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Натхненні рідною землею : бібліогр. розвідка / Комун. 

закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка» Черкас. 

облради; [уклад. О. Шульга; ред. Н. Філахтова]. – Черкаси : 

[б. в.], 2020. – 20 с. – (Лауреати літературної премії імені 

Михайла Масла; вип.1). 
 

Черкаська обласна бібліотека для юнацтва імені Василя 

Симоненка започатковує серію бібліографічних посібників 

«Лауреати літературної премії імені Михайла Масла». Перший 

випуск «Натхненні рідною землею» присвячений лауреатам 

премії за 2019-2020 рр. Ними стали: Володимир Побиванець – 

2020 р., Юрій Макаренко – 2019 р. 
 

Бібліографічна розвідка стане в нагоді бібліотечним 

працівникам, молодим читачам, освітянам, працівникам 

гуманітарної сфери та широкому загалу читачів, яких цікавить 

сучасний літературний процес в Україні та здобутки 

письменників Черкащини. 
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Від укладачки 
 

Бібліографічна розвідка «Натхненні рідною землею» 
присвячена лауреатам літературної премії імені Михайла 

Масла. 
 

Нарис відкривається передмовою «Від укладачки» і 

розділом «Літературна премія імені Михайла Масла», в якому 

розповідається про основні положення конкурсу. Розділ 

«Учитель, воїн, поет: М. Масло» розкриває відомості про 

життєвий та творчий шлях талановитого поета, на честь якого 

було засновано премію. 
 

В розділах «Агроном-лірик : Володимир Побиванець» та 

«Світ поезії Юрія Макаренка» містяться короткі біографічні дані 

про лауреатів премії та інформація про номінований твір. 
 

Бібліографічна частина носить рекомендаційний характер 

і представлена книгами лауреатів, документами про них та 

Інтернет-ресурсами. 
 

У межах розділів документи розміщено у зворотно-

хронологічному порядку. 
 

Хронологічні рамки : 2013 – 2019 рр. 

Видання налічує 21 позицію бібліографічних записів, що 

мають суцільну нумерацію. 
 

Бібліографічний опис і скорочення слів здійснено 

відповідно до чинних в Україні стандартів. 

Доповнює бібліографічну розвідку довідковий апарат : 

«Іменний покажчик», «Зміст». 
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Літературна премія 

імені Михайла Масла 
 

Щорічна літературна 

премія імені Михайла 

Масла заснована у квітні 

2015 року Драбівською 

районною радою, 

Драбівською районною 

державною адміністрацією 

і Ковалівською сільською 

радою, за підтримки 

Черкаської обласної організації Національної спілки 

письменників України з метою вшанування пам'яті поета-

вчителя Михайла Масла, популяризації його імені й творчості, 

для заохочення діяльності професійних і непрофесійних 

літераторів до творчих пошуків у галузі літератури, створення 

високохудожніх поетичних і прозових творів про українське 

село, красу рідної природи та працю на українській землі. 

Премія присуджується за кращий художній твір, зміст 

якого відповідає вказаним тематичним вимогам. 
 

Конкурс на здобуття премії оголошується щорічно 

1 вересня. Прийом робіт на конкурс закінчується 1 грудня.  
 

Детальнішу інформацію можна знайти за посиланням: 
 

http://www.symonenkolib.ck.ua/index.php?option=com_cont

ent&view=category&layout=blog&id=78&Itemid=169&limitstart=5 

 
 
 

http://www.symonenkolib.ck.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=78&Itemid=169&limitstart=5
http://www.symonenkolib.ck.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=78&Itemid=169&limitstart=5
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ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ 
 

2020 рік – Володимир Побиванець за 

збірку прозових творів «Люди землі» 

(м. Золотоноша). 
 

2019 рік – Юрій Макаренко за ліричну 

збірку «Поезії» (Маньківський район). 
 

2018 рік – Катерина Вербівська за збірку 

поезій «Горицвітова сопілка» (м. Черкаси). 
 

2017 рік – Валентина Коваленко за збірку 

поезій «Приворот зілля» (2014 р), (м. Черкаси) 

та поет Дмитро Іванов за збірку поезій 

«Родинний вітер» (2014 р), (м. Чернігів). 
 

