 2015 р. — взяв участь і виступив на міській краєзнавчій читацькій 

конференції «Бердичів — жива пам’ять: історія і сьогодення» (зустріч 

краєзнавців Бердичівщини з шанувальниками історії рідного краю), яка 
відбулась в читальному залі Бердичівської міської центральної 

бібліотеки. 
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30 квітня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 17) надруковано статтю «Генерал-полковник М. П. Кирпонос у боях 

під Бердичевом» (Співавтори М. Бедь, П. Скавронський). 

30 квітня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 17) надруковано статтю «Напередодні дня Перемоги» (Автор 
П. Скавронський). — Про виховання учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 15 м. Бердичева. 

30 квітня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2015, № 18) 

надруковано статтю «Подаруй музею експонат» (С. 2, автор 

П. Скавронський). ― Звернення до бердичівлян. 

7 травня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 18) надруковано статтю «Експозиція подій Другої світової війни в 

Музеї історії міста Бердичева» (С. 6, співавтори Л. Коломієць, 

П. Скавронський). 

7 травня 2015 р. — у міськрайонній газеті «Бердичів» (2015, № 17, с. 2) 

опубліковано статтю «Краєзнавство — наше минуле і сьогодення» 
(Автор О. Протасевич). — Про проведення в читальному залі 

центральної міської бібліотеки Бердичева зустрічі краєзнавців 

Бердичівщини з шанувальниками історії рідного краю, де відмічено, що 

«Цікавим, інформаційно-насиченим був виступ директора Музею 

історії Бердичева, головного і почесного краєзнавця Бердичівщини 

Павла СКАВРОНСЬКОГО, автора краєзнавчих нарисів, виданих у 2014 

році до 200-річчя з дня народження Т. Г. Шеченка». 

7 травня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 18) надруковано статтю «Подаруй музею експонат» (С. 5, автор 

П. Скавронський). — Звернення до бердичівлян. 

13 травня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2015, 

№ 15, 7-13 травня) надруковано статтю «Виховуємо патріотів» (С. 8, 
автор П. Скавронський). — Про доречне оформлення вестибюлю в 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8 м. Бердичева. 

17-18 травня 2015 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Міжнародному 

науковому семінарі «Діячі науки і культури Росії і Україна (ХVІІІ-

ХХ ст.)», який відбувся в м. Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) на 

базі Бібліотеки Російської Академії наук. ― В науковому збірнику 

матеріалів конференції опубліковано доповідь: «Відомі архітектори-

будівничі ― представники кріпацької інтелігенції в Україні» (С. 285-

295, співавтор: Цвєткова А. М.). 

18 травня 2015 р. — отримав подяку Ради регіональної громадської 

організації Українська національно-культурна автономія Санкт-
Петербургу «за значний особистий внесок сприянню збереження та 

відродження української культури, традицій і звичаїв в Санкт-

Петербурзі». 
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20 травня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2015, 

№ 16, 14-20 травня) надруковано статтю «Подаруй музею експонат» 

(С. 2, автор П. Скавронський). ― Звернення до бердичівлян. 

21 травня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 20) надруковано статтю «Участь видатного вченого 
П. А. Тутковського у вирішенні проблем Бердичева» (Початок, с. 6, 

автор П. Скавронський). 

21 травня 2015 р. — у міськрайонній газеті «Бердичів» (2015, № 19, с. 2) в 

редакційній статті «Музей історії міста збагатився новими 

експонатами» відмічено, що «У Бердичеві в День музеїв приймали 

привітання та організували акцію "Подаруй музею експонат". 

Директор музею Павло СКАВРОНСЬКИЙ заздалегідь розмістив на 

місцевих інформаційних інтернет-ресурсах повідомлення про акцію, 

внаслідок чого музей збагатився цінними експонатами…». 

22-23 травня 2015 р. — взяв участь в організації та безпосередній підготовці 

роботи конференції і виступив з доповіддю на Всеукраїнській науково-
краєзнавчій конференції з міжнародною участю «Постаті землі 

Житомирської», присвяченій 120-річному ювілею видатного класика 

української літератури ХХ ст., перекладача, публіциста 

М. Т. Рильського, яка відбулась в м. Житомирі на базі Житомирської 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича та в 

с. Романівка Попільнянського району Житомирської області на базі 

Музею родини Рильських. ― В науковому збірнику матеріалів 

конференції опубліковано доповідь «Доля одного з директорів 

Бердичівського музею — Куткіна Б. В.» (С. 172-176) та статті «Постаті 

спортивної слави Бердичева в експозиції музею історії міста» (С. 310-

316, співавтор: Захарчук Н. М.), «Хроніка діяльності Житомирської 

обласної організації Національної спілки краєзнавців України (2014 р.)» 
(С. 394-400). 

27 травня 2015 р. — брав участь в урочистому пленумі Правління 

Національної спілки краєзнавців України, присвяченому 90-річному 

ювілею від створення Всеукраїнської спілки краєзнавців та 100-річю від 

дня народження Героя України, академіка П. Т. Тронька, який відбувся 

в м. Харкові на базі історичного факультету Харківського 

національного університету ім. В. Н. Каразіна.  

27 травня 2015 р. — рішенням Президії правління Національної спілки 

краєзнавців України від 27.05.2015 р. (протокол № 3) нагороджений 

грамотою «за значний внесок у розвиток краєзнавчого руху України» за 

підписом голови НСКУ, члена-кореспондента НАН України 
О. П. Реєнта. 

28 травня 2015 р. — взяв участь у науково-краєзнавчій експедиції 

Національної спілки краєзнавців України «Пам’ятні місця 
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Слобожанщини Героя України, академіка Петра Тронька», яка відбулась 

в Харківській області на Богодухівщині за маршрутом: Харків – 

Богодухів – Заброди – Кленове – Харків. 

28 травня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 21) надруковано статтю «Участь видатного вченого 
П. А. Тутковського у вирішенні проблем Бердичева» (Продовження, 

с. 6, автор П. Скавронський). 

4 червня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 22) надруковано статтю «Участь видатного вченого 

П. А. Тутковського у вирішенні проблем Бердичева» (Продовження, 

с. 6, автор П. Скавронський). 

8-10 червня 2015 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

конференції «Львів: єврейська спадщина, Вчення та устрій громади 

через віки», яка відбулась в м. Львові на базі Наукового центру іудаїки 

та єврейського мистецтва ім. Ф. Петрякової. ― В науковому збірнику 

матеріалів конференції опубліковано доповідь: «До питання про 
створення відділу історії та культури бердичівського єврейства в 

Музеї історії міста Бердичева» (С. 117-125, співавтор Дурава Н. Л). 

10 червня 2015 р. — нагороджений дипломом Наукового центру іудаїки та 

єврейського мистецтва ім. Ф. Петрякової за участь у Всеукраїнській 

конференції «Львів: єврейська спадщина, Вчення та устрій громади 

через віки» (8-10 червня 2015 р., м. Львів). 

18 червня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 23-24) надруковано статтю «Участь видатного вченого 

П. А. Тутковського у вирішенні проблем Бердичева» (Закінчення, с. 6, 

автор П. Скавронський). 

25 червня 2015 р. — взяв участь в засіданні сесії Бердичівської міської ради, де 

розглядалось питання «Про перейменування вулиць в м. Бердичеві». 
28 червня 2015 р. — взяв участь у відкритті Музею Джозефа Конрада на 

території Кляштору Босих Кармелітів у Бердичеві. 

2 липня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, № 25-

26) надруковано статтю «Дослідник природи Петро Устименко» 

(Початок, с. 6, співавтори М. Бедь, П. Скавронський). 

10 липня 2015 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2015, № 28, 

с. 2) опубліковано привітання Ради міської організації ветеранів з днем 

народження активістів ветеранського руху, в тому числі «15 липня — 

Павла Степановича СКАВРОНСЬКОГО, активіста ветеранського 

руху». 

16 липня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 
№ 27-28) надруковано статтю «Дослідник природи Петро Устименко» 

(Закінчення, с. 6, співавтори М. Бедь, П. Скавронський). 
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30 липня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 29-30) надруковано статтю «І в Бердичеві був театр…» (Початок, 

с. 6, автор П. Скавронський). 

13 серпня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 31-32) надруковано статтю «І в Бердичеві був театр…» (Закінчення, 
с. 6, автор П. Скавронський). 

16 серпня 2015 р. — взяв участь в траурному мітингу-реквіємі біля пам’ятника 

жертвам Голокосту в м. Бердичеві, де вшановували пам’ять загиблих у 

роки Другої світової війни євреїв. 

3 вересня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 35) надруковано статтю «Герой Радянського Союзу В. Є. Ривж» 

(С. 6, співавтори М. Бедь, П. Скавронський). 

17 вересня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 37) надруковано статтю «Голокост у Бердичеві» (С. 6, автор 

П. Скавронський). 

18 вересня 2015 р. — взяв участь в урочистому відкритті Музею 
бердичівського єврейства у приміщенні дитячої бібліотеки 

Централізованої бібліотечної системи на вул. Європейській. 

30 вересня 2015 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та економіка в сучасній 

школі» (2015, № 9) опубліковано «Шкільний календар на 2015/16 

навчальний рік» (С. 42, автор Скавронський П. С.). 

1 жовтня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 39) надруковано статтю «З історії церкви Євангельських християн-

баптистів у Бердичеві» (С. 6, автор П. Скавронський). 

8 жовтня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2015, № 39) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Зейденберг Савелій 

Мойсейович» (С. 1, автор П. Скавронський). 
9 жовтня 2015 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 

урочистому відкритті виставки живописних картин членів Спілки 

вільних художників і народних майстрів «Вернісаж» і викладачів 

художньої школи у виставковій залі Музею історії міста Бердичева. 

15 жовтня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2015, № 40) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Ян де Вітте» (С. 1, автор 

П. Скавронський). 

15 жовтня 2015 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 41, с. 7) опубліковано статтю «Осіння виставка буяє різноманіттям 

кольорів…» (Автор В. Кучерява). — Про відкриття виставки 

живописних картин членів Спілки вільних художників і народних 
майстрів «Вернісаж» і викладачів художньої школи у виставковій залі 

Музею історії міста Бердичева, зміст якої доповнено таким реченням: 
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«Після завершення урочистості директор музею історії м. Бердичева 

Павло СКАВРОНСЬКИЙ провів екскурсію для зацікавлених глядачів». 

15 жовтня 2015 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 41, с. 7) опубліковано статтю «У Бердичівську художню школу 

завітало свято!» (Автор В. Кучерява). — Про відзначення свята День 
художника в колективі Бердичівської художньої школи, на якому 

«Директор Музею історії м. Бердичева Павло СКАВРОНСЬКИЙ 

подякував винуватцям урочистості за постійну співпрацю: лише 

нещодавно вони порадували мешканців міста виставками своїх робіт». 

22 жовтня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 42) надруковано статтю «Літературна творчість Устименка» 

(Початок, с. 1, співавтори М. Бедь, П. Скавронський). 

22 жовтня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2015, № 41) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Джозеф Пеннел» (С. 2, автор 

П. Скавронський). 

29 жовтня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 
№ 43) надруковано статтю «Літературна творчість Устименка» 

(Продовження, с. 6, співавтори М. Бедь, П. Скавронський). 

29 жовтня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2015, № 42) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Фраєрман Теофіл Борисович» 

(С. 6, автор П. Скавронський). 

5 листопада 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 44) надруковано статтю «Літературна творчість Устименка» 

(Закінчення, с. 6, співавтори М. Бедь, П. Скавронський). 

5 листопада 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2015, № 43) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Корнфельд Яків Абрамович» 

(С. 1, автор П. Скавронський). 

12 листопада 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2015, № 44) 
надруковано статтю «Митці Бердичева: Наполеон Орда» (С. 1, автор 

П. Скавронський).  

12 листопада 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 45) надруковано статтю «Радянський розвідник Давид Угер — 

уродженець Бердичева» (С. 7, автор П. Скавронський). 

12-13 листопада 2015 р. — взяв активну участь в організації та безпосередній 

підготовці роботи конференції і виступив з основною доповіддю на 

Всеукраїнській науково-краєзнавчій конференції з міжнародною участю 

«Бердичів від давнини до сьогодення» присвяченій 585-й річниці від 

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

річниці першої згадки про Бердичів в історичних документах, 170-й 
річниці від надання Бердичеву статусу міста та 70-й річниці Перемоги 

над нацистами у Другій світовій війні, яка відбулась в м. Бердичеві 

Житомирської обл. на базі Бердичівської міської ради. ― В науковому 
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збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь «Сучасне 

краєзнавство Бердичівського краю» (С. 10-19) та статті «Бердичів в роки 

першої світової війни (серпень 1914 р. — листопад 1918 р.)» (С. 88-100), 

«Людина з добрим серцем і великою душею» (С. 407-411, співавтори 

Панчук М. В., Цвєткова А. М. — Про Марущака В. М.), «Кімната-музей 
історії Бердичівського професійно-технічного училища № 4» (С. 

418 425, співавтор Клімова Н. П.). 

19 листопада 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2015, № 45) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Дзюрбей Ольга 

Олександрівна» (С. 1, автор П. Скавронський). 

20 листопада 2015 р. — отримав подяку комунального позашкільного 

навчального закладу «Житомирський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» Житомирської обласної ради «за 

результативну співпрацю та за підтримку інтересу обдарованої 

учнівської молоді до історії рідного краю». 

20 листопада 2015 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2015, 
№ 49, с. 4) опубліковано статтю «Хто не знає минулого, той не має 

майбутнього» (Автор О. Бенедюк). — Репортаж про проведення в 

м. Бердичеві Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції з 

міжнародною участю «Бердичів від давнини до сьогодення»), зокрема в 

статті було відмічено, що «Внесок молоді в розвиток краєзнавства 

відзначив під час свого виступу один з головних організаторів 

конференції, знаний краєзнавець, голова правління Житомирської 

обласної організації Національної спілки краєзнавців, директор музею 

історії міста Бердичева Павло Степанович СКАВРОНСЬКИЙ, першим 

привітавши учасників конференції». 

26 листопада 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2015, № 46) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Стаднічук Іван Якович» (С. 1, 
автор П. Скавронський). 

26 листопада 2015 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 47, с. 4) опубліковано статтю «Всеукраїнська науково-краєзнавча 

конференція «Бердичів від давнини до сьогодення»: особистості, 

напрямки, підсумки» (Автор В. Кучерява). — Про проведення в 

Бердичеві Всеукраїнській науково-краєзнавчій конференції з 

міжнародною участю «Бердичів від давнини до сьогодення», в якій 

відмічено виступ Павла Скавронського, що проаналізував стан 

розвитку краєзнавства у Бердичівському краї і навів численні приклади 

досліджень багатьох краєзнавців, а особливо молоді. 

30 листопада 2015 р. — Одноденна науково-краєзнавча експедиція 
Бердичівської місцевої організації Національної спілки краєзнавців 

України, яка відбулась у Житомирській області за маршрутом Бердичів 

— Житомир — Радомишль — Кмитів — Житомир — Бердичів. 
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3 грудня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2015, № 47) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Топніков Георгій 

Олександрович» (С. 1, автор П. Скавронський). 

10 грудня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2015, № 48) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Яцюк Олександр Савич» (С. 1, 
автор П. Скавронський). 

17 грудня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2015, № 49) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Глікман Геннадій Наумович» 

(С. 1, автор П. Скавронський). 

24 грудня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2015, 

№ 51) надруковано статтю «Конрадівські експозиції Народного музею 

історії села Терехова» (С. 6-7, співавтори М. Бедь, П. Скавронський). 

24 грудня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2015, № 50) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Раковецький Теодор» (С. 1, 

автор П. Скавронський). 

31 грудня 2015 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2015, № 51) 
надруковано статтю «Митці Бердичева: Бух Арон Фроімович» (С. 1, 

автор П. Скавронський). 

2016 рік 

5 січня 2016 р. — разом з представниками трудового колективу Музею історії 

міста Бердичева взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 72-ї 

річниці визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, 

який відбувся на Соборній площі, біля меморіалу «Слава Героям!». 

11 січня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичев Деловой» (2016, № 1, с. 3) 

поміщено статтю «"Батькивщина" сделала подарок городскому музею» 

(Автор В. Бортник), в якій повідомлено, що лідер бердичівської 

організації партії «Батьківщина» В. Пономарчук передав директору 

музею Скавронському П. С. папку з документами, які стосуються 
фіксації збитків нанесених нацистами підприємствам і організаціям 

Бердичева з 1941 р. по 1944 р. 

14 січня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2016, № 2) 

надруковано статтю «Вчений-економіст Іван Олійник народився в 

Журбинцях» (С. 6, автор П. Скавронський). 

14 січня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 2) надруковано 

статтю «Митці Бердичева: Войтко Олександр Якимович» (С. 1, автор 

П. Скавронський). 

14 січня 2016 р. — отримав Відзнаку року за 2015 рік оргкомітету щорічної 

Церемонії відзначення перемог, досягнень, здобутків бердичівлян у 

напрямку «Найкращі в культурі». 
21 січня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 3) надруковано 

статтю «Митці Бердичева: Тумбасов Анатолій Миколайович» (С. 1, 

автор П. Скавронський). 
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28 січня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2016, № 4) 

надруковано статтю «Географічне положення, геофізика, геологія, 

рельєф і корисні копалини Бердичівщини» (Початок, с. 6, автор 

П. Скавронський). 

28 січня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 4) надруковано 
статтю «Митці Бердичева: Наумов Юрій Миколайович» (С. 1, автор 

П. Скавронський). 

4 лютого 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2016, 

№ 5) надруковано статтю «Географічне положення, геофізика, геологія, 

рельєф і корисні копалини Бердичівщини» (Закінчення, с. 6, автор 

П. Скавронський). 

4 лютого 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 5) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Кулавін Микола Єгорович» 

(С. 1, автор П. Скавронський). 

11 лютого 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2016, 

№ 6) надруковано статтю «Козацькі часи на Бердичівщині» (С. 6, автор 
П. Скавронський). 

11 лютого 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 6) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Леончук Микола Павлович» 

(С. 1, автор П. Скавронський). 

18 лютого 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 7) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Литвинець Енгеліса 

Микитівна» (С. 1, автор П. Скавронський). 

25 лютого 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 8) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Кучук Петро Павлович» (С. 1, 

автор П. Скавронський).  

3 березня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 9) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Положевець Григорій 
Федорович» (С. 1, автор П. Скавронський). 

10 березня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 10) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Корбут Галина Павлівна» (С. 1, 

автор П. Скавронський). 

17 березня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 11) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Федорук Олег Олександрович» 

(С. 1, автор П. Скавронський). 

22 березня 2016 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 

презентації книги Валерія Земнухова «За хвилину до сонця» та 

відкритті виставки його робіт виготовлених з деревини у виставковій 

залі Музею історії міста Бердичева. 
24 березня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2016, 

№ 11) надруковано статтю «Вчений-географ В. І. Галицький — 

уродженець Бердичева» (С.  6, автор П. Скавронський). 
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24 березня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 12) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Ярмолюк Мартин Павлович» 

(С. 1, автор П. Скавронський). 

31 березня 2016 р. — взяв участь в роботі міської комісії по перейменуванню 

вулиць, площ та провулків Бердичева. 
31 березня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 13) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Кисельов Юрій Михайлович» 

(С. 1, автор П. Скавронський). 

4 квітня 2016 р. — у міськрайонній газеті «Бердичев Деловой» (2016, № 13, 

с. 4) опубліковано статтю «Добігає до кінця процес перейменування 

вулиць» (Автор Д. Заремський). — Репортаж з засідання міської 

комісії з перейменування вулиць, площ та провулків, де було озвучено 

пропозиції висловлені на засіданні членом комісії Павлом 

Скавронським. 

5 квітня 2016 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2016, № 28, с. 2) 

надруковано статтю «У Бердичеві триває процес перейменування 
вулиць» (Автор А. Павловська). — Про проведення засідання міської 

комісії з перейменування вулиць, площ та провулків, де прозвучала 

пропозиція, підтримана директором музею історії Скавронським — 

перейменувати вул. Котовського на вул. Джозефа Конрада, адже «саме 

цією вулицею письменник їздив у свій маєток, розташований в селі 

Терехове». 

6 квітня 2016 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та урочистому 

відкритті виставки робіт українських карикатуристів, присвяченій темі 

толерантності та дискримінації, у виставковій залі Музею історії міста 

Бердичева, яку представили члени Асоціації карикатуристів України. 

6 квітня 2016 р. — взяв участь в організації, підготовці та проведенні 

презентації книги Георгієм Майстренком «Магія шансону» у виставкові 
залі Музею історії міста Бердичева. 

7 квітня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2016, 

№ 13) надруковано статтю «Краєзнавча діяльність Гаврила Богуна» 

(Початок, с. 6, автор П. Скавронський). 

7 квітня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 14) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Чебаненко Юрій Гаврилович» 

(С. 1, автор П. Скавронський). 

14 квітня 2016 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2016, 

№ 14, с. 2) опубліковано статтю «Виставка карикатур відчинила свої 

двері» (Автор А. Богданович).— Про відкриття виставки робіт 

українських карикатуристів, присвяченій темі толерантності та 
дискримінації, у виставковій залі Музею історії міста Бердичева, яка 

унаочнена фотознімком, який відображає момент оголошення про 

відкриття виставки  директором музею СКАВРОНСЬКИМ П. С.  
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14 квітня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2016, 

№ 14) надруковано статтю «Краєзнавча діяльність Гаврила Богуна» 

(Закінчення, с. 6, автор П. Скавронський). 

14 квітня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 15) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Яцюк Микола Софронович» 
(С. 1, автор П. Скавронський). 

21 квітня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2016, 

№ 15) надруковано статтю «Пишаємося подвигом Бердичівських 

ліквідаторів» (С 6-7, автор П. Скавронський). 

21 квітня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 16) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Кулавін Валерій Миколайович» 

(С. 1, автор П. Скавронський). 

23 квітня 2016 р. — в міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2016, № 33) 

надруковано статтю «Журналістка з Гамбурга мріє про Бердичів» (С. 3, 

автор П. Скавронський. ― Про Брігітту ван Канн). 

26 квітня 2016 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 
урочистому відкритті виставки «Квітень 86-го. Відлуння» 

бердичівських фотографів В. Мельникова, О. Силки, О. Царапаєва у 

виставковій залі Музею історії міста Бердичева. 

28 квітня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 17) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Романчук Микола Васильович» 

(С. 1, автор П. Скавронський). 

5 травня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2016, 

№ 17) надруковано статтю «Чи збережемо пам’ять про героїв 

антинацистської боротьби?» (С. 6, автор П. Скавронський). — Про 

недоречний намір перейменувати в Бердичеві вулицю 

Молодогвардійську. 

5 травня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 18) 
надруковано статтю «Митці Бердичева: Соколовський Марко 

Данилович» (С. 1, автор П. Скавронський). 

6 травня 2016 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та проведенні 

презентації збірника матеріалів 15-го Міжнародного наукового семінару 

«Діячі науки і культури Росії з України» в приміщенні центральної 

міської бібліотеки міста Бердичева, який представила присутнім 

організатор семінарів у Санкт-Петербурзі, кандидат філософських наук, 

професор, член Національної спілки письменників України 

Лебединська Т. М. 

10 травня 2016 р. — в міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2016, № 38, с. 3) 

надруковано статтю «Наші краєзнавці — постійні учасники семінарів у 
Санкт-Петербурзі» (Автор Л. Світла). — Про проведення презентації 

збірника матеріалів 15-го Міжнародного наукового семінару «Діячі 

науки і культури Росії з України» в приміщенні центральної міської 
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бібліотеки міста Бердичева, в якій відмічено виступ організатора заходу, 

директора музею історії Павла Скавронського. 

12 травня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 19) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Рубінштейн Антон 

Григорович» (С. 1, автор П. Скавронський). 
12 травня 2016 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 

проведенні урочистого відкриття  персональної виставки художніх 

виробів майстра різьби по дереву Олександра Вахніцького у 

виставковій залі Музею історії міста Бердичева. 

16-18 травня 2016 р. — брав участь в науково-краєзнавчій експедиції 

Національної спілки краєзнавців України «Краєзнавство в збереженні 

історико-культурного та природного середовища Миколаївщини» 

приуроченої до 25-річчя діяльності обласної організації НСКУ, яка 

відбулась в Миколаївській області за маршрутом Первомайськ — Мигія 

— Ольвія — Очаків — Трикрати — Актове (ознайомлення із 

експозицією Музею ракетних військ стратегічного призначення філії 
Національного військово-історичного музею України в м. Первомайську 

Миколаївської обл., Національним природним парком «Бузький Гард» 

та регіональним ландшафтним парком «Гранітно-Степове Побужжя» в 

смт Мигія Миколаївської обл., екскурсія до Миколаївського обласного 

краєзнавчого музею «Старофлотські казарми», ознайомлення з 

Національним історико-археологічним заповідником «Ольвія» НАН 

України, відвідування Художнього музею ім. Р. Г. Судковського та 

краєзнавчого музею ім. О. В. Суворова в м. Очакові Миколаївської обл., 

відвідання Державного заповідного урочища «Трикратський ліс» та 

огляд Актівського каньйону). 

