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Місто  МИРОНІВКА 

  
ВІКТОР ГЛУЩЕНКО 

ГЛУЩЕНКО ВІКТОР АНТОНОВИЧ. Заслужений журналіст України. Краєзнавець. 

Прозаїк. Народився 22 лютого 1943 року в м. Боярка Київської області. Трудову 

діяльність розпочав як будівельник. У 1969 році закінчив факультет журналістики 

державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Працював у республіканських ЗМІ. Із 

1975 по 2005 роки очолював Миронівську районну газету «Червона Зірка» (із 1991 

року - «Миронівський край»). Також очолював Раду редакторів ЗМІ Київщини. 

Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня. Плідний письменник і невтомний 

пошуковець Віктор Глущенко став автором цілої низки прозових творів та 

історичних досліджень. Його перу належать: «ПОМСТА НА ЧОТИРЬОХ», збірка 

детективів (1993); «ТАКА СУДИЛАСЬ ДОЛЯ», збірка оповідань (1994); «І ТАКЕ 

БУВАЄ», збірка бувальщин (1997); «ВЕЛИКИЙ КОБЗАР І МИРОНІВЩИНА» (1999); 

«ШЛЯХ КРІЗЬ СТОРІЧЧЯ: РОКИ, ПОДІЇ,  ЛЮДИ» (2000); «З ВІРОЮ У 

МАЙБУТНЄ» (2001); «ІМЕНА В НАЗВАХ ВУЛИЦЬ» (2002); «МЕЛОДІЇ ВАСИЛЯ 

НЕСТЕРЕНКА» (2002); «ВЕСІЛЬНИЙ НАРОДНИЙ ОБРЯД КОЗЕЛЕЧЧИНИ» (у 

співавторстві із П. КИСЕЛЕМ, 2002); «ЛЮДИ ТРУДОВОЇ СЛАВИ» (2003), «РАДИ, 

ДЕПУТАТИ, ЖИТТЯ» (2003); «ГРАДУ ІМ’Я ДАЮ КОЗЕЛЕЦЬ» (2004); «ЕПІЗОДИ 

ЖИТТЯ ВАЛЕНТИНА РОЧНЯКА» (2007); «ВІД ТРАГЕДІЇ ДО ВІДРОДЖЕННЯ: 

МИРОНІВСЬКА ПАРАФІЯ АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА У XX СТОРІЧЧІ» (2008); 

«ТРИ ГОЛОДОМОРИ: ІСТОРІЯ ГОЛОДОМОРІВ 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 

років У МИРОНІВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (2008); «З ГЛИБИНИ 

ВІКІВ: ІСТОРІЯ СЕЛА ЗЕЛЕНЬКИ МИРОНІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ» (2010); «МИРОНІВКА: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ. ІСТОРІЯ МІСТА 

МИРОНІВКА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (двохтомне видання, 2012); «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ 

РІД ПАСЕНКІВ: ПРЕДКИ І НАЩАДКИ» (2013); «МИРОНІВКА І МИРОН 

ЗЕЛЕНИЙ» (2016); ДРУГА СВІТОВА: ОРДЕНОНОСЦІ ПЕРЕМОГИ (2016)   
 

 

 

 

 



 

 

 

КАТЕРИНА ЗАЛЄВСЬКА 

     ЗАЛЄВСЬКА КАТЕРИНА ЛЕОНТІЇВНА. Письменник-краєзнавець. Відмінник 

освіти України. Нагороджена орденом «За заслуги» III ступеня. Народилась 3 квітня 1942 

року в селі Яблунівка Кагарлицького району Київської області. У 1969 році закінчила 

Київський педагогічний інститут ім. М. Горького. У 70-х роках завідувала дитячим 

садком села Центральне Миронівського району. У 70-х-80-х – дитячим комбінатом 

«Зернятко» (Миронівка). Активно займатись краєзнавчою роботою почала у 1982-1994 

роках на посаді викладача народознавства Центральненської середньої школи. 

Створила етнографічний музей «Берегиня». Із 2005 року працює методистом 

Миронівського районного Будинку культури. Є відповідальним секретарем районної 

організації Товариства охорони пам’яток історії та культури. Досліджуючи історію 

Київщини і Миронівського району зокрема, надзвичайно багато зусиль доклала для 

збирання і вивчення документів і свідчень про Голодомор 1932-1933 років. Стала 

упорядником видань «Національна Книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в 

Україні. Київська область» та «Міста і села Київщини». Катерина Залєвська є автором 

книг: «ЗОРЯНИЙ ШЛЯХ АНСАМБЛЮ «ЧОРНОБРИВЕЦЬ» (2010), «КНИГА 

ПАМ’ЯТІ. ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ НА МИРОНІВЩИНІ» (2010), 

«МИРОНІВЩИНА. РОКИ. ПОДІЇ. ЛЮДИ» (2013), «ТВОРЧА МИРОНІВЩИНА» (2016) 

 

 

 



  

 

  

ЄВГЕН РУДНЄВ 

     РУДНЄВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ. Письменник-прозаїк. Належав до Спілки 

письменників СРСР. Народився у 1937 році у м. Миронівка. Випускник геологічного 

факультету Київського університету (1966). Кандидат геолого-мінералогічних наук. 

Працював у геологічних експедиціях на Чукотці, в Якутії, в Західносибірському регіоні, 

в Казахстані, в Середній Азії. Займав посаду старшого наукового співробітника 

Інституту вугільної промисловості Українського НДІ проектування. Євген Руднєв 

друкувався у журналах «Дон», «Радуга» та став автором збірок повістей і оповідань: 

«КИНОВАРЬ» (1979), «ЗОЛОТО ПРО ЧОРНИЙ ДЕНЬ» (1987), «РОДНИКИ» (1985), 

«ТРЕТИЙ ПОЛЕВОЙ СЕЗОН» (1976), «ХОД КОНЁМ» (1991) 

 

 

 

ОЛЕСЯ КОРНАЧЕВСЬКА 

    КОРНАЧЕВСЬКА ОЛЕСЯ РОДІОНІВНА. Журналістка. Член Спілки журналістів 

України. Народилась 16 січня 1949 року в селі Салів Хутір. Випускниця філологічного 

факультету Чернівецького державного університету. Працювала в регіональних ЗМІ 

Буковини, була на викладацькій роботі. Із 1975 року працює в районній газеті «Червона 

Зірка» (із 1991 року – «Миронівський край»). Як професійний журналіст багатогранна 



щодо напрямків своєї діяльності. Тому широкому загалу читачів відома як авторка 

публікацій із соціально-економічних питань, питань етики, моралі, проблем суспільного 

розвитку, а також постійної газетної рубрики-кругозору «А як у них?». Олеся 

Корначевська є незмінним і авторитетним рецензентом творчих літературних доробок 

місцевих авторів. Певний відсоток із них виходять у світ під її редакцією. Перу О. 

