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Ïî÷àòîê ñèñòåìàòè÷íîãî çáîðó â³äî-
ìîñòåé ïðî òåðèòîð³þ Îëåêñàíäð³â-
ùèíè ïîâ’ÿçàíèé ç ä³ÿëüí³ñòþ åêñïå-
äèö³¿ Ïåòåðáóðçüêî¿ àêàäåì³¿ íàóê, 
â³äðÿäæåíî¿ íà ï³âäåíü Ðîñ³¿ ó äðóã³é 
ïîëîâèí³ ÕV²²² ñò. íà ÷îë³ ç â³äîìèì 
ðîñ³éñüêèì ìàíäð³âíèêîì, äîñë³äíè-
êîì Àíòîíîì Éîãàííîì (²îàííîì) Ã³ëü-
äåíøòåäòîì (Ãþëüäåíøòàäòîì). 1774 
ðîêó â³í ïðîâîäèâ äîñë³äæåííÿ íà òå-
ðèòîð³¿ ñó÷àñíîãî Îëåêñàíäð³âñüêîãî 
ðàéîíó. Ó ïðàö³ â÷åíîãî (í³ìöÿ çà ïî-
õîäæåííÿì) «Äíåâíèê ïóòåøåñòâèÿ â 
Þæíóþ Ðîññèþ» (1791) óçàãàëüíåí³ 
ãåîãðàô³÷í³, áîòàí³÷í³ òà åòíîãðàô³÷í³ 
ìàòåð³àëè ªëèñàâåòãðàäñüêîãî é Îëåê-
ñàíäð³éñüêîãî ïîâ³ò³â. 

Наведемо фрагмент праці вченого з першим описом 
нашого краю.

«9 травня. (...) У Вершаці зупинився я в будинку ма-
йора Арапова, керівника землемірною частиною в Ново-
російській губернії. Я припускав зупинитися тут на де-
кілька днів з тим, щоб зробити звідси декілька екскурсій 
разом з ним, як з людиною, що прожила тут 20 років і 
тому обізнаним з місцевістю; до того ж мені хотілося до-
чекатися одужання мого незамінного помічника, студен-
та Крашенінникова, що страждав наполегливою лихо-
манкою. Ще з березня місяця він проживав в Гуттинській 
слободі (нинішнє село Гутницька. – Авт.), де проводить 
ботанічні спостереження у відомому тут лісі Чута.

10 травня. Для невеликих екскурсій з Вершацька 
я узяв поштового коня, щоб закінчити огляд в більш 
короткий час і зберегти коней експедиції для подаль-
шої подорожі. Виїхавши з Вершацька, я попрямував по 
східній стороні Чутки і за 7 верст досяг узлісся лісу Чу-
та. Потім їхали ми 2 версти лісом до казенного скляно-
го заводу, звідси ще через 2 версти минули Гуттинську 
слободу, засновану 18 років тому (1756 року. – Авт.) бі-
ля витоку Чутки, начальником заводу Діцем і де є нині 
120 будинків. Далі ми їхали 2 версти західним краєм лі-
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базар. Значення місцевої торгівлі останнім часом зросло через скасування 
її у Цибулеві. (...) Великий збут має горілка: цебро продається майже за 
6 крб., тоді як у Польщі воно коштує 1,7 крб., включно з транспортними 
витратами. (...) Зі слободи Княжої піднялися на дві версти до заснованої 
шість років тому якимось капітаном слободи Лозоватки, що має 30 хат і 
розташована  на Сухому Тясмині. Версти за три звідси нижче по Тясмину 
розташовані польські слободи Вищі Верещаки і Нижчі Верещаки, а ще 
за версту нижче – містечко Бірки. Біля Верещак видно чудовий сосновий 
та березовий перелісок, що вузькою смугою тягнеться відкритою рівниною 
майже півверсти. Він, вірогідно, є штучним насадженням, бо сусідні ліси 
представлено іншими породами дерев: дубом, в’язом, грабом. Простір 
між Княжою та Лозоваткою покритий яругами, проте глинкувата поверхня 
вкрита рівним шаром чорнозему завтовшки в фут.

(...) Шанець Федвар (раніше називався Лісницькою) засновано 1753 ро-
ку. Тепер в ньому налічується близько 400 будинків і він поставляє у вій-
сько 150 гусар. Води, крім криничної, немає; колодязі ж рідко мають біль-
ше трьох сажнів углиб.

(...) Ліс Нерубай тягнеться на захід 8 верст, у північному ж напрямку 
має 5 верст завширшки. Належить він князю Любомирському й значиться 
за Смілянською губернією. За часів заснування Нової Сербії генерал Хорват 
був настільки зухвалим, що брав з цього лісу деревину на будівлі та паливо 
без дозволу, тепер це робиться потайки, а між тим, південніше Федваря (нині 
Підлісне. – Авт.) є своя чудова діброва, що могла б забезпечувати це поселення 
дровами, якби її огородили та берегли, проте тепер вона вже досить рідка.

26 травня. Переночували у Федварі, а вранці виїхали звідси. 7 верст по 
тому проминули 12-ту роту Чорного гусарського полку, що називається 
Вуковар (раніше – Крутояр), розташовану у балочці, з якої витікає р. Кру-
тоярка. Це досить велика рота, що за розміром наближається до Федваря, 
через 5 верст від неї дорога приводить до форпосту Вуковарського. До цього 
місця на заході тягнеться ліс Нерубай, на південному заході, неподалік 
від форпосту, стоїть ріденький ліс під назвою Бобошка, в якому ростуть 
великі дуби та липи. За версту від нього, на північному заході, починається
польський ліс Бовтиш... Цей ліс покриває балки, що впадають у Тясмин. 
Тут на кордоні розташовані російська приватна слобідка Станюковича та 
польські містечка Бовтишка і Кам’янка.

Від Вуковарського форпосту їхали ще 5 верст до 11-ї роти Чорного гусар-
ського полку, яка тепер зветься Сентовським шанцем, а раніше звалася 
Могилевим. Це поселення розташоване у місцевості, покраяній яругами, 
з яких тече р. Інгул. Тут споруджено правильне чотирикутне укріплення, 
сажнів 400 по колу, яке править за сховок лише у разі крайньої потреби» [8].
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історичних джерелах містяться епізодичні згадки про природу 
нинішньої території Олександрівщини. Детальніші описи при-
роди краю з’явились у XIX столітті. Цінною в цьому відношенні 
є праця Арсенія Іващенкова «Чорний ліс і його околиці», опуб-
лікована у «Віснику Імператорського Російського географічно-

го товариства» (1859). Тут є згадки про село Красносілля, яке, на думку 
А. Іващенкова, одержало свою назву через те, що було розташоване на 
кордоні не тільки Росії й Польщі, а й Чорнолісся (широколистяних лісів) 
й Краснолісся (соснових лісів). Та й саму територію півдня Київської гу-
бернії, де росли соснові ліси ще у 1794 році, називали Красноросією [9]. 

А. Іващенков вміщує інформацію про те, що «річка Чутянка виходить 
з криниць, поблизу колишньої станиці Бузьких козаків, Гутницької, на 
узліссі казенної Чути» [10]. 

Автор вміщує відомості, що в «станиці Гутницькій, до самого її зни-
щення (1827), знаходився дзвін, що належав гайдамакам, і знятий близько 
1779 року з одного дуба в Чуті. Багато «вістових» дзвонів сховані в заси-
паному тепер колодязі, поблизу купецької Чутянської контори» [11], що 
у 1769 році татари спалили Михайлівку [12].

Унікальною є праця Лаврентія Похилевича «Сказання про населені міс-
цевості Київської губернії, або Статистичні, історичні і церковні замітки 
про всі села, містечка і міста, що в межах губернії знаходяться» (1864). Тут 
містяться довідки або згадки про Цвітне, Соснівку, Омельгород, Стримів-
ку, Вищі Верещаки, Стару і Нову Осоту, Янівку (Іванівку), Олександрів-
ку, Несваткове, Бірки, Любомирку, Антонівку, Триліси, Нижчі Вереща-
ки, Китайгород, Северинівку, Бандурове, Голикове, Бовтишку, Івангород, 
Розумівку, Кримки, Ставидла, Хайнівку, Ямки, Ясинуватку, Красносілку, 
тобто населені пункти, які на той час входили до складу Чигиринського 
повіту Київської губернії [13]. Довідки містять відомості про населення, 
кількість дворів, власників села, економіку, історію населеного пункту, 
опис і історичні відомості про церкви. Це перший в історії подібний де-
тальний опис Олександрівщини, що дає інформацію щодо ХVІІІ, ХІХ, 
а то й давніших столітть. Праця, як цінне джерело з історії Олександрів-
щини, не втратила свого значення до цього часу.

Короткі відомості про ряд населених пунктів сучасної Олександрів-
щини подає «Географічно-статистичний словник Російської імперії», 
складений П. Семеновим. У першому томі (1863) є короткі довідки про 
Олександрівку та Бовтишку [14], у другому (1865) – про Єлизаветградку, 
Івангород, Красносілку, Красносілля, Кримки [15], у третьому (1867) – 
про Стару й Нову Осоту, Могилів або Сентове (Родниківку) [16], у чет-
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Як зазначає І. І. Фундуклій, часто трапля-
ються випадкові знахідки давніх предметів. 

В Осоті біля людського скелета «знайдено не-
мало речей значної цінності, із золота і каміння, 

і в тому числі бронзовий бовванчик, що нині зна-
ходиться в музеї старожитностей при університеті 

Св. Володимира» [32]. У книзі подано й опис знахідки: 
«Цей бовванчик мідний, довжиною близько вершка; пра-

ве око у нього золоте, а друге, таке ж, випало. До ньо-
го належить обручка з такого ж металу, з фігурами 

плодів. По роботі обручки й істуканчика вид-
но, що вони грецькі. Там же знайдені: золо-
тий перстень з зеленим склом; золотий пер-
стень з червоним кровавиком; золота при-
віска від сережки; певно застібка – мідна, 
вкрита зеленню; перстень мідний» [33]. 

У Стримівці був знайдений жіночий 
скелет у сидячому вигляді [34], що, як 
вважає І. Фундуклій, може вказувати на 
його фінно-угорське походження [35]. 
У Бірках відкрито скелет людини, закопа-
ний у стоячому вигляді [36]. 

У землі часто знаходять срібні й зо-
лоті давньоримські монети. «У селищі 
Бірках, розташованому на великих пісках, 
після зливових дощів відшукують невели-
кі монети цезарів» [37]. 

Звертає увагу І. І. Фундуклій також і на 
тогочасні городища. 

«В лісі, що належить до селища Бірок, 
над крутим яром, є круглий окоп в 40 сажень, 

що називається городком. 

Бронзовий 
бовванчик, 
знайдений 

в Осоті. 
Із книги 

І. І. Фунду-
клія
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…Біля Кримок, над дуже крутим і обривистим яром, знаходиться півкругле 
підвищене місце, що  також називається городком. Не дивлячись на цю назву, це 
є відріг натуральної гори, а не твір людських рук, як інші городки. Однак це уро-
чище мало якесь значення; бо недалеко від нього виорюють часто вугілля, пере-
палені кістки і розбитий посуд. Там знайдено кілька залізних знарядь, виглядом 
схожих на стріли; але здається, що вони дуже великі і дуже великий мали опір 
у повітрі, коли б вони дійсно були стрілами. З іншого боку того городка  знайдено 
вугілля, череп голови, шліфований корал із скла зеленого кольору і римська мо-
нета Фавстіни (Фаустіни. – Авт.), дружини імператора Марка Аврелія. (…) Неда-
леко від того ж селища в лісі, що називається Пальчиковий, є чотирикутний окоп 
з двома в’їздами. На ньому ростуть старі дерева. (…) Поблизу с. Ясинуватки 
є круглий окоп, що називається замковищем і займає собою одну третину деся-
тини» [38].

Описує автор і вали. Він вка-
зує, що «біля Кримок є два вали, 
що йдуть паралельно і з’єднують 
собою два ліси» [39].       

1845 р. особисто І. І. Фунду-
клій розкопав курган біля с. Но-
ва Осота Чигиринського повіту, 
де було виявлено «скелет і при 
ньому ...наконечники стріл: 
29 бронзових и 1 кістяний, за-
лізний  ключ і бронз. привіс-
ка» [40].

Відомості про археологічні 
пам’ятки Олександрівщини мож-
на знайти і в книзі М. Грабов-
ського «Україна давня та ниніш-
ня», виданій польською мовою 
у Києві 1850 року.

Скіфський посуд. 
Із книги 
І. І. Фундуклія
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У праці М. А. Грабов-
ського 1850 року (на знімку) 
здебільшого наводяться да-
ні, аналогічні опублікованим 
І. І. Фундуклієм. Він пи-
ше, наприклад, про могили, 
що знаходяться біля Олек-
сандрівки, між Матвіївкою 
і  Любомиркою [41]. 

Говорячи про кількість 
могил, польський дослід-
ник вказує, що на одному 
пагорбі поблизу річки Тяс-
мин між Олександрівкою 
й Осотою височить 9 мо-
гил, а у його маєтку їх – по-
над сто [42]. 

Автор наводить відо-
мості й про археологічні 
знахідки на землях осотян-
ських та олександрівських 
[43]. Описуючи знахідки 
давніх монет, М. А. Гра-
бовський згадує, що в 
Олександрівці були вияв-
лені монети царів Понту 
й  Боспору [44]. 

1895 ðîêó ïðîôåñîðîì Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìè-
ðîì Àíòîíîâè÷åì  íàäðóêîâàíà â Ìîñêâ³ «Àðõåîëîãè÷åñêàÿ 
êàðòà Êèåâñêîé ãóáåðíèè». Îñíîâíèìè äæåðåëàìè ö³º¿ ïðàö³ 
ñòàëè âèäàí³ ðàí³øå êíèãè ². ². Ôóíäóêë³ÿ, Ë. ². Ïîõèëåâè÷à, 
Î. Î. Áîáðèíñüêîãî, ðóêîïèñè, ùî çáåð³ãàëèñÿ â ð³çíèõ çà-
êëàäàõ, òà îô³ö³éí³ äîíåñåííÿ âîëîñíèõ óïðàâ òà ³íøèõ äåð-
æàâíèõ óñòàíîâ [45]. Íà êàðò³ ïîçíà÷åí³ çîêðåìà êóðãàíè, 
çì³ºâ³ âàëè, âèÿâëåí³ íà òîé ÷àñ íà òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³â-
ùèíè. Î. Î. Áîáðèíñüêèé º àâòîðîì çâ³òó ïðî äîñë³äæåííÿ 
ìàéäàíó Áóðòè â ñåë³ Öâ³òíå, çä³éñíåíîãî 1896 ðîêó. 

Як пише О. О. Бобринський, «майдан, в котрому навесні звітного року селя-
ни села Цвітна провели розкопки, розташований на краю підвищеної площини в 
Чигиринському повіті, на кордоні Херсонської губернії, на перетині двох доріг, 
а саме: а) дороги з с. Нижчі Верещаки і с. Тарнавки в с. Форпост (Рексине теж) 
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і с. Красносілля Олександрійського повіту Херсонської губернії, і б) дороги з 
с. Цвітна в с. Соснівку. Насип цей називається також «Майдан Бурти» і «Старе 
Замковище». Поруч, на Пн.-Зах. і на Зах. розташовано кілька досить великих 
курганів і біля них кілька згладжених курганчиків. Деякі з великих курганів 
мають назву «чубатих могил», а один з них на 3-верстовій карті названий «Оче-
ретяною могилою» [46]. 

(…) З висоти пташиного польоту всі насипи майдану повинні являти собою  
подібність величезному павуку [47]. 

(…) Майдан розкопаний мною більше ніж в 20 місцях» [48].
О. О. Бобринський зазначає, що пам’ятку неодноразово грабували шукачі 

скарбів і все ж  археологу вдалось знайти чимало цікавих предметів скіфських 
часів. На думку О. О. Бобринського, скіфські поховання робились у вже існу-
ючих курганах, насипаних у добу міді-бронзи. На думку археолога, Бурти на-
лежать до найдавніших поховальних пам’яток України [49].       

Український учений 
Ю. О. Шилов вислов-
лює думку, що майдан 
має «обсерваторне» 
значення, як споруди 
Стоунхенджа у Вели-
кій Британії. Основ-
ні відростки майдану 

Таким побачив 
майдан Бурти 
О. О. Бобринський
(знімок зліва)
      
Скіфські прикраси, 
знайдені під час роз-
копок майдану Бурти
(знімок внизу)
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до н. е. відомий нині широкому науковому світу й за межами України. Це один 
з найдавніших предметів античного імпорту в Україну [52, 53]. Знахідка ек-
спонувалась на виставці ХІ Археологічного з’їзду в Києві. Рисунок посудини 
міститься в каталозі, випущеному в 1899 році.

У 1885 та 1896 роках були розкопані сарматські кургани І–ІІ століть побли-
зу сіл Цвітне, Ружичеве, Стара Осота. Під час розкопок знайдено бронзовий 
римський посуд [54]. 
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ЯК ПИСАЛАСЬ «ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ»

Досить потужно та цікаво природничо-краєзнавчі розвідки на початку 
80-тих здійснили В. В. Білошапка та  Б. М. Ярмоленко, які в царині природни-
чих досліджень Олександрівщини фактично були першими.

Як науковець Б. М. Ярмоленко займався орнітологією. Він – учасник 
VІІ Всесоюзної орнітологічної конференції (1977). Автор книги «Цікава 
зоовікторина» (1969), наукових статей «Кільчаста горлиця на Кіровоград-
щині» (1973), «Особливості гніздування горлиці кільчастої» (1976), «Роз-
повсюдження білого лелеки в Кіровоградській області» (1977, у співавтор-
стві) та інших, автор праць «Методичні рекомендації по вивченню і збага-
ченню фауни Кіровоградщини» (1974), «Чорний ліс. Методичні рекомендації 
з використання краєзнавчого матеріалу на уроках географії» (1976), упорядник 
бібліографічних покажчиків «Генерал М. М. Раєвський – герой Вітчизняної 
війни 1812 року» (1977, у співавторстві), «Чорний ліс» (1977, у співавтор-
стві), «Природа Середнього Придніпров’я» (1977). Як краєзнавець Б. М. Яр-
моленко автор багатьох публікацій у періодичній пресі з питань біологічного 
краєзнавства. 

Частина краєзнавчих сторінок «Батьківська стріха», що виходили
на шпальтах районної газети «Вперед»
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харчування, та постійно цікавився ходом розкопок і побутовими проблемами 
студентів.

Поселення розташоване за 250 м на південний схід від села, на лівому схилі 
Біляївського яру, на дні якого споруджено штучне озеро. Пам’ятка археології 
охоплює площу  близько 250х70 м та знаходиться на висоті 15 м від рівня озера. 
З верхів’я яру в минулі часи витікало джерело, яке нині є замуленим. Археоло-
гами було досліджено близько 300 кв. м  площі, де виявлено чотири житла, одну 
господарську споруду, дев’ять господарських ям, три вогнища, що відносяться до 

черняхівської культури (ІІ–VІ ст. н. е.). 
Крім того, розкопано два житла і одну 
господарську яму пеньківської культу-
ри (VІІ–VIII ст. н. е.). Типовими зна-
хідками були фрагменти гончарної 
черняхівської кераміки, перепалене ка-
міння, кістки тварин, ліпна кераміка, 
попіл [2].

Кераміка та інші зразки посуду 
черняхівської культури, знайдені ар-
хеологічною експедицією у  Біляївці. 
1982 рік

Першим було розкопано типове то-
гочасне житло слов’ян, яке мало роз-
міри 3,7х3 м, глибиною 1,2 м, тобто  
було фактично напівземлянкою. Май-
же в центрі житла знаходилося вогни-
ще овальної форми діаметром 0,9 м, 
яке підносилося над долівкою на 0,2 м. 
У попелі вогнища знайдено велику кіль-

кість битого посуду, обпалених 
кісток тварин, металеве до-
лото, уламки амфор, чорноло-
щеного посуду походженням з 
Греції та Криму. За наявністю 
кісток, які були виявлені під 

Ліпна пеньківська кераміка, 
знайдена археологічною 
експедицією у Біляївці. 
1982 рік
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Черняхівська напівземлян-
ка (1) та пеньківська 
напівземлянка (2), розкопані 
археологічною експедицією 
у Біляївці. 1982 рік

коли мені увечері доводило-
ся залишати табір археологів і 
прямувати стежкою навпрошки 
від с. Біляївка до с. Омельго-
род, прямуючи на Олександрів-
ку, на другому, правому схилі 
Біляївського яру, який нині за-
ріс чагарем, вдалося знайти 
у великій кількості скіфську 
кераміку, що датується І-ІІ ст. 
до н. е., тобто фактично яр з 
джерелом, що знаходиться біля 
с. Біляївка, люди заселили ще 
2,5 тис. років тому і беззмін-
но проживають там і донині. 
І хоча на сьогодні в Біляївці 
лише кілька десятків жителів, 
історія цього села є дуже дав-
ньою та типовою для більшості 
населених пунктів району: пер-

ші люди, одного разу оселившись на цій землі, вже ніколи її не залишали, що 
вкотре доводить: на цю землю ми нізвідки не прийшли і нікуди не підемо. Ця 
земля – з ріками, полями та лісами – дана нам Богом».      

І. Д. Петренку під час розкопок біля с. Біляївка довелося виконати певну ро-
боту: зустрічати на станції Фундукліївка студентів із Запоріжжя та переправляти 
їх через Омельгород, Ясинове до Біляївки, зустрічати на автовокзалі студентів 
з Кіровограда та направляти їх знову ж таки до місця археологічних розкопок. 
Вже у другій половині того ж дня прибув з Києва і науковий керівник експедиції 
О. М. Приходнюк. Цього ж дня І. Д. Петренку довелося зустрічатися з головою 
колгоспу «Прогрес» М. Н. Виговським, який надав величезну допомогу архео-
логам. Уже під вечір облаштували у посадці наметовий табір, розпочала роботу 
польова кухня. Транспортне забезпечення експедиції, і в перші дні її роботи, 
і в наступні, Іван Данилович здійснював легковим автомобілем «Москвич-408». 
Ним же він терміново відправив до центральної районної лікарні  О. М. При-
ходнюка, який раптово захворів. Під час хвороби керівника експедиції робо-











НОВІТНІ АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Лист археолога 
О. М. Приходнюка 
до краєзнавця 
І. Д. Петренка.  
7 травня  1982 року

ну кількість кераміки, а 
по ній і визначили міс-
це давнього поселення  
черняхівської культури 
(ІІ–VI ст. н. е.) поблизу 
Триліс. Шофер Олексан-
дрівської райсільгосптех-
ніки В. Загинайко поблизу 
с. Іванівка відшукав скіф-
ську кераміку. Вже піз-
ніше за цими знахідками 
віднайшли скіфське посе-
лення (VІІ–ІІI ст. до н. е.). 
Житель с. Вищі Вереща-
ки  Г. Пеля повідомив про 
велику кількість уламків 
посуду поблизу с. Лю-
бомирка. Дійсно, на тому 
полі було величезне скіф-
ське поселення, яке нами 
вже було відкрите та яке 
пізніше стало пам’яткою 
національного значення». 

Про знахідки кераміки в с. Несваткове у районний краєзнавчий музей не-
одноразово повідомляв житель смт Олександрівка П. С. Бондаренко. 

У Несватковому, в полі, було знайдено скіфський залізний кинджал, що пре-
красно зберігся. Краєзнавець з Кіровограда Л. А. Гайда в лісі поблизу с. Гут-
ницька дослідила городище чорноліської культури (ІХ–VІІ ст. до н. е.).

Усі археологічні знахідки неспростовно свідчать про безперервність заселення 
Олександрівщини людьми щонайменше останні три тисячі років. Окремі знахідки, 
як-от крем’яні та кістяні знаряддя праці, подовжують цей період до 5 тисяч років.

Влітку 1996 року біля села Івангород проводили археологічні розкопки 
студенти Кіровоградського педагогічного інституту імені В. Винниченка під 
керівництвом доцента, кандидата історичних наук Нінелі Михайлівни Бокій. 
Вони розкопали курган «Самур-могила». Ось що розповідала про ці розкопки 
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заводу. 2005 року ініціатива була 
підтримана райдержадміністрацією. 
За поданням районної організації 
ВСК Олександрівська селищна рада 
прийняла рішення про встановлен-
ня меморіальної дошки на честь 
Ю. Ф. Цюкала. Переговори крає-
знавців з адміністрацією заводу 
дали результат і за кошти цукрова-
рів виготовлено меморіальну дошку. 
Проект дошки розроблений район-
ною організацією ВСК. 29 грудня 
2005 року за участю громадськості, 
краєзнавців, представників влади 
відбулося урочисте відкриття ме-
моріальної дошки.