17 травня 2016 р. — взяв участь в засіданні Президії правління Національної 

спілки краєзнавців України, яке відбулось в будинку відпочинку 
«Ольвія» в м. Очаків, Миколаївської обл. за участю голів правлінь 

обласних організацій НСКУ, на базі Миколаївської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України. 

17 травня 2016 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2016, № 40, с. 3) 

опубліковано статтю «Бердичівський фан-клуб зробив музею історії 

цінний подарунок» (Автор С. Семчук), де представлено інформацію про 

передачу директору Музею історії міста Бердичева Скавронському П. С. 

експонатів — зразків старовини минулих епох, які розкривають певні 

періоди в історії нашого краю. «Павло СКАВРОНСЬКИЙ висловив 

глибоку вдячність активістам… і зазначив, що це велика цінність для 

музею, адже таких речей в ньому ще немає..». 
18-21 травня 2016 р. — брав участь у роботі ХІІ з’їзду Українського 

географічного товариства, який відбувся на базі географічного 

факультету Вінницького державного педагогічного університету імені 
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Михайла Коцюбинського в м. Вінниці. — Доповідь: «Формування 

поняття про природоохоронні території в шкільному курсі "Фізична 

географія України"». 

19 травня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 19) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Бєлий Віктор Аркадійович» 
(С. 1, автор П. Скавронський). 

19 травня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2016, 

№ 18-19, с. 5, 7) надруковано досить об’ємну статтю «Музей, в який 

хочеться повернутися…» (Автор В. Кучерява), де описана картинна 

галерея (зала) «Митці Бердичева» Музею історії міста Бердичева з 

такими супровідними словами: «Зараз у галереї зібрані матеріали, 

пов’язані з творчістю сорока митців. Про кожного Павло 

СКАВРОНСЬКИЙ може розповідати довго, адже за будь-яким 

експонатом — історія життя талановитих людей, їх захоплення та 

заняття, їх світосприйняття і натхнення. Вони творили у різні часи, 

серед них є професійні митці та аматори, але так чи інакше доля 
кожного пов’язана з Бердичевом: хтось навчався чи був проїздом, 

хтось гостював або просто одного разу відкрив для себе наше місто». 

26 травня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 21) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Дарчук Остап Йосипович» 

(С. 1, автор П. Скавронський). 

1 червня 2019 р. — взяв участь в організації, підготовці та урочистому 

відкритті персональної виставки живописних робіт художника музею 

Татаринцева В. І. у виставковій залі Музею історії міста Бердичева, 

приуроченої до його ювілею. 

2 червня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 22) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Томілін Віктор 

Костянтинович» (С. 1, автор П. Скавронський). 
3 червня 2016 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2016, № 22, 

с. 7) опубліковано статтю «Кобзар в пам’яті кожного» (Співавтори 

І. М. Астапюк, М. В. Панчук). — Про зустріч педагогічних працівників 

міста з Т. М. Лебединською з Санкт-Петербургу, яка приїхала 

презентувати в Бердичеві збірник матеріалів міжнародного семінару. В 

статті акцентується увага читача на тому, що «Саме під час проведення 

Міжнародного семінару «Санкт-Петербург — Україна» Тетяна 

Лебединська познайомилася з головою Бердичівської регіональної 

організації Національної спілки краєзнавців України, нині директором 

історичного музею, Павлом Степановичем СКАВРОНСЬКИМ, який 

спеціально приїхав на цю зустріч зі своїми краєзнавцями 
Цвєтковою А. М., Кучерявою В. М.». 

7 червня 2016 р. — в міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2016, № 46, с. 2) 

надруковано статтю «Бердичівляни мають змогу долучитися до 
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прекрасного, відвідавши виставку» (Автор В. Рєдіна). — Про 

відкриття персональної виставки живописних робіт художника музею 

Татаринцева В. І. у виставковій залі Музею історії міста Бердичева, 

приуроченої до його ювілею, на якому «Директор музею Павло 

СКАВРОНСЬКИЙ від імені колективу закладу подарував імениннику 
планшет». 

9 червня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2016, 

№ 22) надруковано статтю «"Бердичівська колекція" книг в Національній 

бібліотеці України імені В. І. Вернадського» (С. 6, автор 

П. Скавронський).  

9 червня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 23) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Коляда Олександр 

Володимирович» (С. 1, автор П. Скавронський). 

16 червня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 24) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Петрівська Олена 

Володимирівна» (С. 1, автор П. Скавронський). 
20-21 червня 2016 р. — взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Історико-культурна спадщина як позитивний фактор 

міжетнічного діалогу», яка відбулась у м. Львові на базі Наукового 

центру іудаїки та єврейського мистецтва ім. Ф. Петрякової.  

21 червня 2016 р. — отримав диплом Наукового центру іудаїки та єврейського 

мистецтва ім. Ф. Петрякової за активну участь у науково-практичній 

конференції «Історико-культурна спадщина як позитивний фактор 

фактор міжетнічного діалогу (20-21 червня 2016 р., м. Львів). 

23 червня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 25) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Пулинець Оксана Миколаївна» 

(С. 1, автор П. Скавронський). 

30 червня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2016, 
№ 24-25) надруковано статтю «Ахметов Рустам — один з найкращих 

стрибунів світу 70-х років ХХ ст.» (Початок, с. 6, автор 

П. Скавронський). 

30 червня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 25) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Тетьоркін Анатолій 

Григорович» (С. 1, автор П. Скавронський). 

1 липня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2016, № 26) 

надруковано статтю «Бердичівляни — учасники конференції у Львові» 

(С. 3, автор П. Скавронський). 

1 липня 2016 р. — в міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2016, № 53) 

надруковано статтю «Бердичівляни — учасники конференції у Львові» 
(С. 2, автор П. Скавронський). 

5-6 липня 2016 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Міжнародній 

науковій конференції «Перша світова війна на Волині та Волинському 
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Поліссі», яка відбулась в м. Луцьку, смт Маневичі та с. Костюхнівка 

Маневицького р-ну Волинської обл., на базі Маневицького районного 

краєзнавчого музею, філії Волинського обласного краєзнавчого музею. 

― В науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь: 

«Перша світова війна на Волині в спогадах та оцінках Антона 
Денікіна» (С. 205-208). 

7 липня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2016, № 26) 

надруковано статтю «Ахметов Рустам — один з найкращих стрибунів 

світу 70-х років ХХ ст.» (Закінчення, с 6, автор П. Скавронський). 

7 липня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 27) надруковано 

статтю «Митці Бердичева: Анічкін Матвій Семенович» (С. 1, автор 

П. Скавронський). 

14 липня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 28) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Левік Сергій Юрійович» (С. 1, 

автор П. Скавронський). 

21 липня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 29) 
надруковано статтю «Митці Бердичева: Ярмолюк Євген Мартинович» 

(С. 1, автор П. Скавронський). 

22 липня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2016, № 29) 

надруковано статтю «Сторіччя головної битви Першої світової» (С. 7, 

автор П. Скавронський). ― Про бойову операцію «Луцький прорив». 

28 липня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 30) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Лисак Геннадій Ігорович» (С. 1, 

автор П. Скавронський).  

4 серпня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 31) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Кудря Наталія Іванівна» (С. 1, 

автор П. Скавронський). 

11 серпня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 32) 
надруковано статтю «Митці Бердичева: Пупін Василь Іванович» (С. 1, 

автор П. Скавронський). 

25 серпня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 34) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Залевський Анатолій 

Вікторович» (С. 1, автор П. Скавронський). 

31 серпня 2016 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та економіка в рідній 

школі» (2016, № 7-8) опубліковано «Шкільний календар на 2016/17 

навчальний рік» (С. 24, автор Скавронський П. С.). 

1 вересня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 35) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Міщенко В’ячеслав 
Володимирович» (С. 1, автор П. Скавронський). 

7-8 вересня 2016 р. — взяв участь в організації та безпосередній підготовці 

роботи конференції і виступив з доповіддю на Всеукраїнській науково-
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краєзнавчій конференції «Чуднів і край в контексті історії малих і 

середніх міст Волині, присвяченій 600-й річниці з часу першої писемної 

згадки про місто Чуднів та 25-й річниці з дня проголошення 

незалежності України, яка відбулась в м. Чуднів Житомирської обл. на 

базі Чуднівської міської ради. ― В науковому збірнику матеріалів 
конференції опубліковано доповідь: «Краєзнавчий сайт села П’ятка 

Чуднівського району Житомирської області в ресурсах Інтернет» 

(С. 79-95) і статті «Визволитель Чуднова — Герой Радянського Союзу 

М. П. Охман» (С. 180-186, співавтори Бедь М. М., Сідорко Д. О.), «Звіт 

про роботу Житомирської обласної організації Національної спілки 

краєзнавців України та її правління в 2015 р.» (С. 311-337). 

8 вересня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 36) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Поліщук Володимир 

Володимирович» (С. 1, автор П. Скавронський). 

15 вересня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2016, 

№ 36) надруковано статтю «Сто років тому в лісах Волині…» (С. 6, 
автор П. Скавронський. — Про проведення Міжнародної науково-

краєзнавчої конференції «Перша світова війна на Волині»). 

15 вересня 2016 р. — взяв участь в траурному мітингу по вшануванню пам’яті 

жертв Голокосту біля пам’ятного знаку встановленому на місці 

колишнього гетто (1941 р.), на вул. Молодогвардійській. 

15 вересня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 37) 

надруковано статтю «Митці Бердичева: Моцний Валентин 

Володимирович» (С. 1, автор П. Скавронський). 

15 вересня 2016 р. — у міськрайонній газеті «Бердичів» (2016, № 37, с. 5) 

надруковано редакційну статтю «Бердичівські краєзнавці на 

Всеукраїнській конференції в Чуднові» про участь бердичівлян у 

Всеукраїнській науково-краєзнавчій конференції «Чуднів і край в 
контексті історії малих і середніх міст Волині», зокрема відзначено, що 

«Відкрив засідання і в подальшому вів його роботу заступник голови 

оргкомітету конференції, голова правління Житомирської обласної 

організації Національної спілки краєзнавців України, постійний автор 

матеріалів нашої газети Павло Скавронський». 

16-17 вересня 2016 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Минуле і сучасність: Херсонщина. 

Таврія. Каховка», яка відбулась в м. Каховка Херсонської обл. на базі 

Каховської філії Херсонського обласного краєзнавчого музею. ― В 

науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь: 

«Пам’ятні книжки Таврійської губернії — джерело знань з 
краєзнавства Каховки та Каховської волості» (С. 137-140). Отримав 

свідоцтво про участь. 
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20 вересня 2016 р. — взяв участь у презентації книги А. Горобчука «"Бердичів. 

Історія міста від заснування до сьогодення": новий погляд, нові 

відкриття (друге, оновлене видання)», яка відбулась в приміщенні 

Бердичівської міської централізованої бібліотеки. 

21 вересня 2016 р. — взяв участь у відкритті персональної виставки 
живописних картин Бердичівського художника О. С. Яцюка у 

виставковій залі Національного музею Т. Шевченка в м. Києві. 

22 вересня 2016 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Науково-

практичній конференції «Бібліотека — територія інтелектуальної 

комунікації: від витоків до сьогодення», присвяченій 150-річчю 

Житомирської обласної універсальної бібліотеки ім. О. Ольжича, яка 

відбулась в м. Житомирі на базі Житомирської обласної універсальної 

бібліотеки ім. О. Ольжича. ― В науковому збірнику матеріалів 

конференції опубліковано доповідь: «Систематизація літератури в 

Музеї історії міста Бердичева» (С. 114-119). 

23 вересня 2016 р. — в міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2016, № 77, С. 3) 
опубліковано статтю «Бердичівський краєзнавець представив на 

сторінках книги історію своєї Батьківщини» (Автор С. Семчук). — Про 

презентацію книги А. Горобчука «"Бердичів. Історія міста від 

заснування до сьогодення": новий погляд, нові відкриття (друге, 

оновлене видання)», яка відбулась у приміщенні Бердичівської міської 

бібліотеки), в якій поінформовано читачів газети, що «Директор музею 

історії Павло СКАВРОНСЬКИЙ теплими словами охарактеризував 

дану книгу: "Більш повного видання про історію нашого міста немає"». 

27 вересня 2016 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та економіка в рідній 

школі» (2016, № 9) опубліковано статтю «Трикрати» (С. 47-48, 

співавтори Задорожний М. П., Скавронський П. С.). 
28-30 вересня 2016р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ХVІ 

Міжнародному науковому семінарі «Українці в державному апараті 

Росії (ХVІІІ ― поч. ХХ ст.ст.)», який відбувся в м. Санкт-Петербурзі 

(Російська Федерація) на базі Бібліотеки Російської Академії наук.― В 

науковому збірнику матеріалів семінару опубліковано доповідь: 

«Бердичів в долі санкт-петербурзького оперного співака С. Ю. Левіка» 

(С. 228-235). 

29 вересня 2016 р. — нагороджений грамотою регіональної громадської 

організації Українська національно-культурна автономія Санкт-

Петербургу «за організацію та активну участь в проведенні ХVІ 

міжнародного наукового семінару "Полтавчани на державній службі 
Росії (ХVІІІ – початку ХХ століть)", за участь і організацію заходів з 

розвитку і укріпленню культурних зв’язків між народами Росії і 

України» 
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29 вересня 2016 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2016, 

№ 38, с. 2) опубліковано статтю «Презентація історико-краєзнавчого 

нарису Анатолія Горобчука "Бердичів. Історія міста від заснування до 

сьогодення": новий погляд, нові відкриття (друге, оновлене видання)» 

(Автор статті В. Кучерява), в якій повідомлено, що А. Горобчук під 
час презентації дякував тим, «хто надихав і допомагав у пошуках і 

дослідженнях: директору Музею історії міста Бердичева Павлу 

Скавронському…» та іншим. 

29 вересня 2016 р. — взяв участь в Других Всеукраїнських краєзнавчих 

читаннях, присвячених пам’яті Григорія Гуртового, які відбулись в 

смт Торчин Луцького р-ну Волинської обл. на базі Торчинського 

краєзнавчого музею. — В науковому збірнику матеріалів конференції 

опубліковано доповідь: «До питання про програму розвитку музею на 

п’ять років з досвіду роботи Музею історії міста Бердичева» (С. 136-

144). 

29 вересня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2016, 
№ 38) надруковано статтю «Український вчений О. П. Романчук — 

випускник Бердичівського медичного училища» (С. 6, автор 

П. Скавронський).  

1 жовтня 2016 р. — взяв участь і виступив з привітанням на святковому 

заході присвяченому Міжнародному дню музики в Бердичівській 

музичній школі. 

6 жовтня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2016, 

№ 39, с. 4) надруковано статтю «Коли співають діти — майбутнє є в 

країни» (Автор В. Кучерява). — Про проведення в Бердичівській 

музичній школі святкового заходу, присвяченого Міжнародному дню 

музики. В статті дається перелік гостей свята, в тому числі названо і 

директора Музею історії м. Бердичева Павла Скавронського. 
7 жовтня 2016 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Науковій 

конференції, присвяченій 120-річчю музейної справи на Рівненщині, яка 

відбулась в м. Рівне на базі Рівненського обласного краєзнавчого музею. 

― В науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь: 

«Музейне діловодство як засіб раціонального управління» (С. 74-82). 

7 жовтня 2016 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» 

опубліковано статтю «З любов’ю до Бердичева» (Автор С. Слівінська). 

— Про відкриття персональної виставки живописних картин 

Бердичівського художника О. С. Яцюка у виставковій залі 

Національного музею Т. Шевченка в м. Києві, де був присутній «… 

очільник краєзнавчого музею міста П. С. СКАВРОНСЬКИЙ», який «… 
під час виступу запропонував працівникам столичного музею 

співпрацювати, "дружити музеями"». 
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11 жовтня 2016 р. — взяв участь в засіданні Президії правління НСКУ за 

участю голів регіональних організацій в приміщенні Інституту історії 

НАН України в м. Києві, де розглядалися такі питання: про проведення 

пленуму Правління НСКУ та підготовку до з’їзду НСКУ, про 

підготовку ХІV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої 
конференції «Українське краєзнавство в соціокультурному просторі: 

історичні ретроспекції та виклики сучасності», про відзначення 

краєзнавців Премією імені Героя України Михайла Сікорського НСКУ 

2016 р., про відзначення краєзнавців Премією імені Дмитра 

Яворницького НСКУ 201  р., про затвердження оновленого складу 

редакційної колегії наукового журналу «Краєзнавство» та ін. 

3 листопада 2016 р. — звільнений з посади директора музею в зв’язку з 

запровадженням контрактної форми роботи у сфері культури та 

проведенням конкурсної процедури призначення керівників державних 

та комунальних закладів культури. 

3 листопада 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2016, 
№ 42-43) надруковано статтю «Бердичівські "музичні університети" 

оперного співака Сергія Левіка» (Початок, с. 6, автор 

П. Скавронський). 

4 листопада 2016 р. — прийнятий на роботу в Музей історії міста Бердичева 

тимчасово виконуючим обов’язки директора музею до призначення на 

посаду директора, який буде обраний за конкурсом. 

10 листопада 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2016, 

№ 44) надруковано статтю «Бердичівські "музичні університети" 

оперного співака Сергія Левіка» (Закінчення, с. 6, автор 

П. Скавронський). 

15-16 листопада 2016 р. — взяв участь в організації та безпосередній 

підготовці роботи конференції і виступив з основною доповіддю на 
Науково-краєзнавчій конференції «Музеї Бердичівського краю: історія 

та сучасність» присвяченій 90-й річниці від часу відкриття в Бердичеві 

першого музею (14.11.1926), яка відбулась в м. Бердичеві Житомирської 

обл. на базі Музею історії міста Бердичева в приміщенні дольного 

костьолу Санктуарію Матері Божої Бердичівської. ― В науковому 

збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь «Музеї 

Бердичева» (С. 10-29) та статті «Бердичівський музей та Державний 

заповідник напередодні та під час "великого терору 1937-1938 років в 

Україні"» (С. 30-43), «Вчора, сьогодні і завтра Музею історії міста 

Бердичева» (С. 61-68),«Музейна інструкція ─ якою їй бути» (С. 142-171, 

співавтор Дурава Н. Л.), «Голодомор 1932-1933 років на Бердичівщині 
мовою архівних документів» (С. 231-239, співавтор Коломієць Л. В.), 

«Бердичів — колиска світової літератури» (С. 264-270, співавтор: 

Захарчук Н. М.), «Наш сучасник, вчений і лікар-практик, випускник 
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Бердичівської середньої школи № 1 ─ Ігор Володимирович Колосович» 

(С. 278-288, співавтори Панчук М. В., Цвєткова А. М.), «Тамара 

Анатоліївна Турченко — життя віддане освіті» (С. 298-305, співавтор 

Цвєтков А. М.), «Бердичівські «музичні університети» оперного співака 

Левіка С. Ю.» (С. 315-326), «Випускник Бердичівської художньої школи 
підкорив не лише Москву…» (С. 330-335. ― Про Лисака Г. І.), 

«Проведення та участь в науково-краєзнавчих конференціях — основа 

діяльності краєзнавців Житомирщини» (С. 336-350), «Джозеф Конрад 

про творчість Гі де Мопассана» (С. 414-423, співавтор Бедь М. М.), 

«Джозеф Конрад і Джон Голсуорсі» (С. 424-435, співавтор: 

Бедь М. М.), «Природниче краєзнавство Житомирщини: історія, досвід, 

перспективи» (С. 424-435), «Участь працівників Музею історії міста 

Бердичева в науково-краєзнавчих конференціях в 2013-2016 рр.» (С. 460-

464), «Наукові публікації працівників Музею історії міста Бердичева в 

наукових виданнях в 2013-2016 рр.» (С. 465-473), «Науково-популярні 

публікації працівників Музею історії міста Бердичева в періодичній 
пресі в 2013-2016 рр.» (С. 474-481). 

24 листопада 2016 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2016, 

№ 46, с. 6) надруковано статтю «Всеукраїнська науково-краєзнавча 

конференція з міжнародною участю "Музеї Бердичівського краю: 

історія та сучасність": думки і враження» (Автор В. Кучерява). — 

Репортаж про проведення в Бердичеві всеукраїнської конференції з 

міжнародною участю, проведенням якої керувала робоча президія під 

керівництвом голови Житомирської обласної організації краєзнавців, 

директора Музею історії м. Бердичева Павла Скавронського, який 

«зачитав учасникам і гостям науково-краєзнавчої конференції текст 

привітання, яке надійшло від Голови правління Національної спілки 

краєзнавців України, заступника директора Інституту історії України, 
доктора історичних наук, професора Олександра Реєнта і вручив 

Почесні грамоти ювілярам року…». 

25 листопада 2016 р. — брав участь в роботі Пленуму Правління Національної 

спілки краєзнавців України та в ХІV Всекраїнській науковій історико-

краєзнавчій конференції «Українське краєзнавство в соціокультурному 

просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності», які відбулись в 

м. Києві на базі факультету історичної освіти Національного 

педагогічного університету ім. М. Драгоманова. Було прийнято рішення 

провести VІ з’їзд Національної спілки краєзнавців України наприкінці 

січня 2017 р. в приміщенні Інституту історії НАН України в Києві та 

розглянуто ряд інших важливих питань. 
25-26 листопада 2016 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на 

Всеукраїнській науковій конференції, приуроченій 70-річчю трагедії 

українського народу — голодомору 1946-1947 рр., яка відбулась в 



430 
 

м. Луцьку на базі Волинського обласного краєзнавчого музею. ― В 

науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь: 

«Архівні документи про голодомор 1932-1933 років на Бердичівщині». 

1 грудня 2016 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2016, 

№ 47) надруковано статтю «Бердичівлянин підкорив не лише Москву…» 
(С. 6, автор П. Скавронський). ― Про Лисака Г. І. 

1 грудня 2016 р. — взяв участь в презентації російськомовного видання 

світового бестселлера відомого науковця та історика Тімоті Снайдера 

«Криваві землі. Європа між Гітлером і Сталіним», який презентувала 

особисто письменниця, науковець, видавець, менеджерка культурних 

проектів, доктор історичних наук, кандидат філологічних наук, 

професор, член Національної спілки письменників України, член 

Національної спілки краєзнавців України, директор видавництва 

«Дуліби» Марина Гримич в приміщенні міської централізованої 

бібліотеки. 

2 грудня 2016 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та відкритті 
експозиції виставки з нагоди 1050-ї річниці Хрещення Польщі — 

«Хрещення 966: Біля джерел Польщі», яка була створена працівниками 

Музею Початків Польської Держави у місті Гнєзно. 

15 грудня 2016 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2016, 

№ 49, с. 5) опубліковано статтю «Джозеф Конрад: "… силою 

друкованого слова змусити вас чути, змусити вас відчувати і … 

змусити вас бачити…"» (Автор В. Кучерява), в якій наведено уривок з 

взятого журналістом у завідувача музею в с. Терехове Михайла Бедя 

інтерв’ю, в якому він повідомив, що в співавторстві з головою 

правління Житомирського науково-краєзнавчого товариства Павлом 

Скавронським ним написано 45 наукових статей. 

29 грудня 2016 р. — в збірнику наукових праць у 3-х томах «Українська 
географія: сучасні виклики» опубліковано статтю «Формування 

поняття про природоохоронні території в шкільному курсі "Фізична 

географія України"» (Т. 1, Київ, Прінт-Сервіс, 2016. С. 205-208, автор 

Скавронський П. С.). 

30 грудня 2016 р. — в книзі «Книга Пам'яті України. Чорнобильська трагедія. 

Житомирська область» (Житомир, Полісся, 2016) опубліковано статтю 

«Пишаємося подвигом ліквідаторів» (С. 58-59, автор 

Скавронський П. С.). 

31 грудня 2016 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та економіка в рідній 

школі» (2016, № 12) опубліковано статтю «Краєзнавчий музей 
"Старофлотські казарми"» (С. 25-30, автор Скавронський П. С.). 