Корначевської належить книга «МИРОНІВСЬКИЙ КРАЙ»:ПОГЛЯД КРІЗЬ РОКИ» 

(2005) 

 

 

 

 

  

АНАТОЛІЙ КУЛЬЧИЦЬКИЙ 

КУЛЬЧИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ. Поет пісняр. Заслужений працівник культури України. 

Лауреат літературно-мистецької премії ім.  І. Нечуя-Левицького. Почесний громадянин м. 

Вишгород. Народився у 1938 році в м. Миронівка. Випускник Київського державного 

університету. Протягом усього трудового життя працював у закладах культури. Очолював 

Білоцерківське міське об’єднання літератури і мистецтва, займав посаду відповідального 

секретаря Київського обласного творчого об’єднання «Культура», очолював міське 

відділення  Українського фонду культури. Анатолій Кульчицький створив більш 450 пісень і 5 

вокальних циклів. В їх основі -  вірші Б. Олійника, С. Єсеніна, П. Ральченка та його власні 

твори. Він став автором пісенних збірок: «ОСВІДЧЕННЯ» (1995), «КЛИЧ ДУШІ» (1996), «ТЕБЕ, 

КОХАНА УКРАЇНО, ДО СЕРЦЯ В ПІСНІ ПРИГОРНУ» (2002). Є одним із авторів книги «БІЛА 

ЦЕРКВА: ШЛЯХ КРІЗЬ ВІКИ» (1994). 

 



 

 

ЛІЛІЯ ПОЛІЩУК 

     ПОЛІЩУК ЛІЛІЯ ТРОХИМІВНА. Поетеса. Народилась у 1946 році в Білорусії в сім’ї 

фронтовика-орденоносця. Батько, Трохим Дорофійович, у 50-х роках викладав 

допризовну військову підготовку у Маслівському с/г технікумі. Мав звання майора. 

Лілія Поліщук закінчила Київський державний інститут культури. Працювала 

бібліотекарем у селі Росава. Проживала у м. Миронівка. Лілія Поліщук писала вірші, 

пісні, романси. Її перу належить збірка віршів «СПІВ СЕРЦЯ І ДУШІ» (1994). Із життя 

пішла у 2015 році 

 

 

 

 

 

ПЕТРО ЛУСТА 

 

 ЛУСТА ПЕТРО ТРОХИМОВИЧ.  Поет. Прозаїк. Краєзнавець. Відмінник 

народної освіти України. Народився у 1920 році на Полтавщині. Випускник 

Житомирського учительського інституту ім. Франка та філологічного факультету 

Київського педагогічного інститут ім. Горького. Трудову діяльність розпочав у 1939 році 

у Кошманівській середній школі на Полтавщині. Фронтовик. Із 1945 року викладав у 

школах Миронівщини. У 60-х роках очолював літературно-мистецьку студію 



«Барвінок». А також літературну студію «Пролісок», яка діяла при районній газеті 

«Червона зірка». Друкувався в обласних, регіональних та районних ЗМІ. Широкому 

загалу читачів відомий як автор поетичних збірок «СЮМАКІВСЬКЕ ЖАЛО» (1993), 

«КРАПЛІ СИНІ» (1994), «В ЖУРАВЛИНІМ КРАЇ (1994), «ЖАЛО» (1995), «ЄДИНА 

РОДИНА» (1995), «ПАВУТИННЯ» (2000), «ЗАСПІВАЙМО ПІСНЮ» (2001);  

літературознавчої збірки «БАРВІНОК. 150 ПЕРЛИН Т.Г. ШЕВЧЕНКУ. НА СВІТАНКУ» 

(1998); краєзнавчої збірки «МИ З КОБЗАРЕМ» (2002). А також збірок «ФОРТУНА: 

нариси, пригоди, бувальщини, невигадані історії, гумор і сатира» (2003), «ВІРШІ. 

КУРЙОЗИ. СМІХ І СЛЬОЗИ: гумор, сатира, епіграма» (2004), «ЕДЕЛЬВЕЙС» (2005). Є 

автором «ПІСНІ ПРО МАСЛІВКУ» (музика – Григорія Лебедя. Із життя пішов 29 грудня 

2016 року 

 

 

 

 

 

 

  

ЛЮДМИЛА БОРИСЕНКО 

     БОРИСЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА. Журналістка. Поетеса. Народилась 

2 квітня 1974 року у м. Миронівка. Випускниця історичного факультету Київського 

державного університету ім. Т. Шевченка. У редакції газети «Миронівський край» 

працює із 2004 року. Завідує соціально-економічним відділом. Є авторкою постійної 

редакційної просвітницької сторінки «Християнин». Широкому загалу читачів відома 

як цікавий публіцист-аналітик та як поетеса ліричного жанру. Світ поетичних почуттів 

Людмили Борисенко – це і ніжний сум, і світла печаль, і блакитні проліски надій. Її 

творчість, така близька до пісенної, є справжнім подарунком для цінителів прекрасного. 

  



                          

ЛЮДМИЛА ЗЛЕНКО 

     ЗЛЕНКО ЛЮДМИЛА ВІТАЛІЇВНА. Поетеса. Народилась у 1994 році у м. 

Миронівка. Закінчила школу мистецтв по класу фортепіано. Вищу освіту здобула в 

Інституті української філології та літературної творчості ім. А. Малишка. Працює за 

фахом. Є авторкою поетичних збірок «ГОРИТЬ ПОЕЗІЇЇ МАЛЕСЕНЬКА СВІЧА» (2006), 

«ДОЛЕ МОЯ ВІТАНКОВА» (2007), Я ВІРЮ В СЕБЕ, ВІРЮ В ДОЛЮ» (2008). Поетичний 

світогляд Людмили Зленко – це, насамперед, філософія життєвого пошуку людини, сенсу 

свого буття і свого призначення для дня прийдешнього. А ліричне слово, як і музична 

струна споконвіку були і будуть серцем Великої Поезії 

 

Село   АНДРІЇВКА  

                               
    ВАСИЛЬ ПРОЦЕНКО 

ПРОЦЕНКО ВАСИЛЬ ОКСЕНТІЙОВИЧ. Поет. (19.11.1934-8.03.2003). Народився в селі 

Андріївка у селянській родині. Закінчив Білоцерківську бухгалтерську школу, Одеську 

республіканську школу кіномеханіків, Маслівський с/г технікум (1967) та 

агрономічний факультет Білоцерківського с/г інституту. Із 1955 року і до виходу на 

пенсію працював на Миронівській селекційній станції (із 1968 року - Миронівський 

НДІ селекції і насінництва пшениці). Із 1967 року завідував відділом кадрів цього 

науково-дослідного закладу. Займався вивченням та літописом його історії. Друкувався 

в обласних та регіональних ЗМІ. Найчастіше – в районній газеті «Миронівський край». 