2005 року виповнилось 85 років 
з часу загибелі отамана Чорного Во-
рона (Миколи Скляра) та майже 300 
його козаків. Вони полягли в нерів-
ному бою з переважаючими силами 
будьонівців і поховані в братерській 
могилі біля села Розумівка. Ще два 
роки тому місцеві краєзнавці іні-
ціювали встановлення дерев’яно-
го хреста на могилі борців за волю 
України. 2005 року олександрівські 
краєзнавці спільно з жителями Ро-
зумівки, патріотами з Києва впоряд-
кували могилу. 

14 жовтня 2005 року, на Покрову 
Пресвятої Богородиці, у День україн-
ського козацтва біля могили полег-
лих за незалежність України відбу-
лась громадська панахида. Вона про-
ведена спільно Олександрівською 

Меморіальна дошка на честь 
Ю. Ф. Цюкала, відкрита 27 груд-
ня 2005 року біля прохідної цук-
розаводу в Олександрівці
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Розумівка. Олександрівські краєзнавці стали 
учасниками урочистостей на честь 150-річчя 
освячення Хрестовоздвиженської церкви-уси-
пальні родини Раєвських в селі Розумівка, сприя-
ли їх проведенню. 

Поповненню фондів Олександрівського ра-
йонного краєзнавчого музею постійно сприяють 
члени ВСК І. Д. Петренко, В. П. Присяжнюк, 
В. В. Білошапка, В. Т. Колісник, В. Г. Кірман, 
І. К. Сухина, М. М. Коломієць. Так, Василь Ко-
лісник передав музею унікальні матеріали про 
свого дядька митрополита Івана (Павловського) 
та родича Героя Радянського Союзу Федора Пав-
ловського. Віктор Кірман привіз для музею від-
биток частини скелета динозавра, знайдений 
ним у Приазов’ї. Кілька сотень різних речей і до-
кументів зібрав для музею Іван Петренко. 

Цілий музейний комплекс створила в Олек-
сандрівській загальноосвітній школі № 3 член 
ВСК Людмила Іванівна Литвин. Досвід її роботи 
у музейній справі узагальнювався Кіровоград-
ським обласним інститутом післядипломної пе-
дагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

Член ВСК, завідуюча Народним музеєм села 
Розумівка Людмила Іванівна Корнєєва постійно 
дбає про поповнення музейного зібрання нови-
ми предметами. Крім того, вона зібрала цінні 
спогади для Олександрівського районного крає-
знавчого музею.

Важливою справою вважаємо і роботу з мо-
лоддю. Член ВСК, директор Олександрівської 
загальноосвітньої школи № 3 Людмила Іванівна 
Литвин стала організатором учнівської конфе-
ренції, присвяченої історії Олександрівщини пе-
ріоду німецько-фашистської окупації. Учні цієї 
та інших шкіл району виступили з повідомлен-
нями про відомі й маловідомі сторінки боротьби 
жителів району з ворогом. На конференції, що 
відбулась у квітні 2005 року, виступили також 
краєзнавці І. Д. Петренко та В. В. Білошапка. 
За підсумками конференції виготовлено на-
вчальний посібник. Районна організація ВСК 
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стала ініціатором збирання спогадів учасників Великої Вітчизняної війни, що 
його проводили учні шкіл району. Кращі учнівські роботи та школи відзначені 
грошовими преміями та краєзнавчою літературою. Переможці були названі в 
районній газеті «Вперед». Зібрані спогади передані в фонди Олександрівського 
районного краєзнавчого музею.

Олександрівські краєзнавці були серед організаторів збирання спогадів свід-
ків голодомору 1932-1933 років. Кращі учнівські роботи та колективи шкіл від-
значені краєзнавчою літературою та грошовими преміями. Результати акції ого-
лошені в районній газеті «Вперед».

Член ВСК, учасник Великої Вітчизняної війни Іван Карпович Сухина – час-
тий гість школярів Олександрівки. Він щедро ділиться досвідом краєзнавчої 
роботи з більш молодими краєзнавцями. 

На Олександрівщині зроблені зусилля й у сфері літературного краєзнавства. 
Член ВСК, учитель Несватківської загальноосвітньої школи М. О. Якимчук 
веде гурток літературного краєзнавства. Свої дослідження висвітлює на сторін-
ках районної газети «Вперед». Член ВСК, директор Олександрівської загаль-
ноосвітньої школи № 3 Людмила Іванівна Литвин у грудні 2005 року провела 
засідання літературної вітальні, куди були запрошені літератори Кіровоград-
щини Анатолій Курганський, Наталя Купчинська, Юлія Білюченко, Валентина 
Кондратенко, Людмила Ніколаєвська, композитор Анатолій Борисенко. Вони 
розповіли школярам про свою творчість, познайомили зі своїм літературним 
доробком. Власні вірші прочитали й юні шкільні поети. Про Олександрівщи-
ну літературну говорили в літературній вітальні краєзнавці І. Д. Петренко та 
В. В. Білошапка. Під час заходу Кіровоградське обласне телебачення проводило 
зйомки спеціальної програми.

На честь 50-річчя початку творчої діяльності та за вагомий внесок у крає-
знавчі дослідження письменник Анатолій Кримський за поданням районної 
організації ВСК був нагороджений почесним знаком «За заслуги перед райо-
ном».

По мірі можливості районна організація ВСК намагається сприяти попов-
ненню бібліотек району краєзнавчою літературою. В усі бібліотеки потрапила 
книга Б. М. Кузика та В. В. Білошапки «Кіровоградщина: минуле і сучасне цен-
тру України». У районні бібліотеки для дорослих та для дітей, у Підлісненську 
сільську бібліотеку передана в дарунок книга К. Береста «Батько Довженко» – 
про командира партизанського загону імені Ворошилова С. І. Долженка. 

Члени районної організації ВСК продовжують і краєзнавчі дослідження. Їх 
багаторічні пошуки виливаються у повідомлення на наукових, науково-прак-
тичних та краєзнавчих конференціях, у газетні публікації, виступи по радіо 
і телебаченню, вкарбовуються у книги.

Учасниками обласних краєзнавчих конференцій 2005 року стали Л. І. Лит-
вин та В. В. Білошапка. Їх повідомлення включені до збірок праць.

Член ВСК І. Д. Петренко відкрив два археологічних поселення скіфського 
періоду: біля сіл Розумівка та Підлісне.
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У «Збірці праць Олександрівського районного краєзнавчого музею. Випуск 
четвертий» (2005) опубліковані дослідження краєзнавців В. В. Білошапки, 
І. Д. Петренка, М. М. Коломійця.

Б. М. Кузик у співавторстві з краєзнавцем В. В. Білошапкою у 2005 році 
випустив двотомник «Кіровоградщина: історія і сучасність центру України». 
Допомогу у підготовці видання надавали чимало краєзнавців Кіровоградщини, 
за що він щиро вдячний колегам. Презентація книги відбулась в Олександрівці 
27 травня 2005 року. 

Презентація книги «Кіровоградщина: історія і сучасність центру України» 
за участю В. В. Білошапки відбулась 25 листопада 2005 року і в місті Долин-
ська. Одночасно з цією книгою там презентувався і новий випуск альманаху 
«Боковенька», присвяченого голодомору 1932-1933 років на Долинщині. До 
створення обох цих книг був причетний долинський краєзнавець Віктор Григо-
рович Маруценко. 

М. М. Коломієць продовжує дослідження історії села Красносілка.
І. К. Сухина в числі тих, хто готує до видання книгу про історію села Вищі 

Верещаки.
Л. І. Литвин, на рахунку якої у співавторстві з Б. М. Кузиком книга «Олек-

сандрівські університети», підготувала до друку підручник з історії Олексан-
дрівщини (у співавторстві з Б. М. Кузиком).
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Серед учасників науково-краєзнав-
чої експедиції «Тясмин», яка розпо-
чалась 13 липня 1970 року [4], був 
і український письменник Микола 
Смоленчук. Його нотатки опублікува-
ла обласна молодіжна газета «Моло-
дий комунар». 

«Минув час вироблення маршру-
ту, всіляких узгоджень обласних това-
риств, підготовки спорядження. І ось 
ми в Олександрівці – початковому 
пункті маршруту. Ми – це чималень-
кий гурт людей, котрі «хворіють» крає-
знавством: кілька письменників і жур-
налістів, художник, природознавець, 
кінооператор.

Колгоспний газик зупинився біля 
районного готелю і – прощавайте при-
нади цивілізації, тепер два тижні – на-
мет, закопчений гуртовий котел та ки-
шеньковий ліхтарик.

Перше – Вищі Верещаки. Село бу-
цімто названо так ще за часів татар-
ської навали. В тутешній зручній для 
засідок лісовій впадині кримських зайд 
часто накривали козацькі застави. Во-
рог дуже верещав, тому й місце так 
прозвано. Десь є, що саме з тутешньою 
таможнею на колишньому польсько-ту-
рецькому кордоні пов’язано ім’я Івана 
Болотникова.

В урочищі хутора Настиного один 
з витоків Тясмину, другий теж непо-
далік – в Любомирці. Перетинаються 
аж ген у западині, де село. Хутірське 
урочище потопає в зарослях дерев 
і квітуючого різнотрав’я, а он на кру-
тому тополиному схилі – бузина. По гли-
няному днищу урочища струмують дже-
рела, вигадливо звиваються потічки, 
в заглибині між лопухів напівзотліла 
цямрина старої криниці. Нас, увішаних 
фотоапаратами, біноклями та різним ту-

Книга В. А. Проценка «Тясмин 
чекає на вас». 1973 рік

В’ячеслав Шкода. Дружній 
шарж черкаського худож-
ника Івана Кулика. 1970 рік

Книга В. А. Проценка 
«Тясмин чекає на вас». 1973 рік
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а початку 60-х років минулого століття з влас-
ної ініціативи почав збирати предмети далекого 
і близького минулого і створив музейний куто-
чок у районному Будинку піонерів, де він по ви-
ходу на пенсію був директором, колишній учи-
тель історії Василь Андрійович Хоменко, – зга-
дує ветеран Великої Вітчизняної війни і педаго-
гічної праці, краєзнавець Іван Карпович Сухи-

на. – В окремій шафі були виставлені найцінніші експонати, серед 
яких було з десяток кам’яних сокир, знайдених на території району, 
періоду неоліту – новокам’яного віку, коли зроблені з каменю зна-
ряддя праці вже шліфувалися і при потребі в них свердлилися отвори 
(датується з ІХ до ІІІ тисячоліття до нашої ери). Після його смерті 
більшість експонатів безслідно зникли. До речі, В. А. Хоменком була 
написана і перша історія району, яку, на жаль, взяли почитати і не по-
вернули, в її основу були взяті перекази та спогади, які недостатньо 
підтверджувалися архівними матеріалами».

Ó ò³ ðîêè â çâ’ÿçêó ç íàáëèæåííÿì 20-ð³÷÷ÿ Ïåðåìî-
ãè ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³ (1965) òà ï³ââ³êîâîãî 
þâ³ëåþ Æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿ (1967) â ðàéîí³ ïðî-
âîäèëàñÿ âåëèêà ï³äãîòîâ÷à ðîáîòà: ïîíîâëþâàëèñÿ 
ïàì’ÿòíèêè íà ìîãèëàõ âî¿í³â, ÿê³ çàãèíóëè ïðè âè-
çâîëåíí³ íàøîãî ðàéîíó, ðîçøóêóâàëèñÿ ð³äí³ çàãè-
áëèõ, ñêëàäàëèñÿ óòî÷íåí³ ñïèñêè îäíîñåëüö³â, ÿê³ 
çàãèíóëè íà ôðîíòàõ, ³ â ñåëàõ òà ñåëèùàõ ¿ì âñòà-
íîâëþâàëè ïàì’ÿòíèêè, ïèñàëàñÿ ³ñòîð³ÿ ðàéîíó. Ï³ä 
÷àñ íàïèñàííÿ «²ñòîð³¿ ì³ñò ³ ñ³ë» ó êðàºçíàâö³â íà-
êîïè÷èâñÿ ÷èìàëèé ôàêòîëîã³÷íèé ìàòåð³àë ìàëî íå 
ïðî êîæíèé íàñåëåíèé ïóíêò. Îñü òîä³ é ðîçãîðíóëà-
ñÿ ðîáîòà ïî ñòâîðåííþ ñ³ëüñüêèõ ìóçå¿â.

Виконком Бірківської сільської ради депутатів трудящих 20 квітня 
1965 року вирішив: музею у селі бути. А розмістили його у приміщен-
ні школи, виділивши для цього кімнату в 25 квадратних метрів. Пред-
мети для музею у прямому розумінні під ногами валялись. Давнє село 
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став активним діячем радянського кооперативного руху. Його досвід знадобився 
і, як наполегливо радив В. І. Ленін, був використаний в інтересах соціалістич-
ного будівництва. Тепер у селі Підлісне, де колись старий кооператор вів агіта-
цію серед селян, діє велике спеціалізоване господарство «Червоний партизан», 
яке досягло значних успіхів у розвитку землеробства і тваринництва» [2].

Рішення про відкриття музейної кімнати історії смт Єлизаветградка 4 січ-
ня 1970 року приймає місцева селищна рада народних депутатів. Під музей у 
Будинку культури відводять три кімнати загальною площею 35 квадратних ме-
трів. 29 грудня 1971 року обласне управління культури реєструє й цей музей, де 
згодом зберігається 145 експонатів.

Музей створили і в Олександрівці. Це був музей колгоспу «Іскра».
Із згаданих музеїв до наших днів уціліли Народний музей історії села Розу-

мівка, музей історії села Підлісне та музей історії смт Єлизаветградка.

Використані джерела та література
1. Матівос Ю. М., Сандул В. О. Туристичні маршрути Кіровоградщини. – Д.,
    1978. – С. 36-37.
2. Там само. – С. 34-35.

Надзвичайний і По-
вноважний Посол 
Російської Федера-
ції в Україні Віктор 
Чорномирдін (у пер-
шому ряду справа) 
разом з представ-
никами закордонних 
посольств під час 
відвідування та зна-
йомства з оновленою 
експозицією музею 
в Розумівці
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надзвичайно важливим і мудрим в плані 
подальшого розвитку музею та збережен-
ня його як цілісної державної культуро-
логічної структури. На середину 1990-х 
років, з метою економії коштів, більшість 
штатних посад у музеї скоротили. Залиши-
ли 0,5 ставки директора і таку ж кількість 
ставки для наглядача фондів. Часом було й 
0,25 ставки або відпустки за власний раху-
нок. Відрізали опалення…

Та, незважаючи на відсутність бюджет-
ного фінансування, музей поступово почав 

спинатись на ноги і виходити на передові рубежі на Кіровоградщині. Про це 
свідчить хоча б таблиця зміни кількості предметів основного фонду. Інтенсивно 
розгорнулись наукові дослідження музею, пожвавішала масова робота. 

Неоціненну допомогу у становленні музею надав член-кореспондент РАН, 
доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки Російської Феде-
рації, член Спілки письменників Росії, генерал-майор, відомий російський по-
літичний діяч і доброчинець Борис Миколайович Кузик.

З 1997 року музей набув статусу юридичної особи і зареєстрований під на-
звою Державний музей історії Олександрівського району. 

18 листопада 2003 року дев’ята сесія Олександрівської районної ради затвер-
дила нову редакцію Статуту Державного музею історії Олександрівського району, 
згідно з яким заклад став називатись Олександрівським районним краєзнавчим 
музеєм. Це трапилось після створення природничого відділу. У 2004 році музей 
знову був перереєстрований як Олександрівський районний краєзнавчий музей. 

7 жовтня 2003 року відкрито філіал музею – кімнату-музей Левка Мацієвича, 
створений у будинку, де народився Левко Макарович Мацієвич – піонер авіації, 
автор першого у світі проекту авіаносця, одного з перших у світі гідропланів, 
багатьох проектів підводних човнів, один із засновників першої в Наддніпрян-
ській Україні політичної партії, перша жертва російської авіації. 

2005 року в музеї створено художній відділ.
Протягом 2004-2005 років у музеї вдалось зробити ремонт та провести майже 

повну реекспозицію. Була відновлена система опалення.
Не можна не згадати і людей, які у різний час працювали в музеї. Директора-

ми призначались К. Г. Бондаренко, І. Д. Петренко, К. М. Данов, Л. А. Зименко, 

Б. М. Кузик обговорює з директором 
музею В. В. Білошапкою плани співро-
бітництва. 1999 рік
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7 жовтня 
2003 року 
в будинку по-
вул. Леніна, 64, 
в смт Олександ-
рівка було урочис-
то відкрито кімнату-
музей Л. М. Мацієви-
ча. Дата відкриття бу-
ла приурочена до дня 
трагічної загибелі ви-
датного земляка – 
7.10.1910 року обірва-
лося життя неймовір-
но обдарованого, 
патріотично налаш-
тованого громадя-
нина, уродженця 
містечка Олек-
сандрівка. 
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дея вшанування імені неординарної людини 
визріла ще в кінці 60-х років ХХ століття. Про 
це мені розповів нині покійний Іван Тихоно-
вич Гончар, який у 1968-1969 роках працював 
у райкомі партії та був проінформований про 
наміри не байдужих до історії свого краю хоч 
як-небудь відзначити місце народження видат-
ного земляка, адже будинок, в якому народився 

Л. Мацієвич, добре зберігся. На той час це приміщення 
в центрі селища займала така поважна установа, як 
прокуратура. Однак вшанування не відбулося, хоча, як 
розповів мені ще один працівник РК КПУ І. К. Сухина, 
який на той час працював завідуючим відділом пропа-
ганди і агітації, мова про це велася. Причина невста-
новлення пам’ятного знака, який увічнив би ім’я зем-
ляка, полягала, на мою думку, в тому, що Левко Мака-
рович, крім всіх своїх заслуг в царині морської та авіа-
ційної техніки, був одним із засновників ще на початку 
ХХ століття Революційної української партії – першої 
політичної партії в Україні, яка проповідувала патріо-
тичні прагнення та ставила за мету створення власної 
Української держави. 

Зрозуміло, що всі спроби з вшанування пам’яті цієї 
людини наприкінці 1960-х років всесилля комуністич-
ної ідеології були марними. Так воно і трапилося. 

Меморіальна дошка на будинку Мацієвичів з’явила-
ся лише в 1997 році. Ініціатором її встановлення був 
Василь Вікторович Білошапка, а за виготовлення до-
шки взялися Сергій Іванович Пересунько – народний 
депутат України, голова обласної організації Соціал-
демократичної партії України (об’єднаної) та заступ-
ник голови Олександрівської районної державної адмі-
ністрації Віктор Петрович Присяжнюк, який до того ж 
очолював районну організацію СДПУ(о). Нинішні 
об’єднані соціал-демократи вважають себе спадкоєм-
цями створеної Л. Мацієвичем партії. 
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Взимку 2003 року я обмінявся думками про 
створення музейної кімнати Левка Мацієвича з 
місцевим краєзнавцем В. В. Білошапкою. Ця думка 
«зріла» і у нього вже не один рік, тому в особі Ва-
силя Вікторовича я знайшов не тільки однодумця, 
а й компетентного, ініціативного спеціаліста. В. Бі-
лошапка мене повністю підтримав. Нас морально 
підтримали також І. К. Сухина, С. І. Кононенко. 
З цього часу над створенням музейної кімнати ми 
з Василем Вікторовичем почали працювати спіль-
но, хоча багато дечого довелося вирішувати кож-
ному окремо.

Найголовніших проблем було три: отримання 
приміщення під музей Мацієвича, збір предметів 
для майбутнього музею, пошук коштів для обла-
штування і приміщення, і експозиції музею.

З будинком Мацієвичів відбувалися певні події, 
коли він протягом багатьох років поміняв кількох 
господарів. На весну 2003 року він був в оренді 
у підприємця з Кіровограда В. М. Калини. Мені 
вдалося встановити з Володимиром Микитови-
чем контакти, для чого довелося надіслати йому 
кілька листів та вести переговори по телефону. 
В. М. Калина з розумінням поставився до ідеї ство-
рення меморіальної кімнати-музею Л. Мацієвича 
в орендованому ним будинку. Без затримок кімна-
та, призначена під музей, була звільнена від меблів 
та інших речей, що належали орендарю. Крім цьо-
го, В. Калина взяв на себе зобов’язання безоплатно 
надавати для музею електроенергію та опалювати 
його. Вчинок Володимира Микитовича Калини ми 
розцінюємо як високоетичний та гуманний. В. Ка-
лина, щоб узаконити перебування музейної кімна-
ти в приміщенні своєї аптеки «Галеніка», без при-
чіпок і затримок підписав договір про безстрокову 
суборенду однієї кімнати. Я не зустрічався з В. Ка-
линою – переговори велися шляхом листування та 
телефонних розмов, тому слів вдячності вислови-
ти йому особисто не зміг, хоча сім’я Калини цього 
заслуговує.

Щоб створення музейної кімнати видатного 
земляка не видавалося приватною справою кількох 
диваків, виникла потреба поставити все це на, так 
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зею були пошуки коштів. З цим завданням 
справилися музейні працівники, зокрема 
І. О. Шулик та В. В. Білошапка, які зуміли 
переконати у важливості задуманої спра-
ви нашого земляка, відомого доброчинця 
Б. М. Кузика, який і виділив необхідні 

і вкрай потрібні кошти на створення музейної кімнати Л. М. Мацієвича. Але 
добре відомо, що музей без експонатів – не музей. Тому збирання для нього 
матеріалів стало дуже важливою справою. З нею з честю справився В. В. Біло-
шапка. До збору матеріалів підключилися наші друзі та знайомі як з Олексан-
дрівки, так і з інших міст України, навіть з Росії. 

У районному краєзнавчому музеї певна кількість матеріалів, пов’язаних з дея-
кими віхами життя Л. Мацієвича, вже була. Їх передав у 80-тих роках для Музею 
історії Олександрівського району племінник Мацієвича В. П. Рудько, який жив 
у Харкові та зібрав значний за об’ємом матеріал про свого дядька. Цим матеріалом 
він і поділився. Також 8–10 фотографій для музею передав наш земляк з Києва 
О. Л. Махиня, якому доля новостворюваного музею виявилася також не байдужою. 

Однак всіх цих матеріалів для повноцінного меморіального музею виявилося 
замало. За таких умов Олександр Леонідович Махиня звернувся до ректора Хар-
ківського національного технічного університету Л. Л. Товажнянського з прохан-
ням зустріти гостя з Олександрівки, та, якщо буде така можливість, поділитися 
з олександрівцями деякими експонатами з університетського музею. У відряджен-
ня до Харкова відбув В. В. Білошапка, якого гостинно зустрів в університеті пред-

Будинок у Олександрівці, 
в якому 1877 року наро-
дився видатний учений, 
піонер вітчизняної авіації, 
визначний діяч соціал-
демократичного руху 
України Л. М. Мацієвич     
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дбанням та реставрацією сумлінно по-
працювала І. О. Шулик, яка виявила 
велику ініціативу і винахідливість як у 
пошуку матеріалів для ремонту кімна-
ти, так і в залученні для цього спеціа-
лістів. Значна частина ремонтних ро-
біт була проведена самими музейними 
працівниками. 

На початку вересня 2003 року, за мі-
сяць до запланованого відкриття, чітко 
вималювалися загальні риси музейної 
кімнати. Стіл, віденський стілець, бу-
фет та старовинний годинник створю-
вали атмосферу жилої кімнати-кабіне-
ту кінця ХІХ століття. Дві вітрини та 
стіни були призначені для документів 
та фотографій з життя видатного зем-
ляка. 

Тут і виникла проблема, якої, здава-
лося, було не подолати: всі документи – 
майбутні експонати, були виготовле-
ні шляхом ксерокопіювання на папері 
форматом А4, які передбачалося роз-
містити в дерев’яних рамках та поче-
пити по периметру стін. Ось цих ра-
мок, кількістю до ста штук, якраз і не 
було: за їх виготовлення в ТОВ «Оміс»
(меблеве виробництво в смт Олек-
сандрівка) потрібно було заплатити 
близько 8 тисяч гривень. Таких коштів 
у музею не було. Вихід із тривож-
ної ситуації знайшов В. В. Білошап-
ка – пластмасові рамки різного форма-
ту за дешевою ціною він відшукав на 
місцевому ринку.

Кінець вересня був присвячений 
виготовленню настінної експозиції му-
зею, план якої розробив В. В. Білошап-

Покривало з вивіски нового музею 
знімає Степан Іванович Кононенко
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ка. Оскільки покладалися лише на власні сили, 
то до її виготовлення залучалися також члени ро-
дин музейних працівників. Центральну та праву 
експозицію музею облаштовували ми з Василем 
Вікторовичем. Робота виявилася досить забар-
ною та зайняла кілька днів, однак зроблене спо-
добалося.