2016 рік – Ольга Месевря за збірку поезій 

«Серпнева пастораль» (2012 р.) та збірку прози 

«Чобітьківський рай» (2013 р.) (м. Черкаси). 
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Учитель, воїн, поет : М. Масло 
 

Михайло Кирилович Масло нагороджений орденом 
Червоної Зірки, медалями «За доблесну працю», «Ветеран 
війни», ювілейною медаллю Тараса Григоровича Шевченка до 
150 річчя з дня народження поета. 

 

Михайло Кирилович народився 11 лютого 1918 р. у бідній 

селянській родині в с. Мойсівка. Закінчив місцеву, а згодом і 

Шрамківську середню школу. Перші твори були написані в 

шкільні роки. Його вірші друкували районні газети у 1935-

1936 рр. Після закінчення середньої школи в 1937 р., Михайло 

був направлений в Капустинську школу старшим 

піонервожатим, а того ж року вступив на заочний відділ 

Лубенського вчительського інституту. Був учасником Другої 

світової війни, мав нагороди. 

Після війни Михайло Масло повернувся до вчительської 

діяльності, якій присвятив 40 років. У 1956 р. закінчив мовно-

літературний відділ Черкаського педагогічного інституту. У 

Ковалівській школі працював учителем української мови та 

літератури 26 років, а з 1960 по 1972 рр. був директором цієї 

школи. 
 

Поряд з педагогічною діяльністю М. К. Масло знаходив 

час для написання віршів. Він є автором поеми про народну 

художницю К. Білокур «Як зацвіли троянди». 
З 1957 року Михайло Кирилович – член Спілки 

письменників України. Основні мотиви творчості – краса 

рідної землі, любов до дітей, пошуки справжнього щастя в 

житті. Літературна спадщина М. К. Масла вагома і значуща, а 

ще цікава, самобутня, багатобарвна. Поезії і поеми автора 

наповнені глибоким змістом тогочасного сьогодення та 

історичного минулого нашого народу. 
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Протягом життя Михайло Кирилович видав 10 поетичних 

збірок: «Дорогою в поле» (1956), «Гроно» (1956), «Земля батьків» 

(1960), «День прибуває» (1962), «Від імені сіл» (1963), 

«Жайворонки» (1966), «Спалахи» (1970), «Літо» (1978), 

«Передчуття весни» (1982), «Вінок з колосків» (1986 – вийшла 

після смерті поета). 

М. К. Масло помер 27 грудня 1984 року, похований у 

с. Ковалівка Драбівського району. 

З метою вшанування поета у 1985 р. у с. Ковалівка 

відкрили Музей Михайла Масла, а у 1988 – заснували районну 

премію його імені, відроджену сьогодні, як щорічну 

літературну премію імені Михайла Масла. 
 

 

Детальніше ознайомитися з біографією та  

творчістю поета можна : 
 

У КНИЗІ: 
 

1. Масло М. Від імені сіл : вибрані поезії / Михайло Масло; 

[передм., упоряд. В. Поліщук; іл. О. Кононенко]. – Черкаси : 

Вид. Чабаненко Ю. А., 2017. – 486 с. 
 

ЗА ПОСИЛАННЯМ: 
 

2. Масло Михайло Кирилович : [біографія] [Електронний 

ресурс] // Драбівська районна рада : сайт. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу : http://drabivrada.gov.ua/vidatni-

ljudi/maslo-mihajlo-kirilovich-1918-1984/ (дата звернення : 

27.11.2020). – Назва з екрана. 

 

 

 

 

http://drabivrada.gov.ua/vidatni-ljudi/maslo-mihajlo-kirilovich-1918-1984/
http://drabivrada.gov.ua/vidatni-ljudi/maslo-mihajlo-kirilovich-1918-1984/
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Агроном-лірик : Володимир Побиванець 
 

Володимир Григорович 

Побиванець народився у 

м. Золотоноша 1958 р. Навчався у 

Золотоніській СШ № 4 імені 

С. Скляренка. Після школи 

закінчив Білоцерківський 

сільськогосподарський інститут. 

Працював молодшим науковим 

співробітником Золотоніської 

дослідної станції Всесоюзного 

науково-дослідного інституту 

луб’яних культур, був агрономом 

Черкаського обласного об’єднання «Сортнасінняовоч», 

заступником начальника управління агропромислового 

розвитку, начальником відділу маркетингу продукції 

рослинництва Золотоніської райдержадміністрації. З 2018 року 

– на заслуженому відпочинку. 
 