У 2001 році вийшла друком поетична збірка Василя Проценка «ДЕ ПШЕНИЦІ 

КРУГОМ ШУМУЮТЬ: вірші та пісні». Василь Проценко дуже любив свою рідну 



Миронівщину. Джерелом натхнення для поета завжди була краса рідного краю та наші 

працьовиті щирі люди. А ще – власна пам'ять – пам'ять дитини війни. У цьому сенсі 

вершиною творчих здобутків Василя Проценка можна назвати його «БАЛАДУ ПРО 

ЛЕЙТЕНАНТА». Частину віршів поета покладено на музику. Вони звучать у 

виконання Народного хорового колективу «Золота нива» 

  

ТЕТЯНА БЕРЕЖНА  

     БЕРЕЖНА ТЕТЯНА ІВАНІВНА. Краєзнавець. Публіцист. Народилась 10 грудня 1962 

року в селі Андріївка на Миронівщині. Фах бібліотекаря здобула у Канівському 

культосвітньому училищі. Друкуватись у районних, регіональних та обласних ЗМІ 

почала у 90-х роках. Від 2000-х займається дослідженням історії Миронівщини. Із 2006 

року безпосередньо вивчає історію села Маслівка та Маслівського аграрного закладу. Є 

автором документальної повісті «ЗЕРНА» (2007), історичного дослідження «ЩОБ 

ПАМ'ЯТЬ У СЕРЦЯХ ЖИЛА» (2013), документальної повісті «ЦИСІВ БІР» (2014), 

збірки поезій «НА СЕМИ ВІТРАХ» (2015). Творче кредо: повертати народу його 

історичну пам'ять. Щоб пам’ятаючи – він мислив, а мислячи –  пам’ятав. 

Село ВІКТОРІВКА 

 

                                    

 ЛІДІЯ РУДЕНКО 

     РУДЕНКО ЛІДІЯ ІВАНІВНА. Поетеса. Народилась у 1951 році в селі Вікторівка на 

Миронівщині. Відмінник освіти України. Продовжуючи родинну педагогічну династію 

закінчила Корсунь-Шевченківське педучилище. А потому – філфак Київського 



педінституту (1980). Працює вчителем української мови та літератури у Миронівській 

середній школі № 1. Організатор і  керівник шкільного літгуртка «Первоцвіт». 

Друкується в районних, регіональних та обласних ЗМІ («Дніпро», «Дивослово», 

«Миронівський край»). Є авторкою поетичних збірок «ПОЕЗІЇ СРІБНІ КРАПЛИНИ» 

(1997), «ВКЛОНЯЙМОСЯ ЛЮБОВІ» (2005), «НОСТАЛЬГІЇ ПРЕЧИСТА СЛЬОЗА» 

(2005), «БЛАГОСЛОВИ І ПРОСТИ» (2007), «ПІДНЕБЕСНА ІМЛА» (2007), «ТОРУЮ 

ШЛЯХ БОСОНІЖ» (2007), «У ДОЛОНЯХ ЖИТТЯ» (2010).  Лейтмотивом усієї творчості 

Лідії Руденко можна вважати її ж власні рядки: «Я – українка й дуже цим горджуся, 

вклоняюся землі і небесам. З ріки Любові я снаги нап’юся і все найкраще дітям 

передам…» 

 

Село   ВЛАДИСЛАВКА 

 

  

 
НЕСТЕРОВ РОМАН ГРИГОРОВИЧ. Письменник-краєзнавець. Журналіст. Прозаїк. 

Народився 7 листопада 1920 року в селі Коряківка (Щербашенці) на Богуславщині. 

Фронтовик. Служив у розвідці 281 стрілецького полку 93 стрілецької дивізії II 

Українського фронту. Учасник визволення Угорщини та Чехословаччини. Був 

нагороджений орденами Великої Вітчизняної війни I і II ступенів, орденами Слави II і 

III ступенів та орденом Червоної Зірки. По війні піднімав на Богуславщині поруйноване 

господарство, очолював один із колгоспів, а також вчителював у селах Ісайки та 

Закутинці. У 60-х роках переїхав на Миронівщину, у село Владиславка. Працював у 

газеті «Червона Зірка», займався дослідженням історії Миронівщини, у тому числі її 

найдревніших сторінок. Як відповідальний секретар районного Товариства охорони 

пам’яток історії та культури збирав і упорядковував матеріали до «Книги Пам’яті» та 

«Книги Скорботи України». На цій посаді та на посаді директора районного 

краєзнавчого музею при Миронівському БК Роман Нестеров трудився більше 20 літ. 

Саме він став ініціатором і організатором будівництва меморіального комплексу Слави 

у Ходорові та повернув із небуття десятки імен героїв Другої Світової війни. У тому числі 

і сімох Героїв Радянського Союзу – уродженців Миронівщини. Роман Нестеров став 

автором таких видань: «ЛІТОПИС РІДНОГО КРАЮ» (1993), «ТРАГІЧНІ РОКИ НА 

МИРОНІВЩИНІ (1928-1932)», «ВІКТОРІВСЬКИЙ КУЩ» (2000), «СЛІД НА ЗЕМЛІ» 

(2000). Великий патріот свого краю, невтомний пошуковець, Роман Нестеров доклав 

титанічних зусиль для збереження вітчизняної історії та відновлення національної 

пам’яті. Цій благородній справі він віддав усе своє життя. Помер у вересні 2016 рок 

 



                               

 

ОЛЕКСІЙ ГАНЗЕНКО 

 

     ГАНЗЕНКО ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ. Прозаїк, поет. Народився 26 грудня 1958 року 

у селі Владиславка на Миронівщині у багатодітній селянській родині. Любов до 

літератури набув від матері, Катерини Карпівни, яка щороку дарувала синові на день 

народження нову книгу. Вірші почав писати ще в ранньому дитинстві, однак 

друкуватись почав уже в зрілому віці, на четвертому десяткові років. Районна газета 

«Миронівський край» першою помістила на своїх сторінках поезії та прозові мініатюри 

Олексія Ганзенка. Це видання на той час очолював Заслужений журналіст України 

Віктор Глущенко. У 2004 році Олексій Ганзенко стає лауреатом  літературного 

фестивалю «Поетична зима» (організатор – спілка «Літературний форум»). Від того часу 

починає друкуватись в столичному літературно-художньому журналі «Дніпро». У цей же 

період, тобто із 2004 по 2011 роки виходять друком сім книг автора. 2004 рік – збірка 

оповідань «ЕФЕМЕРИДИ ТА ІНШІ ОПОВІДАННЯ». 2005 рік – «ДВІ ПОВІСТІ» та 

поетична збірка «І СНІГ НЕМОВ ЗОЛА». 2006 рік – роман «РОЗКИНУВШИ РУКИ НАД 

ПРІРВОЮ». 2008 рік – роман «ВІЙНА ІЗ ЛОЗОХВОСТИКАМИ» та збірка гуморесок 

«СМІШКИ». 2011 рік – «ЗАХІД ЗЕЛЕНОГО СОНЦЯ». У 2013 році Олексій Ганзенко стає 

переможцем Міжнародного конкурсу «Коронація слова» у номінації «Кіносценарії». 