 

 



431 
 

2017 рік 

4 січня 2017 р. — призначений на посаду директора Музею історії міста 

Бердичева за контрактом на термін з 04.01.2017 р. по 03.01.2022 р. за 

переведенням з посади тимчасово-виконуючого обов’язки директора, як 

такий, що пройшов за конкурсом. 
4 січня 2017 р. — взяв участь у зустрічі з онукою Мартина Ярмолюка та 

донькою Євгена Ярмолюка — Анжелікою Ярмолюк, яка відбулась у 

приміщенні бібліотеки Бердичівської централізованої бібліотечної 

системи. 

5 січня 2017 р. — разом з представниками трудового колективу Музею історії 

міста Бердичева взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 73-ї 

річниці визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, 

який відбувся на Соборній площі, біля меморіалу Вічного вогню. 

14 січня 2017 р. — отримав Відзнаку року оргкомітету щорічної Церемонії 

відзначення перемог, досягнень, здобутків бердичівлян у напрямку 

«Найкращі в культурі» (за 2016 рік). 
20 січня 2017 р. — взяв участь у заході з нагоди відзначення Дня Соборності 

України, який відбувся в читальному залі міської централізованої 

бібліотеки. 

23 січня 2017 р. — брав участь в роботі VІ (чергового) з’їзду Національної 

спілки краєзнавців України, який відбувся в м. Києві в приміщенні 

конференц-зали Інституту історії України Національної академії наук 

України. На з’їзді було обговорено та затверджено: звіт Правління 

НСКУ за 2012-2016 рр., звіт Ревізійної комісії НСКУ за аналогічний 

період, зміни до Статуту НСКУ; обрано: Голову Спілки, його 

заступників, Відповідального секретаря, новий склад Президії та 

Правління, Ревізійної комісії НСКУ. 

23 січня 2017 р. — в ході роботи VІ (чергового) з’їзду НСКУ нагороджений 
Почесною грамотою Міністерства культури України «за вагомий 

особистий внесок у розвиток української культури, багаторічну 

сумлінну працю та високий професіоналізм» за підписом міністра 

культури Євгена Нищука, отримав подяку Волинської обласної 

організації Національної спілки краєзнавців України «за вагомий 

особистий внесок у збереження історичної пам’яті, розвиток 

краєзнавства і краєзнавчої освіти Волинської області» та обраний 

членом Президії та Правління НСКУ. 

24 січня 2017 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2017, № 7) 

опубліковано статтю «Віддаючи шану борцям за єдність держави, 

Бердичів відзначив День Соборності України» (Автор С. Семчук). — 
Про проведення в читальному залі центральної міської бібліотеки 

заходу з нагоди відзначення Дня Соборності України та участь в ньому 



432 
 

багатьох гостей, в тому числі директора Музею історії Бердичева Павла 

Скавронського. 

26 січня 2017 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2017, № 4) 

надруковано статтю «Вчений і лікар-практик, випускник Бердичівської 

середньої школи № 1 — Ігор Колосович» (С. 6, співавтори М. Панчук, 
П. Скавронський, А. Цвєткова). 

9 лютого 2017 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2017, 

№ 6) надруковано статтю «Бердичівський музей та державний 

заповідник в 1935-1938 роках» (Початок, с. 6, автор П. Скавронський). 

16 лютого 2017 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2017, 

№ 7) надруковано статтю «Бердичівський музей та державний 

заповідник в 1935-1938 роках» (Продовження, с. 6, автор 

П. Скавронський). 

23 лютого 2017 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2017, 

№ 8) надруковано статтю «Бердичівський музей та державний 

заповідник в 1935-1938 роках» (Закінчення, с. 9, автор 
П. Скавронський). 

1 березня 2017 р. — брав участь в роботі обласного семінару для працівників 

музейних установ області на тему «Як сьогодні створюються нові 

музейні експозиції в Україні», який відбувся в м. Житомирі в 

приміщенні Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. О. Ольжича. Проводив семінар науково-методичний відділ 

Житомирського обласного краєзнавчого музею. 

2 березня 2017 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» 

опубліковано інформаційний лист про проведення в Бердичеві 

Міжнародної науково-краєзнавчої конференції «Бердичів крізь призму 

століть» та прохання надсилати матеріали до конференції директору 

музею Скавронському Павлу Степановичу. 
7 березня 2017 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та проведенні 

урочистого відкриття виставки живописних робіт бердичівських 

художників «Жінка надихає» у виставковій залі Музею історії міста 

Бердичева. 

10 березня 2017 р. — в міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2017, № 20, с. 2) 

опубліковано статтю «В Бердичівському музеї відкрилась художня 

виставка "Жінка надихає"» (Автор О. Доманський), в якій дано 

короткий опис живописних творів, представлених на виставці у 

виставковій залі Музею історії міста Бердичева, та фрагменти з виступів 

гостей на відкритті виставки. Зокрема відмічено, що «директор музею 

Павло Скавронський запросив усіх бердичівлян відвідати виставку, яка 
триватиме до 17 березня, а художникам запропонував організувати 

персональні виставки, адже цікавих робіт в кожного з них є чимало». 
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16 березня 2017 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2017, 

№ 11) надруковано статтю «З історії шкільного туризму Бердичева: 

туристські походи 1979 року» (Початок, с. 6, автор П. Скавронський). 

23 березня 2017 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2017, 

№ 12) надруковано статтю «З історії шкільного туризму Бердичева: 
туристські походи 1979 року» (Продовження, с. 6, автор 

П. Скавронський). 

30 березня 2017 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівські новини» (2017, 

№ 13) надруковано статтю «З історії шкільного туризму Бердичева: 

туристські походи 1979 року» (Закінчення, с. 6, автор 

П. Скавронський). 

30 березня — 2 квітня 2017 р. — брав участь в освітньо-практичному семінарі 

Міжнародного проекту «Захистимо пам’ять», який проводив 

Український центр вивчення історії Голокосту в м. Вінниці. 

11 квітня 2017 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та проведенні 

урочистого відкриття виставки присвяченій 90-річчю від дня 
народження Заслуженого тренера СРСР та України, почесного 

громадянина міста Бердичева Віталія Лонського у виставковій залі 

Музею історії міста Бердичева. 

18 квітня 2017 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2017, № 20, с. 2) 

опубліковано статтю «До 90-річчя від дня народження відомого 

тренера Віталія Лонського в Бердичеві пройшла виставка» (Автор С. 

Семчук). — Про відкриття виставки присвяченій 90-річчю від дня 

народження Заслуженого тренера СРСР та України, почесного 

громадянина міста Бердичева Віталія Лонського у виставковій залі 

Музею історії міста Бердичева, в якій відмічено, що «Експонати, 

зібрані в музеї з допомогою директора Павла СКАВРОНСЬКОГО, були 

надані учнями відомого тренера, учнями учнів, а найбільше — сином та 
онуком з домашньої такої собі «колекції» особистих речей, нагород, 

виробів». 

20 квітня 2017 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2017, 

№ 16, с. 3) надруковано статтю «На виставці до 90-річчя від дня 

народження Віталія Лонського» (Автор В. Кучерява). — Про 

відкриття виставки присвяченій 90-річчю від дня народження 

Заслуженого тренера СРСР та України, почесного громадянина міста 

Бердичева Віталія Лонського у виставковій залі Музею історії міста 

Бердичева), в якій відмічено, що «Величезну роботу здійснив колектив 

музею історії м. Бердичева на чолі з директором Павло 

СКАВРОНСЬКИМ, зібравши і представивши відвідувачам експонати, 
надані родиною та вихованцями тренера». 

21 квітня 2017 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2017, № 16, 

с. 1) опубліковано замітку «Йому було б 90…» (Автор Л. Крикотнюк). 
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— Про відкриття виставки присвяченій 90-річчю від дня народження 

Заслуженого тренера СРСР та України, почесного громадянина міста 

Бердичева Віталія Лонського у виставковій залі Музею історії міста 

Бердичева, де було відмічено, що виступаючі, серед яких і «директор 

музею Павло Скавронський», «поділились спогадами про нашого 
легендарного земляка». 

28 квітня 2017 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 

урочистому відкритті виставки творчих робіт бердичівських 

вишивальниць у виставковій залі Музею історії міста Бердичева. 

4 травня 2017 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2017, 

№ 18) надруковано статтю «Бердичів шанує ветеранів» (Початок, с. 7, 

автор П. Скавронський). 

5 травня 2017 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2017, № 18, 

с. 7) опубліковано статтю «Дивовижний світ вишивок майстринь міста 

на виставці у Музеї історії Бердичева» (Автор В. Кучерява). — Про 

урочисте відкритті виставки творчих робіт вишивальниць у 
виставковій залі Музею історії міста Бердичева, де дуже докладно 

передано виступ директора Музею історії міста Бердичева Павла 

Скавронського на відкритті виставки, присвяченої Дню Перемоги. 

11 травня 2017 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2017, 

№ 19) надруковано статтю «Бердичів шанує ветеранів» (Закінчення, с. 7, 

автор П. Скавронський). 

11 травня 2017 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2017, 

№ 19, с. 4) опубліковано статтю «Дивовижний світ вишивок майстринь 

міста на виставці у Музеї історії» (Автор В. Кучерява). — Про 

урочисте відкритті виставки творчих робіт вишивальниць у 

виставковій залі Музею історії міста Бердичева, в якій дуже докладно 

передано виступ директора Музею історії міста Бердичева Павла 
Скавронського на відкритті виставки, присвяченої Дню Перемоги. 

12 травня 2017 р. — в міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2017, № 19, 

с. 4) надруковано редакційну статтю «Погляд в історію рідного 

міста…», в якій повідомляється про враження вихованців ДНЗ 

«Ялинка», які «відвідали Музей історії міста Бердичева, в якому тепло 

їх зустрів колектив на чолі з директором Павлом Степановичем 

Скавронським». 

18 травня 2017 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2017, 

№ 20) надруковано статтю «Музей — джерело пізнання історії міста» 

(С. 16, автор П. Скавронський). 

23 травня 2017 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2017, № 41) 
опубліковано статтю «Вишиті картини з рушниками та моделі 

військової техніки — прикраси виставки у Музеї історії міста 

Бердичева» (Автор С. Семчук). — Про дивне, але закономірне поєднання 
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виставки моделей військової техніки з виставкою вишиваних виробів в 

Музеї історії міста Бердичева, в якій дано пояснення поєднання двох 

нібито різних напрямків творчості одночасно: «… як зазначив директор 

Музею Павло СКАВРОНСЬКИЙ, виставка, спочатку присвячена 72-й 

річниці Перемоги, займає місце у центрі, під склом, а стіни ж теж 
захотілося прикрасити чимось вишуканим, прекрасним і захоплюючим. 

От і само собою з нагоди Дня вишиванки було вирішено представити і 

мистецтво, котре є традицією українців і передається з покоління в 

покоління». 

29 травня 2017 р. — взяв участь в науково-краєзнавчій експедиції 

Національної спілки краєзнавців України «Козацька доба 

Переяславщини», яка була приурочена Всеукраїнському дню 

краєзнавства (28 травня), святкування якого ініційоване спілкою. 

Експедиція відвідала школу та музей історії села Єрковці, що на 

Київщині, музей «Заповіту» Тараса Шевченка в м. Переяслав-

Хмельницький, узбережжя Дніпра поблизу с. Циблі, навпроти 
півострова Трахтемирів,  

29 травня 2017 р. — взяв участь у виїзному засіданні Президії Національної 

спілки краєзнавців України, яке відбулась у конференц-залі ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

ім. Г. Сковороди» під безпосереднім керівництвом голови НСКУ, 

доктора історичних наук, члена-кореспондента НАН України 

Реєнта О. П. 

1 червня 2017 р. — у всеукраїнській газеті «Освіта» (2017, № 21-22, 24 травня – 

1 червня, с. 9) опубліковано статтю «Над світом квітне вишиванка» 

(Автор Астапюк І. М.). — Про відкриття і роботу виставки 

українських вишиванок в Музеї історії міста Бердичева, де 

повідомляється, що «Відкрив виставку директор музею Скавронський 
Павло Степанович, який розповів присутнім про творчість і 

представлені роботи п’яти місцевих майстринь». 

13 червня2017 р. — взяв участь в організації, підготовці та відкритті виставки 

творчих робіт випускників художньої школи у виставкові залі Музею 

історії міста Бердичева. 

16 червня 2017 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» опубліковано 

статтю «Виставка неймовірних робіт випускників художньої школи 

відкрилась у Бердичеві» (Автор С. Семчук). — Про відкриття виставки 

у виставковій залі Музею історії міста Бердичева і її авторів – учнів та 

вчителів Бердичівської художньої школи, де відзначено і виступ на 

відкритті виставки директора музею Павла Скавронського, який 
відмітив щорічну традицію, яка склалась останніми роками, проводити 

виставки учнів художньої школи після закінчення навчального року. 
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22 червня 2017 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2017, 

№ 25, с. 4) надруковано статтю «У музеї історії м. Бердичева 

презентували виставку робіт учнів художньої школи» (Автор 

В. Кучерява) на відкритті якої «Директор музею історії м. Бердичева 

Павло СКАВРОНСЬКИЙ запросив відвідувачів: учнів загальноосвітніх, 
художньої і музичної шкіл та їх учителів — до споглядання 

прекрасного: "Наша художня школа існує 38 років, і весь цей час її 

незмінним директором є Микола Яцюк. Вона випустила понад три 

тисячі учнів, чимало з них відомі в світі, їх картини виставляються в 

різних країнах. Сьогодні ви бачите роботи тих вихованців, які закінчили 

навчання в художній школі, і це справжні шедеври"». 

23 червня 2017 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 

урочистому відкритті документальної фотовиставки «Самаритяни з 

Маркової», про трагічну історію сім’ї Ульмів — праведників народів 

світу, яку було відкрито у рамках ХVІІІ Днів польської культури у 

виставковій залі Музею історії міста Бердичева 
24-25 червня 2017 р. — взяв активну участь в організації та безпосередній 

підготовці роботи конференції, редагуванні наукового збірника 

матеріалів і виступив з основною доповіддю на Всеукраїнській науково-

краєзнавчій конференції з міжнародною участю «Бердичів крізь призму 

століть», присвяченій 160-й річниці від дня народження Джозефа 

Конрада, яка відбулася в м. Бердичеві Житомирської області на базі 

Музею історії міста Бердичева в приміщенні дольного костелу 

Монастиря Босих кармелітів. ― В науковому збірнику матеріалів 

конференції опубліковано доповідь «Вшанування Джозефа Конрада на 

Бердичівщині» (С. 9-19) та статті «Діяльність та філософія і педагогіка 

Гуго Коллонтая» (С. 47-54, співавтор Бедь М. М.), «Сучасний Бердичів 

крокує в майбутнє» (С. 47-54), «Економічний і соціальний розвиток 
міста Бердичева у 2016 р.» (С. 80-101, співавтор Павлішина Т. В.), 

«"Соколятко" продовжує справу "Сокола"» (С. 149-163, співавтор 

Каліновська В. В.), «З історії розвитку шкільного туризму в Бердичеві: 

туристські походи 1979 року» (С. 163-176), «Бердичівській міській 

організації ветеранів — 30 років» (С. 179-190, співавтор 

Желєзняк С. С.), «Виставка "Спортивна гордість Бердичева" в музеї 

історії міста» (С. 227-234. ― Про Лонського В. О.), «Музей єврейства 

міста Бердичева діє» (С. 239-247, співавтор Петрухіна В. О.), 

«Постійна виставка «Між суходолом і морем» в Музеї історії міста 

Бердичева» (С. 247-265, співавтор Скавронська М. В.), «Слово про 

справжнього вчителя» (С. 321-324, співавтори Астапюк І.М., 
Цвєткова А. М. ― Про Кащука А. П.), «Газета "Голос України" про 

вшанування Тараса Шевченка» (С. 332-345). 
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27 червня 2017 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2017, № 51) 

опубліковано редакційну статтю «В Бердичеві пройшла міжнародна 

науково-краєзнавча конференція», в якій повідомлено, шо «Головний 

організатор конференції, директор музею історії Бердичева, голова 

обласної спілки краєзнавців Павло Степанович СКАВРОНСЬКИЙ 
відзначив, що в Бердичеві, місті обласного підпорядкування, вже 

третій рік підряд проводяться науково-краєзнавчі конференції, чим не 

можуть похвалитись навіть багато обласних центрів». 

29 червня 2017 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2017, 

№ 26) надруковано статтю «Вшанування Джозефа Конрада в нашому 

краї» (С. 6, автор П. Скавронський). 

29 червня 2017 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2017, 

№ 26, с. 2) опубліковано статтю «Відкриття документальної 

фотовиставки «Самаритяни з Маркової» (Польща) у залі Музею 

історії міста Бердичева» (Автор В. Кучерява). — Про відкриття 

документальної фотовиставки «Самаритяни з Маркової» у рамках 
ХVІІІ Днів польської культури у виставковій залі Музею історії міста 

Бердичева, де було відмічено, що «На відкритті виставки у Музеї 

історії м. Бердичева (директор — Павло СКАВРОНСЬКИЙ) зібралися 

громадськість міста, представники місцевої влади та учнівська і 

студентська молодь. Завітали й поважні гості: делегація з Республіки 

Польща». 

29 червня 2017 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2017, 

№ 26, с. 4) опубліковано статтю «Всеукраїнська науково-краєзнавча 

конференція з міжнародною участю "Бердичів крізь призму століть" 

об’єднала учасників різних областей України» (Автор В. Кучерява). — 

Про проведення науково-краєзначої конференції в Бердичеві, яка була 

присвячена 160-річчю від дня народження Джозефа Конрада. «У 
центрі уваги Всеукраїнської конференції — біографічний аспект 

особистості Джозефа Конрада і творчість класика світової 

літератури, котрий "належить усій світовій цивілізації, задля кращого 

майбутнього якої він плідно трудився", зазначив організатор та 

натхненник зібрання Павло СКАВРОНСЬКИЙ, директор музею історії 

міста Бердичева, голова правління Житомирської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України». 

30 червня 2017 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2017, с. 3) 

надруковано привітання Ради міської організації ветеранів з нагоди днів 

народження активістів ветеранського руху та воїнів-визволителів: в 

тому числі привітання «15 липня — Павла Степановича Скавронського, 
члена ради міської організації ветеранів України». 

3-5 липня 2017 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнському 

музейному форумі, який відбувся в м. Переяслав-Хмельницький 
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Київської обл. на базі ДНВЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет ім. Г. Сковороди». ― В науковому збірнику 

музейного форуму опубліковано доповідь: «Виставка "Спортивна 

гордість Бердичева" в музеї історії міста» (С. 267-270. ― Про 

Лонського В. О.). 
12 липня 2017 р. — взяв участь у засіданні Правління НСКУ, присвяченому 90-

річчю наукового журналу «Краєзнавство», яке відбулось в конференц-

залі Інституту історії НАН України у м. Києві. На засіданні відбулось 

урочисте вручення Премії імені академіка Петра Тронька НСКУ 2017 р., 

вручення відзнак активістам краєзнавчого руху та заслухано і прийнято 

рішення з ряду злободенних питань краєзнавчої діяльності. 

14-17 серпня 2017 р. — брав участь в другому освітньо-практичному семінарі 

Міжнародного проекту «Захистимо пам’ять», який проводив 

Український центр вивчення історії Голокосту в м. Вінниці. 

24 серпня 2017 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2017, 

№ 34) надруковано статтю «Легенда Бердичівського спорту» (Початок, 
с  6, автор П. Скавронський). ― Про Сіткіна В. О. 

30 серпня 2017 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та економіка в рідній 

школі» (2017, № 7-8) опубліковано «Шкільний календар на 2017/18 

навчальний рік» (Форзац, автор Скавронський П. С.). 

31 серпня 2017 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2017, 

№ 35) надруковано статтю «Легенда Бердичівського спорту» 

(Закінчення, с. 6, автор П. Скавронський). ― Про Сіткіна В. О. 

14 вересня 2017 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2017, 

№ 37) надруковано статтю «Багаторазовий призер всесвітніх та 

європейських ігор ветеранів спорту Б. П. Ковальський — наш земляк» 

(Початок, с. 6, автор П. Скавронський). 
14-15 вересня 2017 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ІІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка» присвяченій 100-

річчю початку Української революції та національно-визвольних 

змагань 1917-1921 років, 65-річчю заснування міста Каховка та 50-

річчю відкриття під Каховкою меморіалу «Легендарна тачанка», яка 

відбулась у м. Каховка Херсонської області на базі Каховського 

краєзнавчого музею. ― В науковому збірнику матеріалів конференції 

опубліковано доповідь: «Каховське водосховище та його проблеми» 

(С. 77-80). Отримав свідоцтво про участь. 

19 вересня 2017 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 
проведенні урочистого відкриття виставки рукоділля й творчості, 

присвяченої 80-річчю Бердичівської міської організації профспілки 
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працівників освіти і науки у виставковій залі Музею історії міста 

Бердичева. 

21 вересня 2017 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2017, 

№ 38) надруковано статтю «Багаторазовий призер всесвітніх та 

європейських ігор ветеранів спорту Б. П. Ковальський — наш земляк» 
(Закінчення, с. 6, автор П. Скавронський). 

22 вересня 2017 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Краєзнавчих 

читаннях «Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ківерцівщина та Олика 

в історії України та Волині», які відбулися у смт Олика Ківерцівського 

р-ну Волинської обл. ― В науковому збірнику матеріалів конференції 

опубліковано доповідь: «Видатні уродженці Ківерцівщини в 

Енциклопедії Сучасної України» (С. 151-156, співавтор: Лукуц Ю. М.). 

22-23 вересня 2017 р. — взяв участь в організації та безпосередній підготовці 

роботи конференції і виступив з доповіддю на Всеукраїнській науково-

краєзнавчій конференції «Житомирщина: події і люди», присвяченій 80-

й річниці від часу утворення Житомирської області (22.09.1937 р.) та 75-
й річниці від дня народження відомого краєзнавця Костриці М. Ю. 

(20.09.1942 р.), яка відбулася в м. Житомирі на базі Житомирського 

державного університету ім. Івана Франка в приміщенні історичного 

факультету (аудиторія № 107). ― В науковому збірнику матеріалів 

конференції опубліковано доповідь «Житомирська область: соціально-

економічні особливості сучасного розвитку» (С. 9-26) та статті 

«Житомирська область: соціально-економічні особливості сучасного 

розвитку» (С. 30-49), «Подвиг Бердичівських ліквідаторів» (С. 175-182), 

«Трудовий шлях Юр’єва Михайла Павловича: від робітника до 

генерального директора» (С. 249-256), «Володимир Сіткін — легенда 

Бердичівського спорту» (С. 317-324),«Міркування з приводу 

біографічної енциклопедії «Історія Бердичева в обличчях» (С. 378-402), 
«Відданість краєзнавству» (С. 403-406. — До 75-річчя Миколи 

Юхимовича Костриці). 

28 вересня 2017 р. — взяв учать в засіданні Президії Національної спілки 

краєзнавців України, яке відбулось в конференц-залі Інституту історії 

НАН України у м. Києві. 

28 вересня 2017 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2017, 

№ 39, с. 2) опубліковано статтю «Симфонія талантів освітян міста на 

виставці рукоділля і творчості у Музеї історії» (Автор В. Кучерява). — 

Про відкриття і роботу виставки рукоділля й творчості, присвяченої 

80-річчю Бердичівської міської організації профспілки працівників 

освіти і науки у виставковій залі Музею історії міста Бердичева, яку 
відкрив «директор Музею історії м. Бердичева Павло 

СКАВРОНСЬКИЙ. — "Назвати кращих неможливо, настільки чудові 

всі роботи"». 
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29 вересня – 1 жовтня 2017 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на 

Міжнародному науковому семінарі «Російські письменники і 

представники культури родом з України (ХVІІІ – початок ХХ ст.), який 

відбувся в м. Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) на базі Бібліотеки 

Російської Академії наук. ― В науковому збірнику матеріалів семінару 
опубліковано доповідь «Майстер скульптурного портрету 

П. М. Криворуцький (до 30-річчя від дня смерті)» (С. 301-310) та статтю 

«Всесвітньовідомий ленінградський шаховий тренер В. Г. Зак — 

уродженець Бердичева» (С. 229-241, співавтор Скавронська М. В.). 

29 вересня 2017 р. — отримав Диплом регіональної громадської організації 

Українська національно-культурна автономія Санкт-Петербургу за 

участь у ХVІІ міжнародному науковому семінарі «Російські 

письменники і представники культури родом з України (ХVІІІ – 

початку ХХ століть)». 

5 жовтня 2017 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2017, 

№ 40, с. 4) опубліковано статтю «Бердичівські краєзнавці на 
краєзнавчих читаннях на Ківерцівщині Волинської області» (Автор 

Ю. Лукуц), в якій відмічено, що «Житомирщину на читаннях 

представляли директор Музею історії Бердичева Павло Скавронський та 

автор цих рядків». 