Відкриття музею, як і передбачалося, відбулося 
7 жовтня 2003 року. Жовтень виявився теплим та 
сухим, тож гості до початку відкриття збиралися 
на проїжджій частині вулиці Леніна, рух по якій 
тимчасово був припинений. Підійшли учні стар-
ших класів шкіл райцентру, працівники райдерж-
адміністрації та селищної ради, представники 
трудових колективів деяких організацій та уста-
нов. Зібралося до півтори сотні людей. Приїхало 
і обласне телебачення, адже подія мала не лише 
районне, а й загальнодержавне значення, оскільки 
відкриття музеїв у нашій державі явище не надто 
поширене. 

На мітингу з нагоди відкриття музейної кім-
нати виступили голова райдержадміністрації 
О. С. Ковтун, заступник голови райдержадмі-
ністрації Л. Ф. Нечепоренко, про коротке життя 
нашого земляка змістовно розповів В. В. Біло-
шапка. Учасники мітингу були дуже уважними, 
адже подія була не ординарною, а мовлене біля 
мікрофона було цікавим. Атмосферу урочистості 
посилювала мелодія Мирослава Скорика, тужли-
ві акорди якої сприймалися в органічній єдності 
з подією, яка відбувалася. На зовнішній стіні бу-
динку було встановлено дві гранітні плити, одна з 
яких вміщувала портрет нашого земляка періоду 
його юності, а на іншій був текст з відзначенням 
внеску Б. М. Кузика у створення музею. Перед 
початком мітингу ці гранітні плити були вкриті 
білою тканиною, яку потрібно було зняти. Зняти 
біле покривало було доручено І. К. Сухині, який 
у кінці 60-тих років працював у РК КПУ і ще тоді 
виступив з ініціативою вшанувати ім’я Л. Маціє-
вича. І хоча з цього тоді нічого не вийшло, Іван 
Карпович у 2003 році був членом ініціативної гру-
пи по створенню музейної кімнати. Через хворобу 
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прибути на початок урочистостей І. К. Сухина не 
зміг, однак на їх закінчення все ж таки прийшов. 
Тому знімав покривало з високохудожньо вико-
наних гранітних плит ветеран педагогічної праці, 
незмінний керівник станції юних техніків впро-
довж десятків років, вихованці якої встановлюва-
ли всесоюзні та республіканські рекорди з авіа- 
і ракетомоделювання, С. І. Кононенко. 

Після зняття покривала відбулося перерізан-
ня червоної стрічки на вхідних дверях музею. Це 
здійснили голова райдержадміністрації О. С. Ков-
тун та голова районної ради О. С. Невмержиць-
кий. Вмістити всіх бажаючих музейна кімната не 
змогла. Тому музей першими відвідали почесні 
гості. Екскурсію для них провів В. Білошапка. 
У вузькому коридорі приміщення я лише міг спо-
стерігати за реакцією перших відвідувачів. На їхніх обличчях був і подив, і не-
прихована увага, непідробний інтерес, адже переважна більшість з них навіть 
не здогадувалася, ким був їхній земляк Левко Макарович Мацієвич. Підійшов 
до мене та став поруч й І. К. Сухина, який, подолавши хворобу, вирішив при-
єднатися до нас.

Музейна кімната вдалася. Вона затишна та багата матеріалами. Тим, хто її 
створював, вдалося майже неймовірне – зібрати по крихтах дані про всі етапи 
життя прославленого ще за життя земляка. 

Експозиція розпочинається із запису в метричній книзі Свято-Успенської 
церкви містечка Олександрівка про народження у сім’ї міщанина Макарія Ма-
цієвича сина Левка, а завершується фотографіями з похорон та некрологами в 
тогочасних газетах. 

Переконаний, що ніде на просторах СНД життєвий шлях видатного ін-
женера, конструктора, винахідника, авіатора, політика і патріота України 
так не прослідковано, як у музейній кімнаті Л. М. Мацієвича, яка була від-
крита 7 жовтня 2003 року в смт Олександрівка, до чого були причетні крає-
знавець В. В. Білошапка, директор районного краєзнавчого музею І. О. Шу-
лик, а також я. 

Іван ПЕТРЕНКО

Куточок кімнати-музею Л. М. Мацієвича 
з його особистими речами  
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 першому залі відображено історію 
Олександрівського району з найдавні-

ших часів до 1917 року. Про давнє за-
селення території Олександрівщини свід-

чать археологічні знахідки. В експозиції 
музею представлені нуклеус ІХ–VІ тисячо-

літь до н. е., знайдений у селі Бірки, нуклеу-
си, крем’яні ножі, вставка до серпа, наконечник 

стріли, кам’яні сокири ІІІ-ІІ тисячоліть до н. е. 
з Китайгорода, Бірок, Івангорода, зернотерки та ручні жорна 
з Нової Осоти. У вітрині можна побачити реплікації посуду 
епохи середньої бронзи (катакомбна культура) ХVІІІ–ХVІ сто-
літь до н. е., виготовлені В. Г. Кірманом. 

На Олександрівщині існували численні поселення перед-
скіфської і скіфської епох. Це доводять фрагменти посуду чор-
ноліської культури (Х – початок VІІ століття до н. е.) з Олек-
сандрівки, скіфського посуду з Олександрівки, Несваткового, 
Любомирки, Триліс, Северинівки, Бірок, Іванівки. Біля Любо-
мирки знайдені керамічні пряслице і грузило, у Несватковому – 
намистинка, у Новій Осоті та Єлизаветградці – наконечники 
стріл. 

Скіфи-землероби, які мешкали в краї, вели жваву торгівлю 
з античним світом. Тож у музеї представлені численні уламки 
давньогрецького глиняного посуду, зокрема ніжки і стінки ам-
фор зі Стримівки, Нової Осоти, Любомирки.

У центрі археологічної експозиції розміщена антична ам-
фора ІV століття до н. е., відреставрована художником-рес-
тавратором В. Г. Кірманом. Він подарував музею й відтиски 
з давньогрецьких форм ІV століття до н. е. із зображенням бога 
мовчання Гарпократа та голови дівчини. 

Виставлена у вітрині й зменшена копія скіфської кам’яної 
баби (скульптор Костянтин Коляда). 

Уявлення про побут населення поселень черняхівської 
культури (ІІ–VІ століття н. е.) дають уламки посуду з Івангоро-
да, Северинівки, Триліс, Несваткового, сковороди з Біляївки. 

Археологічна експозиція
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ної революції, безневинних жертв голоду 1933 ро-
ку, сталінських репресій. Серед останніх – укра-
їнський письменник Андрій Кримський та митро-
полит Іван (Павловський). 

Мабуть, мало хто знає, що у 1920-х роках в 
центрі Олександрівки вже користувались елек-
тричним струмом. Збереглась електрична лампа 
20-х років минулого століття – патріарх ниніш-
ніх світильників. 

Представлений у музеї й один з перших но-
мерів районної газети за 1935 рік. 

сторія краю в роки Великої Вітчизняної 
війни складає експозицію третього залу. 
Кулемет «Максим», фрагменти рушниць та 
автоматів, гранати, гільзи снарядів, патро-
нів, радіоприймач і репродуктор, солдатські 

фляги та інші речі переносять у полум’я війни. 
Німецько-фашистські загарбники окупували 

район усього за два дні. Третього серпня вони 
були в Красносілці, а п’ятого – в Олександрівці, 
Єлизаветградці. Про події Великої Вітчизняної 
війни, боротьбу з ворогом наших земляків роз-

У залі історії 
1920–1930-х років

































Пам’ятна медаль, присвячена пам’яті 
Л. М. Мацієвича. 
Автор – Аркадій Мацієвський

Крім документів і фотографій, 
у кімнаті-музеї Л. М. Мацієвича 
представлені й різні речі кінця ХІХ – 
початку ХХ століття. Це годинник, 
ікони, рушники, стіл, стілець, кріс-
ло, шафа з книжками і посудом. 

Кілька книжок подаровані роди-
чами Л. М. Мацієвича, які мешка-
ють у Харкові.

По центру музею – портрет Лев-
ка Мацієвича і модель літака «Фар-
ман-4». Біля них в окремій рамочці 
наведене висловлювання…

У вітринах музею можна побачи-
ти конверт із портретом Л. Мацієви-
ча, випущений 1997 року в Україні, 
копії з журналів, де розповідається 
про загибель авіатора. Привернуть 
увагу фотографія російського кос-
монавта Юрія Маленченка (він ро-
дом із Світловодська), подарована 
його мамою Ніною Іванівною, речі 
конструктора ракетно-космічної 
техніки Володимира Ковтуна, книга 
з автографами космонавтів. 

Варто відвідати цей невеличкий 
музей, щоб поринути у долю лю-
дини, яка прожила всього тридцять 
три роки, а встигла стільки зроби-
ти для України, Росії, вселюдського 
поступу вперед.

Настінний годинник у кімнаті-
музеї показує час, коли загинув 
мужній льотчик Л. М. Мацієвич

У РОДИННОМУ ГНІЗДІ СИНА НЕБА І ЗЕМЛІ
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Документи про будівництво молоддю Німецької Демократичної Республіки 
газопроводу «Союз» на території Олександрівського району, 1970-ті рр. (у т. ч.: 
Листівки поштові із зображенням об’єктів будівництва газопроводу «Союз»
з автографами німецьких будівельників. 1970-ті рр. Запрошення. Німецькою мо-
вою. З автографами керівників Спілки соціалістичної німецької молоді, в т. ч. 
її керівника Егона Кренца – в майбутньому останнього керівника НДР). 

Документи про діяльність сільгосппідприємств у 1970–1980-ті рр.
Список механізаторів району. Кінець 1970-х рр.
Список нагороджених орденами і медалями СРСР, починаючи з 1948 р. 

На 1976 р.
Списки громадян, які в період Великої Вітчизняної війни були примусово 

вивезені на територію Німеччини. 1980-ті рр.
Списки ветеранів комсомолу Олександрівського району 1920–1949 рр., скла-

дені у 1985 р.
Анкети ветеранів комсомолу 1920–1934, 1935–1939 рр., складені у 1986 р. 
Списки партизан і підпільників району. 1968 р.
Списки солдатських вдів, чоловіки яких загинули в роки Великої Вітчизня-

ної війни. По сільських радах. 1991 р.
Списки воїнів Радянської Армії і партизан, які загинули під час Великої Віт-

чизняної війни за визволення сіл. По сільських радах. 1965 р.
Списки жителів сіл і селищ, які загинули, пропали безвісти в період Великої 

Вітчизняної війни. 1965, 1966 рр.
Документи про Референдум СРСР і опитування населення Української РСР. 

17 березня 1991 р. 

ÏÅÐÑÎÍÀË²¯

Документи з особистих архівів Героїв Радянського Союзу В. Д. Корнера, 
Д. Т. Гуляєва, С. О. Німенка, С. Г. Цупренка, А. А. Антонова, Ф. К. Павлов-
ського, Н. Т. Євтушенка, П. А. Остапенка, І. Х. Календюка.

Одна з музейних експозицій



АРХІВНІ СКАРБИ

Документи з особистого архіву члена КПРС з 1917 року Федора Філарето-
вича Корсуна. 

Документи з особистого архіву письменника і вченого-історика Дмитра 
Миколайовича Клюєнка. 

Документи з особистого архіву поета Никифора Васильовича Цимбала. 
Документи з особистого архіву заслуженої вчительки України Тетяни Оста-

півни Піонтківської. 
Спогади Л. Фотієвої про В. І. Леніна та Н. К. Крупську. 
Листи та спогади О. Стасової про В. І. Леніна. 
Спогади П. І. Матюшенка про брата О. І. Матюшенка, зокрема про його 

зустрічі з письменником В. Сосюрою.
Рукопис віршів письменниці Галини Демченко. Початок 1960-х рр.
Документи з особистого архіву учасника визволення смт Олександрівка, по-

чесного жителя смт Олександрівка Устима Пилиповича Володька.

1991–2003 ðîêè

Колекція грошей кінця ХХ століття. 
Матеріали про вибори першого Президента України та референдум про не-

залежність України. 1 грудня 1991 р.
Відомості про прибуття біженців з Республіки Молдова в район. 1992 р.
Документи про діяльність політичних партій. 1991–2003 рр.
Резолюція мітингу НРУ на підтримку незалежності України в смт Олексан-

дрівка. 12.10.1991 р.
Родовід Т. Г. Шевченка по 

старшій сестрі Катерині Кра-
сицькій. 2002 рік. 

Документи делегата ІV(ХІІІ) 
Всеукраїнських Зборів (З’їзду) 
УНР (Руху) Миколи Годзюра. 
2003 рік.

Документи з особистого ар-
хіву заслуженого артиста Укра-
їни Семена Торбенка, заслу-
женого юриста України Сергія 
Пересунька, академіка Акаде-

Українські купони 90-х років 
були передвісником сучасної 

вітчизняної грошової системи
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мії інженерних наук України, заслуженого працівника промисловості України 
Юрія Цюкала, конструктора ракетно-космічної техніки, кандидата техніч-
них наук Володимира Ковтуна (в т. ч.: Пропуск Ковтуна Володимира на за-
пуск супутника за програмою «Морський старт». 2001 рік. Пропуск Ковтуна 
Володимира в Космічний центр Хьюстона, США. 1998 рік. Подяка ВАТ «Газ-
пром» співробітнику РКК «Енергія» ім. С. П. Корольова Ковтуну Володими-
ру Семеновичу за активну участь у створенні космічного комплексу «Ямал». 
1990-ті рр. Свідоцтво учасника забезпечення управління польотом орбіталь-
ної станції «Мир» Ковтуна Володимира Семеновича. 2001 рік), генерал-лей-
тенанта Анатолія Троца, члена Спілки художників Російської Федерації Вік-
тора Кірмана.

ÊÍÈÃÈ

До 1917 року. Книги з родини одного з перших вітчизняних льотчиків, кора-
бельного інженера, українського громадського діяча Левка Мацієвича, видані 
в Харкові в 1902 році. Інші дореволюційні видання (в т. ч. Прейс-курант. Поча-
ток ХХ століття. Дневник на 1915 год. – СПб. Шкільні підручники).

1941–2003 роки. Глід Степан. Фрагменти життя і мук: спогади з часів ні-
мецької окупації України. – Лондон: видавництво Союзу України, 1955. – 94 с. 
(Степан Глід – псевдонім уродженця с. Івангород, діяча українського націо-
нально-визвольного руху в діаспорі Івана Ратушного. Події, описані у книзі, 
відбувались в Олександрівському районі та м. Кіровоград).

Первые в мире. – М.: Планета, 1987. З автографами космонавтів Валерія 
Рюміна, Володимира Соловйова, Миколи Рукавишникова, Олега Атькова, 
Світлани Савицької, Олександра Лавейкіна.

Книги з автографами письменників Володимира Яворівського, Романа 
Коваля, Василя Бондаря, Миколи Григоріва, Лідії Доценко, Анатолія Кур-

На виставці 
в музеї
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бристів на Олександрівщині, життя і діяльність польського письменника укра-
їнської школи М. Грабовського в Олександрівці.

Директор музею В. В. Білошапка був учасником «круглого столу», при-
свяченого 80-річчю Холодноярської повстанської республіки, що відбувся 
у м. Кам’янка і проводився місцевим історичним музеєм. У ході наукових до-
сліджень діяльності холодноярського отамана Пилипа Хмари в його рідному 
селі Цвітне були записані спогади земляків про отамана. Велись пошуки фото-
графії П. Хмари. За допомогою знімка родича П. Хмари, який, за словами зем-
ляків, як дві краплі води був схожий на отамана, історичний клуб «Холодний 
Яр», членом якого є В. В. Білошапка, відтворив портрет отамана.       

У 1999 році музей продовжив дослідження історії наших втрачених сіл, 
розроблялась тема «О. С. Пушкін та Раєвські»,  вивчалась геральдика краю. 
Музей досліджував історію євреїв на Олександрівщині, історію християнства 
в нашому краї. Разом з працівниками обласного краєзнавчого музею обстежене 
давнє поселення поблизу села Любомирка. В результаті досліджень уточнено, 
що поселення існувало в ІV-V століттях до н. е. і мешкали тут скіфи, які вели 
торгівлю з давніми греками. Цілком можливо, що поселення існувало і в епоху 
черняхівської культури (ІV–VІ ст.). Про це свідчать знахідки уламків кераміки 
різного часу.

Â ðåçóëüòàò³ äîñë³äæåíü, ïðîâåäåíèõ â Á³ðêàõ, àðõåîëîã³÷-
íî äîâåäåíî, ùî öåé íàñåëåíèé ïóíêò ³ñíóâàâ ó ÷àñè ãåòü-
ìàíà Á. Õìåëüíèöüêîãî. Â äîñë³äæåíí³ á³ðê³âñüêèõ êàõë³â 
êîçàöüêî¿ äîáè áðàâ ó÷àñòü ³ âèêëàäà÷ Ðîñòîâñüêîãî äåð-
æàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Â. Ã. Ê³ðìàí. Ç óëàì-
ê³â êàõë³â âäàëîñü âèêîíàòè ¿õ ãðàô³÷íó ðåêîíñòðóêö³þ. 
Çãîäîì äåÿê³ êàõë³ ðåñòàâðîâàí³ ³ â³äòâîðåí³ â íàòóð³. Çà 
ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåíü Â. Ã. Ê³ðìàí ï³äãîòóâàâ  ñòàòòþ 
äëÿ æóðíàëó «Äîíñêàÿ àðõåîëîãèÿ».

Директор музею В. В. Білошапка брав участь у науковій конференції, при-
свяченій 200-річчю від дня народження російського поета О. С. Пушкіна, що 
проходила в м. Кам’янка Черкаської області. Він був учасником ХІV зльоту 
геральдистів України, що проходів в м. Кіровоград. Розроблено проекти гербів 
сіл Бірки, Антонівка, Триліси, які позитивно рецензовані в Українському ге-
ральдичному товаристві у Львові.

Музей надавав допомогу письменнику, голові історичного клубу «Холодний 
Яр» Р. М. Ковалю у написанні книги «Отамани гайдамацького краю», Кам’ян-
ському історико-культурному заповіднику у підготовці книги «Місто на скеля-
стих берегах Тясмину». У цих виданнях є відповідні посилання на олексан-
дрівський музей (перші в його історії). 

2000 рік. Досліджувались питання символіки. Підготовлено працю «Симво-
ліка України», де простежується історія державних і національних гербів, пра-
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 Працівники музею продов-
жували розробку наукових тем 
«Діяльність холодноярських ота-
манів на території Олександ-
рівщини» та «Походження міс-
цевих назв Олександрівського 
району».

2002 рік. Б. М. Кузик у спів-
авторстві з В. В. Білошапкою ви-
пустили у київському видавниц-
тві «Мистецтво» книги «У плині 
часу. Енциклопедія Олександрів-
щини», «По ходу времени. Энци-
клопедия Александровщины». 
13 травня 2002 року у приміщен-
ні Олександрівської загальноос-
вітньої школи І–ІІІ ступенів № 3 
відбулась презентація книги Бо-
риса Кузика та Василя Білошапки «У плині часу. Енциклопедія Олександрів-
щини». Під час презентації нового краєзнавчого видання заступник голови 
Кіровоградської обласної ради Юрій Целих та начальник управління культу-
ри Кіровоградської облдержадміністрації  Юрій Компанієць вручили Борису 
Кузику та Василю Білошапці обласну краєзнавчу премію імені Володимира 
Ястребова 2002 року, якої вони удостоєні за книгу «Олександрівка. Погляд крізь 
віки» (Київ: Мистецтво, 2001 рік).  

Працівниками музею підготовлено до друку і випущено «Збірку праць Дер-
жавного музею історії Олександрівського району. Випуск перший», де вміщено 
12 статей та повідомлень.  

12-13 вересня 2002 року у м. Кіровоград відбулась обласна науково-прак-
тична історико-краєзнавча конференція «ХVІІІ століття в історії краю», 
організована управлінням освіти облдержадміністрації, обласним інститу-
том післядипломної педагогічної освіти, обласним навчально-методичним 
кабінетом профтехосвіти, обласною організацією Всеукраїнського товари-
ства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, обласним історико-культуроло-
гічним товариством «Ойкумена». На ній з доповіддю «Північні землі Олек-

Програма міжнародної 
конференції в Ростовському 
державному педагогічному 

університеті. 2001 рік
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слав Куманський, заслужений артист України Семен 
Торбенко, професор Світлана Барабаш, краєзнавець 
В’ячеслав Шкода, дійсний член Інженерної академії 
України Юрій Цюкало та інші.

У 2003 році працівники музею розпочали робо-
ту над підготовкою матеріалу по Олександрівському 
району до видання 2-го тому «Книги Скорботи Ук-
раїни. Кіровоградська область». Тим часом побачив 
світ 1-й том видання, де значна частина матеріалу 
написана і надана працівниками музею.

Співробітниками музею підготовлено до друку 
і надруковано за допомогою комп’ютера «Збірку 

праць Олександрівського районного краєзнавчого музею. Випуск другий». 
У 2003 році В. В. Білошапкою розроблено проекти гербів сіл Івангород, 

Цвітне Олександрівського району, Головківка Чигиринського району Черкась-
кої області.

Працівниками музею також продовжено розробку наукових тем про діяль-
ність холодноярських отаманів на території району, про походження мікротопо-
німів краю, про наслідки аварії на Чорнобильській АЕС і внесок олександрівців 
у їх ліквідацію тощо.

2004 рік. Співробітники музею продовжили роботу над підготовкою мате-
ріалу по Олександрівському району до видання 2-го тому «Книги Скорботи 
України: Кіровоградська область», який побачив світ наприкінці 2004 року.  

В. В. Білошапка у співавторстві з Б. М. Кузиком випустили книгу «Голов-
ківка – серце Холодного Яру». 28 жовтня 2004 року у селі Головківка Чигирин-
ського району Черкаської області відбулась презентація книги. Зараз готується 
ще одна краєзнавча книга цих авторів. 

Співробітники музею підготовлено до друку і надруковано за допомогою 
комп’ютера «Збірку праць Олександрівського районного краєзнавчого музею. 
Випуск третій».

Співробітниками музею також продовжено розробку наукових тем про діяль-
ність холодноярських отаманів на території району, про походження мікротопо-
німів краю, про народні промисли і ремесла в районі.

Дослідження працівників музею були представлені на наукових і науково-
практичних конференціях. Доповідь «Нові дослідження в поселенні доби Козач-
чини в селі Бірки – володінні гетьмана Богдана Хмельницького» була прочитана 
завідуючим фондами музею В. В. Білошапкою на Всеукраїнській конференції 

Олександрівський музей був представлений 
у м. Чигирин на науково-практичній конференції. 
2003 рік
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«Нові дослідження козацької доби» (м. Київ). Він же виступив з доповіддю 
про родину Фундукліїв на обласній краєзнавчій конференції, присвяченій 
250-річчю міста Кіровоград. Обидві доповіді вміщені у збірках цих конфе-
ренцій.      

2005 рік. Б. М. Кузик у співавторстві з В. В. Білошапкою випустив двотомну 
книгу «Кіровоградщина: історія та сучасність центру України». 27 травня 2005 
року в Олександрівці  відбулась презентація книги.

Співробітниками музею видано «Збірку праць Олександрівського районно-
го краєзнавчого музею. Випуск четвертий».

Досліджувалась тема Великої Вітчизняної війни. Музей спільно з відділом 
освіти райдержадміністрації, відділом внутрішньої політики райдержадміні-
страції та районною організацією Всеукраїнської спілки краєзнавців зібрав 
близько 300 спогадів ветеранів Великої Вітчизняної війни, які передані в Олек-
сандрівський районний краєзнавчий музей.

Співробітниками музею також продовжено розробку наукових тем про го-
лодомор 1932-1933 років, про жертви сталінських репресій, про діяльність хо-
лодноярських отаманів на території району, про походження мікротопонімів 
краю, про народні промисли і ремесла в районі.

 Підготовлена до друку стаття «Олександрівський районний краєзнавчий 
музей» на замовлення «Енциклопедії сучасної України».

Дослідження працівників музею були представлені на наукових і науково-
практичних конференціях. Зокрема, Василь Білошапка 

виступив на конференції «Мистецький потенціал об-
ласті. Перспективи створення музеїв мистецько-

го профілю», що проводилась 27 жовтня 2005 
року Кіровоградським обласним худож-

нім музеєм. Його доповідь «Мистець-
кий потенціал Олександрівського 

району» вміщено у збірці тез 
конференції, розміщено в 

Інтернеті.





