Олексія Ганзенка, без перебільшення, можна назвати письменником-філософом. А дещо 

похмурий відтінок його світобачення змушує читача і мислити набагато глибше, і більш 

критично аналізувати нашу дійсність. Врешті – шукаючи істину – шукати в ній себе. 

Олексій Ганзенко активно публікується у соц. мережі. Його твори можна знайти на 

сайтах: «Гоголівські академії»та «Буквоїд» 

 

 

 

 

 



 

 

                                 

 

МИКОЛА ГУДЗЕНКО 

 

     ГУДЗЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ. Журналіст, поет, прозаїк. Народився 1 січня 1949 

року в селі Ромейкове Катеринопільського району. Батьки працювали у місцевому 

господарстві. Батько був фронтовиком, людиною непересічної долі. Із війни повернувся 

інвалідом. У 1968 році Микола Гудзенко закінчив Корсунь-Шевченківське педагогічне 

училище. Навчаючись у цьому закладі, захопився поезією, свої віршовані твори 

публікував у районній газеті. Працювати за фахом Микола Гудзенко почав на 

Херсонщині, звідки і був прикликаний на службу до лав Радянської Армії. Служити 

поету випало аж у Забайкаллі. Саме там, у тузі за кароокою Вітчизною, розквіт талант 

Миколи Гудзенка, як поета-лірика. У 1971/1976 роках Микола Гудзенко навчається на 

фізико-математичному факультеті Київського педагогічного інституту ім. М. Горького 

та вчителює на Миронівщині, зокрема і у Владиславській 8-річній школі. Невдовзі він 

очолить цей навчальний заклад. Ще сім років Микола Іванович завідуватиме 

Миронівським районним відділом освіти. Педагогічну діяльність тісно пов’язуватиме із 

літературною. Безпосередньо у журналістику прийде у 1995 році. Спочатку це буде 

телестудія «Миронівка». Згодом – районна газета «Миронівський край». У цьому 

виданні Микола Іванович уже більше 20 літ очолює відділ суспільно-політичного життя, 

а також літературну студію «ПРОЛІСОК». Миронівщина знає його як талановитого 

журналіста-аналітика і, безперечно, неперевершеного лірика. Творчість Миколи 

Гудзенка є ще одним підтвердженням того, що фізика і лірика не тільки можуть іти 

поруч, але і тісно переплітатись у літературній майстерні митця. Микола Гудзенко є 

автором збірки «У ПОЛОНІ ЛЮБОВІ: поезії, новели» (2006, 2014) 

 

 

 

 

 



Село ЄМЧИХА 

 

 

 

 

   РОДІОН ГРУША 

     ГРУША РОДІОН ФЕДОРОВИЧ. Народився 10 листопада 1915 року в селі Ємчиха 

Козинської волості Канівського повіту. Вищу освіту здобув у Маслівському Інституті 

селекції і насінництва ім. К.А. Тімірязєва. Фронтовик. Учасник штурму Берліна. На 

початку війни був залишений на окупованій території Миронівщини для створення 

антифашистської підпільної групи. Таку групу під назвою «За Радянську Україну» 

Родіон Груша створив і очолив у селі Ємчиха. Р.Ф. Груша був нагороджений медалями 

«За бойові заслуги» та «За взяття Берліна». Після Перемоги працював викладачем 

фізики, хімії і фізкультури у семирічній школі Миронівської селекційної станції. Став 

автором ряду технічних винаходів для унаочнення навчального процесу у цьому 

навчальному закладі. Як винахідник і раціоналізатор переміг у республіканському 

конкурсі технічної творчості викладачів загальноосвітніх закладів. У 1953-1980 роках – 

незмінний завідувач редакційним відділом сільського господарства районної газети 

«Червона Зірка». Займався дослідженням історії Миронівського району. Зокрема – 

періоду Другої Світової війни. Став автором історичних нарисів, пов’язаних із Рухом 

Опору на Миронівщині. Старшому поколінню читачів районної газети Родіон Груша 

відомий як письменник-сатирик та фейлетоніст. Підготував збірку своїх гуморесок, 

усмішок та фейлетонів. Однак ця книга не встигла вийти друком. Із життя пішов 4 

листопада 1986 року. 

 



 

 

                 

ГАЛИНА ЩЕРБАК 

     ЩЕРБАК ГАЛИНА ВАСИЛІВНА. Поетеса. Відмінник освіти України. Народилась у 

1951 році у селі Ємчиха. Випускниця Київського державного інституту фізкультури. 

Працювала тренером у Миронівській ДЮСШ. Із 1984 року викладала фізичну культуру 

у Миронівській СШ № 2. Галина Щербак є авторкою більше трьох сотень поетичних 

творів. Друкувалась в обласних та регіональних ЗМІ. У 2004 році стала призером 

літературного конкурсу «Поетична зима». Цінителям поезії Галина Щербак, насамперед 

відома як лірик пристрасного громадського звучання. Її перу належать поетичні збірки 

«А ЛІТО ВЖЕ СХОВАЛОСЬ В ОСІНЬ» (2006), «МЕЛОДІЯ ОСЕНІ» (2007), «ІДУ 

СТЕЖКОЮ В ОСІНЬ» (2008), «ЛЮБОВІ СВІТЛІ ПОЧУТТЯ» (2010)  

Село ЗЕЛЕНЬКИ 

  

                                                   

ВОЛОДИМИР ІВЧЕНКО 

     ІВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ. Український письменник-прозаїк і журналіст. 