13 жовтня 2017 р. — взяв участь у VІ Всеукраїнському культурологічному 

форумі «Сікорські читання», який відбувся в м. Переяслав-

Хмельницький Київської області на базі ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди» 

та в засіданні Правління Національної спілки краєзнавців України. 

27 жовтня 2017 р. — взяв участь в організації, підготовці та урочистому 

відкритті персональних виставок вихованців відділення науково-

технічної творчості ЦПО ім. О. Разумкова у виставковій залі Музею 
історії міста Бердичева. 

30-31 жовтня 2017 р. — брав участь в науково-краєзнавчій експедиції 

Національної спілки краєзнавців України «Історико-культурна 

спадщина Хмельниччини: проблеми збереження», присвяченій 80-річчю 

утворення Хмельницької області та 10-річчю надання Національній 

спілці краєзнавців України статусу творчої, яка відбулась в 

Хмельницькій обл. за маршрутом Київ ― с. Пасічна ― с. Пилява ― 

Меджибіж ― Летичів ― Старокостянтинів ― Самчики ― Київ. 

2 листопада 2017 р. — взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі 

України», яка відбулась на базі Національної історичної бібліотеки 
України у м. Києві в рамках краєзнавчих читань пам’яті Петра Тронька і 

була присвячена 100-річчю подій Української революції 1917-1921 

років та 90-річчю з часу заснування журналу «Краєзнавство». 
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2 листопада 2017 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2017, 

№ 44, с. 7) опубліковано статтю «Відкриття персональних виставок 

вихованців Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова у Музеї історії 

міста» (Автор В. Кучерява), в якій повідомляється, що директор Музею 

історії м. Бердичева Павло Скавронський звернувся до відвідувачів з 
такими словами: «Цей зал бачив чимало виставок зрілих митців і наших 

друзів — викладачів художньої школи та їх учнів. Вперше у нас — юні 

таланти з ЦПО ім. О. Разумкова. Віримо: у майбутньому побачимо їх 

виставки до 40-річчя творчості та інших ювілейних дат». 

9 листопада 2017 р. — отримав подяку від Комунального позашкільного 

закладу «Житомирський обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» Житомирської обласної ради «за результативну 

співпрацю та за підтримку інтересу обдарованої учнівської молоді до 

історії рідного краю, його культури, мистецтва». 

17-18 листопада 2017 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ХV 

Подільській науковій історико-краєзнавчій конференції присвяченій 
100-річчю Української революції 1917-1921 рр. та 100-річчю заснування 

Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, 

яка відбулась в м. Кам’янець-Подільський на базі Кам’янець-

Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. ― В 

науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь: 

«Видатний тренер та його талановиті учні (До 95-річчя з дня 

народження В. О.  Жабенка)» (С. 465-471). 

27 листопада — 2 грудня 2017р. — перебував на курсовій перепідготовці в 

обласному Центрі підвищення кваліфікації працівників культури, 

мистецтва та туризму Житомирської обласної ради, де вивчалась тема 

«Нормативно-правове забезпечення та організація роботи з охорони 

праці та пожежної безпеки в установах культури». 
6 грудня 2017 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на науково-практичній 

конференції «Минуле і сучасне Волині та Полісся. Камінь-Каширський 

район в історії України та Волині» приуроченій до 70-річчя масової 

депортації волинян в 1947р. і 75-річчю знищення єврейського населення 

у 1942 р. на Волині, яка відбулась в м. Камінь-Каширський Волинської 

обл. на базі Камінь-Каширського краєзнавчого музею. ― В науковому 

збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь: «З історії 

єврейської громади міста Бердичева» (С. 277-281). 

14 грудня 2017 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2017, 

№ 50) надруковано статтю «Майстер скульптурного портрету Петро 

Криворуцький — народився, виріс та похований в Бердичеві» (с. 6, 
автор П. Скавронський). 



442 
 

14 грудня 2017 р. — брав участь у засіданні Президії Національної спілки 

краєзнавців України, яке відбулось в м. Києві в приміщенні Інституту 

історії України НАН України. 

15 грудня — 17 грудня 2017 р. — брав участь у завершальному освітньо-

практичному семінарі Міжнародного проекту «Захистимо пам’ять», 
який проводив Український центр вивчення історії Голокосту. 

16 грудня 2017 р. — в рамках проведення освітньо-практичного семінару 

«Захистимо пам’ять» відбулась презентація путівника «Слідами історії і 

культури Бердичівського єврейства» (Співавтори Скавронський П., 

Кропивницька Н., Кулачок А.) в приміщенні єврейської бібліотеки в 

м. Києві. 

28 грудня 2017 р. — отримав подяку Українського центру вивчення історії 

Голокосту «за активну участь протягом 2017 року в освітній програмі 

міжнародного проекту "Захистимо пам’ять: захист та меморалізація 

місць масових поховань євреїв України періоду Другої світової війни"». 

31 грудня 2017 р. — в книзі «Національна спілка краєзнавців України в 
інформаційному просторі» (Київ, НСКУ, 2017) опубліковано статтю 

«Бердичівляни про природниче краєзнавство Житомирщини» (С. 76-77, 

автор Скавронський П. С.). 

2018 рік 

5 січня 2018 р. — разом з представниками трудового колективу Музею історії 

міста Бердичева взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 74-ї 

річниці визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, 

який відбувся на Соборній площі, біля меморіалу Вічного вогню. 

11 січня 2018 р. — у виставковій залі Музею історії міста Бердичева відбулась 

презентація путівника «Слідами історії і культури Бердичівського 

єврейства», який було написано і видано учасниками Міжнародного 

проекту «Захистимо пам’ять», який здійснюється Українським центром 
вивчення історії Голокосту, підтримується і фінансується Урядом та 

Міністерством закордонних справ Федеративної Республіки 

Німеччини(Співавтори Скавронський П., Кропивницька Н., Кулачок А.). 

14 січня 2018 р. — отримав Відзнаку року оргкомітету щорічної Церемонії 

відзначення перемог, досягнень, здобутків бердичівлян у напрямку 

«Найкращі в культурі» (за 2017 рік). 

16 січня 2018 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2018, № 5, с. 3) 

надруковано статтю «Дві школярки з Бердичева презентували путівник 

історичних та культурних пам’яток єврейства» (Автор С. Семчук), в 

якій розповідається і про презентацію виданої книги, і про її зміст, і про 

роботу співавторів Скавронського Павла (директор Музею історії міста 
Бердичева), Кропивницької Наталії (учениця ЗОШ № 5) та Кулачок 

Ангеліни (учениця ЗОШ № 11) над її створенням. 
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18 січня 2018 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2018, № 2-

3, с. 2) опубліковано статтю «Путівник "Слідами історії та культури 

Бердичівського єврейства" презентували у Музеї історії м. Бердичева» 

(Автор В. Кучерява), яка починається коротким уривком з промови 

директора Музею історії Павла Скавронського на відкритті презентації: 
«У далекому 1981-му році колишній студент Київського державного 

педагогічного інституту ім. О. Горького Сергій Кот (нині кандидат 

історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії 

України НАНУ, керівник Центру досліджень історико-культурної 

спадщини України) випустив перший путівник по Бердичеву. Через 36 

років вийшов другий путівник, спочатку його презентація відбулася у 

Києві, а днями — у Бердичеві…». 

30 січня 2018 р. — в обласній газеті «Житомирщина» (2018, № 7, с. 2) 

надруковано замітку «Слідами Бердичівського єврейства» (Автор 

В. Степовий). — Про презентацію путівника та його короткий зміст, де 

відмічено, що «Грант на проект, реалізацією якого опікувався директор 
Музею історії міста Бердичева Павло Скавронський, виділив уряд 

Німеччини. Примірники безкоштовно роздали навчальним закладам і 

бібліотекам Бердичева». 

13 лютого 2018 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

науковій історико-краєзнавчій конференції «Олександр Цинкаловський 

— велич особистості», приуроченій до 120-річчя від дня народження 

видатного земляка, історика, краєзнавця Олександра Цинкаловського, 

яка відбулась в м. Володимир-Волинському Волинської обл. на базі 

Володимир-Волинського мистецького центру. ― В науковому збірнику 

матеріалів конференції опубліковано доповідь: «Вшанування пам’яті 

про Олександра Цинкаловського у 1998 році» (С. 56-60). 

20 лютого 2018 р. — брав участь у засіданні Президії Національної спілки 
краєзнавців України, яке відбулось в м. Києві в приміщенні Інституту 

історії НАН України. 

23 лютого 2018 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 

проведенні в приміщенні Музею історії міста Бердичева презентації 

книги кандидатом історичних наук, доцентом кафедри суспільних 

дисциплін Житомирського агроекологічного університету, членом 

Житомирської обласної організації Національної спілки краєзнавців 

України Г. Л. Махоріним його книги «Українська національна 

революція 1917-1922 рр. та її перебіг на Житомирщині». 

28 лютого 2018 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та економіка в рідній 
школі» (2018, № 2) опубліковано статтю «Каховське водосховище та 

проблеми його функціювання» (С. 30-36, автор Скавронський П. С.). 
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1 березня 2018 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2018, № 9, 

с. 3) опубліковано статтю «У Музеї історії міста відомий історик та 

краєзнавець Геннадій Махорін презентував книгу «Українська 

національна революція 1917-1922 рр. та її перебіг на Житомирщині» 

(Автор В. Ковтонюк), яка розпочинається розповіддю про Г. Махоріна з 
виступу голови Житомирської обласної організації Національної спілки 

краєзнавців України, директора Музею історії міста Бердичева Павла 

Скавронського: «Усе своє життя Геннадій Махорін бере участь у 

краєзнавчому русі. Він має більше 100 публікацій у наукових збірниках. 

Є учасником більше сотні науково-краєзнавчих конференцій…». 

6 березня 2018 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та проведенні 

урочистого відкриття виставки живописних картин бердичівських 

художників-аматорів, членів Спілки художників і народних майстрів 

«Вернісаж» м. Бердичева у виставковій залі Музею історії міста 

Бердичева. 

9 березня 2018 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2018, № 20, с. 2) 
опубліковано статтю «Прекрасну половину бердичівлян художники 

привітали виставкою власних робіт» (Автор С. Семчук). — Про добру 

традицію напередодні Міжнародного жіночого дня проводити 

виставку картин художників в Музеї історії міста Бердичева. В статті 

наводиться виступ директора музею Скавронського П. С. на відкритті 

виставки: «Така кількість робіт говорить про те, що Спілка 

художників і народних майстрів працює, не стоїть на місці і 

демонструє гарні творчі результати. Тематика картин доволі 

різноманітна, але у більшості все ж переважає традиційна, ніжна і 

романтична тема квітів, як символу весни, жіноцтва та кохання...». 

11-14 березня 2018 р. — брав участь у засіданні координаційної ради проекту 

«Захистимо пам’ять», яке проводив Фонд Меморіалу убитим євреям 
Європи в м. Берліні (ФРН). 

20-21 березня 2018 р. — брав участь у тренінгу «Трансформація культурних 

цінностей», який проводив науково-методичний відділ Житомирського 

обласного краєзнавчого музею в своєму приміщенні в м. Житомирі. 

22 березня 2018 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2018, 

№ 12, с. 4) опубліковано статтю «Десятикласниця Ангеліна Кулачок — 

краєзнавець із душею романтика» (Автор В. Кучерява). — Про 

співавтора книги «Слідами історії та культури бердичівського 

єврейства», де використано інформацію отриману в директора Музею 

історії міста Бердичева: «Павло Скавронський згадує той час, коли 

працював директором ЗОШ № 11: йому добре запам’яталася маленька 
дівчинка з ангельським ім’ям, яка прийшла до першого класу. На всіх 

ранках і святах вона була найбільшою витівницею, а також — активною 

учасницею шкільних і міських конкурсів для учнів початкової ланки...». 
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26 березня 2018 р. — взяв участь і виступив на презентації книги Анатолія 

Горобчука «Мій Бердичів в історичних нарисах», яка відбулась у 

приміщенні молодіжного центру «М-формація» Бердичівської міської 

центральної бібліотеки. 

28 березня 2018 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 
урочистому відкритті виставки творчих робіт учнів та їх наставників 

комунального навчального закладу «Бердичівська школа-інтернат І-ІІІ 

ступені» у виставковій залі Музею історії міста Бердичева. 

3 квітня 2018 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2018, № 27, с. 3) 

надруковано статтю «Команда учнів, вчителів та батьків Бердичівської 

школи-інтернату представила колекцію власних доробок» (Автор 

О. Доманський). — Про відкриття виставки «Пори року» у виставковій 

залі Музею історії міста Бердичева представленої художніми виробами 

учнів та вчителів Бердичівської школи-інтернат), в якій процитовано 

виступ директора музею П. С. Скавронського на відкритті виставки: 

«Директор музею Павло СКАВРОНСЬКИЙ розповів присутнім, що 
виставкова зала тут майже не пустує, що кілька тижнів — і тут 

проводиться нова виставка. Так, традиційно виставляють свої роботи 

місцеві художники (остання така відбулась у березні з нагоди Свята 

весни), а перед нею були експозиції, присвячені освітянам міста та 

воїнам-афганцям. За активну участь в культурному житті міста 

Павло Скавронський вручив грамоти педагогам-наставникам школи-

інтернату, чиї вихованці підготували прекрасні експонати виставки, 

та іншим причетним до її організації бердичівлянам». 

5 квітня 2018 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2018, 

№ 14, с. 3) опубліковано статтю «Анатолій Горобчук презентував нову 

книгу "Мій Бердичів в історичних нарисах"» (Автор В. Кучерява), в якій 

названий автором книги серед «наших» краєзнавців, які накопичили 
великий краєзнавчий матеріал: «Павло СКАВРОНСЬКИЙ, Броніслав 

Марковський, Мілада Мартинюк, Михайло Бедь, Юрій Лукуц та інші». 

12 квітня 2018 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2018, 

№ 15, с. 2) опубліковано статтю «Симфонією краси чотирьох пір року 

прозвучала виставка творчих робіт учнів КНЗ "Бердичівська школа-

інтернат І-ІІІ ступенів" у Музеї історії міста» (Автор В. Кучерява). — 

Про відкриття нової виставки у виставковій залі Музею історії міста 

Бердичева), де відмічено і виступ директора музею: «У цьому залі 

постійно змінюються виставки, — звернувся до всіх, хто завітав 

березневого дня до Музею історії м. Бердичева, директор закладу Павло 

СКАВРОНСЬКИЙ. — Виставка, яку ви сьогодні бачите, — 
неперевершена. Творчі роботи вихованців школи-інтернату та їх 

наставників виконані в різних техніках». 
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19 квітня 2018 р. — взяв участь в організації, підготовці та урочистому 

відкритті тематичної виставки картин з солоного тіста учнів 

Бердичівської художньої школи у виставковій залі Музею історії міста 

Бердичева. 

24 квітня 2018 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2018, № 33, с. 3) 
опубліковано статтю «Справжні шедеври з солоного тіста роблять 

учні Бердичівської художньої школи» (Автор С. Семчук). — Про 

відкриття тематичної виставки учнів Бердичівської художньої школи 

у виставковій залі Музею історії міста, яка проілюстрована 

фотознімками, на одному з них директор музею Павло Скавронський 

під час відкриття виставки. 

3 травня 2018 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2018, 

№ 18, с. 7) надруковано статтю «Весна з українським шармом на 

виставці творчих робіт учнів Бердичівської художньої школи» (Автор 

В. Кучерява), де процитовано виступ директора музею на відкритті 

виставки: «Вперше представлено 93 роботи учнів усіх класів художньої 
школи, вихованців Ірини Ніколайчук, Ірини Жарчинської, Наталії 

Недзельської, Ірини Гаркіної, Валерія Ковальчука, Олександра Стрєлова 

та Валентина Кривінського, виконані в техніці ліплення з солоного 

тіста, — відкрив виставку директор Музею історії м. Бердичева Павло 

Скавронський. — У майбутньому ми ще не раз почуємо імена юних 

талантів». 

16 травня 2018 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 

проведенні презентації путівника «Музей Оноре де Бальзака у Верхівні» 

старшого наукового співробітника Житомирського обласного 

краєзнавчого музею Людмили Журавської у виставковій залі Музею 

історії міста Бердичева. 

18 травня 2018 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 
урочистому відкритті персональної виставки бердичівського 

художника-аматора Миколи Романчука у виставковій залі Музею історії 

міста Бердичева. 

22 травня 2018 р. — в міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2018, № 41, с. 3) 

опубліковано статтю «У музеї історії відкрилась виставка художника 

Миколи Романчука» (Автор О. Доманський). — Про відкриття 

персональної виставки художника-аматора Миколи Романчука у 

виставковій залі Музею історії міста Бердичева, де відмічено, що 

«Чимало добрих слів про винуватця заходу говорили і директор Музею 

Павло СКАВРОНСЬКИЙ, і заступник міського голови, і колеги-

художники, і директор художньої школи…». 
24 травня 2018 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2018, 

№ 21, с. 5) надруковано статтю «На презентацію путівника "Музей 

Оноре де Бальзака у Верхівні" запросила бердичівлян старший науковий 
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співробітник Житомирського обласного краєзнавчого музею Людмила 

Журавська» (Автор В. Кучерява), в якій цитується виступ директора 

музею: «Представивши гостю, директор Музею історії м. Бердичева 

Павло СКАВРОНСЬКИЙ згадав той час, коли на Всеукраїнській 

науково-краєзнавчій конференції до 200-річчя з дня народження Оноре 
де Бальзака Людмила Журавська виступила з головною доповіддю. 

Незабаром, 20-го травня, ми відзначатимемо 219-ту річницю, а 

наступного року — 220 років від дня народження видатного француза. 

Цей путівник — його подорож до Житомира, Бердичева Верхівні...». 

31 травня 2018 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2018, 

№ 22, с. 2) опубліковано статтю «На виставці світлих картин світлої 

людини — бердичівського художника Миколи Васильовича Романчука» 

(Автор В. Кучерява). — Про відкриття персональної виставки 

бердичівського художника-аматора Миколи Романчука у виставковій 

залі Музею історії міста Бердичева, в якій розповідається, що під час 

відкриття виставки «Очільник міста адресував щирі слова поздоровлень 
колективу Музею історії м. Бердичева на чолі з директором — Павлом 

Скавронським у день професійного свята: "Завдяки вам наш музей став 

простором для спілкування, місцем постійних досліджень та творчого 

діалогу, де цікаво людям різних уподобань"». 

31 травня 2018 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд»  (2018, 

№ 22, с. 4) опубліковано статтю «Зустріч освітян двох міст обласного 

значення: новоград-волинці у полікультурному Бердичеві» (Автор 

В. Кучерява), де повідомляється, що делегацію з Новоград-Волинського 

зустрів в Музеї історії міста Бердичева його директор Павло 

Скавронський і «супроводив гостей до виставкової зали». 

31 травня 2018 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2018, 

№ 22) надруковано статтю «Як бердичівлянин Юрій Козлюк підкорив 
Санкт-Петербург» (С. 6, автор П. Скавронський). 

5 червня 2018 р. — взяв участь у відкритті персональної виставки Заслуженого 

майстра народної творчості України, бердичівлянки Ольги Лзюрбей 

«Дивосвіт душі» у приміщенні зали мистецтв Житомирської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича. 

12 червня 2018 р. — відзначений  ювілейною медаллю Національної спілки 

краєзнавців «90 років журналу «Краєзнавство» за «вагомий особистий 

внесок у розвиток українського краєзнавства». 

14-16 червня 2018 р. — брав участь в науково-краєзнавчій експедиції 

Національної спілки краєзнавців України «Народне музейництво 

Закарпаття», яка відбулась у Закарпатській області  в музейному 
комплексі с. Колочава Міжгірського р-ну з відвіданням озера Синевир і 

водоспаду Шипіт. 
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15 червня 2018 р. — взяв участь у виїзному засіданні Президії Національної 

спілки краєзнавців України, яке відбулось в с. Колочава Міжгірського р-

ну Закарпатської обл. 

15 червня 2018 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2018, с. 4) 

опубліковано статтю «Пізнавальна екскурсія освітян-профспілчан на 
Житомирщину» (Співавтори Астапюк І. М., Панчук М. В.), в якій 

описані враження від проведеної екскурсії в м. Житомир 5 червня 

2018 р. групи освітян Бердичева разом з директором Музею історії 

м. Бердичева П. С. Скавронським та іншими творчими особистостями, 

які відвідали в Житомирі ЗОШ № 33, ЗОШ № 7, Житомирський Свято-

Анастасіївський жіночий монастир та побували на відкритті 

персональної виставки Заслуженого майстра народної творчості 

України, бердичівлянки Ольги Лзюрбей «Дивосвіт душі» у приміщенні 

зали мистецтв Житомирської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. О. Ольжича. 

21 червня 2018 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2018, 
№ 25, с. 4) опубліковано статтю «Благословення Всесвіту: персональна 

виставка бердичівської художниці Ольги Дзюрбей "Дивосвіт душі"» 

(Автор В. Кучерява). — Про відкриття персональної виставки 

Заслуженого майстра народної творчості України, бердичівлянки 

Ольги Лзюрбей «Дивосвіт душі» у приміщенні зали мистецтв 

Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. О. Ольжича, в якій цитуються виступи, які прозвучали на 

урочистому відкритті виставки, в тому числі виступ директора Музею 

історії міста Бердичева Павла Скавронського: «Ми побачили чимало 

нових робіт, яким притаманні яскрава гамма кольорів та 

життєрадісність. Картини художниці — таємниці, які розгадує 

глядач». 
21 червня 2018 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 

урочистому відкритті тематичної виставки «100 років боротьби. 

Українська революція 1917-1921» у виставковій залі Музею історії міста 

Бердичева. 

26 червня 2018 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2018, № 51, с. 4) 

опубліковано статтю «В Музеї історії відкрили виставку "100 років 

боротьби. Українська революція 1917-1921"» (Автор С. Семчук), яка 

проілюстрована фотознімком директора музею П. С. Скавронського під 

час виступу на відкритті виставки. 

28 червня 2018 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2018, 

№ 26, с. 6) опублікована стаття «Члена Президії Правління Національної 
спілки краєзнавців України, голову Житомирської обласної організації 

НСКУ, директора Музею історії міста Бердичева Павла Скавронського 

нагородили ювілейною медаллю "90 років журналу ʼʼКраєзнавствоʼʼ"» 
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(Автор В. Кучерява). — Про здійснення Всеукраїнської науково-

краєзнавчої експедиції «Народне музейництво Закарпаття», про 

скансен «Старе село», вузькоколійку, бокораш, фірмову колочавську 

ріплянку та чимало інших цікавинок… 

29 червня 2018 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2018, № 26, 
с. 3) надруковано привітання Ради Бердичівської міської організації 

ветеранів з нагоди днів народжень активістів ветеранського руху, в тому 

числі «15 липня — Павла Степановича СКАВРОНСЬКОГО, члена ради 

міської організації ветеранів України». 

2 липня 2018 р. — взяв участь у відкритті персональної виставки майстра 

народної творчості, різьбяра по дереву з м. Бердичева Олександра 

Вахніцького у залі мистецтва Житомирської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. О. Ольжича. 

5 липня 2018 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2018, № 27, 

с. 3) опубліковано статтю «Виставка "100 років боротьби: Українська 

революція 1917-1921" відкрилась у Музеї історії міста» (Автор 
В. Кучерява), в якій виділено невеликий коментар: «Усі події, що 

відбувались у 1917-1921 роках, висвітлені у цій виставці. Тексти і 

фотографії доповнюють один одного, зауважив директор Музею 

історії міста Павло СКАВРОНСЬКИЙ». 

7 липня 2018 р. — брав участь в науково-краєзнавчій експедиції Бердичівської 

місцевої організації краєзнавців Національної спілки краєзнавців 

України «Національно-визвольна боротьба на Правобережній Україні» 

присвяченій 250-річчю гайдамацького повстання Коліївщина та 400-

річчю першої згадки в історичних документах села Липки 

Попільнянського району Житомирської області, яка відбулась в 

Житомирській області за маршрутом Бердичів — Кодня (Житомирський 

р-он) — Житомир — Липки (Попільнянський р-он) — Житомир — 
Бердичів. 