ВИХОВУЄМО ЛЮБОВ ДО МАЛОЇ БАТЬКІВЩИНИ

«Прекрасний музей. Бережіть це багатство молодому поколінню». 
Змішаний хор з Латвії «Ванготне» і диригент Яніс Вейсманіс. 

«Музей Олександрівщини – це творче єство народу, невмирущого, вічного. 
Низький поклін щирим патріотам Олександрівки Василю Білошапці та Борису 
Кузику, які приклали зусилля по створенню музею-пісні». 

Олександр Ястреб, м. Севастополь.

«Вперше в музеї селища Олександрівка. Дуже зворушений навіть самою по-
становкою організації музею. Зробили це мудрі люди». 

Колишній житель Олександрівки, виріс у стінах цього Будинку культури, 
нині в Мінську. Микола Дубовий.

«Схиляємося перед самовідданістю людей, які відроджують історію свого 
рідного краю». 

Василь Бирзул.

«Дуже, дуже цікаво, ось ця ваша історія, особливо для нас, які тут вперше». 
Князь Андрій Гарденін (з роду Раєвських), м. Белград. 

«У цей день я дізналась багато цікавого про батьківщину моїх предків. Це 
чудовий край, чудові люди». 

Оксана Петренко, м. Красноярськ.
   
Âè òåæ âèð³øèëè â³äâ³äàòè Îëåêñàíäð³âñüêèé ðàéîííèé 

êðàºçíàâ÷èé ìóçåé? Ïðàâèëüíî çðîáèëè! Çà ê³ëüê³ñòþ ôîí-
äó öå îäèí ç íàéá³ëüøèõ ìóçå¿â Ê³ðîâîãðàäùèíè. 
Àäðåñà ìóçåþ: 27300, Ê³ðîâîãðàäñüêà îáëàñòü, 

ñìò Îëåêñàíäð³âêà, âóë. Êîöþáèíñüêîãî, 1.
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: (05342) 3-27-39 – ïî Óêðà¿í³, 

(242) 3-27-39 – ïî îáëàñò³.
Ç Ê³ðîâîãðàäà äî Îëåêñàíäð³âêè ìîæíà ä³ñòàòèñÿ àâòî-

áóñàìè àáî ìàðøðóòíèì òàêñ³ Ê³ðîâîãðàä–Êè¿â, 
Êðèâèé Ð³ã–Êè¿â, Ê³ðîâîãðàä–Îëåêñàíäð³âêà, Ê³ðîâîãðàä–

×åðêàñè, Îëåêñàíäð³ÿ–Êè¿â, Ê³ðîâîãðàä–Êàì’ÿíêà, 
Ê³ðîâîãðàä–Ìåäâåä³âêà, Ê³ðîâîãðàä–Öâ³òíå. 

Âèéòè íà çóïèíö³ «Öåíòð».
Çàë³çíèöåþ ñë³ä ¿õàòè äî ñòàíö³¿ Ôóíäóêë³¿âêà Îäåñüêî¿ çà-

ë³çíèö³. Ñþäè êóðñóþòü ÿê åëåêòðîïîòÿãè, 
òàê ³ ïàñàæèðñüê³ ïîòÿãè.
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Н а р од н и й 
музей історії 
села Розумів-
ка відкритий у 
серпні 1967 року 
у приміщенні Хре-
стовоздвиженської 
церкви-усипальні 
родини Раєвських. 
Спочатку він носив 
назву Розумівський 
краєзнавчий музей. 
У своєму ниніш-
ньому приміщен-
ні знаходиться 
з 1992 року. 
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вій ренесанс музей пережив у 2005 
році. У зв’язку з підготовкою до 
святкування 150-річчя освячення 
Хрестовоздвиженської церкви до 
Розумівки мали прибути численні 
гості не тільки з України, а й з-за 
кордону, іноземні дипломати. Керів-
ництво Кіровоградської обласної та 
Олександрівської районної держав-

них адміністрацій запропонувало управлінню культури 
облдержадмістрації та відділу культури райдержадміні-
страції провести ремонт приміщення музею та його ре-
експозицію. 

У серпні 2005 року в Народному музеї села Розумівка 
побував завідуючий відділом Кіровоградського обласно-
го краєзнавчого музею Олександр Іванович Кротов. Він 
і вніс пропозиції щодо реекспозиції, які лягли в основу 
подальшої роботи. 

Згодом частими гостями на об’єкті стали начальник 
обласного управління культури і туризму Наталія Юр’їв-
на Овчаренко, директор обласного краєзнавчого музею Та-
мара Андріївна Григор’єва, голова Олександрівської рай-
держадміністрації Станіслав Миколайович Степанов, го-
лова Олександрівської районної ради Володимир Степано-
вич Невмержицький, начальник відділу культури і туриз-
му райдержадміністрації Юрій Васильович Брайко. Було 
вирішено не тільки зробити ремонт приміщення, а й виго-
товити нове музейне обладнання. Проект обладнання роз-
робив завідуючий фондами Олександрівського районного 
краєзнавчого музею В. В. Білошапка, врахувавши пропози-
ції працівників обласного краєзнавчого музею. Стару екс-
позицію було демонтовано і частину музейних предметів 
забрали в обласний краєзнавчий музей, де над їх рестав-
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експозиції голова райдержадміністрації Станіслав Миколайович Степа-
нов та сільський голова Розумівки Микола Васильович Христенко. 

Свою частку роботи у музеї виконала й художник Олександрівського 
районного Будинку культури Вікторія Василівна Накотенко. Вона, зо-
крема, намалювала чудових півників на макеті печі.

Одночасно кипіла робота з ремонту фойє та фасаду сільського Бу-
динку культури, майданчиків біля Будинку культури та Хрестовоздви-
женської церкви-усипальні, проводились ремонтні роботи в усипальні, 
ремонтувалась, а на окремих ділянках прокладалась нова дорога від тра-
си Олександрівка–Кіровоград–Миколаїв до центру Розумівки, встанов-
лювався новий паркан на подвір’ї загальноосвітньої школи. 

Кіровоградські 
музейники монту-

ють експозицію 
Народного музею 

історії села 
Розумівка

Піч розписує 
художниця 
Вікторія 
Накотенко
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Великий обсяг робіт викона-
но біля Бондарського ставу, де 
мав відкриватись пам’ятний знак 
біля старезного дуба.

4 жовтня все було готове до 
зустрічі гостей. З Кіровоград-
ського обласного краєзнавчого 
музею на один день привезли 
знамениту гравюру С. Карделлі.

На урочистостях у Розумів-
ці побували нащадки роду Ра-
євських князь Андрій Гарденін 
(Сербія і Чорногорія), Ірина та 
Юлія Раєвські (Франція), Над-
звичайні і Повноважні Посли 
в Україні Російської Федерації 
Віктор Чорномирдін, Білору-
сі Валентин Величко, Сербії і 
Чорногорії Горан Алексич, Над-
звичайний і Повноважний По-
сол, Посол з особливих доручень 
Міністерства закордонних справ 

Російської Федера-
ції Валерій Єгошкін, 
інші дипломати цих 
країн, гості з Ніш-
ського округу у Сер-
бії і Чорногорії, де 
загинув полковник 

Інтерв’ю журналістам дає 
Юлія Раєвська

Посли слов’янських 
країн оглядають На-
родний музей історії 
села Розумівка
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Сім’я Петра Михайловича 
Раєвського у Бовтишці

(фото з фондів Народного музею 
історії села Розумівка)

Після ремонту й реекспозиції музей історії села Розумівка набув сучасного 
вигляду. Сьогодні в музеї зберігаються близько 2 тисяч предметів основного 
фонду, що розповідають про родину Раєвських, історію села Розумівка.

Експозицію відкривають портрети героя Вітчизняної війни 1812 року Ми-
коли Миколайовича Раєвського, бойових побратимів генерала, його родичів. 
У вітринах виставлені земля з могили учасника Вітчизняної війни 1812 року, 
декабриста, зятя М. М. Раєвського Михайла Орлова, каміння з місця загибелі у 
Сербії внука генерала М. М. Раєвського Миколи Раєвського (його привіз з бал-
канської країни сільський голова Розумівки Микола Христенко, коли навесні 
2005 року відвідував Сербію і Чорногорію у складі делегації Кіровоградської 
області).

Одна зі стін музею повністю відведена Раєвським. Тут і родовід знамени-
того роду, і листи нащадків, і численні документи і фотографії про генерала 
М. М. Раєвського та його родину. Привертають увагу малюнки із зображен-
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ням епізодів Бородінської битви, рушники 
з маєтку Раєвських. Експозиція розповідає 
й про історію Хрестовоздвиженської церк-
ви-усипальні Раєвських. Є матеріали й про 
церкву Святої Трійці в Сербії, побудовану 
на кошти родини Раєвських. 

З оригінальних предметів привертають 
увагу бюст генерала Миколи Миколайови-
ча Раєвського, фото родини Петра Михай-
ловича Раєвського початку ХХ століття, 
українські вишивані рушники з маєтку Ра-
євських у Бовтишці. 

«Храми Белграда, де пере-
бувало тіло полковника Ми-
коли Миколайовича Раєв-
ського».
Художник А. Міву (Белград, 
Сербія). Акварель. 
Подарунок нащадка роду 
Раєвських, князя Андрія 
Олександровича Гарденіна

Експозиція музею, що роз-
повідає про селянський побут 
початку XX століття
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Виставку про Ра-
євських завершує 
картина сербського 
художника А. Міву, 
подарована музею в 
2003 році. 

Відразу кидаєть-
ся в очі експозиція, 
де відтворено укра-
їнську хату початку 
ХХ століття, де не 
обійшлось без печі, 
стола, ікон, глиняно-
го посуду, ткацьких 
знарядь, рушників, 
сорочок, ряднин, ін-

ших предметів побуту розумівських селян.
Значна частина музею відведена історії села. Вже у ІV–

ІІ ст. до н. е. в районі Бондарського ставу на околицях Розу-
мівки існувало скіфське поселення. Під час земляних робіт 
восени 2005 року там знайдено уламки кераміки. Лежить 
у музейній вітрині й кам’яна сокира.

Представлені в музеї різні предмети початку ХХ століт-
тя, відображено історію села періоду громадянської війни, 
колективізації; є й матеріал про отамана Миколу Скляра 
(Чорного Ворона), який загинув біля Розумівки.  

Не обділена увагою трагічна сторінка Розумівки – голод 
1932-1933 років. Вражає великий паперовий сувій з імена-
ми безневинних людей, що померли голодною смертю. 

Віддається шана й землякам – учасникам Великої Віт-
чизняної війни. В цій експозиції почесне місце відведене 
речам почесного жителя села Розумівка Івана Федоровича 
Зеленька. 

У музеї можна дізнатись і про післявоєнну історію села, 
побачити прекрасні роботи розумівських вишивальниць, 
дізнатись про народний самодіяльний фольклорний колек-
тив «Барвінок» Розумівського сільського Будинку культури.

Українська хата в розумівському музеї

Бюст генерала 
М. М. Раєвського
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Хрестовоздвиженська церква-
усипальня Раєвських у період 
реставрації (знімок угорі) 
і до неї. 2005 рік
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Музею історії села Розумівка підпорядкована й усипальня Раєвських, розта-
шована у напівпідвальному приміщенні Хрестовоздвиженської церкви. 

 
Õðåñòîâîçäâèæåíñüêà öåðêâà-óñèïàëüíÿ ðîäèíè Ðàºâ-
ñüêèõ (ïî öåðêîâíîìó – Ñâÿòî-Õðåñòîâîçäâèæåíñüêà) – 
ïàì’ÿòêà àðõ³òåêòóðè ³ ì³ñòîáóäóâàííÿ çàãàëüíîäåðæàâíî-
ãî çíà÷åííÿ. Ç òðàâíÿ 1833 ðîêó íà ì³ñö³ ïîõîâàííÿ, 
â îäíîìó ç íàéêðàñèâ³øèõ ì³ñöü ñåëà Ðîçóì³âêà, ùî òàê 
íàãàäóâàëè ãåðîþ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1812 ðîêó Ìèêîë³ 
Ìèêîëàéîâè÷ó Ðàºâñüêîìó ì³ñöÿ êîëèøí³õ áî¿â, áóëà çà-
êëàäåíà öåðêâà â ³ì’ÿ Âîçäâèæåííÿ Õðåñòà Ãîñïîäíüîãî. 
Áóä³âíèöòâî óñèïàëüí³-ïàíòåîíó ïðîäîâæóâàëîñÿ äîñèòü 
äîâãî ³ ïîâí³ñòþ áóëî çàê³í÷åíî â 1855 ðîö³.

У напівпідвальному приміщенні церкви влаштований склеп з чотирма похо-
ваннями. Центральним є поховання генерала від кавалерії Mиколи Mиколайови-
ча Раєвського-старшого (1771–1829), яке прикрито чавунною плитою з написом: 
«Он был в Смоленске щит – в Париже меч России», автор епітафії декабрист 
М. Ф. Орлов. Поруч знаходиться поховання онука генерала, прототипу графа 
Вронського в романі Л. М. Толстого «Анна Кареніна» – полковника Миколи Ми-
колайовича Раєвського (1839–1876), який загинув у Сербії 20 серпня 1876 року 
від смертельного поранення турецькою кулею в голову. Після загибелі полковник 
Раєвський став національним героєм сербського народу і був похований у мо-
настирі Святого Романа в Сербії, а через деякий час його прах був перевезений в 
Україну, в с. Розумівка, у родовий склеп. У склепі спочиває також молодша дочка 
генерала фрейліна Софія Миколаївна Раєвська (1806–1881). Одне поховання не-
відоме, і це на сьогодні найбільша таємниця усипальниці Раєвських. 

В усипальні родини 
Раєвських
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Такою бачать 
архітектори Хре-
стовоздвижен-
ську церкву після 
реконструкції.

Проект комплексу 
в районі Хресто-
воздвиженської 
церкви

настінні розписи й оздоблення церкви, надати споруді колишню урочистість 
і велич, розбити ботанічний сад і облаштувати садово-паркову зону. 

Наступним кроком може стати створення на території Олександрівського 
району державного історико-культурного заповідника, куди могли б увійти і 
відновлена церква, і майбутній Історико-меморіальний музей імені М. М. Ра-
євського. 

Бондарський став – водойма на краю села Розумівка. Одержав свою назву від 
прізвища купців Бондаревих, які мали в цих місцях економію. За переказами, 
у лісі біля ставу стояли шість (варіанти: сім, п’ять) дубів, якими нібито кілька 
століть тому позначили закопаний у землю віз зі скарбом. Розповідають, що під 
одним з дубів відпочивав російський поет Олександр Сергійович Пушкін, коли 
навідувався до маєтку Раєвських у Бовтишку. Донині зберігся лише один дуб-
велетень, якому років з триста. Біля нього 4 жовтня 2005 року урочисто відкри-
то пам’ятний знак, присвячений 185-й річниці закінчення подорожі Раєвських 
та О. С. Пушкіна Україною та Півднем Росії. 
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узей історії села Підлісне розміщений у приміщен-
ні Підлісненського сільського Будинку культури. Він 
складається з двох залів. Перший зал присвячений 
життю і діяльності Гната Петровича Юри – україн-
ського режисера, актора, народного артиста СРСР, 
двічі лауреата Державної премії СРСР.

У центрі залу розміщено портрет Гната Юри та 
його біографію.

Він народився 8 січня 1888 року в селі Федвар 
(нині Підлісне). Стенд «Коли я згадую своє дитинство…» містить автобіогра-
фію Гната Юри, написану його рукою.

Розділ «Я захопився аматорством» розповідає про 
олександрійський період біографії актора. Під 

час служби в армії тут він грав в аматор-
ському театрі.

«Сцена була моєю світлою 
мрією», – згадував про юнацькі 

роки Г. П. Юра.
1920 року він став одним 

з фундаторів Нового україн-
ського драматичного театру 
імені Івана Франка. Театр 
спочатку працював у Він-
ниці, потім – у Харкові, а з 
1926 року – в Києві. На стен-

Портрет 
Гната Петровича Юри
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тизанського загону імені Ворошилова (командир С. І. Довженко), пар-
тизанського з’єднання імені Ворошилова (командир М. М. Скирда). 
Тут можна побачити портрети секретарів Кіровоградського підпіль-
ного обкому партії М. К. Василини та М. М. Скирди, секретаря Єли-
заветградківського підпільного райкому партії П. І. Боєвця, командира 
партизанського загону імені Ворошилова С. І. Долженка (Довженка), 
зв’язкової партизан М. І. Мошнягун (закатованої окупантами), піоне-
рів-героїв Яші Матвієнка, Вані Юрченка, Вані Коноваленка, Феді Ше-
пеля, багатьох партизан. Один із стендів присвячений партизанському 
загону «За Родину» (командир М. П. Кришталь).

Ціла стіна у музеї відведена під викарбувані в кераміці фотографії 
жителів села Підлісне, які полягли смертю хоробрих у роки Великої 
Вітчизняної війни. 
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Музей історії 
селища місько-
го типу Єлиза-
ветградка від-
творює багате 
на події минуле 
краю над Інгуль-
цем, славні тра-
диції працьови-
тих людей, їх 
бойову славу.
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 Безцінними є спогади Іларіона Дми-
тровича Кожем’яки про завод у 1924–
1930 роках. Він також працював на бу-
дівництві нового заводу в 1936 році. 

Варті уваги спогади ветеранів Ве-
ликої Вітчизняної війни Миколи Олек-
сійовича Войтка та Миколи Іванови-
ча Іванова, які підіймали з руїн вщент 
зруйнований фашистами цукровий за-
вод.

Почесне місце в музеї займали фо-
тографії бригадира слюсарів Миколи 
Свиридовича Лозового, машиніста екс-
каватора Бориса Васильовича Телевно-
го, турбініста Григорія Павловича Ма-
чака, випарювальника Івана Семенови-
ча Поліщука, які нагороджені орденом 
Леніна.

У музеї зберігається виписка з газе-
ти «Більшовицький шлях» за 23 березня 1937 року про те, що в 1935 році на 
цукрозаводі побував Анастас Іванович Мікоян і допоміг з будівництвом нового 
заводу. 1937 року підприємству присвоєне ім’я Г. І. Петровського. На той час 
завод переробляв за добу 12 тисяч центнерів цукрових буряків.

Збереглася й телеграма Й. Сталіна, надіслана в 1944 році: 
«Директору Москаленко.
Секретарю партийной организации Кирпенко. 
Председателю завкома Редину.
Прошу передать рабочим, работницам, ИТР и служащим 2-го имени 

Петровского сахкомбината, собравшим 294 тис. руб. в Фонд обороны Со-
юза ССР и 60 тыс. на строительство танка «Рабочий 2-го им. Петровского 
сахкомбината», мой братский привет и благодарность Красной Армии».

Встановили ми і дату заснування підприємства. В «Указателе фабрик и за-
водов Европейской России (1887) зазначено, що в 1852 році на місці старого 
побудовано новий завод, який належав зятю місцевого поміщика М. В. Прес-
нухіну. «Ежегодник по сахарной промышленности Российской империи за 
1908-1909 гг.» повідомляв про те, що в 1839 році був побудований «Александ-

Одна з відомостей про цукровий завод 
в Олександрівці за 1896 рік. – ЦДІАУ, 
м. Київ. – Ф. 730. – Оп. 1. – Спр. 50. – 
Арк. 56













СКАРБИ У ЗАКУТКАХ

У музеї бойової слави Триліської загальноосвітньої школи

Музей «Світлиця» (кімната народознавства) Триліської загальноосвітньої 
школи відкритий 1992 року. Там зберігається понад 200 музейних предметів. 
Має такі експозиції: «У нашій світлиці навпроти віконця Пречистої образ сяє 
в блиску сонця (іконостас)», «І на тім рушникові», «Ткацтво», «Український 
одяг», «Українське народне житло», «Як до нас прийшов хліб», «Посуд». Керує 
музеєм Антоніна Петрівна Коваленко. Над оформленням і систематизацією екс-
понатів також працювали вчителі Олександра Миколаївна Ткаченко, Валентина 
Миколаївна Ульянич. 

Цілим музейним комплексом може пишатись Підліснянська загальноосвітня 
школа. Музей «Історія села Підлісне» Підлісненської загальноосвітньої шко-

ли відкритий 8 травня 
1996 року. Має 203 екс-
понати. Тут розгорнуто 
експозиції: «Україн-
ське народне житло се-
редини і кінця XIX сто-
ліття», «Моя земля – 

Музей «Світлиця» 
Триліської загально-
освітньої школи











ШКІЛЬНІ МУЗЕЇ ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ

Усі експозиційні та архівні 
матеріали зібрані пошуковими 
загонами, які складали учні, 
вчителі, колишні учні, колиш-
ні вчителі, колишні працівни-
ки школи. 

У 2004 році музей Вчи-
теля пройшов реєстрацію та 
отримав відповідне свідоцтво. 
На базі музею проводяться 
екскурсії, відкриті заходи.

Музей розташований в од-
ній кімнаті площею 48 м2 та 
має декілька додаткових екс-
позиційних приміщень: кім-
ната народознавства, іменні 
кабінети вчителів (кабінет іс-
торії Л. П. Єгорової, кабінет 
географії В. І. Клеви, кабінет 
української мови К. І. Беринді, 
кабінет естетичного виховання Л. І. Соколенко, 
кабінет початкових класів М. П. Сінченко, ка-
бінет російської мови та зарубіжної літератури 
Є. І. Киреєвої, краєзнавчий кабінет К. І. Єгорова).

Основних експозиційних 
розділів у музеї Вчителя 
чотирнадцять: «Керівники за-
кладу», «Лауреати премії 
Б. М. Кузика», «Учителько 
перша! У кожній дитині ти 
часточку душі залишила на-
вік», «О, рідне слово, хто 
без тебе я?», «Уроки словес-
ності», «Вивчення іноземної 
мови є найкращим засобом 
для пізнання рідної мови», 
«Життя чудове лише двома 
речами: вчитися математики 
і навчити математики», «Є така 
наука – історія, є такі люди – 
історики і ти воскресни для 
нащадків завдяки їхнім ста-
ранням», «Наскільки корисна 
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участь у формуванні, збереженні і раціо-
нальному використанні музейного фонду 
України;

вивчення, охорона і пропаганда пам’яток 
історії, культури і природи рідного краю;

проведення культурно-освітньої роботи серед учнівської молоді та інших 
верств населення.

Музеї бойової слави та Вчителя постійно відвідують делегації представни-
ків шкіл району, громадських організацій, іноземні делегації. Зокрема, у лис-
топаді 2003 року тут побувала делегація відділу релігійної освіти (м. Москва). 
Керівник музеїв Л. І. Литвин у січні 2004 року взяла участь у ХІІ Міжнародних 
Різдвяних освітянських читаннях, де виступила з доповіддю про організацію 
патріотичного виховання в закладі освіти на 
прикладі Олександрівської загальноосвіт-
ньої школи I–III ст. № 3. 

 
Краєзнавчий музей Бірківської загаль-

ноосвітньої школи розпочав свою роботу 
23 грудня 1999 року. При музеї створено 
«Куточок бойової слави».

Всі експозиційні та архівні матеріали зі-
брані пошуковим загоном, до якого входять 
учні та вчителі школи. У експозиціях та фон-
дах музею зберігається чимало оригінальних 
матеріалів, що широко використовуються в 
навчально-виховному процесі школи та при 
проведенні уроків історії, літератури.

За досвідом до крає-
знавців Олександрівської 

школи I–III ст. № 3 
їдуть фахівці навіть 
із сусідніх областей.
На знімку: завідувач 

Смілянського міського 
відділу освіти Т. Г. Руснак 
(у центрі) та благочинний 

Смілянського округу про-
тоієрей Петро Дмитрук 
у кабінеті обслуговуючої 
праці. Завідуюча кабіне-
том Т. Н. Бак. 2006 рік
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Дослідила (разом І. Д. Петренком) археологічні поселення на території району, 
детально вивчила скіфське поселення біля с. Любомирка – пам’ятку археології 
загальнодержавного значення.

БІЛАН Микола Іванович (30.04.1935, с. Красносіл-
ка – 16.05.2000, с. Володимирівка Знам’янського району 
Кіровоградської області) – краєзнавець, лікар. Закінчив 
Київський медичний інститут (1959). 39 років працював 
головним лікарем Саблино-Знам’янського цукрокомбі-
нату. Зібрав 4 альбоми матеріалів по історії села Красно-
сілка. Автор краєзнавчих статей в обласних і районних 
газетах Кіровоградщини, статей «Пушкін на іменинах 
Любочинської» у книзі «Весь Кіровоград-97» (1996), 
«Бандурове» у книзі Б. М. Кузика та В. В. Білошапки 
«У плині часу. Енциклопедія Олександрівщини» (2002), 

«Народилася у Дубраві» у книзі Б. М. Кузика та В. В. Білошапки «Олександрів-
ський меридіан: люди, події, час» (2003).