Володимир Побиванець залюблений у художнє слово з 

дитинства, пробу пера розпочав ще за шкільною партою. 

Наставником, вчителем та найпершим читачем його творів був 

наш земляк, надзвичайно талановитий письменник Іван 

Семенович Дробний. 

Володимир Григорович автор книг «Як мило бути тільки 
вдвох», «Розповідь під вишнею», «Наш рід добрий на плід», 
«Люди землі». Друкувався у альманахах «Апостроф» та 

«Холодний Яр», обласній газеті «Черкаський край». Має 

численні публікації у місцевих газетах «Вісник Золотоніщини», 

«Златокрай», «Вісник Козятинщини». 

Володимир Побиванець пише твори пронизані 

філософськими роздумами та народною мудрістю і немає 
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значення розповідають вони про родинні традиції чи важкі 

післяреволюційні часи та жорна колективізації, часи Майдану 

чи війну на Сході. 

Зараз Володимир Григорович разом із братом Віталієм 

Григоровичем працюють над випуском творів Івана 

Семеновича Дробного, які не були опубліковані за його життя. 
 

Володимир Григорович живе за життєвим принципом – 
«Віддаси людям себе – вони повернуть тобі твоє добро, додавши 
свого. Хто скільки може». 

 

Номінована книга 2020 року 
 

3. Побиванець В. Люди землі : [проза] / Володимир 

Побиванець; [передм. Ніна Жук; худож. В. Строкань]. – 

Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2019. – 300 с. 
 

Зміст :  

Передмова Н. Жук «Агроном-лірик»; 

розділи: 
Люди землі; 

Думок плин безперестанний; 

Особисте; 

Замість верлібрів; 

Замість післямови. 
 

У книзі зібрані оповідання про 

людей, що присвятили себе служінню 

українській ниві, про їх нелегкі долі, злети і падіння, про 

беззавітну вірність обов’язку та любов до краси рідного краю. 

Характери героїв, їх життєві історії написані дуже 

реалістично, так, що закрадається думка про місце їх в 

особистому житті самого автора. Книга націлює читача на 

добро та повагу до народних традицій. 
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Бібліографія 
 

4. Побиванець В. Храм при дорозі : історико-художній 

нарис : [про м. Золотоноша та Собор Успіння Пресвятої 

Богородиці] / Володимир Побиванець, Віталій Побиванець; 

[диз. обкл., фото Олексій Ященко]. – Черкаси : Вид. Чабаненко 

Ю. А., 2019. – 148 с. 
 

5. Побиванець В. Наш рід добрий на плід : [поезія та проза] 

/ Володимир Побиванець; [передм. І. Дробний; тех. ред. 

О. В. Прилуцька]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2018. – 132 с. 
 

6. Побиванець В. Муки совісті : [оповідання] / Володимир 

Побиванець // Черкаський край. – 2016. – 31 серп. – С. 17. 
 

7. Побиванець В. Осінні роздуми : [поезія]; Низова : 

[оповідання] / Володимир Побиванець // Борітеся – поборете : 

альманах до журналу «Апостроф». – Черкаси, 2014. – С. 89-94. 
 

ПРО АВТОРА: 

8. Андрійченко В. Презентували книгу про собор, що в 

центрі Золотоноші : [книга Володимира та Віталія Побиванців 

«Храм при дорозі»] / Валентина Андрійченко // Черкаський 

край. – 2020. – 1 січ. (№1). – С. 3. 
 

9. Жук Н. Агроном-лірик : [передм. про творчість 

Володимира Побиванця] / Ніна Жук // Побиванець В. Люди 

землі / Володимир Побиванець. – Черкаси, 2019. – С. 5-8. 
 

10. Дробний І. «О роде наш красний, роде наш 

прекрасний!..» : [передм. про В. Побиванця та його творчість] / 

Іван Дробний // Побиванець В. Наш рід добрий на плід / 

Володимир Побиванець. – Черкаси, 2018. – С. 3-6. 
 



11 

 

11. Дробний І. У пошуках духу чистоти й незайманості : 

кілька штрихів до творчості Володимира Побиванця / Іван 

Дробний // Холодний Яр. – 2017. – Вип. 2. – С. 181-183. 
 