Член Національної Спілки письменників України та Національної Спілки журналістів 

України.  Народився 17 листопада 1936 року у селі Зеленьки. Випускник філфаку 

Київського університету. У 60-х роках працював в регіональних ЗМІ Алтаю. Із 1967 року 

– у столичних ЗМІ України. А саме – на посаді заступника головного редактора газети 

«Молода гвардія» та часопису «Наука і суспільство». Свої нариси, повісті, оповідання, 

твори пригодницько-фантастичного жанру та гумор друкував у журналах «Політика і 

час», «Науковий світ», «Україна», «Перець», «Жінка»; у часописах «Київ», «Вітчизна», 

«Дніпро», «Смена». Співпрацював із такими виданнями, як «Урядовий кур’єр, «Голос 

України», «Сільські вісті, «Літературна Україна» та із іншими. За словами В. Івченка 



свого часу у велику літературу його благословили наші класики - А. Дімаров та Ю. 

Мушкетик. Він став автором науково-художньої книги «АЛМАЗНОЮ СТЕЖКОЮ» 

(1986), збірки повістей і оповідань «ДЖЕРЕЛА НЕ ЗАМЕРЗАЮТЬ» (1991), а також 

книги прози «ДЕНЬ АНГЕЛА» та книги гумору «РЕЦЕПТ ЕКСТРАСЕНСА». 

Володимир Івченко був нагороджений  Грамотою Президії Верховної Ради УРСР. 

Джерелом його авторського натхнення часто ставала рідна Миронівщина. Він не раз 

зустрічався із своїми односільчанами у стінах Зеленківської ЗОШ, був гостем у читачів 

сільської бібліотеки . 

 

 

 

ІВАН ЧУЧМІЙ 

     ЧУЧМІЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ. Доктор біологічних наук, професор Уманського 

державного аграрного університету. Вчений-селекціонер. Письменник-сатирик. 

Народився 12 грудня 1934 року у селі Зеленьки на Миронівщині. У його родині було 

п’ятеро дітей, троє із яких загинули у роки голодомору. Іван Чучмій – випускник 

агрономічного факультету Української с/г академії (1958). У 1958-1961 роках він 

працював агрономом насіннєводом у колгоспі «Борсуківщина» Талалаївського району 

на Сумщині. У 1964 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата біологічних 

наук. Із 1964 по 1990 роки завідував відділом селекції зернових культур Черкаської 

обласної с/г дослідної станції. У 1989 році захистив докторську дисертацію. У 1990 році 

І.П. Чучмія було обрано професором кафедри генетики, селекції і насінництва 

Уманського державного аграрного університету, яку він очолював із 1993 по 2004 роки. 

Іван Петрович Чучмій районував понад 30 сортів кукурудзи, ячменю, озимої пшениці. 

Розробив нові методи селекції ранньостиглих гібридів кукурудзи. Створив 26 сортів цієї 

культури. Був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. Йому було вручено 

дві Державні премії в галузі науки і техніки – УРСР та СРСР. Став автором 150 наукових 

праць. Мав більше 50 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. У широких 

літературних колах Іван Чучмій відомий як письменник-гуморист. Він став автором 

збірок гумористичних оповідань: «СМІХОТЕРАПІЯ», «БАТЬКИ І ДІТИ», «СМІЙТЕСЬ, 

ДОБРІ ЛЮДИ (1998), «СМІШНЕ СЬОГОДЕННЯ» (2000), «УСМІХНІМОСЬ, БРАТТЯ» 

(2004). Із життя пішов 20 січня 2004 року. 

 

 

 



 

Село   КОЗИН 

 

 

                             

ЛАВРІН ГРОХА 

     ГРОХА ЛАВРІН ПРОКОПОВИЧ. Український радянський письменник-сатирик. 

Драматург. Належав до Спілки письменників УРСР (1953). Друкувався під 

псевдонімами – Влас Ірпенський, Л. Прокопенко, Іван Шершень, Мусій Лелека. 

Народився 23 серпня 1908 року у селі Козин Козинської волості Канівського повіту. У 

1925 році закінчив Козинську профтехшколу (до революції – земське ремісниче 

училище). За іншими даними – профтехшколу у селі Таганча. Завідував відділом агітації 

і пропаганди Миронівського райкому комсомолу. Із 1929 року працював у редакції 

первомайської окружної газети «Селянська правда». Згодом став одним із перших 

журналістів Миронівської районної газети «За соціялістичну перемогу». Також 

працював у редакціях вінницьких газет - «Молодий більшовик», «Ленінський шлях» та 

в редакціях донбаських видань – «Сталінський забій», «Макіївський робітник» Із 1948 

року – у сатиричному журналі «Перець». У роки Другої Світової війни воював у 

підпільній групі «За Радянську Україну» (очільник – Родіон Груша, с. Ємчиха 

Миронівського району). Друкуватись почав у 1924 році. У 1939 році разом із драматургом 

Олександром Левадою написав ліричну комедію «ОЙ У ПОЛІ НИВКА». Став автором 

п’єс «СОПІЛКА», «ВЕСЕЛІ ВОГНІ», «СЮРПРИЗ», «ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ». 

Одноактних комедій - «ЧОБІТ ЛИХА НАРОБИВ» (1954), «НЕВІСТОЧКА» (1951), 

«ЗАРУЧИНИ» (1954), «СВЯТІ ПРОЙДИСВІТИ» (1961). У співавторстві із Федором 

Маківчуком написав сценарій до фільму «СПІВАЄ УКРАЇНА» (1945). У 1966 році 

виходить у світ збірка п’єс Л. Грохи – «МАЛА ДРАМАТУРГІЯ». У 1968-1971 роках – 

«ФЕСТИВАЛЬ» та «ТЕАТР «ПЕРЦЯ». Також Л. Гроха видав кілька збірок гумору і 

сатири: «КВАШЕНІ ВІТАМІНИ» (1957), «БЕКЕША» (1959), «ПО ЦІЙ МОВІ – 

БУВАЙТЕ ЗДОРОВІ!» (1962),  «ПРИВАРОК» (1964), «ЧИСТІСІНЬКА ПРАВДА» (1968), 

«НЕ ЖУРІТЬСЯ ХЛОПЦІ» (1976). У своїх комедіях, фейлетонах, гуморесках Л. ГРОХА 

гостро висміював численні негативні явища, які мали місце у  сучасному йому 

суспільстві. При цьому він не обминав гострих кутів у будь-яких аспектах громадського 

життя – від економічних негараздів та партійного свавілля – до питань суспільної моралі. 