БІДНЕНКО Віталій Романович (05.10.1923, с. Розу-
мівка) – працівник культури. Закінчив Олександрійське 
культосвітнє училище (1956), Кіровоградське музичне 
училище (1966). Учасник Великої Вітчизняної війни. 
Працював завідуючим клубом 2-го імені Петровського 
цукрокомбінату (1947–1949), керівником гуртків худож-
ньої самодіяльності Олександрівської середньої шко-
ли № 1 (1949–1951), директором (1951-1952) і худож-
нім керівником Олександрівського районного Будинку 
культури (1952–1962), директором Олександрівської 
дитячої музичної школи (1962–1983). Засновник на-

родного самодіяльного хору «Тясмин» Олександрівського районного Будинку 
культури, ініціатор створення і перший директор Олександрівської дитячої му-
зичної школи. Автор музики до кількох пісень, інших музичних творів, автор 
музики і слів пісні «Олександрівські частівки». Був членом районної робочої 
(авторської) групи з написання «Історії міст і сіл Української РСР». Створив 
пересувний музей бойової слави «Орловець» ради ветеранів 6-ї Орловсько-Хін-
ганської стрілецької дивізії, яка визволяла край від німецько-фашистських за-
гарбників. Керував цим музеєм, що розміщувався в Олександрівці (потім музей 
переданий в село Турію Новомиргородського району). Частину матеріалів, зі-
браних для пересувного музею, передав у фонди Олександрівського районного 
краєзнавчого музею. Нагороджений орденом Вітчизняної війни II ступеня, 
двома медалями «За відвагу», «За бойові заслуги», Почесною грамотою Прези-
дії Верховної Ради Української РСР (1960), українським орденом «За мужність» 
III ступеня. 



БІЛОШАПКА Василь Вікторович (25.08.1959, м. Ма-
кіївка Донецької області) – краєзнавець, журналіст, 
геральдист. Закінчив Ворошиловградський держав-
ний педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка (1982) 
та Київську вищу партійну школу (1990). Працює 
в Олександрівському районному краєзнавчому музеї (за 
сумісництвом: директор у 1995–2000 рр., завідуючий 
фондами – з 2000 р.; на постійній основі: завідуючий 
фондами – з 2004 р.). Член Національної спілки жур-
налістів України (з 1985 р.), Українського геральдично-

го товариства (з 1999 р.), Всеукраїнської спілки краєзнавців (з 2004 р.), асоці-
йований член громадської організації «Український центр розвитку музейної 
справи» (з 2006 р.). Сфера краєзнавчих та наукових інтересів: історія районного 
радіомовлення в Україні, географія Кіровоградської області, дослідження істо-
рії та природи Олександрівського району, Бовтиська западина, як астроблема, 
геральдика і прапорництво, нумізматика, історія Холодноярської повстанської 
організації, історія села Головківка Чигиринського району Черкаської області, 
життя та діяльність Л. М. Мацієвича, М. А. Грабовського, І. І. Фундуклія, сімей 
Раєвських, топоніміка Кіровоградщини та інші. Був причетний до створення 
кімнати-музею Л. М. Мацієвича в смт Олександрівка, Народного музею села 
Головківка Чигиринського району Черкаської області, відкриття меморіальних 
дошок на честь І. І. Фундуклія, Ю. Ф. Цюкала та ряду пам’ятників на тери-
торії Олександрівського району. Створив понад 20 експозицій в Олександрів-
ському районному краєзнавчому музеї. Співавтор (разом з Борисом Кузиком) 
книг: «Олександрівка. Погляд крізь віки» (2001), «У плині часу. Енциклопе-
дія Олександрівщини» (2002), «Олександрівський меридіан: люди, події, час» 
(2003), що видані окремо українською та російською мовами, книг «Головків-
ка – серце Холодного Яру» (2004), «Кіровоградщина: історія та сучасність центру 
України» у 2 томах (2005). Співавтор (разом з Іваном Петренком) книги «Голодо-
мор 1932-1933: Олександрівський вимір» (2006). Автор статей, нарисів, розвідок 
з питань краєзнавства, географії, історії, геральдики у періодичних та наукових 
виданнях. Лауреат кіровоградської обласної краєзнавчої премії імені Володи-
мира Ястребова (2002), кіровоградської обласної премії у галузі архітектури, 
геральдики та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова 
Паученка в номінації «Геральдика і вексилологія» (2005). У 4-й Всеукраїнській 
доброчинній рейтинговій акції «Книга Року’2002» у номінації «Візитівка» під-
номінації «Туристична література» книга «У плині часу. Енциклопедія Олек-
сандрівщини» посіла третє місце (2003). Лауреат премії Б. М. Кузика (2004).

БОБРИНСЬКИЙ Олексій Олександрович (19.05.1852, Петербург – 
02.09.1927, Ніцца, Франція) – державний і громадський діяч, підприємець, зем-
левласник, меценат, археолог, граф. Сенатор (1896), обер-гофмейстер (1916). 
Землевласник Черкаського повіту. Навчався на юридичному факультеті Санкт-
Петербурзького університету (1870–1872). Служив у канцелярії Кабінету Міні-





мії наук. 1966 р. переїхала в Кіровоград, де очолила відділ 
обласного краєзнавчого музею, водночас навчаючись в ас-
пірантурі Інституту археології НАН України. Розробляла 
наукову проблему «Скіфський період на пограниччі Степу 
і Лісостепу Дніпровського правобережжя». Із створенням 
у Кіровоградському педінституті історичного факультету 
запрошена на викладацьку роботу. Захистила кандидатську 
дисертацію. Викладає археологію України, історію Украї-
ни, основи демографії, антропологію. Найбільш значними 
з наукового погляду є дослідження ґрунтового скіфсько-
го могильника IV ст. до н. е. у Світловодську, ґрунтового 

могильника ІХ–ІV ст. до н. е. (кінця доби бронзи – початку ранньокам’яного віку) 
в с. Заломи Знам’янського району та інших. Останні археологічні дослідження 
лягли в основу збірки «Центральна Україна за доби класичного середньовіччя: сту-
дії з історії XIV століття», виданої в Києві Інститутом історії НАН України. Про-
водила археологічні дослідження на території Олександрівського району, брала 
участь у розкопуванні кургану «Самур-могила» біля с. Івангород (1996). Автор 
низки наукових і науково-популярних праць з археології та історії. Лауреат кірово-
градської обласної краєзнавчої премії імені В. Ястребова (1999).

БОНДАРЕНКО Катерина Григорівна (02.12.1953, 
с. Олександрівка) – працівник культури. Закінчила Олек-
сандрійське культосвітнє училище (1975). Працювала 
старшою піонерською вожатою Цвітненської середньої 
школи (1970–1972). З 1975 р. – інспектор (головний спе-
ціаліст) відділу культури і туризму Олександрівської 
райдержадміністрації. Кілька разів тривалий час вико-
нувала обов’язки завідуючої (начальника) районного 
відділу культури. Сприяла формуванню Музею історії 
Олександрівського району, за сумісництвом була його 

директором (1987–1989). Член науково-методичної ради Олександрівського ра-
йонного краєзнавчого музею. Лауреат премії Б. М. Кузика (2004).

БОСА Тамара Миколаївна (26.08.1942, с. Нововаси-
лівка, тепер Кіровоградський район Кіровоградської 
області) – педагог, краєзнавець. Закінчила історичний 
факультет Полтавського педагогічного інституту (1966). 
Працювала вчителем історії в Григорівській восьмиріч-
ній школі (1966–1970) та Єлизаветградківській серед-
ній школі (1970–1997). На громадських засадах керува-
ла роботою Музею історії смт Єлизаветградка (з 1978 
до 1991 р.). 



БРАЙЧЕВСЬКИЙ Михайло Юліанович (06.09.1924, 
м. Київ – 23.10.2001, там само) – український історик, 
археолог, мистецтвознавець, поет, художник. Доктор іс-
торичних наук, професор. Автор близько 500 друкованих 
праць, 10 монографій, зокрема праць «Римська монета 
на території України» (1959), «Коли і як виник Київ» 
(1963), «Біля джерел слов’янської державності» (1964), 
«Походження Русі» (1968), «Утвердження християнства 
на Русі» (1988), «Скарби знайдені і незнайдені» (1992), 
«Конспект історії України» (1993), «Вступ до історичної 
науки» (1995) і «Походження слов’янської писемності» 
(1998), «Літопис Аскольда» (2001). У 1960–1970-х рр. на-

писав досі ще не видані фундаментальні монографії «Анти», «Справа про вбив-
ство Бориса і Гліба», «Автор «Слова о полку Ігоревім», «Суспільно-політичні 
рухи Русі». Був одним із перших у світі вчених, котрі ще на початку 1960-х рр. 
усвідомили, які перспективи перед археологією відкриває використання кібер-
нетичних моделей. Автор поетичних поем «Григорій Сковорода», «Кошовий 
Іван Сірко», серії живописних полотен. За самвидавську науково-публіцистич-
ну статтю «Приєднання чи возз’єднання?» у 1970-х рр. був позбавлений роботи 
і звинувачений у націоналізмі. У складі Південнодніпровської слов’янської екс-
педиції провів перші й єдині у ХХ столітті археологічні розкопки на території 
Олександрівського району – досліджував поселення з черняхівським і пеньків-
ським шарами біля с. Біляївка (1982), відкрите І. Д. Петренком.

ВАРЛАМОВА Ірина Михайлівна (03.07.1971, с. Бук-
варка) – педагог, краєзнавець. Закінчила історичний 
факультет Кіровоградського педагогічного інституту 
(1993). З 1993 р. працює учителем в Підліснянській за-
гальноосвітній школі. Була заступником директора з ви-
ховної роботи. Керує музеєм у Підлісненській загально-
освітній школі. Відкрила археологічне поселення побли-
зу села Підлісне. Автор статті «Заснування військового 
поселення села Підлісне Олександрівського району» 
у збірці «Наш край у ХVІІІ столітті» (2003).

ВЕРБОВА Марія Василівна (25.07.1927, с. Густий 
Чай Кіровоградського району Кіровоградської облас-
ті) – педагог, краєзнавець. Закінчила Кіровоградський 
педагогічний інститут (1950). Працювала вчителем іс-
торії Соснівської семирічної школи, Першобірчанської 
середньої школи, Олександрівської восьмирічної шко-
ли № 3, Олександрівської середньої школи № 1. Була 
членом авторської групи з написання історії Олексан-





школи, вчителем Триліської середньої школи, секрета-
рем парторганізацій колгоспів імені Леніна (с. Триліси) 
та «Росія» (с. Красносілля), інструктором Олександрів-
ського райкому КПУ, відповідальним секретарем район-
ної організації товариства «Знання», завідуючим Олек-
сандрівським районним відділом культури, директором 
Бірківської середньої школи, учителем Олександрівської 
восьмирічної школи № 3. У 1970-х рр. створив музейний 
куточок в Олександрівській восьмирічній школі № 3.

ГРАБОВСЬКИЙ Міхал (Михайло) Антонович (псев-
донім Едвард Тарша) (25.09.1804, с. Золотіїв; тепер 
у складі м. Рівного – 19.11.1863, Варшава, Польща) – 
польський письменник, літературний критик і публі-
цист, представник «української школи» в польській лі-
тературі. Дитячі роки провів в Олександрівці. Навчав-
ся в Умані та Одесі, працював у Варшаві. У 1825–1850 
роках постійно жив в Олександрівці, у 1850–1862 рр. – 
у Києві. У повістях «Коліївщина і степи» (1838), «Гуляй-
пільська станиця» (1840-1841), «Тайкури» (1845-1846), 
«Пан канівський староста» (1856), «Заметіль у степах» 

(1862) та ін. згладжував соціальну боротьбу між українським народом і шлях-
тою. Автор статей «Українські мелодії» (1828), «Про українські народні леген-
ди» (1845) та ін. Був знайомий з багатьма українськими письменниками, лис-
тувався з П. Кулішем, який писав йому в Олександрівку. За деякими відомос-
тями, в 1843 р. до Грабовського в Олександрівку приїздив Т. Г. Шевченко, двічі 
(в 1843 і 1844 рр.) приїздив П. Куліш. 

ГРЕСЬ Петро Родіонович (12.07.1937, с. Іванівка) – 
громадський діяч, організатор музейної справи. Закін-
чив Київський технологічний інститут (1971). Працював 
на шахті в Донецьку (1954–1959). У 1960-1961 рр. був 
інструктором виробничої гімнастики 2-го імені Петров-
ського цукрозаводу в смт Олександрівка. У 1961–1964 рр. 
працював другим, а потім першим секретарем Олексан-
дрівського райкому ЛКСМУ. З 1964 до 2003 р. – робо-
та на 2-му імені Петровського цукрокомбінаті (цукро-
заводі). Трудився робітником, бригадиром, інженером, 

головою профкому, секретарем парткому, заступником директора, начальником 
дитячого табору «Жовтень». Причетний до створення музею трудової слави цу-
крозаводу. Ініціатор встановлення пам’ятної стели на честь Героя Радянського 
Союзу І. Х. Календюка на території табору «Жовтень» у с. Бірки. Був членом 
районної редакційної комісії з написання книги «Історія міст і сіл Української 
РСР. Кіровоградська область».

















КЛЮЄНКО Дмитро Миколайович (03.03.1930, 
с. Родниківка) – український письменник, учений-іс-
торик, член Національної спілки письменників Укра-
їни, кандидат історичних наук, краєзнавець. Закінчив 
Одеський університет (1960), ВПШ при ЦК Компартії 
України (1965). Працював у колгоспі, школі в Родни-
ківці, в єлизаветградківських райкомах комсомолу та 
КПУ, в Олександрівському райкомі КПУ, Кіровоград-
ському обкомі КПУ. Був проректором Кіровоградсько-
го педагогічного інституту, викладачем Черкаського 
і Одеського обласних інститутів удосконалення вчите-

лів. Автор художніх та наукових книг: «Гартовані партією» (1973), «Ступені 
мужності» (у співавторстві з В. Чабаненком, 1975), «Хлопці з нашого села» 
(1979), «В боях за визволення України» (1984), «Лісовичка» (1985), «Перед-
чуття грози (1992), «Слава солдатська» (1994). «Повісті» (1998), «Невигадані 
історії», «Нариси з історії України» (у співавторстві з Л. Фурсенком, 1998), 
«Повінь» (2002). Нариси опубліковано у збірниках «Прославлені у віках», 
«Діти-герої» та ін. Сферою краєзнавчих досліджень є партизанський і підпіль-
ний рух на Кіровоградщині в роки Великої Вітчизняної війни. Автор кількох 
статей у книзі Б. М. Кузика та В. В. Білошапки «Олександрівський меридіан: 
люди, події, час» (2003). Лауреат кіровоградської обласної комсомольської лі-
тературної премії ім. Ю. Яновського та черкаської імені О. Кошового.

КЛЮШНИК Олексій Миколайович (13.11.1924, 
с. Чмирівка Чигиринського району Черкаської облас-
ті) – педагог, краєзнавець. Закінчив географічний фа-
культет Одеського державного університету імені 
І. Мечникова (1962). Учасник Великої Вітчизняної ві-
йни. Працював класоводом Іванівської семирічної 
школи, Новоселицької і Чмирівської початкових шкіл 
(Чигиринський район Черкаської області), учителем в 
Курульській семирічній школі (Харківська область), за-

вучем і учителем Козирівської семирічної школи (Аджамський район Кірово-
градської області), завучем та учителем Букварської восьмирічної школи, Воло-
димирівської середньої школи (Кіровоградський район Кіровоградської облас-
ті), директором Букварської восьмирічної школи. Був членом авторської групи 
по написанню історії села Букварка під час створення книги «Історія міст і сіл 
Української РСР. Кіровоградська область». 

КОБЗАР Володимир Федорович (27.04.1947, с. Восток Макарівського райо-
ну Башкирської АРСР, Російська Федерація) – письменник, журналіст, член 
Національної спілки письменників України. У 1950-х рр. з родиною переїздить 
в Україну: спочатку в с. Матвіївка Чигиринського району Черкаської області, 
а 1956-му – до смт Олександрівка. Закінчив Київський державний університет 



ім. Т. Г. Шевченка (1974). Тепер – помічник президен-
та Національного університету «Києво-Могилянська 
академія». Твори друкувались у журналі «Дніпро», 
газетах «Літературна Україна», «Кіровоградська 
правда», «Молодий комунар». Автор книг «Прову-
лок гвардійський» (1981), «Сіль Чумацького шляху» 
(1989), «Бувалиці» (1993), «Словник фондового рин-
ку» (1999, у співавторстві). Як краєзнавець дослід-
жував питання перебування видатного українського 
поета Т. Г. Шевченка та отамана Нестора Махна на 
Кіровоградщині. Автор краєзнавчих публікацій у пе-

ріодичній пресі, співавтор буклета «Тарас Шевченко і наш край. Туристичні 
маршрути» (1989). 

КОВАЛЕНКО Антоніна Петрівна (22.01.1948, с. Ниж-
чі Верещаки) – педагог, краєзнавець. Закінчила філоло-
гічний факультет Запорізького педагогічного інституту 
(1974). З 1966 р. працює у Триліській загальноосвітній 
школі: вчителем німецької мови, потім української мови 
і літератури, заступником директора з виховної роботи 
(1976–1985), заступником директора з навчально-вихов-
ної роботи (1985–2003). Вчитель вищої категорії. Від-
мінник народної освіти України (1991). 1992 року ство-
рила музей «Світлиця» Триліської загальноосвітньої 
школи. За збереження національних звичаїв і традицій, 

формування патріотичних почуттів учнівської молоді стала лауреатом премії 
Бориса Кузика (2003). Нагороджена медаллю.

КОВАЛЬ Роман Миколайович (10.04.1959, м. Гор-
лівка Донецької області) – письменник, журналіст, гро-
мадський діяч. Закінчив Київський медичний інститут 
(1982). Працював лікарем-інтерном 7-ї клінічної лікарні 
м. Київ, терапевтом 10-ї клінічної лікарні міста Київ, те-
рапевтом, старшим терапевтом та завідуючим поліклі-
нічним відділенням 7-ї (4-ї) клінічної лікарні м. Київ. 
З 1989 р. – член Української гельсінкської спілки, ре-
дактор газети «Прапор антикомунізму», член редколе-
гії газети «Вільне слово», у 1990 р. – редактор газети 
«Визволення», в 1991–1993 рр. – редактор газети «Не-

скорена нація», від грудня 1993 р. – редактор газети «Незборима нація». 
У 1990-1991 рр. – член проводу Української республіканської партії (секретар із 
питань ідеології). Від грудня 1992 р. – заступник голови Всеукраїнського політич-
ного об’єднання «Державна самостійність України», а з 1993 до травня 2003 р. – 
голова об’єднання. Член Національної спілки журналістів України (з 1995 р.). 



Президент Історичного клубу «Холодний Яр» (з 1997 р.). З 1998 р. – член 
Національної спілки письменників України. Автор понад 10 книг, зокрема 
«Отамани Гайдамацького краю. 33 біографії», «Повернення отаманів Гайдамаць-
кого краю», де є матеріал про Олександрівщину. Упорядник, редактор та автор 
передмов (післямов) багатьох книг, зокрема «Героїзм і трагедія Холодного Яру», 
«Кость Блакитний, отаман Степової дивізії», де міститься краєзнавчий матері-
ал про Олександрівщину періоду громадянської війни. Автор понад 700 статей 
у газетах, журналах, альманахах, історичних календарях, енциклопедіях Украї-
ни та української діаспори. Автор циклу радіопередач «Отамани Гайдамацького 
краю» (2000-2001), сценарію документального фільму «Незгасимий вогонь Хо-
лодного Яру», циклу радіопередач «Кубанська Україна» (2002-2003). Неодно-
разово бував на Олександрівщині з метою дослідження історії холодноярської 
повстанської організації, в тому числі біографії отамана Пилипа Хмари.

КОЛЕСНИК К. К. Готував матеріали для нарисів і довідок у книзі «Історія 
міст і сіл Української РСР. Кіровоградська область» (1972).

КОЛІСНИК Василь Трохимович (28.05.1927, с. Со-
снівка) – краєзнавець, член Всеукраїнської спілки крає-
знавців (2005). Закінчив Ярославське училище вій-
ськових політпрацівників, Рязанське піхотне училище. 
У Збройних Силах з грудня 1944 р., прослужив 28 років. 
У званні майора був звільнений у запас. Працював в об-
ласному штабі цивільної оборони, на заводі «Сегмент» 
(до 1990 р.). Допомагав поповненню фондів Олексан-
дрівського районного краєзнавчого музею. Автор публі-
кацій у періодичній пресі про митрополита Івана (Пав-
ловського), статей «Митрополит – мученик за віру» та 

«Дзвони пам’яті» у книзі Б. М. Кузика та В. В. Білошапки «Олександрівський 
меридіан: люди, події, час» (2003). Нагороджений медалями. 

КОЛІСНИК Сергій Васильович (05.03.1920, с. Бірки) – педагог, краєзнавець. 
Закінчив історичний факультет Львівського державного університету імені 
Івана Франка (1946). Учасник Великої Вітчизняної війни. Працював учите-

лем Нижчеверещаківської семирічної школи, штатним 
пропагандистом Олександрівського райкому КП(б)У, 
секретарем Олександрівського райкому ЛКСМУ, кол-
госпником колгоспу «Нове життя» (с. Перші Бірки), 
робітником 2-го імені Петровського цукрокомбінату, 
учителем Першобірчанської, Івангородської, Соснів-
ської семирічних шкіл, учителем Бірківської середньої 
школи. Співавтор рукописної довідки про Бірки Пер-
ші (1963). Нагороджений орденом Вітчизняної війни 
II ступеня (1945), медалями.











мічником Президента Росії з питань промислової 
політики і військово-технічного співробітництва 
з зарубіжними країнами (ВТС). Організував розроб-
ку програми формування системи ВТС Росії в умо-
вах ринкової економіки. Особисто координував ство-
рення нової системи ВТС і відпрацювання політич-
них та фінансових механізмів її функціонування. 
Підтримує тісні контакти з керівниками СНД, регіо-
нів Росії та багатьма представниками високотехноло-
гічного комплексу – генеральними конструкторами, 
директорами найбільших підприємств. Член-корес-
пондент Російської академії наук та дійсний член 

Європейської Академії природничих наук, Академії військових наук Росій-
ської Федерації, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч на-
уки Російської Федерації, лауреат Державної премії Російської Федерації 
в області науки і техніки, генерал-майор. Один із засновників Національ-
ної інноваційної ради, Російської спілки машинобудівників, член Спілки 
по зовнішній та оборонній політиці РФ. Член Спілки письменників Ро-
сійської Федерації. Член Федерації космонавтики Російської Федерації. 
Автор понад 200 монографій, наукових досліджень, підручників та на-
вчальних посібників з питань економіки, фінансів, стратегічного управлін-
ня і прогнозування. В Україні разом з Василем Білошапкою написав кни-
ги «Олександрівка. Погляд крізь віки» (2001), «У плині часу. Енциклопедія 
Олександрівщини» (2002), «Олександрівський меридіан: люди, події, час» 
(2003), що видані окремо українською та російською мовами, книгу «Голов-
ківка – серце Холодного Яру» (2004), «Кіровоградщина: історія та сучас-
ність центру України» (2005). Разом з Надією Стаценко створив навчаль-
ні посібники з англійської мови «Олександрівка. Мій рідний край» (2003) 
та «Олександрівка – моя Батьківщина» (2005). Разом з Людмилою Лит-
вин написав книгу «Олександрівські університети» (2004), підготував на-
вчальний посібник та контурні карти «До цілющих джерел рідної землі. 
Наш край з найдавніших часів і до сьогодення», методичний посібник для 
вчителів «Краєвид» (2006), навчальний посібник з основ православної 
культури «Джерело вічності» (2007). Нагороджений кількома російськими 
державними і церковними орденами і медалями, орденами Української Пра-
вославної Церкви Нестора Літописця (2004) та Святого Володимира (2006). 
Визнавався в Росії «Людиною року» (1995, 1999, 2003), «Особистістю ро-
ку» (2001), «Промисловець-учений року» (2003). Лауреат кіровоградської 
обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова (2002), облас-
ної премії імені Володимира Винниченка (2004). Нагороджений відзнакою 
Олександрівщини «За заслуги перед районом», відзнакою громадської 
організації «Земляцтво Олександрівщини». Почесний житель смт Олек-
сандрівка.