12 липня 2018 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2018, 

№ 28, с. 5) надруковано статтю «Різьблений дивосвіт майстра народної 

творчості, бердичівлянина Олександра Вахніцького» (Автор 

В. Кучерява). — Про відкриття персональної виставки майстра 

народної творчості, різьбяра по дереву з м. Бердичева Олександра 

Вахніцького у залі мистецтва Житомирської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. О. Ольжича, де повідомляється, що «Директору 

Музею історії м. Бердичева Павлу СКАВРОНСЬКОМУ, за сприяння в 

організації експозиції "Різьблене диво для людей", вручили клейнод — 

символічну булаву». 
19 липня 2018 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2018, 

№ 29, с. 2) надруковано статтю «Навчання й відпочинок поєднали 

освітяни-профспілчани Бердичева під час семінару-експедиції» 
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(Співавтори В. Кучерява, М. Панчук). — Про науково-краєзнавчу 

експедицію Бердичівської місцевої організації краєзнавців Національної 

спілки краєзнавців України «Національно-визвольна боротьба на 

Правобережній Україні» присвяченій 250-річчю гайдамацького 

повстання Коліївщина та 400-річчю першої згадки в історичних 
документах села Липки Попільнянського району Житомирської області, 

яка відбулась в Житомирській області за маршрутом Бердичів — Кодня 

(Житомирський р-он) — Житомир — Липки (Попільнянський р-он) — 

Житомир — Бердичів», де відзначено, що «Член Президії Правління 

Національної спілки краєзнавців України, голова Житомирської 

обласної організації НСКУ, директор Музею історії міста Бердичева 

Павло Скавронський нагородив Почесними грамотами сільського 

голову Івана Лаховця, директора Липківської ЗОШ І-ІІІ ст. Надію Бас, 

голову профкому навчального закладу Ларису Романів, вчителя 

української мови та літератури Валентину Степанюк, випускницю 

школи, екскурсовода музею Анастасію Кравець і шановну гостю — 
Тетяну Лебединську, дочку Миколи Шпака, науковця й дослідницю». 

13-16 серпня 2018 р. — брав участь у всеукраїнському освітньо-практичному 

семінарі Міжнародного проекту «Захистимо пам’ять», який проводив 

Український центр вивчення історії Голокосту в м. Житомирі. 

31 серпня 2018 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та економіка в рідній 

школі» (2018, № 7-8) опубліковано «Шкільний календар на 2018/19 

навчальний рік» (С. 0,31, автор Скавронський П. С.). 

13 вересня 2018 р. — взяв участь у робочій зустрічі представників Фонду 

«Меморіал убитим євреям Європи» з Берліну, на чолі з керівником Уве 

Ноймеркером, з бердичівськими краєзнавцями, представниками 

єврейської громади, партнерами з Українського Центру вивчення історії 
Голокосту. 

14-15 вересня 2018 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ІІІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Минуле і сучасність: 

Таврія. Херсонщина. Каховка», яка відбулась в м. Каховка Херсонської 

обл. — В науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано 

доповідь: «Книга пам’яті МВС про захисників державного 

суверенітету» (С. 187-190). 

18 вересня 2018 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2018, № 75, с. 2) 

опубліковано статтю «П’ять інформаційних таблиць про події 

Голокосту встановить німецький фонд у місті» (Автор С. Семчук). — 

Про проведення координаційної ради представників Фонду «Меморіал 
убитим євреям Європи» з Берліну, на чолі з керівником Уве 

Ноймеркером, з бердичівськими краєзнавцями, представниками 

єврейської громади, партнерами з Українського Центру вивчення історії 
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Голокосту, де відмічено, що «В ході обговорення кожної таблиці 

бердичівські краєзнавці Павло Скавронський та Анатолій Горобчук, 

добре обізнані з цією темою, вносили свої зауваження щодо тексту, 

вказаних у ньому дат та підписів під фото, котрі варто зробити більш 

точними». 
21-22 вересня 2018 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на ХVІІІ 

Міжнародному науковому семінарі «Шевченківська мозаїка Північної 

Венеції (ХІХ ст. — пер. пол. ХХ ст.)» приуроченому до 130-річчя 

звільнення Т. Г. Шевченка з кріпосної залежності», який відбувся в 

м. Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) на базі Бібліотеки Російської 

академії наук. ― В науковому збірнику матеріалів семінару 

опубліковано доповідь: «Відображення національно-визвольної 

боротьби українського народу в творчості Т. Г. Шевченка» (С. 101-

110). 

26 вересня 2018 р. — прийнято рішення Президії Національної спілки 

краєзнавців України про нагородження Скавронського П. С. премією 
імені Героя України Михайла Сікорського Національної спілки 

краєзнавців України «за вагомий внесок у дослідження і збереження 

культурної спадщини України та розвиток музейної справи». 

27 вересня 2018 р. — взяв участь у бібліотечному форумі Житомирщини, який 

відбувся в м. Житомирі на базі Обласної бібліотеки для дітей 

Житомирської обласної ради. 

28-29 вересня 2018 р. — взяв участь в організації та безпосередній підготовці 

роботи конференції і виступив з доповіддю на Всеукраїнській науково-

краєзнавчій конференції «Національно-визвольна боротьба 

українського народу», присвяченій 250-річчю козацько-селянського 

національно-визвольного повстання на правобережній Україні 

«Коліївщина» та 100-річчю подій Української революції 1917-1921 рр., 
яка відбулась в м. Житомирі на базі історичного факультету 

Житомирського державного університету ім. Івана Франка. ― В 

науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь 

«Національно-визвольна боротьба українського народу в творчості 

Тараса Шевченка» (С. 76-83) та статті «Науково-краєзнавча експедиція 

Житомирщиною за маршрутом "Бердичів ― Кодня ― Липки ― 

Бердичів"» (С. 94-98, співавтори Кучерява В. А., Панчук М. А., 

Скавронський П. С., Цвєткова А. М.), «Зміст виставки "Українська 

революція 1917-1921: 100 років боротьби"» (С. 182-202, співавтори 

Скавронська М. В.¸ Скавронський П. С.), «Ідея національно-визвольної 

боротьби в літературній творчості Устименка П. І.» (С. 243-263, 
співавтори Бедь М. М., Скавронський П. С.), «Книга пам’яті МВС про 

захисників державного суверенітету та незалежності України з 

Житомирщини» (С. 303-310, співавтори Мисько Є. С., 
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Скавронський П. С.), «Роль М. Ю. Шепелюка у вивченні та 

популяризації життя і творчості Джозефа Конрада» (С. 386-399, 

співавтори Бедь М. М., Скавронський П. С.), «Бердичівський художник 

Юрій Козлюк підкорив Санкт-Петербург» (С. 416-421),«Учень 

Лонського В. О. Віктор Матусевич: спортсмен, виробничник і вчений, 
заступник Генерального конструктора» (С. 416-421), «Заслужений 

працівник культури України Ольга Москаленко» (С. 436-444), 

«Персональна виставка юних бердичівлян під час міського 

фестивального тижня обдарованої молоді» (С. 511-517, співавтори 

Ананченко Н. І., Скавронський  П. С.). 

29 вересня 2018 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Географія та економіка в рідній 

школі» (2018, № 9) опубліковано статтю «Колочавський скансен» (С. 38-

45, автор Скавронський П. С.). 

30 вересня 2018 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2018, 

№ 38) надруковано статтю «Роль Віталія Олексійовича Лонського у 
формуванні особистості Віктора Матусевича» (С. 6, автор 

П. Скавронський). 

11 жовтня 2018 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 

проведенні урочистого відкриття виставки полотен членів громадського 

об’єднання «Спілки вільних художників і народних майстрів 

"Вернісаж"», присвяченій 20-річчю з дня створення спілки та до Дня 

Художника, у виставковій залі Музею історії міста Бердичева. 

16 жовтня 2018 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2018, № 83, с. 3) 

надруковано статтю «До 20-річчя "Вернісажу" в Музеї історії 

організували виставку неймовірних робіт» (Автор С. Семчук). — Про 

відкриття виставки полотен членів громадського об’єднання «Спілки 

вільних художників і народних майстрів "Вернісаж″» виставковій залі 
Музею історії міста Бердичева, на відкритті якої директор Музею Павло 

Скавронський зазначив, що «Цього разу на виставку свої роботи 

подали аж 17 художників, що набагато більше, аніж зазвичай», і 

вручив учасникам сертифікати та грамоти… 

17 жовтня 2018 р. — взяв участь у VІІ Всеукраїнському культурологічному 

форумі «Сікорські читання», який відбувся в м. Переяслав-

Хмельницький Київської області на базі ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія 

Сковороди».  

17 жовтня 2018 р. — в ході проведення VІІ Всеукраїнського 

культурологічного форуму «Сікорські читання», який проводився у 
вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет ім. Г. Сковороди, отримав Диплом лауреата 

премії імені Героя України Михайла Сікорського Національної спілки 
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краєзнавців України (та саму грошову премію) «за вагомий внесок у 

дослідження і збереження культурної спадщини України та розвиток 

музейної справи». 

18 жовтня 2018 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Всеукраїнській 

науковій історико-краєзнавчій конференції, присвяченій 27-й річниці 
незалежності України, 100-й річниці Української революції та 500-й 

річниці надання Ковелю Магдебурзького права, яка відбулась в 

м. Ковель Волинської обл. на базі Центру виховання «Просвіта» 

Ковельської міської ради. ― В науковому збірнику матеріалів 

конференції опубліковано доповідь: «Книга пам’яті МВС про 

захисників державного суверенітету та незалежності України з 

Волині» (С. 569-573). 

18 жовтня 2018 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2018, 

№ 42, с. 6), опубліковано статтю «"Вернісаж" запрошує на осінній 

вернісаж із любов’ю до України і життя» (Автор В. Кучерява). — Про 

відкриття виставки полотен членів громадського об’єднання «Спілки 
вільних художників і народних майстрів "Вернісаж"» у виставковій залі 

Музею історії міста Бердичева), де директор музею Павло 

Скавронський, відкриваючи виставку, відмітив, що «У картинах 

художників бачимо перехідну пору року, перехідні стани людської 

душі. — Нинішня подія, у порівнянні з попередніми, зібрала найбільше 

авторів картин». 

31 жовтня 2018 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Регіональній 

науково-краєзнавчій конференції «Звягельщина-Ярунщина у визвольній 

боротьбі українського народу у 1648-1657 роках», яка відбулась в 

м. Новоград-Волинський Житомирської обл. на базі Новоград-

Волинської районної ради. ― В науковому збірнику матеріалів 

конференції опубліковано доповідь: «Фотоматеріали виставки 
«Українська революція 1917-1921: 100 років боротьби», що 

демонструється в музеях та установах Житомирщини» (С. 110-131, 

співавтор Скавронська М. В.). 

8 листопада 2018 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2018, 

№ 45, с. 4) опубліковано статтю «Директор Музею історії Павло 

Скавронський повернувся з високою нагородою з VІІ Всеукраїнського 

історико-културологічного форуму "Сікорські читання"» (Автор 

В. Кучерява), яка закінчується такими словами: «Щиро вітаємо Павла 

Степановича СКАВРОНСЬКОГО, — душу і серце Музею історії міста 

Бердичева, невтомного краєзнавця і дослідника — з високою нагородою! 

Нових Вам відкриттів, невичерпної наснаги і творчої енергії! Нехай із 
Вами завжди будуть мудрі слова майстра музеїв Михайла Сікорського: 

"Ми своєю працею допомагаємо виховувати справжніх людей 

майбутнього"». 
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9 листопада 2018 р. — був присутній на цікавому вечорі, присвяченому 

бердичівському художнику Сергію Танадайчуку, який був проведений в 

приміщенні Бердичівської художньої школи для її учнів та викладачів. 

23 листопада 2018 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 

проведенні урочистого відкриття персональної виставки робіт 
художника з села Довбиш, Баранівського р-ну, Олександра Котвіцького 

у виставковій залі Музею історії міста Бердичева. 

27 листопада 2018 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2018, № 95, 

с. 3) опубліковано статтю «У Музеї історії Бердичева відкрилась 

виставка художника Олександра Котвіцького» (Автор Д. Сискова). — 

Про відкриття персональної виставки робіт художника з села Довбиш 

Баранівського р-ну Олександра Котвіцького у виставковій залі Музею 

історії міста Бердичева, де відмічено, що «Директор музею історії 

Павло СКАВРОНСЬКИЙ на початку зустрічі представив художника 

присутнім, розповів про його творчий шлях та про намальовані ним 

картини…». 
6 грудня 2018 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2018, 

№ 49, с. 2) опубліковано статтю «Чотири пори року ЦПО 

ім. О. Разумкова: Церемонія нагородження "Кращий разумковець – 

2018"» (Автор В. Кучерява). — Про проведення Церемонії 

нагородження «Кращий разумковець – 2018» в приміщенні Міського 

Палацу культури, в якій серед багатьох гостей святкового дійства 

названо і директора Музею історії міста Бердичева, який був присутній 

на цьому заході. 

6 грудня 2018 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2018, 

№ 49, с. 2) опубліковано статтю «Бердичівські краєзнавці на 

регіональній конференції в Новоград-Волинському» (Автор Ю. Лукуц), 

де сказано про виступ на конференції з вітальним словом, а потім і з 
доповіддю голови обласної організації НСКУ П. С. Скавронського. 

7 грудня 2018 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та урочистому 

відкритті виставки бердичівських різьбярів по дереву (Валерія 

Земнухова, Валерія Ковальчука та Олександра Вахніцького) у 

виставковій залі Музею історії міста Бердичева. 

10-14 грудня 2018 р. — з власної ініціативи сам особисто та силами окремих 

працівників музею щоденно надавав посильну допомогу групі 

археологів в ході проведення ними археологічних розкопок на території 

фортеці в м. Бердичеві майже поряд з музеєм. 

18 грудня 2018 р. — взяв участь в організації, підготовці та проведенні прес-

конференції у виставковій залі Музею історії міста Бердичева для 
міських та обласних журналістів, на якій виступили зі звітом про 

проведену роботу учасники археологічної експедиції, що працювала 

тиждень на території фортеці в м. Бердичеві. 
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20 грудня 2018 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2018, 

№ 51, с. 5) опубліковано статтю «Три майстри-різьбярі запрошують у 

казку, що народилася з дерева» (Автор В. Кучерява). — Про відкриття 

виставки бердичівських майстрів різьби по дереву у виставковій залі 

Музею історії міста Бердичева, в якій поміщено відгук директора 
Музею історії міста Бердичева Павла СКАВРОНСЬКОГО про 

представлені на виставці роботи: «Це щось неймовірне, унікальне, — У 

скульптурі знайшли втілення краса, пластика й грація, помножені на 

майстерність і талант. Аналогів не зустрінете…». 

21-23 грудня 2018 р. — брав участь у другому всеукраїнському освітньо-

практичному семінарі в рамках освітніх дій Міжнародного проекту 

«Захистимо пам’ять», який проводив Український центр вивчення 

історії Голокосту в м. Києві. 

21 грудня 2018 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2018, № 103, с. 2) 

опубліковано статтю «Вперше за 170 років в Бердичівському кляшторі 

провели археологічні розкопки» (Автор О. Доманський). — Про 
проведення прес-конференції для журналістів усіх засобів масової 

інформації міста та області по підсумках проведених розкопок), в якій 

підтверджено передачу керівником археологічної експедиції 

А. В. Петраускасом викопаних знахідок директору музею Павлу 

СКАВРОНСЬКОМУ. 

27 грудня 2018 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2018, 

№ 52, с. 2) надруковано статтю «Житомирська археологічна експедиція 

підбила підсумки першого археологічного дослідження міста Бердичева 

на території монастиря Босих Кармелітів» (Автор В. Кучерява). — 

Про проведення прес-конференції за підсумками археологічного 

дослідження, де акцентується, що «Після презентації артефактів 

керівник експедиції Андрій Петраускас і директор Музею історії міста 
Бердичева Павло СКАВРОНСЬКИЙ підписали акти про передачу 

знахідок до музейного фонду». 

28 грудня 2018 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2018, с. 5), 

опубліковано статтю «Прес-конференція за результатами 

археологічних досліджень» (Автор А. Горобчук), в якій відмічено, що 

«… наприкінці прес-конференції Андрій Петраускас та директор музею 

Павло СКАВРОНСЬКИЙ підписали акти передачі всіх знайдених 

старожитностей до фондів Музею історії міста Бердичева». 

26 грудня 2018 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 

урочистому відкритті виставки мистецьких робіт бердичівської 

майстрині Л. Кравченко виконаних в японській техніці ошибана у 
виставковій залі Музею історії міста Бердичева. 

31 грудня 2018 р. — в книзі «Літопис Національної спілки краєзнавців 

України: 2008-2018 рр.», виданій до 10-річчя надання Спілці 
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краєзнавців статусу Національної (Київ, НСКУ, 2018) опубліковано 

статтю «Житомирська обласна організація. Коротка історична 

довідка» (С. 202-204, автор Скавронський П. С.). 

2019 рік 

5 січня 2019 р. — разом з представниками трудового колективу Музею історії 
міста Бердичева взяв участь у загальноміському мітингу з нагоди 75-ї 

річниці визволення Бердичева від німецько-нацистських загарбників, 

який відбувся на Соборній площі, біля меморіалу Вічного вогню. 

14 січня 2019 р. — отримав Відзнаку року оргкомітету щорічної Церемонії 

відзначення перемог, досягнень, здобутків бердичівлян  у напрямку 

(Бердичів — муза для митця» (за 2018 рік). 

17 січня 2019 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, № 2-

3, с. 4) опубліковано статтю «Ошибана, або живопис квітами від 

бердичівської майстрині Лариси Кравченко» (Автор В. Кучерява). — 

Про творчість бердичівської майстрині Л. Кравченко в техніці 

ошибана та відкриття виставки її творів у виставковій залі Музею 
історії міста Бердичева), де було відмічено: «Відкриваючи експозицію 

робіт Лариси Кравченко, директор Музею історіє міста Бердичева 

Павло СКАВРОНСЬКИЙ не стримував захоплення: "Ошибана — 

дивовижна техніка, яка дозволяє створювати приголомшливі картини! 

Бердичівські художники ще не виставляли нічого подібного. Ми 

відкриваємо для себе нове ім’я і бачимо лише частину робіт Лариси 

Миколаївни, яких у неї — понад 200"». 

18 січня 2019 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та проведенні 

презентації книги «Бердичівське єврейство в іменах» (Співавтори 

Скавронський П. С., Кропивницька Н. В. та Кулачок А. П.) у виставковій 

залі Музею історії міста Бердичева. 

25 січня 2019 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2019, № 8, с. 4) 
опубліковано статтю «Творчий тандем краєзнавця і школярок порадував 

бердичівлян новою книгою» (Автор С. Семчук). — Про творче 

історичне дослідження Скавронського П. С. з двома школярками та 

видання і презентацію книги «Бердичівське єврейство в іменах», як 

результату їх спільної роботи). 

25 січня 2019 р.— напередодні дати — 27 січня, яку прийнято вважати 

Міжнародним днем Голокосту, — взяв участь і виступив на заході 

пам’яті жертв Голокосту проведеного біля стели і пам’ятного знаку 

колишнього гетто та у покладанні квітів до пам’ятних знаків. 

25 січня 2019 р. — взяв участь у заході в Бердичівській художній школі, 

присвяченого бердичівським митцям — батькові і синові Ярмолюкам. 
29 січня 2019 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2019, № 9, с. 3) 

опубліковано статтю «Про жорстоке винищення єврейського народу 

згадали бердичівляни» (Автор С. Семчук). — Про проведення заходу 
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пам’яті жертв Голокосту біля стели і пам’ятного знаку колишнього 

гетто та покладання квітів до пам’ятних знаків), де серед виступаючих 

названо і директора Музею історії міста Бердичева Павла 

Скавронського. 

29 січня 2019 р. — в обласній газеті «Житомирщина» (2019, с. 6) опубліковано 
статтю «Таємниці Бердичівської фортеці. Коли їх зможемо відкрити?» 

(Автор В. Соболь). — Про проведення прес-конференції для 

журналістів учасниками Житомирської археологічної експедиції, яка 

працювала в Бердичеві в грудні місяці 2018 р., де відмічено передачу 

археологічних знахідок директору Музею історії міста Бердичева Павлу 

Скавронському та підписання ним відповідного акту передачі. 

31 січня 2019 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, № 5, 

с. 5) опубліковано статтю «Українські митці-патріоти — батько та 

син Ярмолюки: відкритий урок для учнів Бердичівської художньої 

школи» (Автор Є. Малишкіна). — Про проведення заходу в 

Бердичівській художній школі, присвяченого українським митцям— 
батькові і синові Ярмолюкам), де серед присутніх на заході названо і 

директора Музею м. Бердичева Павла Скавронського. 

31 січня 2019 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, № 5, 

с. 2) опубліковано статтю «У Музеї історії презентовано збірник 

біографічних нарисів "Бердичівське єврейство в іменах"» (Автор 

В. Кучерява), де описано хід презентації книги авторським колективом в 

складі голови Житомирської обласної організації Національної спілки 

краєзнавців України Павла Скавронського, та 11-класниць Наталії 

Кропивницької й Ангеліни Кулачок. 

14 лютого 2019 р. — брав участь у засідання Президії Національної спілки 

краєзнавців України, яке відбулось в м. Києві в приміщенні Інституту 

історії НАН України. 
5 березня 2019 р. — в обласній газеті «Житомирщина» (2019, № 17, 2-

5 березня, с. 1, 6) під рубрикою «До 100-річчя газети "Житомирщина"» 

опубліковано статтю «Краєзнавство — сенс життя» (Автор 

В. Соболь). — Про творче краєзнавче життя директора Музею історії 

міста Бердичева, почесного краєзнавця України, голови Житомирської 

обласної організації Національної спілки краєзнавців України, члена 

редколегії науково-методичного Всеукраїнського журналу «Географія 

та економіка в рідній школі» Павла Скавронського. 

5 березня 2019 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2019, № 19, с. 3) 

надруковано статтю «В Бердичеві нагородили тих, кого по праву 

вважають гордістю міста» (Автор С. Семчук). — Про проведення 
щорічної церемонії відзначення перемог, здобутків та досягнень 

бердичівслян за підсумками 2018 р. під назвою «Гордість Бердичева», 

яка проілюстрована фотознімками, на одному з яких заступник міського 
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голови Р. В. Левицький вручає нагороду директору музею Павлу 

Скавронському. 

6 березня 2019 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та проведенні 

урочистого відкриття виставки картин бердичівських художників, 

членів Спілки вільних художників та народних майстрів «Вернісаж» у 
виставковій залі Музею історії міста Бердичева. 

14 березня 2019 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, 

№ 11) надруковано статтю «Шолом-Алейхем — видатний майстер 

сумного гумору» (С. 6, автор П. Скавронський). 

14 березня 2019 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, 

№ 11, С. 2) опубліковано статтю «На виставці картин Спілки вільних 

художників та народних майстрів "Вернісаж": для жінок — і квіти, і 

натхнення, і любов…» (Автор В. Кучерява). — Про відкриття виставки 

у виставковій залі Музею історії міста Бердичева, в якій відмічено, що 

«Відкриваючи виставку, директор Музею історії міста Бердичева 

Павло СКАВРОНСЬКИЙ привітав прекрасну половину з весняним 
святом: "Щороку ми бачимо на виставці нові роботи, щороку 

відкриваємо нові імена і кількість учасників збільшується. Нині їх — 

сімнадцять, і в кожного — свій погляд на світ"». 

28 березня 2019 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, 

№ 13) надруковано статтю «Творчість Світлани Соболевської» (С. 6, 

автор П. Скавронський). 

28 березня 2019 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та відкритті 

виставки «Страчені голодом: невідомий геноцид українців 1932-

1933 рр.» у виставковій залі Музею історії міста Бердичева. 

2 квітня 2019 р. — У міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2019, № 27) 

опубліковано статтю «Виставку про "страчених голодом" презентували 

у Музеї історії Бердичева» (Автор С. Семчук). — Про відкриття 
виставки «Страчені голодом: невідомий геноцид українців 1932-

1933 рр.» у виставковій залі Музею історії міста Бердичева, в тексті 

якої розповідається про налагоджений контакт директора Музею історії 

Бердичева Павла Скавронського з керівництвом Національного музею 

«Меморіал жертв Голодомору», який і надав тимчасово на 1 місяць дану 

виставку для Бердичева, та виступ П. Скавронського на відкритті 

виставки.  

4 квітня 2019 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, 

№ 14, с. 3) опубліковано статтю «Відкрито фотовиставку "Страчені 

голодом: невідомий геноцид українців 1932-1933 років"» (Автор 

В. Кучерява), в якій наведено уривок з виступу директора Музею історії 
м. Бердичева Павла Скавронського: «У голодних 1932-1933 роках саме 

в березні, за розповідями свідків, які залишилися живими, була найвища 

смертність. Звучали уривки з публікацій дослідників та письменників 
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19-20 століть про родючу українську землю, де моря безкраїх ланів, 

зариблені ставки й прекрасний чорнозем, де збережені національні 

культурні традиції. У 1847-1848 роках Оноре де Бальзак писав: "Не 

можна уявити собі просторів та врожаю на цих землях, котрих ніколи не 

гноять, і на котрих щороку сіють жито". Голод на таких землях 
неможливий. — Напрошується висновок: він був штучно створений. Ця 

думка наскрізно звучить у просторі виставки…». 