Із життя пішов 19 вересня 1976 року 

 



Село МАЛИЙ БУКРИН 

  

   

 

ПЕТРО ГУРІНЕНКО 

     ГУРІНЕНКО ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ. Український радянський письменник-

прозаїк. Лауреат літературної премії ім. А. Головка. Належав до Спілки письменників 

УРСР. Народився 25 вересня 1923 року в селі Малий Букрин на Миронівщині. Навчався 

у Мелітополі, куди переїхали його батьки, а повну середню освіту здобув у місті Ходорів 

на Львівщині.  Згодом письменник напише: «Моя Вітчизна – увесь радянський край, але 

починається вона із того придніпровського села, яке у війну було спалене дотла. Тут я 

зробив свої перші кроки по землі, увібрав у серце ніжність материнської колискової, 

почув напутні слова батька. З дитинства чомусь понад усе вкарбувалися в пам'ять 

весняні дні, коли цвітуть вишні. Вулиця, неначе снігом, укрита білим цвітом…З теплом 

згадую й просякнутий сонячним теплом Мелітополь, де пішов у перший клас і 

західноукраїнське містечко Ходорів…». На фронт Петро Гуріненко пішов добровольцем, 

хоч йому ще не було і вісімнадцяти. Служив він на канонерському човні «Маркін» 

(Каспійська військова флотилія). У складі команди цього корабля охороняв 

Астраханський рейд. Також, як командир розвідувальної групи, воював на Брянському, 

I і II Прибалтійських, III Білоруському та на Ленінградському фронтах. Був 

нагороджений орденом Червоної Зірки, орденом Великої Вітчизняної війни II ступеня та 

бойовими медалями. У повоєнний час закінчив факультет журналістики Київського 

державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вчителював на Закарпатті. Працював у 

редакціях газет «Закарпатська правда» та «Червоний прапор» (м. Рівне). Чотирнадцять 

років завідував редакцією прози видавництва «Радянський письменник». Із 1974 року 

займав посаду секретаря правління Київської організації Спілки письменників УРСР. 

Друкуватись починав у 1949 році. Перший великий прозовий твір - історична повість 

«РУСЬКА ДОЛИНА» (1954). Став автором романів «У СЕРЦЯ СВОЯ ПАМ'ЯТЬ» (1970), 

«ЖИТТЯ ОДНЕ» (1973), «ДНІВ ТВОЇХ НЕБАГАТО» (1979), «TABUIA RUSA» (1982), 

«ТОЙ ЧОРНИЙ РАНОК» (1984), «ТИ ЩАСТЯ ОБІЦЯЛА» (1989), «ДІВЧИНА З 

ХОЛОДНИМИ ОЧИМА» (1992). Повістей – «АЛЬПІЙСЬКА АЙСТРА (1963)», «ДВІ 

ДОБИ МОВЧАННЯ» (1965). Збірок оповідань «ЧЕРВОНА СКЕЛЯ» (1958) «МАЛА 

МАТИ СИНА» (1961). Автор сценарію до художнього фільму «У ПАСТЦІ» (1967 р., 

режисер О. Швачко, кіностудія ім. О. Довженка). Був нагороджений орденом «Знак 

Пошани». Останнє прижиттєве двохтомне видання творів Петра Гуріненка вийшло 

друком у 1983 році. Із життя пішов 30 квітня 2010 року. Похований у місті Ржищів 



 

 

Село   МАСЛІВКА 

 

ВОЛОДИМИР СИДОРЕНКО 

   СИДОРЕНКО ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ. Український радянський письменник, 

прозаїк і поет. Належав до Спілки письменників УРСР. Народився у 1939 році у селі 

Маслівка на Миронівщині у  сім’ї службовців залізниці Миронівка – Золотоноша. 

Випускник Вінницького педінституту та Вищих літературних курсів при Літературному 

інституті ім. М. Горького. У журналістику прийшов у 1960 році. Працював у ЗМІ 

Харківщини та Вінниччини, у республіканських виданнях «Зірка» і «Ранок», а також у 

редакціях літературно-драматичних програм Українського телебачення та у 

видавництві «Радянський письменник». Перші новели Володимира Сидоренка вийшли 

друком у 1963 році. Він став автором романів «ДЕРЕВО ІЗ ОБПАЛЕНОЮ КРОНОЮ», 

«РОЗІРВИ СВОЄ КОЛО», повістей «ТАКІ СИНІ СВІТАНКИ» (1967), «КОЛИСКОВА 

ДЛЯ СИНА» (1971), «ГАЛАПАГОСЬКА ЧЕРЕПАХА» (1982), збірки оповідань «ОСЕНІ 

БЕЗ ВЕСІЛЬ» (1985). Також у його творчому доробку є збірка новел «ЖОВТИЙ КВІТ» 

(1966) та дві збірки поезій - «ПЕРЕДЧУТТЯ ЗРАДИ» і  «ЧАС ПІСКУ». Герої творів 

Володимира Сидоренка – це його сучасники. Люди літні і молодь, підлітки та діти. 

Письменник оспівує духовну велич людини, її мужність та незламність за найважчих 

життєвих випробовувань. Автора хвилюють такі вічні моральні постулати, як подружня 

вірність, батьківська та синівська любов чи любов до ближнього. А також почуття 

обов’язку, честі і людської гідності . 

 

 

 

 

 

  

 



 

                                    

  

МИКОЛА МАРЧУК 

     МАРЧУК МИКОЛА КУЗЬМОВИЧ. Краєзнавець. Народився 29.02.1909 року у селі 

Стрижовка Ставищенської волості Таращанського повіту Київської губернії у сім’ї 

бідняків. Рано залишився сиротою. Наймитував. Закінчивши семирічну трудову школу, 

працював у сільській Раді. Після строкової служби, служив у 3-й Бессарабській дивізії 

ім. Котовського. Війна застала його у Володимир-Волинському, у військовому гарнізоні 

87-ї стрілецької дивізії. При відступі – потрапив у полон. На окупованій території воював 

у підпільній групі Родіона Груші (с. Ємчиха Миронівського району) та Тимофія 

Стрельченка (селекційна станція Миронівського району). Із 1946 по 1969 роки працював 

у Маслівському с/г технікумі. Редагував радіогазету «Говорить Маслівка», яка 

транслювалась і на навколишні села. У 40 - 60-х роках – незмінний позаштатний 

кореспондент районної газети «Червона Зірка». Як сількор, відзначався надзвичайною 

чесністю, принциповістю і безкомпромісністю. Також увесь цей час Микола Кузьмович 

займався дослідження історії села Маслівка та Маслівського аграрного закладу. 

Важливою складовою його пошукової діяльності була систематична робота у столичних 

архівах. Він став автором короткого викладу історії Маслівки, Маслівського Інституту 

селекції і насінництва ім. К.А. Тімірязєва та Маслівського с/г технікуму. Зібрані ним 

матеріали опубліковано в 26-томному виданні «Історія міст і сіл УРСР». Зокрема в томі 

«Київська область». Із життя пішов 16 травня 1970 року.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  
 

МИХАЙЛО КАЛІНІЧЕНКО 

     КАЛІНІЧЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ. Заслужений журналіст України. 