МАЗЕНКО Віктор Софронович (03.04.1927, с. Хай-
нівка) – педагог, краєзнавець. У 1953-1954 рр. навчався 
на історичному факультеті Кіровоградського педагогіч-
ного інституту, а потім в Одеському державному уні-
верситеті імені І. Мечникова, який закінчив у 1966 р. 
Учасник Великої Вітчизняної війни. Працював у Хирів-
ському райкомі комсомолу (1952-1953), учителем Крас-
носілківської восьмирічної школи, інструктором Олек-
сандрівського райкому КПУ, завучем, учителем Ясину-
ватської восьмирічної школи, директором Розумівської 
восьмирічної школи, Олександрівської середньої школи 

робітничої молоді, заступником директора Олександрівської середньої школи-
інтернату, директором Олександрівської восьмирічної школи № 3, Олександрів-
ської середньої школи № 1, Новоосотської восьмирічної школи, вихователем 
Олександрівської середньої школи-інтернату, Олександрівської восьмирічної 
школи № 4, учителем Олександрівської середньої школи-інтернату. Працював 
над історією села Ставидла, збирав документи для написання історії сіл Крас-
носілка та Хайнівка.
 

МАЗЕНКО Ганна Софронівна (01.05.1917, с. Хай-
нівка – 28.06.1995, смт Олександрівка) – педагог, крає-
знавець. Закінчила чотири курси мовно-літературного 
факультету Київського педагогічного інституту імені 
М. Горького (1938). Була остарбайтером. Працювала 
учителем Пиївської та Кодомської шкіл (Ржищівський 
район Київської області), Ясинуватської семирічної і 
Ставидлянської восьмирічної шкіл. Була членом автор-
ської групи по написанню історії села Ставидла під час 
створення книги «Історія міст і сіл Української РСР. 
Кіровоградська область». 
 

МАРЧЕНКО Олександр Трифонович (14.04.1928, 
с. Родниківка – 29.01.2000, там само) – педагог, краєзна-
вець. Закінчив факультет фізичного виховання Кірово-
градського педагогічного інституту (1964). Після закін-
чення Родниківської середньої школи з 1945 р. працю-
вав бригадиром тракторної бригади. В 1950–1955 рр. – 
вихователь дитячого будинку в с. Цвітне, одночасно на-
вчався в Олександрійському педагогічному училищі. 
З 1955 р. – учитель фізичного виховання, а з 1966 до 
1988 р. – директор Родниківської середньої школи. 



Готував матеріали для довідки про Родниківку у книзі «Історія міст і сіл Україн-
ської РСР. Кіровоградська область» (1972).

 МЕЛЬНИК Василь Миколайович (07.01.1902, 
с. Красносілка – 19.05.1975, там само) – педагог, крає-
знавець. Закінчив Тверський педагогічний інститут. 
Учасник Великої Вітчизняної війни. З 1944 до 1962 р. 
працював у Красносілківській середній школі. Актив-
ний учасник художньої самодіяльності. Запрошувався 
на роботу в Закарпатський народний хор. Досліджував 
історію села Красносілка. 
 
 

  
МИКОЛЕНКО Роман Микитович – педагог, краєзнавець. Працював учите-
лем Єлизаветградківської середньої школи. Один з авторів рукописної історії 
смт Єлизаветградка (1965). Брав участь у створенні Музею історії смт Єлиза-
ветградка, на громадських засадах був його першим директором.
 

МОСКАЛЕНКО Михайло Данилович (01.09.1922, 
с. Бірки) – педагог, краєзнавець. Закінчив природничий 
факультет Херсонського педагогічного інституту імені 
Н. Крупської (1962). Учасник Великої Вітчизняної вій-
ни. Працював слюсарем по ремонту паровозів та поміч-
ником машиніста паровоза на станції Миколаїв, учите-
лем Олександрівської середньої школи, завучем Іванго-
родської семирічної школи, учителем Другобірківської 
семирічної школи, Першобірківської середньої школи, 
учителем і завучем, директором Олександрівської шко-
ли робітничої молоді, головою колгоспу імені Леніна, 

директором Бірківської середньої школи. Нагороджений орденом Червоної Зір-
ки, багатьма медалями, в тому числі «За відвагу» та «За бойові заслуги». Був 
членом районної авторської групи під час створення книги «Історія міст і сіл 
Української РСР. Кіровоградська область». 

МУХА Іван Іванович (01.06.1924, с. Флярківка 
Кам’янського району Черкаської області – 12.05.1994, 
м. Кам’янка, похований у с. Флярківка) – журналіст. 
Закінчив Львівський державний університет ім. Івана 
Франка (1966). Працював у газетах Новоукраїнки, Олек-
сандрівки, Кам’янки. З 1958 до 1972 р. завідував відді-
лами сільського господарства, партійного життя, листів, 
був заступником редактора олександрівської районної 
газети «Вперед» («Радянський патріот», «Шлях до ко-



мунізму»). Входив до складу робочої (авторської) групи при районній редколе-
гії книги «Історія міст і сіл Української РСР. Кіровоградська область». Готував 
матеріали для нарисів і довідок у цьому виданні. 

НИКИФОРОВ Василь Миколайович (1832, м. Олександрія – 1908) – свяще-
ник, краєзнавець. Закінчив Херсонську духовну семінарію (1855), рукопокладе-
ний у священики Успенського собору в Олександрії (з 1858 р.). Викладав Закон 
Божий в Олександрійській жіночій прогімназії (з 1874 р.) та повітовому учи-
лищі. Наглядач за церковнопарафіяльними школами Олександрійського повіту 
(з 1884 р.). З 1890 р. – голова Олександрійського повітового відділення Єпар-
хіальної Училищної Ради, настоятель Олександрійського собору, протоієрей 
(з 1893 р.). З 1899 р. – духівник та законовчитель Одеської семінарії. Член Одесь-
кого товариства історії та давнини, член Імператорського археологічного товари-
ства. Автор історико-краєзнавчих праць «Нариси Олександрійського повіту Хер-
сонської губернії» (1876), «Матеріали до вивчення церков в Олександрійському 
повіті», «Матеріали до вивчення історії церков м. Єлисаветграда». Перші дві пра-
ці містять цікаві факти з історії півдня нинішнього Олександрівського району.
 

НІКОЛЕНКО Микола Степанович (09.05.1920, 
с. Нерубайка – 09.10.2003, смт Олександрівка) – скульп-
тор, художник. Закінчив Севастопольське училище зеніт-
ної артилерії (1941). Учасник Великої Вітчизняної війни. 
Після війни навчався у Вищій офіцерській школі при ар-
тилерійській академії ім. Ф. Е. Дзержинського, служив 
у повітрянодесантних військах (до 1953 р.). Працював 
учнем у Художньому фонді РРФСР. Самостійно опану-
вав професії скульптора, художника. Автор кількох со-
тень творчих робіт, серед яких пам’ятники В. І. Леніну в 

Красносілці, Т. Г. Шевченку в Олександрівці. Оформлював музеї, зокрема Му-
зей історії Олександрівського району (тепер – Олександрівський районний крає-
знавчий музей), будинки культури, підприємства. Автор ряду статей на краєзнав-
чу тематику. Нагороджений трьома орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни 
II ступеня, Богдана Хмельницького III ступеня, багатьма медалями.

ОПАНАСЕНКО Петро Тимофійович (19.10.1923, с. Підставки Гельмязів-
ського району Полтавської обл., нині Золотоніський район Черкаської обл.) 
– педагог, краєзнавець. Закінчив філологічний факультет Черкаського педаго-
гічного інституту (1948). На початку Великої Вітчизняної війни Петра Тимофі-
йовича було мобілізовано на оборонні роботи на лівому березі Дніпра. Під час 
окупації Гельмязівського району німецько-фашистськими загарбниками його 
батько та брат Іван були розстріляні каральними загонами СС. Він сам ледве 
зміг уникнути відправки до Німеччини. У квітні 1943 р. став остарбайтером, 
але зміг втекти з табору, розташованого біля м. Шаків (Польща). У 1943 р. мо-
білізований до Радянської Армії. Брав участь у форсуванні Дніпра, отримав 















Після відставки в 1863 р. продовжував займатися краєзнавством. З 1856 р. – 
член-кореспондент Петербурзької академії наук. Автор майже 300 творів. Пе-
реважна більшість праць присвячена історії та статистиці Південної України 
ХVІІІ-ХІХ століть, Запорозької Січі («Хронологічний огляд історії Новоросій-
ського краю», 1836–1838; «Перше тридцятиріччя міста Одеса», 1837; «Історія 
Нової Січі або нового Коша Запорозького», 1841, 1846, 1885-1886; «Досвід ста-
тистичного опису Новоросійського краю», 1850–1853; «Наезды гайдамак на 
Западную Украйну в 18 в.», 1845). Автор численних публіцистичних статей, 
історичних романів. Висвітлював події української історії з позицій російської 
офіційної науки. Романтичний підхід до вивчення козацтва призвів до деякої 
ідеалізації Запорожжя. Негативно оцінював гайдамацький рух, однак під час 
співпраці з журналом «Киевская старина» (1880-ті роки) погляди зазнали пев-
ної еволюції. Цінним історичним джерелом є неопублікований щоденник, який 
він вів протягом 1830–1990-х років. У кількох працях містяться відомості про 
Сентове (Родниківку), Федвар (Підлісне), Буковар (Букварку) – села нинішньо-
го Олександрівського району. 
 
СМАЛИУС Олексій Микитович (1905) – педагог, краєзнавець. Закінчив учи-
тельський інститут. Працюючи директором Іванівської восьмирічної школи, 
проводив краєзнавчі дослідження села Іванівка.
 

СМОЛЕНЧУК Микола Кузьмович (03.07.1927, 
м. Бобринець – 14.01.1993, м. Кіровоград) – прозаїк 
і літературознавець, член Спілки письменників Украї-
ни (з 1963 р.), краєзнавець. Закінчив філологічний фа-
культет Кіровоградського педінституту (1954). Працю-
вав учителем, директором школи, викладачем Луцького 
та Кіровоградського педінститутів. Кандидат філоло-
гічних наук, доцент. Автор повістей «Степи полинові» 
(1961), «Степівчани» (1963); «Родня» (1968); нарисів 
«Хутір Надія», «Кіровоград» (1967); романів «Сиве по-
коління» (1965), «Ой літав орел» (1969), «Білі бланке-
ти» (1985); науково-популярної розвідки «Марко Кро-
пивницький і його рідний край» (1971) та численних 
інших публікацій. Ініціатор проведення експедиції по 
Тясмину (1970). Збирав фольклорний матеріал на тери-
торії Олександрівського району. У творах використані 
олександрівські мотиви. 
 
СТАЦЕНКО Надія Іванівна (20.05.1950, м. Каскелен, 
Казахстан) – учитель. У 1956 р. сім’я переїхала до Олек-
сандрівки. Закінчила Черкаський педагогічний інсти-
тут ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією (1972). 
З того часу працює вчителем англійської мови в школах 























середньої школи (Новоукраїнський район Кіровоград-
ської області), вихователем і учителем Олександрійської 
школи-інтернату, другим секретарем Олександрійсько-
го міському ЛКСМУ, директором Олександрійської 
школи робітничої молоді № 2, Олександрійської шко-
ли-інтернату, Олександрійської середньої школи № 17, 
Олександрівської школи-інтернату, учителем Олексан-
дрівської школи-інтернату, Олександрівської середньої 
школи № 1, завідуючим Олександрівським районним 
методичним кабінетом. Як науковець займався орні-
тологією. Автор понад 30 друкованих робіт, зокрема в 
журналах «Биология в школе», «Химия в школе», «Ра-

дянська школа», «Початкова школа», «Вестник зоологии», наукових збірниках. 
Автор наукових статей «Кільчаста горлиця на Кіровоградщині» (1973), «Осо-
бливості гніздування горлиці кільчастої» (1976), «Розповсюдження білого ле-
леки в Кіровоградській області» (1977, у співавторстві) та інших. Автор книги 
«Цікава зоовікторина» (1969), праць «Методичні рекомендації по вивченню 
і збагаченню фауни Кіровоградщини» (1974), «Чорний ліс. Методичні реко-
мендації по використанню краєзнавчого матеріалу на уроках географії» (1976), 
упорядник бібліографічних покажчиків «Генерал М. М. Раєвський – герой Віт-
чизняної війни 1812 року» (1977, у співавторстві), «Чорний ліс» (1977, у спів-
авторстві), «Природа Середнього Придніпров’я» (1977), багатьох публікацій 
у періодичній пресі з питань біологічного краєзнавства. Одним з перших систе-
матично досліджував природу Олександрівщини. Нагороджений медаллю.

ЯСТРЕБОВ Володимир Миколайович (1855, с. Кри-
ва Лука Самарського повіту Самарської губернії – 1899, 
Херсон) – історик, педагог, археолог, краєзнавець, 
фольклорист. По закінченні гімназії (у 1872 р.) навчав-
ся в Новоросійському університеті в Одесі (1872–1876) 
на історичному факультеті. З 1883 р. працював у Єли-
саветградському земському вищому реальному учили-
щі на посаді викладача, заявив про себе як про тала-
новитого науковця. Багато його статей і розвідок дру-
кувалися в «Киевской старине». Найзначніші праці: 
«Опыт топографического обозрения древностей Хер-
сонской губернии», «Материалы по этнографии Ново-

российского края. Елисаветградский и Александрийский уезды». З ініціативи 
В. М. Ястребова при Єлисаветградському реальному училищі було відкрито 
музей, від якого веде свій початок нинішній Кіровоградський обласний крає-
знавчий музей. Учений досліджував етнографію в селах Сентове (Родниківка), 
Красносілля, Єлизаветградка. На Кіровоградщині встановлено обласну крає-
знавчу премію ім. Володимира Ястребова. Серед її лауреатів вихідці з Олек-
сандрівщини А. М. Юрченко (1996), Б. М. Кузик та В. В. Білошапка (2002).
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ІВАНІВКА ІВАНІВКА 
Село, підпорядковане Староосотській сільській раді. 
У селі встановлені пам’ятник на могилі радянських воїнів, загиблих у ро-

ки Великої Вітчизняної війни. Тут збереглась дерев’яна церква – пам’ятка 
архітектури місцевого значення, збудована на кошти київського губернатора 
І. І. Фундуклія.

В Іванівці народився Герой Радянського Союзу Д. Т. Гуляєв, заслужений 
журналіст України Л. І. Титаренко, жили декабристи О. В. та Й. В. Поджіо, по-
бував декабрист В. М. Ліхарев. 

КРАСНОСІЛКА КРАСНОСІЛКА 
Село, центр сільської ради. 
Встановлені пам’ятники трудової слави (трактор «Універсал»), на могилах 

радянських воїнів, загиблих у роки Великої Вітчизняної війни, землякам, за-
гиблим у Великій Вітчизняній війні, В. І. Леніну, два пам’ятних знаки жертвам 
голодомору 1932-1933 років.

У селі народились доктори медичних наук, професори Валентин Якович 
Витріщак та Василь Якович Витріщак. У Красносілці збирав українські народ-
ні пісні польський композитор Кароль Шимановський, жив видатний біолог, 
лауреат Нобелівської премії І. І. Мечников. 

КРАСНОСІЛЛЯ КРАСНОСІЛЛЯ 
Село, центр сільської ради.
У селі встановлені пам’ятники на могилах радянських воїнів, загиблих 

у роки Великої Вітчизняної війни, землякам, загиблим у Великій Вітчизняній 
війні, В. І. Леніну, встановлена меморіальна дошка на честь створення влітку 
1918 року партизанського загону, який активно боровся проти австро-німець-
ких окупантів, Героя Радянського Союзу С. О. Німенка, пам’ятний знак жерт-
вам голодомору 1932-1933 років. 

У селі народились Герой Радянського Союзу С. О. Німенко, народна артист-
ка України Г. С. Пащенко, заслужений артист України, артист театру В. І. Зіно-
ватний.

У Красносіллі проводив етнографічні дослідження вчений В. М. Ястребов, 
проходив військову службу російський поет Афанасій Фет, перебував тричі Ге-
рой Радянського Союзу І. М. Кожедуб. 







ПОДОРОЖУЮЧИ СТЕЖИНАМИ РІДНОГО КРАЮ

 НЕСВАТКОВЕ НЕСВАТКОВЕ 
Село, центр сільської ради. 
Тут встановлений пам’ятник на могилі радянських воїнів, загиблих у роки 

Великої Вітчизняної війни, землякам, меморіальна дошка на честь Героя Ра-
дянського Союзу Ц. С. Росковинського, пам’ятний знак жертвам голодомору 
1932-1933 років.

У селі проживають переселенці із зони радіоактивного забруднення внаслі-
док аварії на Чорнобильській АЕС із Житомирської області. 

ПІДЛІСНЕ ПІДЛІСНЕ 
Село, центр сільської ради. 
У селі встановлені пам’ятники народному артисту СРСР Г. П. Юрі, пам’ятни-

ки на могилах радянських 
воїнів, загиблих у роки Ве-
ликої Вітчизняної війни, 
землякам, загиблим у Ве-
ликій Вітчизняній війні, 
піонерам-героям, зака-
тованим німецько-фа-
шистськими загарбника-
ми 1943 року, пам’ятний 
знак жертвам голодомору 
1932-1933 років.

Тут народились актори українського театру народний артист СРСР 
Г. П. Юра, народні артисти України Т. П. Юра, О. П. Юра-Юрський, заслужена 
артистка України Т. П. Юрівна, Герой України, український хоровий диригент, 
народний артист СРСР, дійсний член-засновник Академії мистецтв України 
А. Т. Авдієвський. 

У Підлісному проживав ліберальний народник, артільний батько М. В. Ле-
витський, який організував у селі першу в Україні та одну з перших у Європі 
землеробську артіль (1894 рік). 

РОДНИКІВКА РОДНИКІВКА 
Село, центр сільської ради. 
Встановлені пам’ятники на могилах радянських воїнів, загиблих у роки 

Великої Вітчизняної війни, землякам, загиблим у Великій Вітчизняній війні, 
меморіальна дошка на честь повного кавалера ордена Слави М. І. Павліченка, 
пам’ятний знак жертвам голодомору 1932-1933 років. 

У Родниківці народився Герой Радянського Союзу А. А. Антонов. У селі 
в липні 1919 року за наказом отамана Н. І. Махна вбито отамана М. О. Григор’єва.



РОЗУМІВКА РОЗУМІВКА 
Село, центр сільської ради. 
У селі встановлені пам’ятники на 

могилі радянських воїнів, загиблих у ро-
ки Великої Вітчизняної війни, земля-
кам, загиблим у Великій Вітчизняній 
війні, пам’ятний знак жертвам голодо-
мору 1932-1933 років. 

У селі знаходиться пам’ятка містобу-
дування і архітектури України – Хрес-
товоздвиженська церква, де поховані в 
усипальні герой Вітчизняної війни 1812 
року, генерал М. М. Раєвський та члени 
його родини. Церква-усипальня спору-
джена в 1833–1855 роках. 

Поблизу села у колишньому лісі Ра-
євського поховані борці за волю Укра-
їни – отаман Чорний Ворон (колишній 
студент Катеринославського гірничо-
го інституту Микола Скляр) та його 

в нерівному бою з переважаючими си-
лами 1-ї Кінної армії Семена Будьон-
ного. З тих пір це лісове урочище міс-
цеве населення називає Чорним Воро-
ном. На могилі встановлено дерев’яний 
дубовий хрест. 

У селі діє Народний музей історії 
села Розумівка. У селі народився доктор 
біологічних наук М. Г. Сметана.

На знімках: Хрестовоздвиженська церква (вгорі); на Святу Покрову в урочищі 
Чорний Ворон зібрались гості, щоб вшанувати пам’ять отамана Чорного Воро-
на (Миколи Скляра) та трьохсот його козаків, які полягли у бою за волю України 
(2005 рік); ставок в центрі села (внизу).

побратими, які загинули у 1920 році 































ДАВНЯ ЗЕМЛЯ КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ 

Ñâÿòî-Òðî¿öüêèé Ìîòðîíèí-
ñüêèé ìîíàñòèð çàéìàº ï³â-
äåííó ÷àñòèíó ñê³ôñüêîãî 
ãîðîäèùà. Çà ëåãåíäîþ â³í 
çàñíîâàíèé çà 36 ðîê³â 
äî Áàòèºâîãî íàøåñòÿ, 
òîáòî 1204 ðîêó. Ìîíàñòèð 
çàñíóâàâ ïåðåÿñëàâñüêèé 
ºïèñêîï Ïàâëî íà çåìëÿõ, 
äàðîâàíèõ êíÿæíîþ Ìîòðî-
íîþ.

Документальна ж історія монастиря 
починається з 1568 р. Особливого роз-
квіту монастир досягає в 1620-1621 рр., 
коли отримує Універсали гетьмана Пет-
ра Сагайдачного і користується покро-
вительством козаків.

З Мотронинським монастирем по-
в’язана славна сторінка боротьби укра-
їнського народу за свободу в XVIII ст. 
У той час ігуменами монастиря були 
Ігнатій (Сахненко) (1717–1753) та Мел-
хиседек Значко-Яворський (1753–1768). 
Холодний Яр, пересічений ярами і вкри-
тий густим лісом, слугував надійним 
прихистком для навколишнього на-

Меморіальна 
дошка на честь 
М. Знáчко-Яворського

Мотронинський монастир
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На високо-
му правому 
березі річки Тяс-
мин знаходиться 
один з найстаріших 
пам’ятників Кам’янки, 
що зберігся з садиби Да-
видових – «Зелений бу-
диночок». Він споруджений 
на початку XIX століття. Тут 
розміщувалися частина біб-
ліотеки, більярдна. Тут зби-
ралися декабристи для об-
говорення найважливіших 
політичних питань. Части-
ми гостями були герої Віт-
чизняної війни 1812 року 
генерали Микола Раєв-
ський, Олексій Єрмо-
лов і прославлений 
партизан поет Де-
нис Давидов.

















А НАВКОЛО ТЕЖ ПОВНО ДИВИНИ...

(історія від найдавніших часів до початку XX століт-
тя), «Кіровоградщина в роки Другої світової війни», 

«Чорнобиль: біль, тривога».
На основі використання меморіальних речей 

визначного земляка – політичного діяча, пись-
менника, художника В. К. Винниченка, які були 
передані у 1992 році з Франції, створено вистав-
ку «Володимир Винниченко. Повернення».

1994 року музей успадкував колекцію відомо-
го збирача старожитностей Олександра Ільїна, 
у якій – шедеври іконопису і сакрального мистец-
тва XVI–XIX століть, срібний кухоль роботи 
І. Равича початку XVIII століття, твори живо-
пису, скульптури, меблі різних епох і стилів. 
Усі вони широко використовуються в експо-
зиційно-виставковій діяльності.

У виставкових залах щорічно розгорта-
ється понад 40 виставок, створених на осно-
ві власних зібрань, приватних колекцій, 
матеріалів культурних центрів інших міст 
України і зарубіжжя.

1993 року музей ініціював заснування 
обласної краєзнавчої премії імені Воло-
димира Ястребова; щорічно у Міжнарод-
ний день музеїв відбувається урочисте 
відзначення переможців конкурсу на її 
здобуття.

1956 року для увічнення пам’яті Іва-
на Карповича Тобілевича (Карпенка-Ка-
рого) у мальовничому куточку, створе-
ному роками творчої праці драматурга, 
було відкрито філію Кіровоградського 
обласного краєзнавчого музею – за-
повідник-музей «Хутір Надія».

1982 року, до 100-річчя засну-
вання українського театру корифеїв, 
відбулося відкриття відділу облас-
ного краєзнавчого музею – літе-

Одна з кам’яних баб 
біля Кіровоградського об-
ласного краєзнавчого музею















СКАРБИ КІРОВОГРАДСЬКИХ МУЗЕЇВ

1982 року, до 100-річчя заснування українського театру корифеїв, віднов-
лено будинок драматурга, що був зруйнований 1944 року. Напередодні відзна-
чення 150-річного ювілею драматурга в ньому відкрито нову театрально-літе-
ратурну і меморіальну експозицію.

У фондах зібрань заповідника-музею «Хутір Надія» більше 2 тисяч предме-
тів, значна частина з яких передана сім’єю Тобілевичів-Тарковських.

Щорічно Хутір Надія відвідують понад 4 тисячі гостей з різних регіонів 
України та зарубіжжя.

Ще однією родзинкою заповідника незабаром стане музей хореографії.

Заповідник-музей І. К. Карпенка-Карого «Хутір Надія» 
27634, Кіровоградський район, с. Миколаївка.

Телефон (0522) 22-15-39.