4-7 квітня 2019 р. — брав участь в освітньо-практичному семінарі 

Міжнародного проекту «Захистимо пам’ять», який проводив 

Український центр вивчення історії Голокосту в м. Києві. 

18 квітня 2019 р. — напередодні Великодня взяв активну участь в організації, 

підготовці та відкритті Великодньої виставки творчих робіт викладачів і 

вихованців Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова у виставковій 

залі Музею історії міста Бердичева. 

23-26 квітня 2019 р. — взяв участь в першому семінарі освітньої програми 

міжнародного проекту «Захистимо пам’ять», що здійснюється в Україні 
громадськими організаціями, профільними міністерствами та за 

фінансування Уряду та Міністерства закордонних справ Федеративної 

Республіки Німеччини, який було проведено в м. Києві. 

3 травня 2019 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2019, № 35-36, 

с. 3) опубліковано статтю «Юні бердичівські "разумковці" представили 

дивовижну Великодню виставку» (Автор С. Семчук). — Про відкриття 

Великодньої виставки творчих робіт викладачів і вихованців Центру 

позашкільної освіти ім. О. Разумкова у виставковій залі Музею історії 

міста Бердичева), де відмічено ініціативу, а дослівно: «пропозицію 

директора музею Павла Скавронського влаштувати таку виставку». 

16 травня 2019 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, 

№ 20) надруковано статтю «Доля директора музею Бориса Куткіна» 
(С. 6, автор П. Скавронський). 

17 травня 2019 р. — напередодні Дня пам’яті жертв політичних репресій 

(19 травня) взяв участь і виступив на скорботній церемонії покладання 

квітів до пам’ятного знаку Жертвам політичних репресій, що по вул. 

Героїв України, 22, в Бердичеві. 

21 травня 2019 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2019, № 41, с. 2) 

опубліковано статтю «Бердичівляни вшанували пам’ять жертв 

політичних репресій» (Автор Д. Сискова). — Про проведення 

скорботної церемонії покладання квітів до пам’ятного знаку Жертвам 

політичних репресій, що по вул. Героїв України, 22, в Бердичеві, яка 

проілюстрована колективним фотознімком учасників церемонії, в тому 
числі на фото — директор музею Павло Скавронський. 

21-22 травня 2019 р. — взяв участь в організації та безпосередній підготовці 

роботи конференції і виступив з основною доповіддю на Всеукраїнській 
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науково-краєзнавчій конференції «Бердичівська земля як феномен 

розвитку європейської культури та мистецтва», присвяченій 220-річчю 

від дня народження класика світової літератури, відомого французького 

письменника Оноре де Бальзака, яка відбулась в м. Бердичеві 

Житомирської обл., на базі Музею історії міста Бердичева. ― В 
науковому збірнику матеріалів конференції опубліковано доповідь 

«Бердичів — один з центрів формування європейської культури» (С. 9-

15, співавтор: Ананченко Н. І.) та статті «Будинок-музей Оноре де 

Бальзака в Парижі» (С. 60-67), «Вшанування пам’яті про Оноре де 

Бальзака в Бердичеві у 1999 році» (С. 67-78), «Основні видання та 

публікації творів Шолом-Алейхема» (С. 143-145), «Видатний майстер 

сумного гумору — Шолом-Алейхем» (С. 133-139), «Публікації про 

Шолом-Алейхема в наукових та періодичних виданнях» (С. 145-148), 

«Творчість Світлани Соболевської» (С. 241-250), «Гордість Бердичева 

— Заслужені працівники культури України» (С. 241-250), «Життєвий і 

трудовий шлях Людмили Іванівни Волкової» (С. 349-352, співавтори 
Панчук М. В., Цвєткова А. М.), «Сучасні художники міста Бердичева — 

члени творчої спілки вільних художників і народних майстрів 

"Вернісаж"» (С. 352-363). 

23 травня 2019 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на І міжнародній 

науково-практичній конференції «Туризм: міжнародний досвід та 

національні пріоритети», яка відбулась в м. Житомирі на базі 

Житомирського національного агроекологічного факультету. Тема 

доповіді: «Про систему роботи Музею історії міста Бердичева з 

туристами». Отримав сертифікат учасника. 

24 травня 2019 р. — взяв участь у науково-краєзнавчій експедиції 

Бердичівської місцевої організації краєзнавців Національної спілки 

краєзнавців України «Бальзаківськими місцями Житомирщини», за 
маршрутом «Бердичів — Верхівня — Бердичів», присвячена 220-й 

річниці від дня народження Оноре де Бальзака з відвідуванням костелу 

святої Варвари в Бердичеві, де вінчався великий французький 

письменник, Літературно-меморіального музею Оноре де Бальзака, що 

у селі Верхівня Ружинського р-ну, де він проживав певний час в помісті 

графині Евеліни Ганської. 

28 травня 2019 р. — взяв участь у звітному концерті учнів музичної школи, 

який відбувся у великому залі Палацу культури м. Бердичева. 

30 травня 2019 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, 

№ 22, с. 2) опубліковано статтю «Незабутня подорож освітян 

бальзаківськими місцями: Бердичів — Верхівня» (Співавтори М. Панчук, 
І Астапюк). — Про здійснення науково-краєзнавчої експедиції 

Бердичівської місцевої організації краєзнавців Національної спілки 

краєзнавців України «Бальзаківськими місцями Житомирщини», за 
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маршрутом «Бердичів — Верхівня — Бердичів, в якій серед очільників 

подорожі названо і директора Музею історії міста Бердичева Павла 

СКАВРОНСЬКОГО. 

31 травня 2019 р. — у всеукраїнському науково-методичному журналі 

Міністерства освіти і науки України «Всесвітня література в школах 
України» (2019, № 5) опубліковано статтю «Будинок-музей Оноре-де-

Бальзака в Парижі» (С. 38-40, автор Скавронський П. С.). 

31 травня 2019 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 

урочистому відкритті виставки художніх робіт випускників 

Бердичівської художньої школи у виставковій залі Музею історії міста 

Бердичева. 

6 червня 2019 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, № 23, 

с. 6) опубліковано статтю «У сузір’ї музики: звітний концерт музичної 

школи» (Автор В. Кучерява), в якій серед гостей, що прийшли на 

звітний концерт розділити з учнями та викладачами музичної школи їх 

святкову радість названо і директора Музею історії м. Бердичева Павла 
Скавронського. 

6 червня 2019 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, № 23, 

с. 6) опубліковано статтю «Випускники Бердичівської художньої школи 

розповідають про світ барвами, пишуть почуттями» (Автор 

В. Кучерява). — Про відкриття виставки художніх робіт випускників 

Бердичівської художньої школи у виставковій залі Музею історії міста 

Бердичева, де подано майже дослівно виступ директора музею: 

«Унікальним назвав наше місто директор Музею історіє м. Бердичева 

Павло Скавронський: "Його унікальність в тому, що маємо два 

мистецьких навчальних заклади. Ми вклоняємося тим, хто стояв біля 

витоків художньої школи, — Миколі Софроновичу Яцюку, Валерію 

Йосиповичу Ковальчуку і Валентину Петровичу Кривінському. У залі 
Музею щомісячно міняються експозиції, ми бачимо картини митців зі 

Спілки вільних художників та народних майстрів «Вернісаж», 

персональні виставки художників. Переконаний, що у майбутньому свої 

роботи представлять випускники нашої школи. З її стін вийшли відомі 

митці: Геннадій Лисак, Юрій Козлюк, Оксана Яцюк та чимало інших"». 

7 червня 2019 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2019, № 46, с. 4) 

опубліковано статтю «Бердичівська художня школа відзначили 

дипломами своїх випускників» (Автор Д. Сискова). — Про відкриття 

виставки та вручення документів випускникам Бердичівської 

художньої школи, в якій опубліковано, що під час відкриття виставки 

«Директор Музею історії Павло Скавронський також долучався до 
привітань і звернув увагу присутніх на те, що Бердичів — унікальне 

місто, адже у ньому функціонують художня і музична школи, що нині, 

на жаль вже не характерно для невеликих міст, на кшталт нашого, лише 
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для обласних центрів. Міська рада і виконавчий комітет зробили все, 

аби школи залишились і навчали прекрасному підростаюче покоління 

бердичівлян…». 

12 червня 2019 р. — у всеукраїнській газеті «Освіта» (2019, № 21-22, с. 7) 

опубліковано статтю «По Бальзаківських місцях Житомирщини» 
(Співавтори М. Панчук, І Астапюк). — Про здійснення науково-

краєзнавчої експедиції Бердичівської місцевої організації краєзнавців 

Національної спілки краєзнавців України «Бальзаківськими місцями 

Житомирщини», за маршрутом «Бердичів — Верхівня — Бердичів), в 

якій серед очільників подорожі названо і директора Музею історії міста 

Бердичева Павла Скавронського. 

13 червня 2019 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, 

№ 24, с. 4, 5) опубліковано статтю «"За солідарність і єднання": 

семінар-зустріч колег-освітян, профспілкових лідерів двох міст, 

Бердичева та Рівного» (Автор Є. Малишева), в якій відмічено 

проведення екскурсії з освітянами з м. Рівне по Бердичеву та їх зустріч 
в Музеї історії міста Бердичева, «де гостей зустрів директор закладу, 

голова Житомирської обласної організації НСКУ Павло Скавронський». 

25 червня 2019 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2019, № 51, с. 4) 

опубліковано статтю «В Музеї історії Бердичева відбулася науково-

краєзнавча конференція» (Автор С. Семчук). — Про проведення 

Всеукраїнській науково-краєзнавчій конференції «Бердичівська земля як 

феномен розвитку європейської культури та мистецтва», присвяченій 

220-річчю від дня народження класика світової літератури, відомого 

французького письменника Оноре де Бальзака, яка відбулась в 

м. Бердичеві Житомирської обл., на базі Музею історії міста 

Бердичева, де відмічено, що «Почесну місію під час Всеукраїнської 

науково-краєзнавчої конференції у Бердичеві виконав Павло 
СКАВРОНСЬКИЙ. За дорученням голови Національної спілки 

краєзнавців України він вручив нагороди: звання і знаки «Почесний 

краєзнавець України» — доктору історичних наук, професору кафедри 

спеціальних історичних дисциплін та правознавства ЖДУ ім. І. Франка 

Івану Ярмошику та доктору історичних наук, професору КНЕУ 

ім. В. Гетьмана Студінському Володимиру. Членський квиток члена 

Національної спілки краєзнавців України отримала кандидат 

історичних наук Оксана Вигівська». 

27 червня 2019 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, 

№ 26, с. 4) опубліковано статтю «Всеукраїнська науково-краєзнавча 

конференція "Бердичівська земля як феномен розвитку європейської 
культури та мистецтва": нотатки і роздуми» (Автор В. Кучерява). — 

Про проведення Всеукраїнській науково-краєзнавчій конференції 

«Бердичівська земля як феномен розвитку європейської культури та 
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мистецтва», присвяченій 220-річчю від дня народження класика 

світової літератури, відомого французького письменника Оноре де 

Бальзака, яка відбулась в м. Бердичеві Житомирської обл., на базі 

Музею історії міста Бердичева, в якій відмічено виступ її незмінного 

організатора і натхненника, голови Житомирської обласної організації 
НСКУ, директора Музею історії міста Бердичева Павла Скавронського, 

який «повідомив, що у період 1990-го-2019-го років вона — восьма за 

рахунком у місті, найбільше робіт представили бердичівські автори — 

25 досліджень, результатом плідної співпраці краєзнавців є випуск 

наукового збірника матеріалів конференції обсягом 544 сторінки». Крім 

того «Павло Скавронський виконав приємну місію, оголосивши, що 

звання «Почесний краєзнавець України» присвоєно завідувачу кафедри 

спеціальних історичних дисциплін та правознавства Житомирського 

державного університету ім. Івана Франка, доктору історичних наук, 

професору, члену Президії Житомирської облавної організації НСКУ 

Івану Ярмошику та професору кафедри політичної економії Київського 
національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, доктору 

історичних наук, кандидату економічних наук Володимиру 

Студзінському». 

28 червня 2019 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2019, с. 4) 

опубліковано привітання Ради міської організації ветеранів України з 

днями народження, в тому числі «15 липня з 70-річним ювілеєм — Павла 

Степановича СКАВРОНСЬКОГО, члена ради міської організації 

ветеранів міста». 

30 червня 2019 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 

урочистому відкритті виставки «Ігнацій Ян Падеревський» у 

виставковій залі Музею історії міста Бердичева, як складової частини 

ювілейних, ХХ Днів польської культури в Бердичеві. 
3-5 липня 2019 р. — взяв участь і виступив з доповіддю на Другому 

Всеукраїнському Музейному Форумі, який відбувся у м. Переяслав-

Хмельницький на базі Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав» та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди. — В 

науковому збірнику матеріалів музейного форуму опубліковано 

доповідь: «Заслужені працівники культури України міста Бердичева в 

експозиції музею історії міста» (С. 207-210). 

12 липня 2019 р. — взяв участь в засіданні Президії НСКУ та в урочистому 

врученні Премії імені академіка Петра Тронька НСКУ 2019 року, яке 

відбулось в м. Києві в приміщенні Інституту історії НАН України у 
центральному офісі Національної спілки краєзнавців України. 
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15 липня 2019 р. — урочистості з нагоди 70-річчя від дня народження 

Скавронського П. С. — велика зала готелю-ресторації «Золота підкова» 

(вул. Козацька в м. Бердичеві). 

18 липня 2019 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, 

№ 29) надруковано статтю «Будинок-музей Оноре де Бальзака в 
Парижі» (Початок, с. 6, автор П. Скавронський). 

18 липня 2019 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, 

№ 29, с. 5) надруковано привітання Скавронському П. С. з нагоди 

ювілейного Дня народження від управління освіти і науки 

Бердичівської міської ради, Бердичівської міської організації 

профспілки працівників освіти і науки, педагогічної громадськості та 

краєзнавчої спільноти міста. 

18 липня 2019 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, 

№ 29, с. 5) надруковано привітання Скавронському П. С. з нагоди 

ювілейного Дня народження від редакції видання «Бердичівський 

погляд». 
18 липня 2019 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» 2019, с. 5) 

надруковано привітання Скавронському П. С. з нагоди ювілейного Дня 

народження від колективу Музею історії м. Бердичева. 

1 серпня 2019 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, 

№ 30-31) надруковано статтю «Будинок-музей Оноре де Бальзака в 

Парижі» (Закінчення, с. 6, автор П. Скавронський). 

8 серпня 2019 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, 

№ 32) надруковано статтю «Вшанування Оноре де Бальзака в Бердичеві 

20 років тому…» (Початок, с. 6, автор П. Скавронський). 

15 серпня 2019 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, 

№ 33) надруковано статтю «Вшанування Оноре де Бальзака в Бердичеві 

20 років тому…» (Закінчення, с. 6, автор П. Скавронський). 
17-19 серпня 2019 р. — брав участь у навчально-методичному семінарі проекту 

«Захистимо пам’ять» для вчителів та працівників музеїв, який відбувся 

в м. Києві у приміщенні конференц-зали готелю Лайт (вул. Раїси 

Окіпної, 3). 

20 серпня 2019 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 

урочистому відкритті персональної виставки випускниці Бердичівської 

художньо школи Інни Августинської у виставковій залі Музею історії 

міста Бердичева. 

27 серпня 2019 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2019, № 69, с. 3) 

опубліковано статтю «Талант не має меж: неймовірна бердичівлянка 

Інна Августинська і її неймовірні картини» (Автор С. Семчук). — Про 
відкриття персональної виставки випускниці Бердичівської художньої 

школи Інни Августинської у виставковій залі Музею історії міста 

Бердичева, в якій зокрема відзначено, що «… на початку відкриття 
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виставки директор Музею історії Бердичева Павло СКАВРОНСЬКИЙ 

перелічив усі заслуги Інни Августинської, її здобутки, нагороди, її 

участі у різноманітних конкурсах». 

29 серпня 2019 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, 

№ 35, с. 3) опубліковано статтю «Твій талант, Україно»: персональна 
виставка юної художниці Інни Августинської у Музеї історії міста 

Бердичева» (Автор В. Кучерява), де відзначено, що «Ім’я авторки, 

попри її юний вік, знайоме багатьом, зауважив директор Музею історії 

міста Бердичева Павло Скавронський, згадавши успіхи й перемоги Інни 

Августинської у різні роки…». 

3 вересня 2019 р. — в обласній газеті «Житомирщина» (2019, № 65, с. 7) 

опубліковано статтю «Захищаючи пам’ять» (Автор В. Соболь). — Про 

роботу Музею єврейства міста Бердичева, в якій зокрема відзначено, 

що «Багато інформації зібрано про праведників світу. У цій роботі 

допомагають місцеві краєзнавці Анатолій Горобчук та Павло 

СКАВРОНСЬКИЙ». 
13 вересня 2019 р. — в обласній газеті «Житомирщина» (2019, № 67, с. 11) 

опубліковано замітку «Цвіт єврейства Бердичева» (Автор С. Бовкун). 

— Про друге видання книги «Бердичівське єврейство в іменах», яку 

написали Павло Скавронський, та дві випускниці місцевих шкіл — 

золоті медалістки Наталія Кропивницька та Ангеліна Кулачок. 

16 вересня 2019 р. — разом з працівниками Музею історії міста Бердичева взяв 

участь у заходах вшанування пам’яті жертв Голокосту й відкритті 

експозиції «Захистимо пам’ять», встановленої під відкритим небом на 

місці колишнього гетто в Бердичеві та в с. Хажин Бердичівського р-ну. 

17 вересня 2019 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 

монтуванні виставки живописних картин із фондів Музею історії міста 

Бердичева місцевих художників Олександра Яцюка, Юрія Кисельова, 
Миколи Леончука, Григорія Положевця та Зіновія Кіслера у виставковій 

залі музею. 

19 вересня 2019 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, 

№ 38) надруковано статтю «Початок творчого шляху Олександра 

Туранського» (С. 6, автор П. Скавронський). 

26 вересня 2019 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, 

№ 39, с. 4) опубліковано статтю «Музей історії міста Бердичева — 

учасник Всеукраїнського проекту "Найкращі пам’ятки України — 

обрані народом"» (Автор А. Красавіна). — Про участь музею в 

електронному опитуванні населення, де поміщено коментарі директора 

музею Павла Скавронського. 
27-28 вересня 2019 р. — взяв участь в організації та безпосередній підготовці 

роботи конференції і виступив з доповіддю на Всеукраїнській науково-

краєзнавчій конференції «Житомиру-1135», присвяченій 1135-річчю 
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заснування міста Житомира, яка була проведена в м. Житомирі на базі 

історичного факультету Житомирського державного університету 

ім. І. Франка. — В науковому збірнику матеріалів конференції 

опубліковано доповідь: «Соціально-економічний та культурний 

розвиток Житомира у 2018 році» (С. 93-137, співавтори 
Костриця М. М., Чиж Н. М.)та статті «Життєвий і трудовий шлях 

Семенюк Тамари Всеволодівни ― від учителя до директора 

Житомирського інституту МАУП» (С. 246-252, співавтори 

Недайборщ Т. А., Панчук М. В., Цвєткова А. М.), «Краєзнавча 

діяльність та творчий доробок Ярмошика Івана Івановича» (С. 502-

505). 

1 жовтня 2019 р. — в міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2019, № 79) 

надруковано статтю «Виставка картин із запасних фондів Музею 

історії Бердичева» (С. 4, автор П. Скавронський). 

3 жовтня 2019 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, 

№ 40) надруковано статтю «Виставка картин із запасних фондів 
музею» (С. 6, автор П. Скавронський). 

4 жовтня 2019 р. — взяв участь і виступив з привітанням у заході з нагоди 40-

річчя Бердичівської художньої школи в її ж приміщенні. 

4 жовтня 2019 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 

проведенні урочистого відкриття виставки живописних творів 

бердичівських художників, членів Спілки вільних художників і 

народних майстрів «Вернісаж» м. Бердичева у виставковій залі Музею 

історії міста Бердичева. 

7-11 жовтня 2019 р. — підвищував кваліфікацію в Центрі неперервної 

мистецької освіти Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв Міністерства культури України за програмою «Актуальні 

питання роботи музеїв на сучасному етапі». — Отримав Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації. 

8 жовтня 2019 р. — взяв участь в засіданні урочистого круглого столу 

«Історія – діалог – перспективи», присвяченому 85-річчю відділу 

навчання географії та економіки, який відбувся в Інтитуті педагогіки 

Національної академії педагогічних наук України за адресою: м. Київ, 

вул. Січових Стрільців, 52 Д. 

14-15 жовтня 2019 р. — взяв участь у ХІХ Міжнародному науковому семінарі 

«Київ в житті і творчості діячів науки та культури (ХVІІІ — перш. пол. 

ХХ ст. ст.», який відбувся в м. Санкт-Петербург (Російська Федерація) 

на базі Бібліотеки Російської академії наук. — В науковому збірнику 

матеріалів семінару опублікована доповідь: «Творчий шлях Олександра 
Туранського» (С. 234-241). 

17 жовтня 2019 р. — у міськрайонній газет і «Бердичівський погляд» (2019, 

№ 42, с. 2) опубліковано статтю «Ювілей Бердичівської художньої 
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школи: у 40 років життя лише починається» (Автор В. Кучерява), в 

якій повідомляється, що в ході привітань ювілярів «До поздоровлень 

приєднався директор Музею історії м. Бердичева Павло Скавронський». 

17 жовтня 2019 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, 

№ 42, с. 2) опубліковано статтю «Осінній вернісаж від "Вернісажу" — 
Спілки вільних художників та народних майстрів»(Автор В. Кучерява). 

— про відкриття виставки живописних творів бердичівських 

художників, членів Спілки вільних художників і народних майстрів 

«Вернісаж» м. Бердичева у виставковій залі Музею історії міста 

Бердичева, в якій «Директор Павло СКАВРОНСЬКИЙ привітав усіх із 

мистецькою подією, повідомивши: склад Спілки вільних художників та 

народних майстрів "Вернісаж" помолодшав». 

18 жовтня 2019 р. — у міськрайонній газеті «Земля Бердичівська» (2019, с. 3) 

опубліковано статтю «З глибини віків» (Автор А. Горобчук). — Про 

кінофрагмент «З глибини віків» 1930 року та його виявлення в 

держфотокіноархіві, в якій повідомлено, що «Придбання оцифрованої 
копії сюжету стало можливим завдяки фінансовій підтримці Музею 

історії міста Бердичева та особисто його директора Павла 

Степановича СКАВРОНСЬКОГО». 

18 жовтня 2019 р. — надавав посильну допомогу режисеру Віталію Сулимі в 

зйомках документального кінофільму «Моє мистецтво. Сергій 

Танадайчук» в музеї, взяв активну участь в організації, підготовці та 

проведенні його презентації, яка відбулась у виставковій залі Музею 

історії міста Бердичева. 

22 жовтня 2019 р. — у міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» (2019, № 85, с. 3) 

опубліковано статтю «Бердичівлянам презентували фільм про 

талановитого митця Сергія Танадайчука» (Автор С. Семчук). Стаття 

проілюстрована фотознімками, на одному з яких зображено виступ 
директора Музею історії міста Бердичева Павла Скавронського. 

24 жовтня 2019 р. — у міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, 

№ 43, с. 3) опубліковано статтю «Презентація документального фільму 

"Мистецтво. Сергій Танадайчук"» (Автор В. Кучерява), в якій 

написано, що під час презентації «Директор Музею історії міста 

Бердичева Павло СКАВРОНСЬКИЙ подякував Віталію Сулимі і творчій 

групі фільму, зала підтримала оплесками його слова». 

31 жовтня 2019 р. — в міськрайонній газеті «Бердичівський погляд» (2019, 

№ 44) надруковано статтю «28 жовтня — День визволення України від 

нацистських загарбників» (С. 6, автор П. Скавронський). 

5 листопада 2019 р. — взяв активну участь в організації, підготовці та 
урочистому відкритті персональної виставки живописних робіт 

бердичівського художника Сергія Шустера у виставковій залі Музею 

історії міста Бердичева. 
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8 листопада 2019 р. — в міськрайонній газеті «РІО-Бердичів» надруковано 

статтю «Свій життєвий щоденник у картинах презентував 

бердичівський художник Сергій Шустер» (Автор С. Семчук). — Про 

відкриття персональної виставки живописних робіт бердичівського 

художника Сергія Шустера у виставковій залі Музею історії міста 
Бердичева, в якій поінформовано, що «… митець подякував колективу 

Музею історії Бердичева на чолі з директором Павлом 

СКАВРОНСЬКИМ за можливість продемонструвати свої роботи і за 

те, що так чітко, оперативно допомогли, розмістили експозиції 

акуратно, наче під лінієчку». 