* * * * 
 

12. Вручення літературної премії імені Михайла Масла : 

[Володимиру Побиванцю за збірку оповідань «Люди землі»] 

[Електронний ресурс] // Офіційний сайт Драбівської районної 

ради : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : 

http://drabivrada.gov.ua/novini/vruchennya-literaturnoi-premi-

imeni-mihajla-masla/ (дата звернення : 27.11.2020). – Назва з 

екрана. 
 

13. Подарунок для бібліотек : [книгозбірні Золотоніського 

району отримали нові книги від Володимира Побиванця] 

[Електронний ресурс] // Бібліотеки Золотоніщини : сайт. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу : https://biblioteka-

zolota2015.jimdofree.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE-

%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%9

6-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/ (дата звернення 

: 27.11.2020). – Назва з екрана. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://drabivrada.gov.ua/novini/vruchennya-literaturnoi-premi-imeni-mihajla-masla/
http://drabivrada.gov.ua/novini/vruchennya-literaturnoi-premi-imeni-mihajla-masla/
https://biblioteka-zolota2015.jimdofree.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/
https://biblioteka-zolota2015.jimdofree.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/
https://biblioteka-zolota2015.jimdofree.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/
https://biblioteka-zolota2015.jimdofree.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/
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Світ поезії Юрія Макаренка 
 

Макаренко Юрій 

Володимирович народився 

12 жовтня 1959 року в 

с. Дзендзелівка Маньківського 

району. Закінчив середню 

школу у рідному селі, служив 

у війську, працював 

кореспондентом Маньківської 

районної газети. У 1981-

1990 рр. Юрій Володимирович 

працював у Молдові водієм. 

Із 1990 року проживає у рідному селі, працює у Маньківці 

слюсарем на газовій станції. 
 

Юрій Макаренко пише вірші зі шкільного віку. Його 

перша публікація в районній газеті була 1973 року. 

На початку 90 –х рр. добірка поезій Юрія Володимировича 

з’явилася у колективній збірці поетів Маньківщини «Первоцвіт» 

(1992), а через декілька років у часописі «Холодний Яр». 
 

Для поезії Юрія Макаренка властива майстерність, 

органічне й оригінальне образотворення, у тематичному 

спектрі лірики виразно звучать громадянські, патріотичні 

нотки, незрідка – схильність до філософського думання, 

баладні мотиви тощо. 
 

У поета Юрія Макаренка є одна гарна риса: майже під 

кожним віршем стоїть дата його написання, іноді навіть число, 

день тижня, місяця, року. Ця обставина дає можливість 

аналізувати кожен вірш поета. 
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Номінована книга 2019 року 
 

14. Макаренко Ю. Поезії / Юрій 

Макаренко; [уклад., ред., передм. 

В. Поліщук]. – Черкаси : Вид. 

Чабаненко Ю. А., 2018. – 128 с. 
 

Збірка «Поезії» (2018р.) – це 
перша збірка лірики Юрія 
Макаренка, у якій презентується 
частина його творчого доробку 
(переважно твори, написані у 1990-х 
роках). Вона дає уявлення і про 
очевидний поетичний талант автора, 
і про його світоглядно-життєві 

позиції, і про тематичне й жанрове розмаїття його лірики. 
 

* * * * * 
 

Для мене всіх святих святіша 

Любов до неньки і землі, 

Де ми – і щастя ковалі, 

І сіячі зерна і вірша. 

 

Коли ж ми станемо мудріші? 

І зрозумієм накінець, 

Що від побратаних сердець 

І на душі стає тепліше. 

 

Коли позбавим від оков 

До всього світлого любов, 

Що зирка із нори, як миша? 

Та перестанем забувати, 

Що в цілім світі тільки мати 
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І наймиліша, й найрідніша. 
 

* * * * * 
 

Будь зі мною ніжною й простою, 

І високих слів не говори. 

Світла будь, як сонце над водою, 

Й горда будь, як в полі явори. 

 

Будь бадьора, як весняний вітер, 

І неждана, як нічні громи… 

Й не даруй під осінь мені квіти, 

А даруй весну серед зими. 
 