Ó Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ² ÌÎÆÍÀ ÒÀÊÎÆ Â²ÄÂ²ÄÀÒÈ:

ì³ñüêèé Ë³òåðàòóðíî-ìåìîð³àëüíèé ìóçåé ². Ê. Êàðïåíêà-
Êàðîãî (Òîá³ëåâè÷à) (âóë. Òîá³ëåâè÷à, 16. òåë. 23-51-91),
ì³ñüêèé Ìóçåé ìóçè÷íî¿ êóëüòóðè ³ìåí³ Ê. Øèìàíîâñüêîãî 

(âóë. Ãîãîëÿ, 42, òåë. 24-62-51),
Õóäîæíüî-ìåìîð³àëüíèé ìóçåé Î. Î. Îñìüîðê³íà 

(âóë. Ëåí³íà, 89, òåë. 22-46-95),
Íàðîäíèé ìåìîð³àëüíèé ìóçåé Ã. Ã. Íåéãàóçà 

(âóë. Äçåðæèíñüêîãî, 65, òåë. 22-25-33),
Ìóçåé ³ñòîð³¿ ìåäèöèíè òà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ê³ðîâîãðàä-

ñüêî¿ îáëàñò³ (ïðîâ. Ïðàâäè, 90, îáëàñíà ë³êàðíÿ, 
òåë. 55-13-05),

Ìóçåé ³ñòîð³¿ ïîæåæíî¿ ñïðàâè Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³ 
(âóë. Ïàøóò³íà, 1, òåë.: 22-19-25, 29-71-37),

Ìóçåé ³ñòîð³¿ ðîçâèòêó àâ³àö³¿ (âóë. Äîáðîâîëüñüêîãî, 1, 
òåë. 29-47-21),

Ìóçåé ñïîðòèâíî¿ ñëàâè Ê³ðîâîãðàäùèíè 
(âóë. Âåðõíüî-Ïåðìñüêà, 1, òåë.: 24-03-46, 24-03-42).

Використані джерела та література
Каменка. – Черкассы, 1986.
Національний історико-культурний заповідник «Чигирин»: історія, сьогоден-
ня, майбуття. – Черкаси–Чигирин, 2002.
Кузик Б. М., Білошапка В. В. Кіровоградщина: історія та сучасність центру
України. В 2 т. – Д., 2005. – Т. 1.
Кузик Б. М., Білошапка В. В. Головківка – серце Холодного Яру. – Чиги-
рин, 2004.









до Молдавії в 1620 році. Похід до всього виявився ще й невдалим. У битві під 
Цецорою польська армія зазнала повного розгрому: врятувалося трохи біль-
ше двох тисяч жовнірів і слуг, а решта, вісім тисяч, загинула або потрапила 
в полон. Серед загиблих був і чигиринський підстароста. Що ж до Богдана, то 
доля закинула його в Стамбул, де він, як сам висловлювався, «лютої неволі два 
роки зазнавав» [7, с. 44]. Перебування в полоні не минало даремно: вивчались 
турецька мова, історія, мусульманські звичаї, заводились особисті знайомства, 
які згодом, за гетьманування, вміло використовувалися. 

Суворі випробування гартували вдачу молодого козака. Яким чином йому 
вдалося здобути волю, напевне сказати важко. За одними даними, він був ви-
куплений матір’ю. За іншими, козаки обміняли його на турецьких бранців. Сам 
же Богдан Хмельницький згадував, що «Господь Бог з цієї неволі визволити 
зволив». То ж, можливо, і втеча…

У 1622 році, повернувшись додому, Хмельницький успішно розвиває успад-
кований від батька маєток у Суботові та одночасно відновлює службу у складі 
козаків Чигиринського полку. Хоча він, як син загиблого в бою чигиринського 
підстарости, міг зайняти якусь із адміністративних посад Чигиринського ста-
роства. П’єр Шевальє свідчить: «Вступивши замолоду до козацького війська 
простим козаком, він дослужився до рангу сотника» [12, с. 75]. До опанованих 
раніше польської, латинської та турецької мов додаються ще татарська і росій-
ська. Загалом Богдан Хмельницький знав п’ять іноземних мов. 

Козацький шматок хліба добувався надзвичайно тяжкою працею і був соло-
ним від поту та крові. Таке життя міг витримати не кожен, але за умов постійної 
і незатихаючої боротьби зі Степом, яка розпадалась здебільшого на незліченні 
сутички на сторожових постах, серед степів і плавнів, кожен козак прагнув до 
здобуття воєнної майстерності як до гарантії життя або, принаймні, його макси-
мального продовження. Саме до таких людей, «які звикли шаблею собі шматок 
хліба добувати» [7, с. 45], і зараховував себе Богдан Хмельницький.

Знову ж таки і теж на жаль, про цю сторінку життя Богдана Хмельницького 
з історичних джерел нам майже нічого не відомо. Коротке резюме з цього при-
воду свого часу зробив польський хроніст Пасторій: «Він був здавна козаком 
і в давніших війнах добув військовий досвід» [7, с. 45]. Щоб висвітлити рівень 
індивідуальної воєнної підготовки козака Хмельницького, вдамося до логічної 
реконструкції. 

У ті часи, як писав М. Капустянський, «перед, керуючу ролю серед козац-
тва, вела Запорозька Січ, – військовий, політичний і національний осередок 
для всіх українських земель. У ньому майже всі козаки здобували уміння вій-
ськової штуки. Взагалі це була теоретично-практична військова школа» [5, с. 7]. 
Є відомості, що певний час тут перебував Б. Хмельницький.

Воєнна підготовка включала в себе: прийоми рукопашного бою, викорис-
тання холодної (шабля, спис, бердиш, келеп, чекан, ножі метальні та захалявні, 
лук) та вогнепальної (від пістоля до гармати) зброї, навички фортифікації, мор-
ської справи та невідкладної медичної допомоги, школу верхової їзди, маску-
вання, розвідку тощо. Не треба думати, що кожен козак, ідучи в бій, похід або 



дозор, брав із собою всю перелічену зброю і був оснащений як панцирник. Не-
даремно, наприклад, в Китаї і Японії справжнім майстром бойових мистецтв 
вважають тільки ту людину, котра може за необхідності використати як зброю 
будь-яку річ, що знаходиться в межах досяжності. Але шаблю – «сестрицю, 
неньку-рідненьку, панночку молоденьку, козацькую матір» – мав кожен козак 
і була вона основним видом холодної, «чесної» зброї, яка застосовувалась дуже 
ефективно. «Як рубне кого, то так надвоє і розсіче – одна половина голови 
сюди, а друга – сюди» [13, с. 217]. «Кількадесятьох (козаків), роздягнувшись 
донага, перепливши Дніпро з голими шаблями, підійшли під ворожі шанці 
й повбивали там багато народу» – оповідав польський очевидець [11, с. 15]. 
Існує східний принцип підбору шаблі: якщо ти взяв її в руку і нею хочеться 
рубонути – вона по тобі. Саме такий інструмент і мав рубака-професіонал. 
Особливо цінувались шаблі з дамаської сталі – «домахи». Витворився навіть 
окремий тип шаблі – козацька (синтез захищеної західної зброї і полегшеної 
східної). Досконале володіння «козацькою матір’ю» потребувало надзвичай-
ної уваги: для того, щоби прийом фехтування відклався на рівні рефлексу, 
його треба було повторити щонайменше декілька тисяч разів. А додайте, що 
козак прагнув до володіння шаблею не тільки, наприклад, правою рукою, а й 
лівою, або обома одночасно. 

Прямих свідчень про те, якій зброї (крім шаблі, звісно) віддавав перевагу 
Богдан Хмельницький, ми не знаємо, однак опосередковано про нього як во-
їна свідчить опис герцювання його сина Тимоша у 1653 році. «Він спочатку 
стріляв з лука правою рукою, а потім лівою, рубав і колов шаблею, після того 

У Суботові



стріляв з рушниці, обома руками метав військові знаряддя з-під черева свого 
коня і вбивав ворогів. Словом, він перебере бувало всю зброю, якою завжди 
обвішаний, поки не знищить перед собою всіх неприятелів. Ага казначейства 
і капіджі-баши, котрі прибули з Костянтинополя, щоби перехилити справу на 
користь султана, і знаходились при новому беї, були свідками цих подвигів 
і були вражені мистецтвом Тимоша у верховій їзді і хоробрості. Ніхто не міг 
в нього влучити з рушниці або іншою зброєю – такий він був майстерний 
у гарцюванні і з швидкістю блискавки обертався навколо тулуба свого коня» 
[1, с. 106-107]. Зауважимо, що юнак мав 21 рік від народження, а першим його 
вчителем був батько. 

Як бачимо, козак був досконалим у веденні війни, а значні фізичні наванта-
ження не могли не відбитися на зовнішності. Матеріали досліджень цвинтаря 
ХVІІ століття у Чигирині свідчать, що тодішнє чоловіче населення краю від-
значалося міцною будовою кістяка з добре розвиненим рельєфом м’язів. Най-
вищий зріст становив185–189 сантиметрів (зафіксовано у кількох випадках), 
а середній – 173,7 сантиметра [4, с. 118]. Зовсім по-іншому тепер сприймається 
опис Богдана Хмельницького в реляції А. Віміни: «На зріст скоріше високий, 
ніж середній, широкий у костях, сильної будови» [7, с. 54]. Додаткову інфор-
мацію з цього приводу надає шабля, що належала гетьману і демонструвалася 
на виставці в Чигирині у 2002 році. Довжина її леза становить 87,4 санти-

метра [8, с. 74]. Все це разом до-
зволяє твердити про зріст у межах 
180–189 сантиметрів. А яку руку 
треба мати, щоби вільно володіти 
нагаєм із діаметром руків’я 4 см!

Стосовно іконографії Б. Хмель-
ницького насамперед зауважимо, 
що на сьогодні не відомо жодного 
прижиттєвого портрета гетьмана. 
Більшість його портретів написа-
но із гравюри голландського ху-
дожника Вільгельма Гондіуса, яка 
визнається найбільш реальним та 
вдалим зображенням Богдана. 

Цікава деталь, гравюра ство-
рювалася не раніше середини 
ХVІІ – початку ХVІІІ ст. із де-
тально виписаного оригіналу, 
найімовірніше малюнка, автором 

Богдан Хмельницький. 
Гравюра на міді В. Гондіуса. 
Середина ХVІІ – початок 
ХVІІІ століття

























СВІТЛО ПРАВОСЛАВ’Я НА ОЛЕКСАНДРІВЩИНІ

у 1930-х роках зберігалась у колекції Національного музею у Львові. Розділ, 
де описана церква, має назву «Rewizia Namiesnictwa Smilanskiego prezez nas 
Komissarzow Duchownych na rewizię od Je-o Mci Oyca Eppa Lwowskiego Ducho-
wnego w kozdey Cercwi expedyowana Tegoz roku y na tey rewizuey Namiesnictwo 
Czeherynskie opisało się». Документ з’явився у зв’язку з намаганнями уніатів 
перебрати юрисдикцію над храмами Чигиринщини. 1700 року львівський вла-
дика Шумлянський прийняв унію і під його юрисдикцію перейшли Поділля й 
Брацлавщина, як частина львівського єпископства. З Поділля уніати спробували 
опанувати й Київщиною, аж до Дніпра. Та ці намагання отримали опір серед 
місцевих священиків [5].

1925 року, як свідчать «Анкетні листи обслідування та опис матеріалів архів-
них частин церков Олександрівського району», у храмі ще зберігались сповідні 
книги з 1799 року. У цьому ж документі вказується, що Свято-Миколаївська церк-
ва вже існувала до 200 років тому, тобто на початку ХVІІІ століття [6]. Храм зга-
дується в одному з документів, датованих 1778 роком [7]. Найдавніша метрична 
книга церкви, що збереглась до нашого часу в архівах, датована 1786 роком [8]. 
Там можна знайти й ім’я священика. Це був Іоанн Євстафієв. У 1793 році свяще-
ником був отець Василь [9]. 1798 року службу Божу правив Матвій Фросин [10].

Öåðêâà ó Á³ðêàõ ðîçòàøîâàíà â ìàëüîâíè÷³é ì³ñöåâîñò³ íåïî-
äàë³ê â³ä ë³ñó, â îòî÷åíí³ äåðåâ. ²ç çàõ³äíîãî áîêó äî ñïîðóäè 
ïðèëÿãàº òðèÿðóñíà äçâ³íèöÿ, ÿêà º âåðòèêàëüíîþ äîì³íàí-
òîþ êîìïîçèö³¿ öåðêâè. ¯¿ ñêëåï³ííÿ âèêîíàíå ç ìåòàëåâîãî 
êàðêàñó, «çàøèòîãî» äîøêàìè. Â àðõ³òåêòóð³ õðàìó â³ä÷óâà-
ºòüñÿ âïëèâ êëàñèöèçìó. Ó õðàì³ çáåðåãëèñü ïåðâ³ñí³ ëàø-
òóíêè ³íòåð’ºðó, îêðàñîþ ÿêîãî º äåðåâ’ÿíèé, ó òðè ÿðóñè, 
ð³çüáëåíèé ³êîíîñòàñ, âèêîíàíèé ó ñòèë³ êëàñèöèçìó [11].

На дзвіниці Свято-Миколаївського храму знаходяться 6 дзвонів. Два великих дзво-
ни, що були пошкодженими, відреставровані в 2000 році під керівництвом художни-
ка-реставратора В. Г. Кірмана. Виявилось, що один з великих дзвонів відлитий у 1816 
році, а інший – у 1884 році. Обидва мають вагу понад 100 кілограмів кожен [12].

Свято-Миколаївська церква 
у Бірках на фото 1952 року 
і сьогодні (зліва)









































СВІТЛО ПРАВОСЛАВ’Я НА ОЛЕКСАНДРІВЩИНІ

до нашого часу, датована 
1816 роком [139]. 

Дата відкриття пер-
шої церкви в селі Красносілля – 1761 рік. 
Вона називалась Свято-Симеонівська 
[140].  Найдавніші метричні книги храму, 
які збереглись до нашого часу в архівах, 
датовані 1790 роком. Того року настояте-
лем храму був Іоанн Петров (Подгоський) 
[141]. З 1804 року разом з ним працював 
священик Стефан Поповиченко [142]. 

У Михайлівці 1775 року відкрили Свято-
Михайлівську церкву. Цей храм у 1807 році 
з невідомої причини згорів. Старанням міс-
цевого священика церкву відбудували [143].

1790 роком датується споруджен-
ня Успенської церкви у Єлизаветградці 
[144]. Найдавніша метрична книга цього 
храму, що збереглась до нашого часу, на-
лежить до 1877 року [145]. Була в Єлиза-
ветградці й Богородице-Казанська церква, 
найдавніші метричні книги якої датовані 
1918-1919 роками [146].

У Букварці існувала колись церква на честь Казанської ікони Божої Матері. 
Найстаріша її метрична книга, що збереглась в архівах до нашого часу, датована 
1895 роком [147].

На початку XX століття діяла церква і в селі Нерубайка (тепер частина 
Омельгорода).  

При всіх церквах у середині – другій половині XIX століття були відкриті 
церковнопарафіяльні школи (наприклад, в Ставидлах – у 1847 році, в Олексан-
дрівці – у 1860 році) [148; 149], що давали селянам грамотність. В них вивча-
лись такі предмети: Закон Божий, церковний спів, церковнослов’янська грамо-
та, російська мова, краснопис, рахування [150]. 

Випуск Староосотської 
церковнопарафіяльної 
школи. Кінець ХІХ сто-
ліття. На знімку внизу – 
свідоцтво про закінчення 
Староосотської церков-
нопарафіяльної школи. 
1906 рік















Наприкінці 1970-х років церква у 
Кримках перетворилась на руїни 
(знімок зліва). Після реставрації 
(знімок справа) вона знову стала 
храмом Божим

Горить дерев’яна 
церква у селі Цвітне. 
1980-ті роки. 
Фото Володимира 
Сіянка

Один з остан-
ніх знімків 
храму в селі 
Красносілка. 
Незабаром цю 
церкву розбе-
руть. Фото 
1970-х років
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ПОВЕРНЕННЯ ВТРАЧЕНИХ СВЯТИНЬ

роцес відродження церков розпо-
чався на початку 1990 років. Муж-
нім можна назвати вчинок голови 
Олександрівського райвиконкому, 
члена бюро Олександрівського рай-
кому Компартії України В. М. Сма-
лиуса, який не тільки не скорився 
вимозі чиновників з Кіровограда, 
які вимагали закрити храм в Іва-
нівці, а ще й дозволив правити у 
церкві села Бандурове. 

– Я народився у селі Іванівка. До нашої церкви ходили 
мої діди-прадіди. І я, коли на мене почали тиснути і вима-
гати закрити нашу церкву, подумав: дід не схвалив би моїх 
дій, аби я підписав документ про закриття сільського хра-
му, – згадував пізніше Володимир Михайлович.

 
Íèí³ â Îëåêñàíäð³âñüêîìó ðàéîí³ º 1Ç ïà-
ðàô³é Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè 
Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó, ùî íàëåæàòü äî 
Îëåêñàíäð³âñüêîãî áëàãî÷èííÿ ³ ï³äïîðÿäêî-
âàí³ ºïèñêîïó Ê³ðîâîãðàäñüêîìó ³ Îëåê-
ñàíäð³éñüêîìó. Öåðêâè ä³þòü â Îëåêñàí-
äð³âö³, Ñòàð³é Îñîò³, ²âàí³âö³, Á³ðêàõ, Öâ³ò-
íîìó, Êðàñíîñ³ëë³, Ìèõàéë³âö³, ªëèçàâåò-
ãðàäö³, Ñîñí³âö³, Ï³äë³ñíîìó, Ðîçóì³âö³, 
Êðèìêàõ, Áàíäóðîâîìó. Íà ïðîõàííÿ ïàðà-
ô³ÿí äîçâîëåíî â³äêðèòè öåðêâó ³ â ßñèíîâî-
ìó, àëå çàðàç òàì íåìàº í³ ïðèì³ùåííÿ, 
í³ ñâÿùåíèêà. 

На вересень 2006 року Олександрівське благочиння, під-
порядковане єпископу Кіровоградському і Миколаївському 
Пантелеімону, очолює протоієрей Володимир (Кузик). Він 
же – настоятель Свято-Успенського храму в смт Олексан-
дрівка.



ТИСЯЧОЛІТНЯ ДОРОГА ДО ХРАМУ

Службу Божу у церквах на Олександрівщині правлять: у Свято-Успенській 
села Михайлівка – протоієрей Сергій (Кривобок), у Свято-Миколаївській 
села Бірки – протоієрей Володимир (Сошин), у Свято-Покровській села Крас-
носілля – отець Олексій (Негер), у Свято-Покровській села Цвітне – отець 
Василь (Багара), у храмі ікони Казанської Божої Матері смт Єлизаветградка – 
отець Михайло (Ловчук), у Свято-Хрестовоздвиженській села Розумівка – 
отець Михайло (Галич), у Свято-Покровській села Стара Осота і Різдва Пре-
святої Богородиці села Іванівка – отець Юрій (Малетич), у Свято-Параскев-
ській села Кримки – отець Анатолій (Савченко). Мирян парафії Свято-Воз-
движенської церкви села Підлісне періодично відвідує отець Варнава.
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Містечко Олександрівка. Початок ХХ століття. 
Справа: перша сторінка метричної книги Свято-

Успенської церкви в містечку Олександрівка. 
1799 рік. – Державний архів Кіровоградської області. – 

Ф. 559. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 1
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Будівництво 
Свято-Успен-
ського храму. 
2005 рік











ГОЛОВНИЙ ХРАМ ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ

Свято-Успенська церква. 
Грудень 2004 року

Свято-Успенська церква 
в Олександрівці. 

Робота з соломки
 І. М. Уманця. 2004 рік















ТИСЯЧОЛІТНЯ ДОРОГА ДО ХРАМУ

Володимира вручив доброчинцям 
нагороди Української Православ-
ної Церкви. Ордена Святого Воло-
димира удостоєний доброчинець 
Б. М. Кузик, ордена Нестора-літо-
писця – настоятель храму отець Во-
лодимир (Кузик), медалі Святого 
Володимира – матушка Лідія Кузик, 
грамотами відзначені Анатолій Бак, 
Олександр Вдовиченко, Василь Зеленько, Олександр Ковтун, Володимир Лав-
ріненко, Олександр Невмержицький, Григорій Салій, Олександр Синявський, 
Володимир Стьожка, Василь Юрчук. 

28 травня єпископ Кіровоградський і Олександрійський Пантелеімон оголо-
сив, що видає указ про надання Олександрівській церкві статусу собору.

Розповідь про церковне життя Олександрівки була б неповною, коли не зга-
дати, що Свято-Успенському храму підпорядковані дві каплички на селищно-
му цвинтарі. Першу капличку в ім’я Святої мучениці Валентини – збудувала 
власним коштом родина Музик, а другу – в ім’я Святителя Миколая – коштом 
Бориса Миколайовича Кузика. Будується й третя капличка – в ім’я Сергія Радо-
незького – на роздоріжжі автовокзал–залізничний вокзал, кошти на будівництво 
якої виділив Борис Миколайович Кузик.
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П
етра Тимофійовича Опанасенка добре знають 
в Олександрівському районі. Багато років 
життя він віддав педагогічній ниві. Але має 
Петро Тимофійович ще й літературний хист. 
Чимало часу він співробітничає з районною 

газетою «Вперед», подаючи на шпальти часопису 
найрізноманітніші матеріали. Особливою сторінкою 
творчості Петра Тимофійовича Опанасенка є розповіді 
про фронтовиків. Тема Великої Вітчизняної війни для 
П. Т. Опанасенка дуже дорога. Адже йому довелось 
пройти фронтовими дорогами, понюхати пороху. 

Народився Петро Тимофійович 19 жовтня 1923 року 
в селі Підставки Золотоніського району на Черкащині. 
22 червня 1941 року закінчив Гельмязівську середню 
школу. Замість останнього шкільного вальсу для нього 
пролунав набат пісні «Вставай, страна огромная!». 
Юнака мобілізували на оборонні роботи на лівому 
березі Дніпра. 25 липня 1941 року під час нальоту 
фашистських стерв’ятників Петра Тимофійовича 
було поранено. 24 липня 1942 року після розстрілу 
окупантами батька і брата-вчителя Петра Тимофійовича 
відправили на примусові роботи до Німеччини. У травні 
1943 року йому вдалось втекти з фашистського табору 
в місті Шаків. Сім діб добирався Петро Тимофійович 
додому. 

У вересні 1943 року його мобілізували до лав Радянської 
Армії. П. Т. Опанасенко воював у складі 206-ї Корсунської 
Червонопрапорної орденів Суворова, Кутузова і Богдана 
Хмельницького стрілецької дивізії 1-го Українського фронту. На 
початку жовтня 1943 року П. Т. Опанасенко разом з бойовими 
побратимами форсував Дніпро. У боях на плацдармі за 
висоту 243,2 метра був тяжко поранений. За цей бій Петро 
Тимофійович нагороджений орденом Червоної Зірки. 

Післявоєнне мирне життя після закінчення Черкаського 
педагогічного інституту присвятив вихованню підростаючого 
покоління. Вчитель-філолог віддав сорок років педагогічній 
ниві. Працював учителем, завучем школи, інспектором 
шкіл Олександрівського районного відділу народної освіти, 
директором районного Будинку піонерів та школярів. 
Займався лекторською роботою, виступав у художній 
самодіяльності.

Вже перебуваючи на заслуженому відпочинку, 
фронтовик продовжує справу свого життя. Він частий гість 
в олександрівських школах, де щедро ділиться педагогічним 
досвідом з учителями, а школярам розповідає про нелегкі 
фронтові дороги.

Інвалід 2-ї групи Великої Вітчизняної війни П. Т. Опа-
насенко активно працює в районній та селищній ветеран-
ських організаціях. Він соліст хору олександрівських ве-
теранів.

Пропонуємо читачам частину розповідей фронтовика 
про фронтовиків, опублікованих у різні роки в районній газеті 
«Вперед».















Ч
астенько приходять такі ось 
думки до Юхима Мико-
лайовича Заярнюка, ветера-
на Великої Вітчизняної вій-
ни і праці. А як почує по ра-

діо пісню про фронтових водіїв, майне 
невидимим птахом пам’ять до тих років, 
коли війну приніс на нашу землю лю-
тий ворог, і піднялися люди на священ-
ну боротьбу проти фашистської чуми.

РЯДОВИЙ ПЕРЕМОГИ

І чого воно буває так в житті: як молодий – не встигнеш ніби й задріма-
ти, коли вже прокидатися пора. А в старості спиш ту ніч – не переспиш, 
лежиш – не перележиш, і чого тільки не насниться. Ось хоча б і війна. 
Вже сорок п’ять літ під мирним небом живемо, а й досі сняться фронто-
ві шляхи-дороги, небезпечні рейси на безвідмовному ЗІСу, бомбардування, 
смерті, руїни, пожежі...