14 листопада 2019 р. — у міськрайонній газеті» Бердичівський погляд» (2019, 

№ 46, с. 4) опубліковано статтю «Художник Сергій Шустер: "Мої 

картини — щоденник життя…"» (Автор В. Кучерява). — Про 

відкриття персональної виставки живописних робіт бердичівського 

художника Сергія Шустера у виставковій залі Музею історії міста 

Бердичева, в якій подано дуже докладно виступ директора музею на 
відкритті виставки: «До цього дня у різні роки в місті проходили три 

персональні виставки Сергія Шустера. Він родом із Душанбе, там 

навчався в середній та у позаурочний час художній школах…». 

22 листопада 2019 р.— в обласній газеті «Житомирщина» (2019, № 87) 

надруковано статтю «Нові дослідження краєзнавців» (С. 6, автор 

П. Скавронський). 

2-7 грудня 2019 р. — брав участь у ХІІ науково-освітньому семінарі ім. Роберта 

Кувалека «Історія Голокосту в Західній Україні та Східній Польщі», 

який проводив на теренах України та Польщі у Львові, Раві-Руській, 

Жовкві, Пшемислі, Любліні, Белжеці, Майданеку Український центр 

вивчення історії Голокосту у співпраці з Державним музеєм Майданек 

(Республіка Польща) та освітньою організацією «Брама Гродська». 
2 грудня 2019 р.— Львів — відбулось відкриття семінару (модератор Надія 

Уфімцева). Тема заняття: «Доля українських євреїв в часи 

екстремального насильства в контексті історії Голокосту в Європі». 

Екскурсія вечірнім Львовом. 

3 грудня 2019 р. — Львів, Рава Руська, Жовква — екскурсія місцями 

єврейської спадщини та Голокосту навколо Львова (станція Клепарів, 

місце Янівського табору), Рави Руської (меморіал на місці поховання та 

старе кладовище, історія депортацій до табору смерті у Белжеці) та 

Жовкви (історичний центр, будівля синагоги, місце кладовища та 

загибелі). 

4 грудня 2019 р. — Львів, Пшемисль, Люблін — централізований переїзд 
залізничним транспортом зі Львова до Пшемисля і автомобільним 

транспортом з Пшемисля до Любліна та поселення в готель. Знайомство 

з музеєм Брама Гродська. 
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5 грудня 2019 р. — Люблін, Белжець — екскурсія єврейськими місцями 

Любліна та місцями Голокосту у Любліні (Агата Радковська). Переїзд 

до Белжеця та відвідання Меморіалу і музею на місці колишнього 

табору смерті Белжець. Освітня робота в Музеї. Заняття в музеї Брама 

Гродська: «Польський контекст пам’яті про Голокост і "акцію 
Райнхард"». 

6 грудня 2019 р. — Майданек, Белжець — відвідання Меморіалу та музею 

«Майданек». Робота в архіві Меморіалу та відвідання Освітнього 

відділу та архіву. Лекція «Стан викладання історії Голокосту в Польщі: 

виклики та перспективи». Закриття семінару: підсумки, враження, 

рефлексії. 

7 грудня 2019 р.— Люблін, Пшемисль, Львів — організований централізований 

переїзд з Любліна до Пшемисля, Львова, Бердичева. 

12 грудня 2019 р. — взяв участь в одноденному семінарі директорів народних 

та муніципальних музеїв, який проводився у Комунальному закладі 

«Житомирський обласний краєзнавчий музей» Житомирської обласної 
ради (м. Житомир, вул. Замкова, 1). 

— о — 
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ХХІІІ ― НАГОРОДИ: ГРАМОТИ, ПОДЯКИ, ДИПЛОМИ, 
ПРИВІТАЛЬНІ ЛИСТИ, СВІДОЦТВА ТА ІНШІ ВІДЗНАКИ 

 

1957 рік 
1. Похвальна грамота «За відмінні успіхи в навчанні і за зразкову 

поведінку» видана учневі 1-Б класу Бердичівської середньої школи 

№ 11 м. Бердичева Житомирської обл. СКАВРОНСЬКОМУ Павлу 

Степановичу (№ 114, Бердичів, 24.05.1957 р.) — підписи директора 
школи, учителя. 

1958 рік 

2. Похвальна грамота «За відмінні успіхи в навчанні і за зразкову 
поведінку» видана учневі 2-Б класу Бердичівської середньої школи 

№ 11 м. Бердичева Житомирської обл. СКАВРОНСЬКОМУ Павлу 

Степановичу (№ 58, Бердичів, 22.05.1958 р.) — підписи директора 

школи, учителя. 

1959 рік 

3. Похвальна грамота «За відмінні успіхи в навчанні і за зразкову 

поведінку» видана учневі ІІІ-Б класу Бердичівської середньої школи 
№ 11 м. Бердичева Житомирської обл. СКАВРОНСЬКОМУ Павлу 

Степановичу (№ 58, Бердичів, 23.05.1959 р.) — підписи директора 

школи, учителя. 

1960 рік 

4. Похвальна грамота «За відмінні успіхи в навчанні і за зразкову 

поведінку» видана учневі ІV-Б класу Бердичівської середньої школи 

№ 11 м. Бердичева Житомирської обл. СКАВРОНСЬКОМУ Павлу 
Степановичу (№ 158, Бердичів, 28.05.1960 р.) — підписи директора 

школи, учителя. 

1961 рік 
5. Похвальний лист: «Бердичівський МК ЛКСМУ нагороджує піонера 

загону ім. П. Морозова дружини ім. В. Земнухова школи № 11 

СКАВРОНСЬКОГО Павла за відмінне навчання та активну участь 
в спортивному житті школи в честь 91 річниці з дня народження 

Володимира Ілліча Леніна» (Бердичів, 21.04.1961 р.) — підпис 

секретаря міськкому комсомолу. 

6. Похвальна грамота «За відмінні успіхи в навчанні і за зразкову 
поведінку» видана учневі V-Б класу Бердичівської середньої школи 

№ 11 м. Бердичева Житомирської обл. СКАВРОНСЬКОМУ Павлу 
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Степановичу (№ 171, Бердичів, 27.05.1961 р.) — підписи директора 
школи, учителів. 

7. Подяка Бердичівської середньої школи № 11 батькові 

СКАВРОНСЬКОМУ С. Т.: «Дирекція дякує за виховання Вашого 
сина /дочки/, поздоровляє з Новим роком, бажає щастя, здоров’я і 

успіхів у вихованні Ваших дітей» (Бердичів, 30.12.1961 р.) — підпис 

директора школи. 

1962 рік 
8. Похвальна грамота «За відмінні успіхи в навчанні і за зразкову 

поведінку» видана учневі VІ-Б класу Бердичівської середньої школи 

№ 11 м. Бердичева Житомирської обл. СКАВРОНСЬКОМУ Павлу 
Степановичу (№ 177, Бердичів, 26.05.1962 р.) — підписи директора 

школи, учителів. 

1963 рік 

9. Почесна грамота Бердичівської восьмирічної школи № 11: 
«Дирекція восьмирічної школи № 11 м. Бердичева нагороджує цією 

грамотою учня 7-«Б» класу СКАВРОНСЬКОГО Павла за активну 

участь у міській виставці по виготовленню учнівських робіт з 
праці» (Бердичів, 03.04.1963 р.) — підпис директора школи 

А. Кащука. 

10. Похвальна грамота «За відмінні успіхи в навчанні і за зразкову 
поведінку» видана учневі VІІ класу «Б» Бердичівської середньої 

школи № 11 м. Бердичева Житомирської обл. СКАВРОНСЬКОМУ 

Павлу Степановичу (№ 185, Бердичів, 10.06.1963 р.) — підписи 

директора школи, учителів. 
11. Подяка батькам: «Многоуважаемые Степан Титович и Анна 

Куприяновна! От имени Педагогического совета школы 

поздравляем Вас с окончанием Вашим сыном в 1962/63 учебном 
году 7-«Б» класса и переводом его в 8 класс. С удовлетворением 

отмечаем примерное поведение, активное участие в труде и 

отличные успехи в учении Вашего сына СКАВРОНСКОГО Павла. 
Выражаем уверенность и горячие пожелания, чтобы совместные 

Ваши и школы заботы принесли такой же прекрасный и еще 

лучший результат в будущем и последующих учебных годах» 

(Бердичів, 10.06.1963 р.) — підписи директора школи, учителів. 
12. Почесна грамота: «Дирекція школи № 11 нагороджує цією 

грамотою СКАВРОНСЬКОГО Павла, учня VІІІ-«Б» класу за 
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активну участь в шкільних спортивних змаганнях» (Бердичів, 
вересень 1963 р.) — підпис директора школи А. Кащука. 

13. Почесна грамота: «Дирекція Бердичівської восьмирічної школи № 11 

нагороджує цією грамотою СКАВРОНСЬКОГО Павла, учня 8-«Б» 
класу за активну участь в роботі на навчально-дослідних ділянках в 

1962/63 навч. році» (Бердичів, вересень 1963 р.) — підпис 

директора школи А. Кащука. 

1964 рік 
14. Похвальна грамота «За відмінні успіхи в навчанні і за зразкову 

поведінку» видана учневі 8-го класу «Б» восьмирічної школи № 11 

м. Бердичева Житомирської обл. СКАВРОНСЬКОМУ Павлу 
Степановичу (№ 200, Бердичів, 14.06.1964 р.) — підписи директора 

школи, учителів. 

15. Лист вдячності від Бердичівської восьмирічної школи № 11: 

«Благодарственное письмо. Шановні Степан Титович і Ганна 
Куприянівна! Дирекція та батьківський комітет восьмирічної 

школи № 11 м. Бердичева виносять Вам подяку за добре виховання 

Вашого сина Павла» (Бердичів, 14.10.1964 р.) — підписи директора 
школи А. Кащука та голови батьківського комітету. 

1965 рік 

16. Грамота Ради добровільного спортивного товариства «Авангард» 
Бердичівського заводу «Прогрес»: «Награждается 

СКАВРОНСКИЙ Павел за 3-е место по прыжкам в высоту с 

результатом 1 м 65 см в соревнованиях ДСШ завода «Прогресс» 

(Бердичів, 05.01.1966 р.) — підпис голови Ради ДСТ «Авангард» 
заводу «Прогрес». 

17. Грамота Ради добровільного спортивного товариства «Авангард» 

Бердичівського заводу «Прогрес»: «Совет ДСО «АВАНГАРД» 
награждает тов. СКАВРОНСКОГО П. за первое место по 

прыжкам в высоту в ХVІ заводской спартакиаде 1966 года с 

результатом 1 м 75 см» (Бердичів, 25.09.1966 р.) — підпис голови 
Ради ДСТ «Авангард» заводу «Прогрес» Пузаня. 

1970 рік 

18. Грамота призера першості з легкої атлетики 43-ї Червонопрапорної 

Вінницької ракетної армії: «Награждается СКАВРОНСКИЙ П. C. 
занявший ІІІ место в состязаниях по прыжкам в висоту на 

первенство в/ч 35564 с результатом 170 см (Луцьк, 22.05.1970 р.) 

— підпис заступника командира в/ч 35564 генерал-майора Осюкова 



473 
 

1971 рік 
19. Диплом першого ступеня комітету по фізичній культурі і спорту 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради: 

«Нагороджується СКАВРОНСЬКИЙ Павло за перше місце в 
змаганнях з стрибків у висоту з результатом 1 м 85 см в залік 

міської спартакіади серед підприємств міста другої групи 

(Бердичів, 18.05.1971 р.) — підпис голови спорткомітету 

Балянова Л. Г. та головного судді Горлова В. 

1972 рік 

20. Грамота Одеського республіканського шахово-шашкового клубу: 

«Награждается тов. СКАВРОНСКИЙ П. за второе место в 
квалификационном турнире по шахматам по переписке / турнир 

№ 647, 4-го разряда / и отличное ведение турнирной переписки» 

(Одеса, 29.05.1972 р.) — підпис директора клубу Е. В. Пейхеля та 

голови КЗС П. А. Гризо. 

1973 рік 

21. Привітальний лист учнів 6 класу Буряківської восьмирічної школи 

Бердичівського р-ну Житомирської обл. з нагоди Дня вчителя: 
«Шановний Павло Степанович!! Від щирого серця поздоровляємо 

Вас з святом Дня вчителя. Бажаємо творчих успіхів у Вашій 

почесній і благородній справі навчання і виховання дітей. Нехай 
завжди молодіють в радощах Ваші літа, хай щастить Вам в усіх 

Ваших починаннях і мріях. Від учнів VІ класу» (с. Буряки, 

Бердичівського р-ну, Житомирської обл., 07.10.1973). 

1977 рік 
22. Почесна грамота Бердичівської восьмирічної школи № 11: 

«Дирекція та партійна організація Бердичівської восьмирічної 

школи № 11 нагороджують почесною грамотою Скавронську 
Ганну Куприянівну за відмінне виховання сина СКАВРОНСЬКОГО 

Павла Степановича і в зв’язку із закінченням ним вищого 

навчального закладу Київського державного університету імені 
Т. Г. Шевченка». (Бердичів, 12.02.1977 р.), — підписи директора 

школи А. Кащука та секретаря парторганізації Г. Яценка. 

23. Привітання з Міжнародним жіночим днем 8-го Березня 

Скавронській Ганні Куприянівні від колективу учителів та 
працівників Бердичівської восьмирічної школи № 11: «Дорога 

Ганна Куприянівна! Колектив учителів та працівників 

Бердичівської восьмирічної школи № 11 сердечно вітають Вас з 
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Міжнародним жіночим днем 8-го березня. Користуючись нагодою 
поздоровлення повідомляємо, що разом з нами працює Ваш син 

Павло Степанович, який сумлінно відноситься до своїх службових 

обов’язків, багато прикладає зусиль і енергії для виховання дітей в 
комуністичному дусі, служить прикладом в роботі для всіх 

учителів та працівників школи. Бажаємо Вам великого 

материнського щастя, міцного здоров’я, успіхів у житті і праці». 

(Бердичів, 03.03.1977 р.) — підписи директора школи А.  Кащука, 
секретаря парторганізації Г. Яценка, голови профспілки 

Н. Мартинівської за дорученням учителів та працівників школи 

№ 11. 

1978 рік 

24. Диплом третього ступеня редакції газети «Радянський шлях»: 

«Нагороджується т. СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович за 

перемогу в конкурсі з шахів, який було проведено на сторінках 
міськрайонної газети «Радянський шлях» в 1978 році» (Бердичів, 

16.04.1978 р.) — підпис редактора газети «Радянський шлях» 

Л. Дзюби. 
25. Грамота Житомирського обласного відділу народної освіти: 

«Нагороджується СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович, тренер 

команди м. Бердичева, яка зайняла ІІІ місце на VІІ обласних 
змаганнях школярів по спортивному орієнтуванню» (Житомир, 

14.05.1978 р.) — підпис заст. завідуючого облвно А. М. Міненка. 

26. Повідомлення Київського державного педагогічного інституту 

ім. О. М. Горького: «Тов. СКАВРОНСЬКИЙ П. С. Ректорат 
Київського державного педагогічного інституту імені 

О. М. Горького повідомляє, що наказом по інституту № 845 від 

1.ХІ.1978 р. Вас зараховано з 1.ХІ.1978 року аспірантом по 
спеціальності фізична географія без відриву від виробництва і 

пропонує Вам при першій можливості прибути до Інституту для 

консультації і складання плану роботи аспіранта (м. Київ, 
01.11.1978 р.) — підпис ректора інституту М. І. Шкіля. 

1982 рік 

27. Грамота Житомирського обласного відділу народної освіти та 

обкому профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових 
установ: «Нагороджується СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович 

— вчитель географії середньої школи № 2 м. Бердичева — за успіхи, 

досягнуті в соціалістичному змаганні по своєчасній підготовці 
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установ освіти до 1981/82 навчального року» (Житомир, 
10.01.1982 р.) — підпис заступника завідуючого облвно 

Г. Б. Рупети та голови обкому профспілки Г. О. Маковецької. 

28. Грамота редакції газети «Радянська Житомирщина»: 
«Нагороджується СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович за 

активну участь у шаховому конкурсі, присвяченому 60-річчю Союзу 

РСР» (Житомир, 10.09.1982 р.) — підпис редактора 

Л. В. Яроцького. 

1983 рік 

29. Диплом Житомирського обласного відділу народної освіти, 

комітету з фізичної культури і спорту при Житомирському 
облвиконкомі: «Награждается тов. СКАВРОНСКИЙ П. С., 

директор Бердичевской 8-летней шк. № 11 за ІІІ-е место в 

областном социалистическом соревновании на лучшую постановку 

работы по физической культуре в общеобразовательных школах за 
1983 год.» (Житомир, 23.12.1983 р.) — підписи заст. завідуючого 

облвно Г. Б. Рупети та заст. голови облспорткомітету 

П. А. Жабенка. 

1985 рік 

30. Грамота відділу народної освіти виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради з нагоди Дня вчителя: «Награждается 
СКАВРОНСКИЙ Павел Степанович, директор восьмилетней 

школы № 11 — за добросовестный труд на ниве народного 

образования, успехи в деле обучения, коммунистического 

воспитания подрастающего поколения, успешного претворения в 
жизнь идей реформы школы» (Бердичів, 04.10.1985 р.) — підпис 

зав. міськвно Т. А. Турченко. 

1986 рік 
31. Грамота випускників 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 11 м. Бердичева Житомирської обл.: «Випускники 

11 класу нагороджують СКАВРОНСЬКОГО П. С. за 
наполегливість в будівництві їдальні, за доброзичливість до нас та 

за активну участь в зборі наших сертифікатів» (Бердичів, 

22.06.1986 р.) — підписи старости та заступника старости класу. 

1987 рік 
32. Грамота Правління Житомирської обласної організації товариства 

«Знання»: «Нагороджується товариш СКАВРОНСЬКИЙ Павло 

Степанович за добросовісну співпрацю в роботі товариства 
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«Знання» та активну участь в пропаганді історичних рішень 
ХХVІІ з’їзду КПРС» (Житомир, 29.01.1987 р.) — підпис голови 

правління професора О. М. Швидака. 

1988 рік 
33. Почесна грамота відділу народної освіти виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради: «Награждается директор неполной 

средней школы № 11 СКАВРОНСКИЙ Павел Степанович за успехи 

в обучении и коммунистическом воспитании подрастающего 
поколения и отличные показатели в социалистическом 

соревновании в честь 71-й годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции» (Бердичів, 09.11.1988 р.) — підписи 
завідуючої міськвно Т. А. Турченко та голови міськкому 

профспілки А. М. Цвєткової. 

1992 рік 

34. Посвідчення Міністерства освіти України № 1273 
«СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович нагороджений знаком 

"Відмінник освіти України"» (Київ, 17.12.1992 р.) — підпис 

Міністра освіти. 

1995 рік 

35. Привітальний лист голови Бердичівської міської Ради народних 

депутатів з нагоди свята — Дня працівників освіти: «Шановний 
СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович! Від імені міської Ради 

народних депутатів та її виконавчого комітету вітаю Вас і у 

Вашій особі весь педагогічний колектив з Днем працівників освіти. 

Бажаю міцного здоров’я, радощів спілкування з юними, нових 
творчих знахідок на освітянській ниві» (Бердичів, 01.10.1995 р.) — 

підпис голови Бердичівського міськвиконкому О. О. Хилюка. 

1996 рік 
36. Подяка відділу освіти виконавчого комітету Бердичівської міської 

ради: «СКАВРОНСЬКОМУ Павлу Степановичу — директору ЗОШ 

№ 11, за зміцнення навчально-матеріальної бази та належну 
організацію навчально-виховного процесу» (Бердичів, 

27.08.1996 р.) — підпис зав. міськвно І. М. Синявської. 

1999 рік 

37. Свідоцтво Всеукраїнської спілки краєзнавців: «Постановою 
Президії правління Всеукраїнської спілки краєзнавців № 38 від 

18 травня 1999 р. за значний внесок у розвиток краєзнавчого руху, 

збереження національної історико-культурної спадщини та 
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природних скарбів України присвоєно звання «Почесний член 
Всеукраїнської спілки краєзнавців» СКАВРОНСЬКОМУ Павлу 

Степановичу» (Київ, 18.05.1999 р.) — підпис голови правління 

Всеукраїнської спілки краєзнавців, академіка НАН України 
П. Т. Тронька». 

38. Подяка редакції газети «Земля Бердичівська»: «Редакція газети 

«Земля Бердичівська» нагороджує СКАВРОНСЬКОГО Павла 

Степановича за публікацію актуальних, проблемних матеріалів 
сьогодення» (Бердичів, 25.08.1999 р.) — підпис редактора газети 

«Земля Бердичівська» В. Кравченка. 

2000 рік 
39. Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації: 

«Нагороджується СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович, директор 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 11 м. Бердичева, за значний 

особистий внесок у розвиток краєзнавчого руху на Житомирщині 
та з нагоди 100-річчя від дня заснування товариства дослідників 

Волині» (Житомир, вересень 2000 р.) — підпис голови державної 

адміністрації В. А. Лушкіна. 

2001 рік 

40. Почесна грамота відділу освіти виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради: «Нагороджується СКАВРОНСЬКИЙ Павло 
Степанович, директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 11, за особистий внесок в організацію та проведення краєзнавчої 

роботи в місті та області та з нагоди Дня працівників освіти» 

(Бердичів, 05.10.2001 р.) — підпис зав. відділом освіти 
В. І. Толочка. 

2002 рік 

41. Подяка відділу освіти виконавчого комітету Бердичівської міської 
ради: «Директору загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

СКАВРОНСЬКОМУ Павлу Степановичу, за особистий внесок у 

пропаганду та поширення передового педагогічного досвіду та з 
нагоди Дня працівників освіти» (Бердичів, 06.10.2002 р.) — підпис 

начальника відділу освіти В. І. Толочка. 

42. Подяка міського голови міста Бердичева: «Голові постійної комісії 

з питань освіти, культури, фізкультури і спорту 
СКАВРОНСЬКОМУ Павлу Степановичу, за службу на ниві 

законодавчого захисту місцевого самоврядування, за оперативне 

вирішення питань територіальної громади нашого міста та з 
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нагоди Дня місцевого самоврядування» (Бердичів, 06.12.2002 р.) — 
підпис міського голови В. К. Мазура. 

2003 рік 

43. Подяка міського голови міста Бердичева: «СКАВРОНСЬКОМУ 
Павлу Степановичу — директору загальноосвітньої школи № 11, за 

значний внесок в організацію відновлювальних робіт по ліквідації 

наслідків стихійного лиха» (Бердичів, 18.02.2003 р.) — підпис 

міського голови В. К. Мазура. 
44. Почесна грамота політради Народно-Демократичної партії: «Цією 

грамотою нагороджується СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович, 

голова Бердичівської МО НДП Житомирської області за активну 
участь у розбудові Народно-демократичної партії, втілення в 

життя її програмних засад, спрямованих на побудову в Україні 

вільного, демократичного, солідарного суспільства» (Київ, 

24.02.2003 р.) — підпис голови НДП В. П. Пустовойтенка. 
45. Грамота Бердичівської організації Товариства сприяння оборони 

України: «Нагороджується СКАВРОНСЬКИЙ Павла Степановича 

за активну участь у військово-патріотичному вихованні молоді з 
нагоди 12-ї річниці Збройних сил України» (Бердичів, 09.12.2003 р.) 

— підпис голови Бердичівської організації ТСОУ В. С. Кучманюка. 

2005 рік 
46. Грамота політради Народно-Демократичної партії: «Цією 

грамотою нагороджується СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович, 

голова Бердичівської міської організації НДП, за активну участь у 

розбудові народно-демократичної партії, втілення в життя її 
програмних засад, спрямованих на побудову в Україні вільного, 

демократичного, солідарного суспільства» (Київ, 09.02.2005 р.) — 

підпис голови НДП В. П. Пустовойтенка. 
47. Подяка правління Всеукраїнської спілки краєзнавців: «Голові 

Бердичівського регіонального товариства краєзнавців 

СКАВРОНСЬКОМУ Павлу Степановичу за активну краєзнавчу 
роботу» (Київ, 09.06.2005 р.) — підпис голови правління 

Всеукраїнської спілки краєзнавців, академіка НАН України 

П. Т. Тронька. 