Відмінник освіти України. Кінопубліцист. Лауреат літературно-мистецької премії ім. 

Михайла Старицького (фільм «По кому подзвін»). Поет. Народився 6 лютого 1957 року 

в селі Маслівка на Миронівщині у багатодітній селянській родині. Батько, Михайло 

Дем’янович, був фронтовиком, який пройшов усю війну. Старший сержант Калініченко 

був нагороджений медалями: «За оборону Москви», «За відвагу», «За бойові заслуги», 

«За взяття Кенігсберга». Освіту Михайло Калініченко здобував у Маслівському с/г 

технікумі, де очолював комсомольську організацію закладу. У 1983 році закінчив  

Черкаський державний педагогічний інститут. У 1990 році – Уманський с/г інститут. А 

у 2003 році – інститут журналістики Київського національного університету ім. Т.Г. 

Шевченка. У 1989-1998 роках  працював у Черкаській обласній державній адміністрації. 

На громадських засадах редагував суспільно-політичний часопис «Спільна справа». 

Працював кореспондентом газети «Дзеркало тижня» по Черкаській і Полтавській 

областях. У 1998-2010 роках очолював обласну державну телерадіокомпанію «Рось». У 

2010-2014 роках - керівник представництва державної телерадіокомпанії «Всесвітня 

служба «Українське телебачення і радіомовлення» в Центральній Україні. Є керівником 

творчого об’єднання «Піраміда». Ця кіностудія створила близько ста художньо-

публіцистичних та суспільно-політичних фільмів. Педагогічна діяльність Михайла 

Калініченка пов’язана із Черкаським Національним університетом ім. Б. 

Хмельницького, де він впродовж десяти років читав лекції із політології, культурології 

та державного управління. Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, орденами 

Преподобного Нестора Літописця I, II та III ступенів, а також орденом Архістратига 

Михаїла. Є автором поетичних збірок «ПРАВДИВОСТІ ГЕН» (2010),  «ОГОЛЕНИЙ 

НЕРВ» (2013) та поеми «УЗІРПАТОР АБО МАЙДАН НА КРОВІ» (2014)  

 

 

 

 

 



 

Село ОЛЕКСАНДРІВКА 

                                                

ЯКІВ СИНЯВСЬКИЙ 

     СИНЯВСЬКИЙ ЯКІВ ОЛЕКСІЙОВИЧ. Письменник-краєзнавець. Відмінник освіти 

України. Народився у 1943 році у селі Олександрівка. Випускник Київського 

педагогічного інституту ім. М. Горького. Із 1975 по 2008 роки працював вчителем 

української мови і літератури та краєзнавства у Олександрівській загальноосвітній 

школі, де створив музей хліба. Краєзнавчою роботою займався більше трьох десятків літ 

і більше чотирьох десятків років, на громадських засадах, співпрацював із районною 

газетою «Миронівський край» («Червона Зірка»). Неодноразово ставав переможцем 

редакційних літературних конкурсів.  Став автором книг: «І МИЛА СЕРЦЮ 

СТОРОНА» (2003),  «ТЕЧЕ РІЧКА РОСАВКА» (2004), «ШЕВЧЕНКО І КИЇВЩИНА» 

(2007),  «ВИКАРБУВАНІ З ГРАНІТУ І СТАЛІ» (2006), «ЛЕГЕНДИ І ПРАВДА ПРО НАШ 

КРАЙ» (2011). Із життя пішов у 2011 році 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Село ПІЇ 

 

   

ОЛЕКСА НОВИЦЬКИЙ 

     НОВИЦЬКИЙ ОЛЕКСА МИКОЛАЙОВИЧ. Український радянський поет-пісняр. 

Журналіст. Перекладач. Належав до Спілки письменників України. Народився 20 

квітня 1914 року в селі Пії Македонської волості Канівського повіту. Вищу освіту здобув 

у Літературному інституті ім. Горького. Вчителював. Працював у редакціях 

літературних журналів «Вітчизна», «Україна». А у роки війни - на радіостанції ім. 

Шевченка у Саратові. Передачі цієї радіостанції транслювались і на окуповані території. 

У фронтовій пресі Олекса Новицький публікував свої нариси,  статті, вірші. Був 

нагороджений орденом Великої Вітчизняної війни I ступеня. Брат, Олекси Новицького, 

Володимир Новицький, очолював Миронівський підпільний райком партії і загинув у 

катівнях гестапо. За трудові заслуги Олекса Новицький був нагороджений Почесними 

Грамотами Президій Верховної Ради УРСР. А  також – Грузинської РСР, Чувашської та 

Татарської АРСР.  Він був удостоєний звання «Заслужений працівник  культури 

Грузинської РСР». Олексі Новицькому належать тексти пісень до кінофільмів: 

«ГОЛУБІ ДОРОГИ» (1947), «КАЛИНОВИЙ ГАЙ», «ДОЛЯ МАРИНИ» (1953), 

«НАРОДЖЕНІ БУРЕЮ» (1957), «КИЯНКА», «СПАДКОЄМЦІ» (1960), «МІЖ 

ДОБРИМИ ЛЮДЬМИ» (1962). Він став автором пісенних збірок «УКРАЇНА СОНЯЧНА 

МОЯ» (1966) та «СЛАВЛЮ МОЮ БАТЬКІВЩИНУ» (1978). Із життя пішов у 1992 році 

 

 

 

 



 

 

Село ПОТОКИ 

 

 

 
 ГРИГОРІЙ ЗЛЕНКО 

     ЗЛЕНКО ГРИГОРІЙ ДЕМ’ЯНОВИЧ. Український радянський письменник. 