(вірші Юрія Макаренка із книги 

«Поезії» (2018), с. 55, с. 108) 

 

Бібліографія 
 

15. Макаренко Ю. Гумор. Сатира : Байка про кота, рябка і 

рака; «І між людей розмножились коти»; Куманія; Не ті; 

Черевики; Лисиця-вожак та ін. : [байки та гумореска] / Юрій 

Макаренко // Холодний Яр.– 2018. – Вип. 2. – С. 274-283. 
 

ПРО АВТОРА: 

16. Лауреат районної літературної премії імені Михайла 

Масла 2019 року Юрій Макаренко : інформ. довідка / Драбівська 

районна бібліотека; [уклад. Н. Дубенець]. – Драбів : [б. в.], 2019. 

– 12 с. 
 

17. Соколовська Л. «Нам кохать залишилося довше, ніж 

жити...» : [про лауреата премії Михайла Масла, поета з 

Маньківщини Юрія Макаренка] / Лариса Соколовська // 

Черкаський край. – 2019. – 6 берез. – С. 6. 
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18. Поліщук В. «Я – листок на дереві життя…», або Лірика 

Юрія Макаренка : [передм. про творчість Ю. Макаренка] / 

Володимир Поліщук // Макаренко Ю. Поезії / Юрій 

Макаренко. – Черкаси, 2018. – С. 3-15. 
 

19. «Для поета навіки життя - це вірші» Ю. Макаренко : 

біобібліогр. довідка / Маньківська ЦРБ ; [уклад. Т. В. 

Шинкаренко]. – Маньківка : [б. в.], 2013. – 4 с. 
 

* * * * 
 

20. Кожухар Т. Літературно-музична зустріч з місцевим 

поетом : [Ю. В. Макаренко] / Т. Кожухар : [Електронний ресурс] 

// Офіційний сайт Маньківської райдержадміністрації : сайт. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу : 

http://mankrda.gov.ua/informacijnij-

rozdil/news/literaturnomuzichna-zustrich-z-miscevim-poetom/  

(дата звернення : 27.11.2020). – Назва з екрана. 
 

21. У Драбові нагородили переможця літературного 

конкурсу імені Михайла Масла : [Юрій Макаренко] : 

[Електронний ресурс] // Нова Доба : сайт. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу : https://novadoba.com.ua/234930-u-

drabov-nagorodili-peremozhcya-lteraturnogo-konkursu-men-

mihayla-masla.html (дата звернення : 27.11.2020). – Назва з 

екрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mankrda.gov.ua/informacijnij-rozdil/news/literaturnomuzichna-zustrich-z-miscevim-poetom/
http://mankrda.gov.ua/informacijnij-rozdil/news/literaturnomuzichna-zustrich-z-miscevim-poetom/
https://novadoba.com.ua/234930-u-drabov-nagorodili-peremozhcya-lteraturnogo-konkursu-men-mihayla-masla.html
https://novadoba.com.ua/234930-u-drabov-nagorodili-peremozhcya-lteraturnogo-konkursu-men-mihayla-masla.html
https://novadoba.com.ua/234930-u-drabov-nagorodili-peremozhcya-lteraturnogo-konkursu-men-mihayla-masla.html
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Іменний покажчик 
 

До іменного покажчика включені прізвища авторів, 

укладачів та всі імена, що згадуються в описах та анотаціях  

до видань. Якщо номер бібліографічного опису взято в  

круглі дужки – це означає, що документ розповідає 

про дану особу. 

 

 

Андрійченко В. – 8 
 

Дробний І. – 5,10,11 

(передм.) 
 

Дубенець Н. – 16 (уклад.) 
 

Жук Н. – 3,9 (передм.) 
 

Кожухар Т. – 20 

Кононенко О. – 1 (іл.) 
 

Макаренко Ю. – 14,15, 

(14,16-21) 
 

Масло М. – 1,(1,2,12,16,17,21) 
 

Побиванець Віталій – 4, (8) 
 

Побиванець Володимир – 3-

7, (3,5,8-13) 
 

 

 

 

 

 

Поліщук В. – 1,14,18 

(передм., упоряд., уклад., 

ред.) 
 

Прилуцька О. В. – 5 (тех. 

ред.) 
 

Соколовська Л. – 17 

Строкань В. – 3 (худож.) 
 

Чабаненко Ю. А. – 1,3,4,14 

(вид.) 
 

Шинкаренко Т. В. – 19 

(уклад.) 
 

Ященко О. – 4 (диз. обкл., 

фото) 
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