Про віроломний напад фашист-
ської Німеччини на Радянський Союз 
Ю. М. Заярнюк дізнався 22 червня 1941 
року о 12 годині дня на мітингу пра-
цівників автопідприємства міста Тули, 
де працював водієм після кадрової 
служби у лавах Червоної Армії. Війна! 
Як вогнем обпалило це слово кожну 
радянську людину. Вже перші повідо-
млення з фронту свідчили про стра-
шенну ворожу навалу на рідну землю. 
Командування Червоної Армії усе ро-
било для того, щоб зупинити знахабні-
лого ворога. Тульські оборонні заводи 
докладали всіх зусиль, щоб забезпе-
чити фронт зброєю і боєприпасами. 
Колони вантажних автомашин, і се-
ред них ЗІС-5 Юхима Заярнюка, вдень 
і вночі доставляли на залізничні стан-
ції військовий вантаж. А коли набли-
зився фронт до столиці нашої Вітчиз-
ни – Москви, туляки направили на до-
помогу захисникам столиці все необ-
хідне спорядження.

Ні вдень, ні вночі не припиняли-
ся рейси вантажних автомобілів. На 
фронт везли зброю, а звідти – поране-
них бійців Червоної Армії.

Нависла загроза фашистського по-
неволення і над містом Тулою. По-
трібно було евакуювати обладнання 























Його дружиною стала дівчина, яка ви-
ходила його від тяжкого поранення.

Заслужено гордилися рідні своїм 
сином і братом і, в свою чергу, пові-
домляли йому про пережиті страхіття 
під час фашистської окупації, як про-
сті люди у Ставидлах переховували 
всю родину Званських, рятуючи від 
ворожої розправи. А в одному із ко-
ротеньких листів Григорій написав, 
що в складі 2-го Білоруського фронту 
під командуванням талановитого пол-
ководця К. К. Рокосовського він разом 
із своїми бойовими побратимами-тан-
кістами з боями пробивається на захід, 
несучи звільнення поневоленим наро-
дам від фашистського рабства.

А в переддень Дня Перемоги 1945 
року прийшов лист за номером тієї ж 

польової пошти від однополчан. Вони 
повідомляли про невимовний біль – не 
стало їхнього бойового командира 
лейтенанта Григорія Борисовича Зван-
ського, з яким пройшли дорогами боїв, 
від стін Сталінграда до Польщі.

А була мрія у лейтенанта Г. Б. Зван-
ського про школу, про неслухняних 
хлопчиків-школярів, про математику і 
фізику, і ще багато про що життєвого, 
радісного.

Довго не знали брати Званські 
(батьків уже немає в живих), де моги-
ла Григорія. І от травневого дня 1992 
року із Польщі надійшло повідомлен-
ня: «Лейтенант Званський Г. Б. переза-
хоронений у братську могилу м. Слуп-
ське». І запрошення відвідати могилу 
воїна-визволителя.

Н
е забути Івану Петровичу 
Савченку і його рідним того 
серпневого дня 1937 року, 
коли був репресований їх 
батько Петро Савченко. Він 

працював шкільним конюхом, і в той 
день возив учителів Вищеверещаків-
ської школи на нараду в район. Там 
його і було заарештовано (мабуть, до 
плану не вистачало). На звернення 
рідних в органи НКВС, в районну про-
куратуру була одна відповідь: «Ворог 
народу».

Важко жилося сім’ї репресованого, 
а діти підростали, їм потрібна була до-
помога. Ваня закінчував школу і мріяв 
вчитися на фельдшера в Кіровоград-
ському медичному технікумі, де вчи-
лися його старші друзі-односельці. 

УЧАСНИК ПАРАДУ ПЕРЕМОГИ











Івана Самохвала. – Ми ще здолаємо 
фашистів, визволимо твою Україну й 
мою Смоленщину. Я ще приїду у твої 
Верещаки по наречену...

Аж у грудні 1944 року фашистські 
зенітки підбили червонозоряний бом-
бардувальник, на якому літав І. Г. Са-
мохвал. Без паніки, без поспіху діяв 
екіпаж, таки перелетіли лінію фронту. 
Всього декілька десятків кілометрів 
не дотягли до свого аеродрому. Посад-
ку зробили з одним діючим мотором 
на дерева невисокого ліска. Тяжкі по-
ранення одержав тоді стрілець-радист 
І. Г. Самохвал. Лікарі зробили все, що 
могли, щоб врятувати йому життя, але 
зір правому оку повернути не вдалося.

Додому повернувся І. Г. Самохвал 
інвалідом, але не склав рук, працював 

на різних роботах: то в колгоспі, а зго-
дом на лісорозробці, потім у торгівлі.

Повернулися з фронту і рідні брати 
Івана Герасимовича – Михайло та Ми-
кола, але також інвалідами війни, а от 
батько Герасим Самохвал поліг смер-
тю хоробрих.

Тепер ветеран Великої Вітчизня-
ної війни, колишній боєць повітря-
ного фронту стрілець-радист І. Г. Са-
мохвал живе в селі Бурякове, зай-
мається присадибним господар-
ством, його провідують діти, вну-
ки. Спілкується з односельчанами, 
часто буває у Вищих Верещаках, де 
пройшло його дитинство, де почи-
нався його трудовий шлях, звідки пі-
шов служити в ряди Червоної Армії 
в 1939 році.

О
сь вже й Антон підріс, допо-
магає в усьому. А потім по-
дався до старшого брата на 
знамениту Магнітку. Там за-
кінчив фабрично-заводське 

училище, працював на машинобудів-
ному заводі. Встиг відслужити кадро-
ву, як загриміла війна. Його, здібного 
воїна, направили на короткотермінові 
курси молодших командирів. А вже 
в грудні 41-го молодший лейтенант, 
командир стрілецького взводу Антон 

ВІН ВОЮВАВ У ДРУГІЙ УДАРНІЙ

Чи не в кожного з них, покоління, яке народилося невдовзі після революції, 
громадянської війни, дитинство було не з легких. А в Антона особливо. На-
родився він у багатодітній сім’ї. Не виповнилося йому ще й шести місяців, 
як померла мати. Батько не ризикнув вести в таку велику сім’ю нову дру-
жину (хтозна як воно складеться?) і виховував десятеро дітей сам...

Асонович Брайко прийняв перше бойо-
ве хрещення. Було це на Волховському 
фронті.

Трагічна доля Другої ударної ар-
мії Волховського фронту, яка в січні–
червні 1942 року героїчним проривом 
фашистської оборони на річці Волхов 
і в наступних безприкладних по геро-
їзму боях ціною незбагненних зусиль і 
тяжких втрат врятувала Ленінград від 
нового штурму гітлерівців у важкий 
період блокади.





































15 років віддав гвардії капітан 
Микола Степанович Ніколенко вій-
ськовій службі у лавах Радянської 
Армії, а вийшовши в запас, закінчив 
художнє училище по класу скуль-
птури. І потекли дні мирної, творчої, 
улюбленої праці. Фасад прохідної 
ВАТ «2-й імені Петровського цукро-

завод», мозаїчне оздоблення будинку 
райвузла зв’язку, пам’ятник В. І. Ле-
ніну в селі Красносілка, Т. Г. Шев-
ченку в селищі Олександрівка, бюсти 
знатних людей району – це все лише 
частка творчого доробку художни-
ка-скульптора Миколи Степановича 
Ніколенка.

Й
ого вабили море, кораблі. 
Тож після закінчення семи 
класів в Олександрівській 
середній школі він подався 
в Маріупольське морехідне 

училище, успішно закінчив його і став 
плавати на одному із траулерів риболо-
вецького флоту СРСР в Азовському і 
Чорному морях. Став машиністом-мо-

тористом – збулася дитяча мрія. Із за-
хопленням він виконував свої обов’яз-
ки. Часом йому здавалося, що потужні 
мотори вливають силу і енергію в його 

ГВАРДІЄЦЬ ВАСИЛЬ КУЦЕНКО

юнацьке серце. Мріяв про службу на 
кораблях Військово-Морського Флоту 
СРСР, та призовна комісія військового 
комісаріату направила машиніста-мо-
ториста Василя Якимовича Куценка до 
Київського танкового училища.

Короткотермінове то було навчан-
ня, і от він уже механік-водій танка. 
Йшов останній передвоєнний 1940 
рік, над Радянською Батьківщиною 
згущалися зловісні хмари, пахло вій-
ськовою грозою, 152-й танковий кор-
пус, де проходив службу механік-во-
дій Василь Куценко, розташувався не-
подалік західного кордону біля міста 
Львів. Тут танкісти 152-го танкового 
корпусу і зустріли знахабнілого воро-
га, що вдерся на світанку 22 червня 
1941 року на мирну радянську землю, 
несучи містам і селам України пожежі, 
кров, сльози, смерть і неволю.

З боями відступали радянські вій-
ська перед переважаючими військами 
фашистських загарбників. Боляче було 
залишати на поталу чужинцям-загарб-
никам рідну землю. Та сили були не-
рівні: виходила з ладу техніка, гинули 
люди.

23 лютого 1942 року в боях за міс-
то Харків від прямого попадання ар-
тилерійського снаряда зірвався і Т-34, 



де був механіком-водієм Василь Ку-
ценко. Загинув командир і баштовий 
стрілець. Його, механіка-водія Василя 
Куценка, непритомного, оглушеного, 
в обгорілому одязі врятували підоспі-
лі піхотинці.

До пам’яті він прийшов у польо-
вому госпіталі, який захопили війська 
противника. «Полон?» – прорізала 
блискавкою думка. Яке це страшне і 
болюче слово для радянського воїна.

А тим часом земляк-однополчанин 
Василь Рябовіл (родом із міста Чиги-
рин) виявив велику турботу до знеси-
леного танкіста Василя Куценка.

Потім був табір військовополонених 
у місті Кременчук, робота у радгоспі 
під наглядом поліцаїв і окупантів, вда-
ла втеча у рідні краї, випадкова і бажана 
зустріч з розвідниками-партизанами із 
загону імені Ворошилова, командиром 
якого був Андрій Степанович Куцен-
ко – рідний дядько Василя Куценка.

Коли зустрілись, обмінялись спога-
дами, і танкіст Василь Куценко одер-
жав бойове завдання: будь-що влашту-
ватись машиністом паровоза на станції 
Знам’янка.

Все зрозумів кмітливий механік-
водій Вася Куценко. Два ворожі еше-
лони, пущені під укіс на перегоні між 
станціями Цибулеве і Хирівка (нині 
Чорноліска) – один був з ворожою бо-
йовою технікою (танками і артилері-
єю), другий – з живою силою ворога. 
Хіба це не допомога радянським вій-
ськам? Так танкіст Василь Куценко 
боровся з фашистськими загарбника-
ми і в тилу ворога.

А потім була радісна зустріч з вої-
нами-визволителями 2-го Українсько-
го фронту на чигиринській землі. До-
відавшись, що серед покликаних до 
військової служби є уродженці ще оку-

пованих ворогом територій, команду-
вання 69-ї стрілецької дивізії відпра-
вило Василя Куценка в 71-шу окрему 
гвардійську розвідувальну роту 204-го 
гвардійського стрілецького полку.

І командири, і бійці роти скоро по-
любили енергійного, знаючого, вина-
хідливого, а основне – сміливого, від-
чайдушного воїна розвідроти Василя 
Куценка. Найпотаємнішими лісовими 
стежками і польовими дорогами він 
проводив гвардійців-розвідників із 71-ї 
окремої гвардійської розвідроти. З ве-
ликою радістю він виконував бойове 
завдання командування по розвідуван-
ню ворожого розташування в селах 
нинішніх Чигиринського та Олексан-
дрійського районів. А коли було нака-
зано розвідати обстановку на станції 
Фундукліївка, на території Другого 
імені Петровського цукрозаводу, тут 
гвардієць-розвідник Василь Куценко і 
його бойові друзі були як дома. Ще б 
пак! Адже ж дитинство його пройшло 
в цих місцях: хлопчиком він бігав до 
батька на роботу на цукрозавод, разом 
з іншими хлопчаками ходили купатись 
на Тясмин, а потім дивився, як чудо-
велетні паровози тягнуть залізницею 
довжелезні потяги з вагонів і цистерн.

Гвардійці-розвідники 71-ї окре-
мої гвардійської розвідроти доповіли 
командуванню 204-го гвардійського 
стрілецького полку, що ні на станції 
Фундукліївка, ні на території цукроза-
воду (відступаючи, фашисти встигли 
висадити в повітря основний корпус 
заводу і витяжну димохідну трубу), не 
виявлено ні ворожих військ, ні будь-
яких оборонних перепон, і тому за їх 
донесенням війська 69-ї стрілецької 
дивізії сміливо і надійно просувались 
за відступаючим противником в на-
прямку села Косарі і міста Кам’янка.





змушена була відступати. В тил кра-
їни рухався і госпіталь. Не один раз 
його розташування бомбили фашист-
ські повітряні пірати, хоч над місцем 
розташування госпіталю було видно 
знаки Червоного Хреста. Інколи в 
непридатних приміщеннях – сараях, 
стайнях, хатинах – розташовувався 
госпіталь і негайно приймав поране-
них. Аж у місті Сочі остаточно зу-
пинився він. З’явилися поранені за-
хисники Севастополя, Кавказу, Малої 
землі і навіть Сталінграда.

Медпрацівники робили все мож-
ливе і навіть неможливе, щоб надати 
пораненим відчутну медичну допо-
могу. По декілька разів лікарі, мед-
сестри і обслуговуючий персонал зда-
вали свою кров пораненим. Як зга-
дує Марія Кузьмівна – не по 100 чи 
200 грамів здавали крові, а водночас 
по 500.

Маючи першу групу крові, Ма-
рія Кузьмівна здавала її безліч разів. 
А хіба легко було прати бинти чи 
марлеві пов’язки? А прали ж і рука-
ми розгладжували. Та найважче було 
втрачати своїх найближчих подруг.

Запам’яталися Марії Кузьмівні 
дні, коли радянські воїни штурмува-
ли Керченську протоку. Дуже багато 
тоді поступило до них поранених бій-
ців. В ці дні колектив польового рухо-
мого госпіталю № 601 був відзначе-
ний у наказі генерала армії І. С. Пет-
рова, а Марія Кузьмівна – старший 
сержант медичної служби – з його рук 
одержала Почесну грамоту.

Скільки було радості у медпраців-
ників госпіталю, коли радянські вій-
ська почали визволяти землі рідної 
України. Звільнений Донбас, Дніпро-

петровськ, Кіровоград. Душею і сер-
цем летіла Марія Кузьмівна в Олек-
сандрівку, але військовий обов’язок 
змушував бути біля поранених і хво-
рих бійців. Одержано перші вісточки 
від батька, рідні. Це додало сил і ба-
дьорості.

День Перемоги старшина медслуж-
би Марія Тищенко зустріла на землі 
Чехословаччини (м. Брно). І хоч бої 
ще продовжувались, але всі вірили, 
що ось-ось замовкнуть останні залпи 
Великої Вітчизняної війни.

До 1949 року Марія Кузьмівна 
працювала в госпіталях і санаторі-
ях для фронтовиків у містах П’яти-
горськ та Карлові Вари (Чехосло-
ваччина), а з 1950 року – в Олек-
сандрівській центральній лікарні. 
Сорок шість років безперервно тру-
дилася Марія Тищенко в системі охо-
рони здоров’я, з них чотири роки 
(1418 днів) – в період Великої Віт-
чизняної війни.

Її сумлінна, добросовісна праця 
відзначена орденами, медалями і по-
чесними грамотами Вітчизни. Є чим 
гордитися Марії Кузьмівні і як мате-
рі. Вона виростила двох синів і дочку. 
Син Костянтин – майстер-технік Хар-
ківського машинобудівного заводу, 
син Олександр після закінчення Дні-
пропетровського сільськогосподар-
ського інституту – бригадир комплек-
сної бригади колгоспу «Іскра», дочка 
Наталка – вчителька.

Шанують діти свою маму, вони 
подарували їй п’ятеро внуків. Пам’я-
тають Марію Кузьмівну і фронтові 
подруги, пишуть їй листи, провіду-
ють, разом згадують важкі воєнні 
роки.





























далося, що така дружба, сердечна, 
щира, буде вічно...».

День Перемоги зустрів сержант-
гвардієць у м. Мелік (Австрія), але ще 
і після оголошення капітуляції нечис-
ленні військові формування фашистів 
продовжували чинити опір, а тому до-
водилося бійцям 103-го гвардійського 
стрілецького полку вести з ними бої.

Демобілізувався сержант-гварді-
єць Олексій Дудник 28 грудня 1945 
року, повернувся додому у с. Бірки, 
приступив до роботи. Працював заві-
дуючим відділом по роботі з піонера-
ми і шкільною молоддю Олександрів-
ського райкому ЛКСМ, але його весь 
час тягнуло до математики, до школи. 
Три роки працював Олексій Якович 
у Соснівській восьмирічній школі, 
а більше тридцяти років – у Нижче-
верещаківській восьмирічній школі. 
Був учителем математики і фізики, ди-
ректором школи. Працював старанно, 
захоплююче, ініціативно, творчо. За 
що відзначений Міністерством освіти 

УРСР почесною відзнакою педагога – 
значком «Відмінник народної освіти 
УРСР». Умів колишній директор Ниж-
чеверещаківської школи О. Я. Дудник 
згуртувати учителів і учнів у єдиний 
повноцінний шкільний колектив.

Спогади, спогади... Їх багато у ве-
терана війни і освітянської роботи 
Олексія Яковича Дудника. Він називає 
імена своїх бійців із стрілецького від-
ділення і взводу 103-го гвардійського 
стрілецького полку, пригадує фронтові 
дороги, показує грамоти Верховного 
головнокомандувача, нагороди...

– Медаль «За відвагу». Це за ко-
ректувальник, який не давав нашому 
полку просунутись вперед біля озера 
Балатон, наводячи то фашистських 
стерв’ятників, то артилерійський чи мі-
нометний обстріл. Підступи до висот-
ки були заміновані, де він сидів. Що ж, 
наказ є наказ, його потрібно було ви-
конати, – згадує Олексій Якович.

Життя іде вперед. Нові покоління не 
повинні забути подвиги своїх батьків.

А почав свою трудову діяльність 
Іван Сухина токарем на одному 
з заводів у далекому Казахстані 
після закінчення Шахтинського 

фабрично-заводського училища. Ішов 
тоді йому сімнадцятий рік.

НЕ СТАРІЄ В ПРАЦІ ВЕТЕРАН

Більше 30-ти років віддав Іван Карпович Сухина вихованню підростаючого 
покоління в школах району, понад 10 років працював завідуючим відділом про-
паганди і агітації Олександрівського райкому Компартії України. І завжди 
серед молоді, серед дорослих працюючих людей. З вдячністю його згадують у 
Вищих Верещаках, де він працював піонервожатим у місцевій середній шко-
лі, у Нижчих Верещаках, де він був учителем історії і географії, в Іванівці і 
Олександрівці, де він очолював педагогічні колективи, працюючи директором  
восьмирічних шкіл.

Радістю і гордістю повнилось сер-
це молодого початкуючого токаря. 
Ще б пак – він став повноправним чле-
ном великого робітничого колективу. 
Старанно виконував кожне завдання 
начальника цеху. Прикладом для ньо-



го служили старші, досвідче-
ні робітники і в першу чер-
гу батько – Карпо Іванович, 
який працював слюсарем на 
цьому ж заводі. Все було до-
бре: слухняним був верстат, 
друзі рекомендували до лав 
комсомолу, визрівала мрія про дальше 
навчання у технічному вузі. Та часто 
непокоїла думка: «Чому батьки так 
далеко заїхали від рідного села, від 
України?». Із розповідей матері він 
коротенько довідувався, що батькові 
порадив виїхати з України головний 
інженер Олександрійської МТС Лео-
нід Піхоцький, щоб уникнути лиха 
(«Утікай, голубе, бо тобою цікавить-
ся НКВД»). А до того ж дід Устим 
Трифонович Блажко (материн батько) 
уже був репресований у 1937 році. 
Та справжня причина йому розкри-
ється значно пізніше, коли помре муд-
рець усіх народів і часів.

Початок Великої Вітчизняної вій-
ни застав Івана Карповича Сухину 

на робочому місці, на заводі. Схви-
льовано говорили робітники цеху, за-
суджуючи віроломство гітлерівської 
вояччини. Адже зовсім недавно був 
підписаний договір про ненапад між 
СРСР і Німеччиною. І ось – війна.

У військкоматі, куди звернулися 
Іван Сухина і його друзі-комсомоль-
ці, щоб добровільно записатися до лав 
Червоної Армії, порадили не поспіша-
ти. Мабуть, працівники військкомату 
сподівались, що «на землі, в небесах 
і на морі наш удар буде і могутній, 

і суворий» по ворогу, і військові події 
закінчаться блискавично, як співалося 
у піснях довоєнного часу.

Їх викликали пізньої осені 1941 
року і направили в 2-ге Астраханське 
військово-піхотне училище, що переба-
зувалося в місто Бузулук. П’ять місяців 
навчання за скороченою програмою, і 
ось молоді командири в дорозі до пере-
дової, їх щиро проводжали друзі-чехи, 
які навчалися тут же і готувалися разом 
зі своїм старшим командиром Людві-
гом Свободою (майбутнім президен-
том) ось-ось виїхати на фронт для бо-
ротьби з фашистськими загарбниками. 
Уже тут, в училищі, відчув Іван Сухина 
тепло військового братерства і дружби 
народів різних націй.











фронту штурмом оволоділи столицею 
Радянської України – Києвом. Війсь-
ковим частинам наказом Верховного 
головнокомандувача було присвоєно 
назву «Київських». Та фашистське 
командування ніяк не хотіло змирити-
ся з втратою такого міста і вирішило 
будь-що повернути його в своє воло-
діння. У взаємодії з 206-ю Червоно-
прапорною стрілецькою дивізією і 3-ю 
гвардійсько-десантною дивізією воїни 
163-ї стрілецької дивізії відбили шале-
ні атаки оточеного противника в Кор-
сунь-Шевченківському котлі. А після 
успішного завершення розгрому Кор-
сунь-Шевченківського ворожого угру-
повання військ воїни дивізії з боями 
пройшли аж до міста Могилів-Поділь-
ський, звільняючи український народ 
від фашистського поневолення.

Разом зі своїми бойовими побрати-
мами з 529-го стрілецького полку стар-
ший сержант Василь Тарасов звільняв 
Молдавську РСР, Румунію, Угорщину.

31 березня 1945 року на кордоні з 
Австрією старший сержант телефон-
ного зв’язку 529-го стрілецького полку 
163-ї Роменсько-Київської стрілецької 
дивізії Василь Тарасов під час бою 
був тяжко поранений. Однополчани, 
медпрацівники вирвали його з пазурів 
смерті, але повернутися до військової 
служби він не зміг. День Перемоги зу-
стрів на госпітальному ліжку у Буда-
пешті.

Такі фронтові дороги одного з вої-
нів-визволителів України – сина росій-

ського народу Василя Тарасова. А по-
чалися ці дороги для нього 22 червня 
1941 року від міста Бобруйськ (Біло-
руської РСР), де вони, 18-річні юнаки 
з Алтайського краю, тільки-но при-
йняли військову присягу. Важкі, ой, 
які важкі фронтові дороги піхотинця 
Василя Тарасова. Був відступ через 
Брянські ліси, був у боях під В’язь-
мою і Калініним, у Підмосков’ї, обо-
роняв місто Воронеж, брав участь у 
Курській битві. Пізнав гіркоту поразок 
і втрат друзів-однополчан, був поране-
ний, контужений, присипаний землею, 
мокнув у річках і озерах, не знав ні ви-
хідних, ні свят, сотні тонн перемотав 
телефонного кабелю, безліч разів був 
під прицілом ворожих снарядів, не пе-
релічити артилерійських і мінних об-
стрілів, бомбардувань ворожої диві-
зії, пройшов пішки тисячі кілометрів 
фронтовими дорогами. Батьківщина 
відзначила його бойові подвиги орде-
нами, медалями, грамотами Верховно-
го головнокомандувача.

З 1946 року Василь Тарасов живе 
в Олександрівці. Разом з дружиною 
побудували житло, виростили і вихо-
вали двох синів – Валерія і Миколу. 
Всі роки після звільнення від військо-
вої служби і закінчення Великої Віт-
чизняної війни Василь Тарасов тру-
дився у різних будівельних організа-
ціях нашого селища. Не одну тисячу 
кубометрів лісу розпиляв, обтесав, не 
один дах звів, не одну підлогу насте-
лив, не одну тисячу рам виготовив.

Петро ОПАНАСЕНКО
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