Належав до Спілки письменників СРСР. Заслужений діяч мистецтв УРСР. Народився у 

1934 році у селі Потоки. Випускник факультету журналістики Київського державного 

університету (1961). Із 1972 року завідував редакційно-видавничим відділом Одеської 

державної наукової бібліотеки ім. М. Горького. Займався дослідженням маловідомих 

сторінок біографій класиків української літератури та близького зарубіжжя. Григорій 

Зленко став автором книг: «НЕТЛІННЕ» (1968), «КНИГА ПАМ’ЯТІ» (1971), 

«ОДЕССКИЕ ТЕТРАДИ» (1980), «БЕРЕГ ПУШКИНА» (1987), «З ПОЛОНУ ЛІТ» (1989), 

«ПІЗНЯ ЛІРИКА» (2003), «ПОШУК ДЛЯ ПРИЙДЕШНЬОГО» (2004), «ЛИЦАРІ 

ДОСВІТНІХ ВОГНІВ» (2007), «ВІДСВІТИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» (2010). Його перу 

належать більше трьох тисяч літературних та краєзнавчих розвідок, опублікованих в 

столичних та регіональних ЗМІ 

 

 

 

 



 

Село ПУСТОВІТИ 

                                         

 

                                              

СЕРГІЙ ГАЛЬЧЕНКО 

     ГАЛЬЧЕНКО СЕРГІЙ АНАСТАСІЙОВИЧ. Письменник-літературознавець, 

кандидат філологічних наук. Заслужений працівник культури України. Народився 12 

серпня 1947 року у селі Пустовіти на Миронівщині. Випускник Київського педагогічного 

інституту ім. М. Горького. У 1972-1982 роках працював у Центральному  державному 

архіві-музеї літератури і мистецтв України. Із 1982 року – в Інституті  літератури ім.  Т.Г. 

Шевченка НААН України. Із 1993 року – завідує відділом  рукописних фондів і 

текстології Інституту  літератури ім. Т.Г. Шевченка. У 2000-2005 роках – очолює  

Національний музей Тараса Шевченка у  Києві. Із 2005 року займає посаду заступника  

директора Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка. Став ініціатором спорудження у селі 

Пустовіти погруддя І.Я. Франка до 150-ї річниці від дня його народження. Є автором 

видання «ГРАНІ ВЕЛИКОГО ТАЛАНТУ. ДО 100 РІЧЧЯ П.Г. ТИЧИНИ». Став 

упорядником збірок творів Т.Шевченка, В. Винниченка, П. Тичини, В. Сосюри, Остапа 

Вишні, М. Івченка, М. Драй-Хмари, М. Вороного, та автором коментарів до них. Перу 

Сергія Гальченка належить монографія «ТЕКСТОЛОГІЯ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ П. 

ТИЧИНИ» (1990). Автор сценаріїв і ведучий телерадіопрограм літературно-мистецького 

напрямку – «Музеї України», «Скарби літературних архівів». Багато працює над 

виданням творчої спадщини Т.Г. Шевченка. Є автором альбому «ПОВЕРНЕНІ 

ШЕВЧЕНКІВСЬКІ РАРИТЕТИ» (2010) 
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МИКОЛА ТРОХИМЕНКО 

     ТРОХИМЕНКО МИКОЛА ФЕДОТОВИЧ. Український радянський мовознавець. 

Народився у 1899 році у селі Шандра Канівського повіту у селянській родині. Батько 

Миколи Трохименка не сприйняв колективізації і довгий час змушений був 

переховуватись. У 1913 році Микола Трохименко закінчив Маслівське земське 

двохкласне училище і у 1914 році вступив до Черкаської вчительської семінарії. У 1917 

році – до вчительського інституту у Миколаєві. Із січня 1919 року проживав у Маслівці. 

Воював у офіцерському загоні військ Директорії Симона Петлюри проти збройних 

формувань отамана Зеленого. Коли у березні цього ж року у село увійшли війська 

червоногвардійців, і влада у селі перейшла до рук ревкому, Микола Трохименко був 

заарештований. Після звільнення почав вчителювати у Маслівці, але у липні був знову 

заарештований. У серпні Маслівку зайняли війська генерала Антона Денікіна, і Миколу 

Трохименка заарештували уже білогвардійці, імовірно як члена партії боротьбистів. 

(Газета «Боротьба» - орган лівих українських есерів, до якої приєдналась група 

українських соціалістів-революціонерів). Саме  у серпні 1919 року боротьбисти, 

об’єднавшись із незалежниками, групою лівих українських соціал-демократів, набули 

статусу «Української комуністичної партії боротьбистів» (УКП(б). Однак УКП(б) 

припинила своє існування уже в березні 1920 року. Її верхівці і так би мовити іншим 

кращим представникам, було надано право вступити до лав Комуністичної партії. 

Більшість боротьбистів, серед них і Микола Трохименко, від такого компромісу 

ухилилась. Із червня 1920 року він служить у військах Червоної Армії. У 1921 році 

вступає до Інституту народної освіти (нині – НУ ім. Т. Шевченка). Восени 1923 року, 

після так званого з’їзду коренізації, Микола Трохименко активно долучається до 

проведення українізації. Він працює лектором при лекторському бюро Всеукраїнської 

академії наук (ВУАН). А із 1927 року – в Укрлікнепі Наркомосу (Київ). Усі сили Микола 

Трохименко віддає боротьбі із неписьменністю. У 1927-1928 роках разом із К. Буйним 

видає «РОБОЧУ КНИЖКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» у 2-х частинах. Із 1930 року Микола 

Трохименко завідує сектором словників Інституту мовознавства ВУАН. Цей науковий 

заклад було щойно організовано взамін розгромленого у справі Спілки визволення 

України Інституту наукової літературної мови. У 1932 році, уже як відомий мовознавець, 

Микола Трохименко видає «СЛОВНИК ЧУЖОМОВНИХ СЛІВ» (Співавтори – І. 

Бойків, О. Ізюмов, Г. Калишевський). Словник було перевидано у Нью-Йорку у 1955 році 

і у Києві у 1966 році. Також М. Трохименко став співавтором кількох  довідників із 

правопису української мови. Був розстріляний на Соловках у 1937 році. Реабілітований 

у 1989 році. У селі Шандра одна із вулиць носить ім’я Миколи Трохименка. 
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МИКОЛА КАПЛЯ 

 

     КАПЛЯ МИКОЛА КУЗЬМОВИЧ. Журналіст. Поет. Прозаїк. Народився 7 жовтня 

1952 року в селі Юхни на Миронівщині. Вищу освіту здобув у Київському державному 

інституті фізичної культури і спорту та на факультеті журналістики Київського 

державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Працював кореспондентом, відповідальним 

секретарем, завідувачем відділу Миронівської районної газети «Червона Зірка». Був 

редактором Рокитнянської районної газети і Білоцерківської газети агропромислового 

комбінату «Рось» (1975-1991). Із 1992 року працював у органах виконавчої влади і 

місцевого самоврядування. Зокрема – займав посаду заступника голови Миронівської 

районної ради. У 2005-2012 роках очолював Миронівську районну газету «Миронівський 

край». Багато друкувався в регіональних, обласних та республіканських ЗМІ. Став 

автором художньо-краєзнавчого видання «СЕЛО НАШЕ ПУСТОВІТИ», 

публіцистичного видання «ДІВЧИНА СИНЯВКА» та поетичної збірки «СПОВІДЬ 

ДОЛІ». Із життя пішов у березні 2012 року  

 

 

 

 

 

 

 