48. Грамота Бердичівської міської ради: «Нагороджується 
СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович — депутат міської ради, за 

активну участь у депутатській діяльності, вирішення проблем 

територіальної громади міста, високий професіоналізм та з 



479 
 

нагоди свята — Дня місцевого самоврядування» (Бердичів, 
07.12.2005 р.) — підпис міського голови В. К. Мазура. 

2006 рік 

49. Грамота випускників 11 класу 2006 р. загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 11 м. Бердичева: «Директору школи 

СКАВРОНСЬКОМУ Павлу Степановичу за те, що тримали нас в 

міцних руках і слідкуєте за тим, щоб ми не накоїли дурниць» 

(Бердичів, 22.06.2006 р.) — підписи випускників. 

2007 рік 

50. Подяка випускників 11 класу 2007 р. загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 11 м. Бердичева: «Шановний Павло Степанович! Хай 
цвіте — не в’яне доля із роками, хай щасливих літ зозуля накує, хай 

вода дасть сили, а роса здоров’я, а що більше треба, хай Вам Бог 

дає. Ми дякуємо Вам, що нас розуму вчили, за всі Ваші турботи й 

за те, що прощати нам наші провини уміли. З повагою випускники 
11 класу 2007 р.» (Бердичів, 21.06.2007 р.) — підписи випускників. 

51. Подяка ТзОВ «Транзит-С»: «За чуйність та доброзичливість 

СКАВРОНСЬКОМУ Павлу Степановичу, директору школи № 11. 
Настрою стрімкого, молодечих сил, творчого натхнення, 

соколиних крил, в кожнім починанні — бачення мети, у добрі та 

праці кожен день рости!» (Бердичів, серпень 2007 р.) — підпис 
директора ТзОВ «Транзит-С» І. Мельника. 

52. Грамота Бердичівської районної ради та Бердичівської районної 

адміністрації: «Нагороджується СКАВРОНСЬКИЙ Павло 

Степанович, голова Бердичівського регіонального товариства 
краєзнавців, директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

м. Бердичева за активну суспільну та громадську позицію, сумлінну 

багаторічну працю та особистий вагомий внесок у наукову, 
культурну, історичну спадщину Житомирщини та з нагоди 150-

річчя від дня народження Джозефа Конрада» (Бердичів, 

27.09.2007 р.) — підписи голови Бердичівської районної державної 
адміністрації Бакановського Л. А. та голови Бердичівської районної 

ради Михальчука Ю. Д. 

53. Подяка міського голови міста Бердичева: «СКАВРОНСЬКОМУ 

Павлу Степановичу — директору загальноосвітньої школи № 11, за 
сумлінну працю в галузі освіти, активну участь у громадському 

житті міста, вагомий внесок у справу навчання і виховання 

підростаючого покоління та з нагоди 70-річчя утворення галузевої 
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профспілки освіти міста» (Бердичів, 19.12.2007 р.) — підпис 
міського голови В. К. Мазура. 

2008 рік 

54. Посвідчення до нагрудного знака Бердичівської міської ради «За 
досягнення в освіті»: «Видане СКАВРОНСЬКОМУ Павлу 

Степановичу. Розпорядження від 26.09.2008 р. № 230» (Бердичів, 

26.09.2008 р.) — підпис міського голови В. К. Мазура. 

55. Грамота «Безмежний простір душі» учнівського самоврядування 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 м  Бердичева з нагоди 

Дня працівників освіти: «Нагороджується СКАВРОНСЬКИЙ 

Павло Степанович за те, щоб ми добре клімат знали, щоб ніде не 
заблукали, дізнались, що це землетрус, де Казбек, а де Ельбрус» 

(Бердичів, 03.10.2008 р.) — підпис президента учнівського 

самоврядування В. В. Лоївського. 

56. Грамота «Золоте сонце» учнівського самоврядування 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 м. Бердичева з нагоди 

Дня працівників освіти: «Нагороджується СКАВРОНСЬКИЙ 

Павло Степанович за вагомий внесок в організацію навчального 
процесу, за тверде суворе директорське слово» (Бердичів, 

03.10.2008 р.). 

2009 рік 
57. Почесна грамота Інституту педагогіки Академії педагогічних наук 

України з нагоди ювілейного Дня народження: «Шановний Павло 

Степанович!!! Ви, як творчий учитель географ, освітянський 

адміністратор, науковий кореспондент Інституту педагогіки АПН 
України, журналіст на засадах професійної компетентності, 

людяності, батьківської турботи до учнів і товариського та 

доброзичливого ставлення до колег — молодих учителів і педагогів 
зі стажем маєте позитивні результати у навчанні і вихованні 

учнів і власних дітей. У зв’язку з Вашим ювілеєм — 60-річчям від 

дня народження бажаємо Вам міцного здоров’я, сімейного щастя, 
благополуччя в родині, успіхів у Вашій діяльності і бути завжди на 

вістрі сучасних вимог розвитку географічної і національної освіти. 

Многая Вам літа! (Київ, 15.07.2009 р.) — підпис директора 

Інституту педагогіки АПН України В. М. Мадзігона. 
58. Грамота Бердичівської міської ради та її виконавчого комітету з 

нагоди ювілейного Дня народження: «Нагороджується 

СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович, директор ЗОШ І-ІІІ 
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ступенів № 11 м. Бердичева, за багаторічну сумлінну працю, 
високий професіоналізм, вагомий внесок в розвиток освіти міста, 

вміле керівництво педагогічним колективом та з нагоди ювілею — 

60-річчя від дня народження» (Бердичів, 15.07.2009 р.) — підпис 
міського голови В. К. Мазура. 

59. Почесна грамота комітету Житомирської обласної організації 

профспілки працівників освіти і науки України з нагоди ювілейного 

Дня народження: «Нагороджується СКАВРОНСЬКИЙ Павло 
Степанович, член Бердичівського міського комітету профспілки 

працівників освіти і науки України, директор ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 11 м. Бердичева за багаторічну сумлінну  працю, значні 
досягнення в професійній діяльності, активне сприяння діяльності 

профспілкової організації та з нагоди ювілею» (Житомир. 

15.07.2009 р.) — підпис голови обкому профспілки В. І. Когута. 

60. Грамота управління освіти і науки виконкому Бердичівської міської 
ради з нагоди ювілейного Дня народження: «Нагороджується 

СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович, директор ЗОШ № 11 

м. Бердичева, за багаторічну плідну працю в галузі освіти, високий 
професіоналізм, вміле керівництво педагогічним колективом, 

краєзнавчою роботою та з нагоди ювілею — 60-річчя від дня 

народження» (Бердичів, 15.07.2009 р.) — підпис начальника 
управління освіти і науки В. В. Адаменко. 

61. Подяка управління освіти і науки виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради: «СКАВРОНСЬКОМУ Павлу 

Степановичу, директору ЗОШ № 11, за якісну та своєчасну 
підготовку закладу до нового 2009/10 навчального року» (Бердичів, 

серпень 2000 р.) — підпис начальника управління освіти і науки 

В. В. Адаменко. 

2010 рік 

62. Подяка Бердичівської міської ради та її виконавчого комітету: 

«СКАВРОНСЬКОМУ Павлу Степановичу, директору ЗОШ № 11, 
за якісну та ефективну роботу з героїко-патріотичного виховання 

учнів, належну підготовку молоді до служби у Збройних Силах 

України та з нагоди 65-ої річниці з Дня Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні» (Бердичів, травень 2010 р.). — підпис міського 
голови В. К. Мазура. 

63. Подяка Бердичівської міської ради та її виконавчого комітету: 

«СКАВРОНСЬКОМУ Павлу Степановичу, директору ЗОШ № 11 



482 
 

м. Бердичева, за якісну та своєчасну підготовку закладу до нового 
2010/11 навчального року» (Бердичів, серпень 2010 р.) — підпис 

міського голови В. К. Мазура. 

64. Грамота Президії правління Національної спілки краєзнавців 
України: «За значний внесок у розвиток краєзнавчого руху України 

нагороджується СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович, голова 

Бердичівської міської організації Національної спілки краєзнавців 

України. Постанова Президії правління Національної спілки 
краєзнавців України від 16 вересня 2010 р., протокол № 5». (Київ, 

16.09.2010 р.) — підпис голови Національної спілки краєзнавців 

України, академіка НАН України, Героя України П. Т. Тронька. 
65. «Відзнака чуйному педагогу» педагогічного колективу 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 м. Бердичева з нагоди 

Дня працівників освіти: «Нагороджується СКАВРОНСЬКИЙ 

Павло Степанович, директор школи № 11. Час був складний і 
нелегкий… міняли люди шкіру, і лиш рівняючись на Вас Ми не 

втрачали віру! Бердичів пишається Вами!» (Бердичів, жовтень, 

2010 р.) — підписи членів педагогічного колективу. 

2011 рік 

66. Грамота Ради Федерації профспілок Житомирської області: 

«Нагороджується СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович — 
директор загальноосвітньої школи № 11 м. Бердичева за 

багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активне 

сприяння діяльності профспілкової організації у проведенні 

обласного огляду-конкурсу "краща первинна профспілкова 
організація Житомирської обласної організації профспілки 

працівників освіти і науки у 2010 році"» (Житомир, березень 

2011 р.) — підписи членів Президії Федерації профспілок 
Житомирської області. 

67. Грамота комітету Житомирської обласної організації профспілки 

працівників освіти і науки України: «Нагороджується 
СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович, директор Бердичівської 

ЗОШ № 11 — переможець конкурсу «Працюємо спільно — 

працюємо творчо» та з нагоди святкування Дня працівників 

освіти» (Житомир, 31.08.2011 р., протокол № 8) — підпис голови 
Житомирської обласної організації профспілки працівників освіти і 

науки В. І. Когута. 
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68. Привітальний лист міського голови м.  Бердичева з нагоди Дня 
працівників освіти: «Шановний Павло Степанович та колектив 

загальноосвітньої школи № 11! Прийміть вітання і найкращі 

побажання з нагоди Дня працівників освіти! Це свято близьке 
кожному, хто вчить і виховує, хто забезпечує уміле, професійне 

керівництво навчально-виховним процесом і хто створює 

комфортні умови для того, щоб наші навчальні заклади і досвідчені 

педагогічні колективи виконували свою почесну місію забезпечення 
наступності між поколіннями і збереження та передачі безцінного 

досвіду людства нашій молоді. Тож нехай Ваша професійна доля 

буде щедрою на перемоги, відкритою для нових знань, багатою на 
людську вдячність, щасливою і самодостатньою на довгі роки. 

Міцного здоров’я Вам, добра, удачі, родинного благополуччя і 

незгасної віри у перемогу розумного, доброго, вічного». (Бердичів, 

02.10.2011 р.) — підпис міського голови Василя Мазура. 
69. Подяка Вінницького національного аграрного університету: 

«Нагороджується директор Бердичівської загальноосвітньої 

школи № 11 СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович за вагомий 
внесок у розвиток національної освіти, активну участь у 

проведенні профорієнтаційної роботи та з нагоди Дня працівників 

освіти» (Вінниця, 02.10.2011 р.) — підпис ректора Вінницького 
національного аграрного університету Г. М. Калетніка. 

2012 рік 

70. Грамота профспілкового комітету Житомирської обласної 

організації профспілки працівників освіти і науки України: 
«Нагороджується СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович, директор 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 м. Бердичева за 

багаторічну сумлінну працю, значні досягнення в професійній 
діяльності та активне сприяння діяльності профспілкової 

організації у проведенні обласного огляду-конкурсу «Краща 

первинна профспілкова організація Житомирської обласної 
організації профспілки у 2011 році» (Житомир, 22.02.2012 р.) — 

голова обласної організації Профспілки В. І. Когут. 

71. Подяка «Вмілому керівнику» від трудового колективу 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11: «Нагороджується 
СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович, директор школи № 11 — 

Творчих задумів, наснаги, теплих слів, вітань, поваги, нових 
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звершень і досягнень, перемог й високих прагнень!» (Бердичів, 
жовтень 2012 р.) — підписи членів трудового колективу. 

72. Диплом лауреата Житомирської обласної краєзнавчої премії: 

«Лауреат Житомирської обласної краєзнавчої премії 
СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович (перша премія) за роботу 

«Збірка краєзнавчих науково-дослідницьких робіт з історії, 

географії та культури Житомирської області» (Житомир, 2012 р.) — 

підпис голови Житомирської обласної ради Й. А. Запаловського. 
73. Відзнака року оргкомітету щорічної Церемонії відзначення 

перемог, досягнень, здобутків бердичівлян: «Відзнака року у 

напрямку «Бердичів — муза для митця» — Павло 
СКАВРОНСЬКИЙ — Слава Бердичева — 2012» (Бердичів, 2012 р.) 

— підпис: «оргкомітет церемоній». 

2013 рік 

74. Грамота управління освіти і науки виконавчого комітету 
Бердичівської міської ради: «Нагороджується СКАВРОНСЬКИЙ 

Павло Степанович, вчитель географії загальноосвітньої школи 

№ 11, за активне впровадження інноваційних освітніх технологій, 
високі творчі досягнення в удосконаленні навчально-виховного 

процесу та участь у педагогічній виставці "Сучасна освіта 

Бердичева"» (Бердичів, 17.01.2013, наказ № 40) — підпис 
начальника управління освіти і науки В. В. Адаменко. 

75. Грамота загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 м. Бердичева: 

«Нагороджується СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович, вчитель 

географії, за підготовку учнів до ІІ етапу всеукраїнської олімпіади з 
географії» (Бердичів, 17.05.2013 р.) — підпис директора школи 

Марківського А. П. 

76. Почесна грамота Інституту педагогіки Національної академії 
педагогічних наук України: «Нагороджується СКАВРОНСЬКИЙ 

Павло Степанович, учитель географії загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 11 міста Бердичева Житомирської обл. за вагомий 
внесок у розвиток педагогічної науки, творчу співпрацю з 

Інститутом педагогіки НАПН України та активну участь у 

апробації та впровадженні педагогічних інновацій» (Київ, наказ № 

129-ОД від 24.07.2013 р.) — підпис директора Інституту педагогіки 
НАПН України Топузова О. М. 

77. Почесна грамота Житомирської обласної організації профспілки 

працівників освіти і науки України: «Нагороджується 
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СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович, бувший директор  
Бердичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 за 

багаторічну плідну співпрацю з галузевою Профспілкою щодо 

захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів 
спілчан і з нагоди Дня працівників освіти» (Житомир, 03.10.2013 р.) 

— підпис голови обласного комітету Профспілки В. І. Когута. 

2014 рік 

78. Грамота Національної спілки краєзнавців України: «За значний 
внесок у розвиток краєзнавчого руху України нагороджується 

СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович» (Рішення президії правління 

Національної спілки краєзнавців України від 17.01.2014 р., 
протокол № 1, м. Київ) — підпис голови НСКУ, члена-

кореспондента НАН України О. П. Реєнта. 

79. Грамота регіональної громадської організації Українська 

національно-культурна автономія Санкт-Петербургу: 
«Награждается СКАВРОНСКИЙ Павел Степанович за участие в 

ХІV международном научном семинаре: «Тарас Шевченко и его 

Петербургское окружение» (к 200-летию со дня рождения)» (Санкт-
Петербург, 14.05.2014 р.) — підпис президента РГО УНКА СПб, 

професора Тегзи В. Ю. 

80. Відзнака року оргкомітету ІХ щорічної Церемонії відзначення 
перемог, досягнень, здобутків бердичівлян: «Відзнака року у 

напрямку «Бердичів — муза для митця», Павло СКАВРОНСЬКИЙ. 

Бердичів — це Україна!» (Бердичів, 2014 р.) — підпис «Оргкомітет 

церемоній». 

2015 рік 

81. Подяка регіональної громадської організації Українська 

національно-культурна автономія Санкт-Петербургу: «Рада 
Автономії дякує СКАВРОНСЬКОМУ Павлу Степановичу за 

значний особистий внесок сприянню збереження та відродження 

української культури, традицій і звичаїв в Санкт-Петербурзі» 
(Санкт-Петербург, 18.05.2015 р.) — підпис голови Ради УНКА, 

професора Тегзи В. Ю. 

82. Грамота Національної спілки краєзнавців України: «За значний 

внесок у розвиток краєзнавчого руху України нагороджується 
СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович» (Рішення Президії 

правління Національної спілки краєзнавців України від 

27.05.2015 р. протокол № 3, м. Київ). 
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83. Диплом Наукового центру іудаїки та єврейського мистецтва 
ім. Ф. Петрякової; «Нагороджується СКАВРОНСЬКИЙ Павло, 

учасник конференції «Львів: єврейська спадщина, вчення та устрій 

громади через віки» (8-10 червня 2015 р., м. Львів) — підпис 
директора Наукового центру іудаїки та єврейського мистецтва 

ім. Ф. Петрякової Мейлаха Шейхета. 

84. Подяка комунального позашкільного навчального закладу 

«Житомирський обласний центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді»: «СКАВРОНСЬКОМУ Павлу Степановичу за 

результативну співпрацю та за підтримку інтересу обдарованої 

учнівської молоді до історії рідного краю!» (Житомир, 
20.11.2015 р.) — підписи: «З повагою та найкращими побажаннями, 

директор А. В. Цалко», «Осіння школа Житомирського 

територіального відділення Малої академії наук України». 

85. Відзнака року оргкомітету щорічної Церемонії відзначення 
перемог, досягнень, здобутків бердичівлян: «Відзнака року у 

напрямку «Бердичів — муза для митця!» Павло СКАВРОНСЬКИЙ» 

(Бердичів, 2015 р.) — підпис: «Оргкомітет церемонії». 
86. Диплом Наукового центру іудаїки та єврейського мистецтва 

ім. Ф. Петрякової: «Нагороджується СКАВРОНСЬКИЙ Павло, 

учасник науково-практичної конференції «Історико-культурна 
спадщина як позитивний фактор міжетнічного діалогу» (20-

21 червня 2016 р., м. Львів)» — підпис директора Наукового центру 

іудаїки та єврейського мистецтва ім. Ф. Петрякової Мейлаха 

Шейхета. 

2016 рік 

87. Грамота регіональної громадської організації Українська 

національно-культурна автономія Санкт-Петербургу: 
«Награждается СКАВРОНСКИЙ Павел Степанович за 

организацию и активное участие в проведении ХVІ 

международного научного семинара: «Полтавчане на 
государственной службе России» (ХVІІІ — начала ХХ веков). 

Благодарим за участие и организацию мероприятий по развитию и 

укреплению культурных связей между народами России и 

Украины» (Санкт-Петербург, 29.09.2016 р.) — підпис президента 
РГО УНКА СПб, професора В. Тегзи. 

88. Відзнака року оргкомітету щорічної Церемонії відзначення 

перемог, досягнень, здобутків бердичівлян: «Бердичів, 2016. 
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Відзнака року у напрямку «Найкращі в культурі» — Павло 
СКАВРОНСЬКИЙ» — підпис «Оргкомітет церемонії». 

2017 рік 

89. Подяка Волинської обласної організації Національної спілки 
краєзнавців України: «СКАВРОНСЬКОМУ Павлу Степановичу за 

вагомий особистий внесок у збереження історичної пам’яті, 

розвиток краєзнавства і краєзнавчої освіти Волинської області» 

(Луцьк, 23.01.2017 р.) — підпис голови Волинської обласної 
організації НСКУ Геннадія Бондаренка. 

90. Диплом регіональної громадської організації Українська 

національно-культурна автономія Санкт-Петербургу: «Диплом 
участника ХVІІ международного научного семинара «Русские 

писатели и представители культуры родом с Украины» (ХVІІІ — 

начала ХХ веков). СКАВРОНСКИЙ Павел Степанович» (Санкт-

Петербург, 28.09.2017 р.) — підпис президента РГО УНКА СПб, 
професора В. Тегзи. 

91. Подяка Комунального позашкільного закладу «Житомирський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 
Житомирської обласної ради: «СКАВРОНСЬКОМУ Павлу 

Степановичу за результативну співпрацю та за підтримку 

інтересу обдарованої учнівської молоді до історії рідного краю, 
його культури, мистецтва! З повагою та найкращими 

побажаннями» (Житомир, 09.11.2017 р.) — підпис директора 

Ю. А. Коцюби. 

92. Почесна грамота Міністерства культури України: 
«Нагороджується СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович за 

вагомий особистий внесок у розвиток української культури, 

багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм» (Київ, 
2017 р.) — підпис міністра Є. М. Нищука. 

93. Подяка Українського центру вивчення історії Голокосту: «Подяка 

Пану СКАВРОНСЬКОМУ Павлу Степановичу за активну участь 
протягом 2017 року в освітній програмі міжнародного проекту 

«Захистимо пам’ять: захист та меморалізація місць масових 

поховань євреїв України періоду Другої світової війни», що 

здійснюється в Україні громадськими організаціями, профільними 
міністерствами та за фінансування Уряду та Міністерства 

закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини. Ваша 

участь у проекті та його освітніх заходах, Ваша дослідницька 
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робота з учнями, зробили великий внесок у справу збереження 
пам’яті про минуле, виховання шанобливого ставлення до історії, 

виховання толерантності, протидії стереотипам та 

упередженням, ксенофобії» (Київ, 2017 р.) — підпис директора 
Українського центру вивчення історії Голокосту, к.і.н. Анатолія 

Подольського. 

94. Відзнака року оргкомітету щорічної Церемонії відзначення 

перемог, досягнень, здобутків бердичівлян: «Церемонія відзначення 
перемог, досягнень, здобутків бердичівлян відзнака року у напрямку 

«Найкращі в культурі». СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович» 

(Бердичів, 2017 р.) — підпис: «Оргкомітет церемонії». 

2018 рік 

95. Нагородження ювілейною медаллю «90 років журналу 

«Краєзнавство». Наказ № 5/6 від 12.06.2018 р. Правління 

Національної спілки краєзнавців України «Про нагородження»: 
«Наказую, відзначити СКАВРОНСЬКОГО Павла Степановича — 

члена Президії НСКУ, голову Житомирської обласної організації 

НСКУ, директора Музею історії міста Бердичева, ювілейною 
медаллю «90 років журналу «Краєзнавство», за вагомий особистий 

внесок у розвиток українського краєзнавства» (Київ, 12.06.2018 р.) 

підпис голови НСКУ, члена-кореспондента НАН України 
О. П. Реєнта. 

96. Диплом лауреата премії імені Героя України Михайла Сікорського 

Національної спілки краєзнавців України: «Нагороджується 

СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович за вагомий внесок у 
дослідження і збереження культурної спадщини України та 

розвиток музейної справи (Рішення Президії Національної спілки 

краєзнавців України від 26.09.2018 р., протокол № 3, м. Київ) — 
підпис голови НСКУ, члена-кореспондента НАН України 

О. П. Реєнта. 

97. Відзнака року оргкомітету щорічної Церемонії відзначення 
перемог, досягнень, здобутків бердичівлян: «Гордість Бердичева! 

Відзнака року у напрямку «Бердичів — муза для митця». 

СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович» (Бердичів, 2018 р.) — 

підпис: «Оргкомітет церемонії». 

2019 рік 

98. Грамота ради Бердичівської міської організації ветеранів України: 

«Нагороджується СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович 
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талановитий педагог, краєзнавець, керівник, активіст громади 
міста і області та з нагоди ювілею — 70-річчя від Дня народження 

Ваш життєвий шлях, як ветерана праці і активіста 

ветеранського руху — живий приклад доброзичливого відношення 
до спільноти. Щиро вітаємо Вас та бажаємо щоб майбутні роки 

принесли Вам у подарунок стабільне здоров’я та сімейне 

благополуччя» (Бердичів, 15.07.2019 р.) — підпис голови ради 

С. С. Железняка. 
99. Грамота Бердичівської міської ради та її виконавчого комітету: 

«Нагороджується СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович — 

директор музею історії міста Бердичева. за високий 
професіоналізм, багаторічну сумлінну працю в галузі освіти та  

культури, значний особистий внесок у справу патріотичного 

виховання молоді, збереження і дослідження національного 

надбання й історії рідного міста, популяризацію Бердичева, 
активну громадську діяльність та з нагоди ювілею — 70-річчя від 

дня народження» (Бердичів, 15.07.2019 р.) — підпис міського 

голови В. К. Мазура. 
100. Відзнака року оргкомітету щорічної Церемонії відзначення 

перемог, досягнень, здобутків бердичівлян: «Гордість Бердичева! 

Відзнака року у напрямку «Працею звеличені». СКАВРОНСЬКИЙ 
Павло Степанович» (Бердичів, 2019 р.) — підпис: «Оргкомітет 

церемонії». 
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