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Ім’я Василя Миколайовича Мельниченка –
багаторічного голови Черкаської обласної організа-
ції Національної спілки краєзнавців України, профе-
сора Черкаського національного університету імені
Богдана Хмельницького – добре відоме в сучасному
українському краєзнавстві. У січні цого року він від-
значив свій 70-й день народження. Ця ювілейна дата
стала доброю нагодою оглянути пройдений ним
шлях, з вершини прожитих років оцінити зроблене
цією непересічною особистістю, моїм старшим то-
варишем і добрим порадником.

Передусім, констатуємо, що біографія В. М. Мель   -
ниченка, його науково-педагогічний та творчий шлях
є надзвичайно динамічними і насиченими. Наро-
дився він 1 січня 1949 року у селі Мурзинці Звени-
городського району Черкаської (тоді – Київської) об-
ласті у родині Миколи Пилиповича і Катерини
Михайлівни Мельниченків. Батько – фронтовик,
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війна для якого закінчилася на Сандомирському
плацдармі, де він отримав тяжке поранення й
усе життя прожив з ворожим осколком у грудях.
Має солдатські нагороди – орден Слави і медаль
«За відвагу». Все трудове життя працював у ра -
йонній пресі, в тому числі 22 роки редактором
районки у Катеринополі. Мати працювала у
«Сільгосптехніці». Сестра Галина працювала
учителем української мови і літератури.

Дитинство і шкільні роки В.М. Мельни-
ченка пройшли у Звенигородці. З дитячих років
відзначався допитливістю і різнобічністю своїх
уподобань. Навчаючись у школі, проявляв здіб-
ності у вивченні предметів гуманітарного циклу.
У 1964 році став переможцем першої обласної
олімпіади з географії і учасником республікан-
ської у Києві. Це, напевне, й визначило подаль-
ший вибір професії – у 1966 році він вступив і у
1971 році закінчив географічний факультет Пет-
ропавловського (Казахстан) державного педаго-
гічного інституту (нині – Північно-Казахстан-
ський державний університет), а уже в зрілому
віці здобув ще й фах політолога та викладача
суспільних дисциплін.

Трудову діяльність розпочав на освітянській
ниві у казахстанській «глибинці», працюючи
учителем сільської школи у Кокчетавській об-
ласті. Потім була солдатська служба у Приволзь-
кому військовому окрузі1.

У 1973 році після звільнення в запас повер-
нувся на рідну Черкащину і  працював учителем
Катеринопільської середньої школи № 1. Заре-
комендував себе умілим педагогом та активним
учасником громадського життя і вже наступного
року молодь району обрала  його секретарем
райкому комсомолу, а згодом він – завідувач від-
ділу обкому комсомолу, організатор багатьох мо-
лодіжних культурно-масових заходів. Зокрема,
у 1977 році очолював першу закордонну поїздку
танцювального ансамблю «Черкащанка» Черка-
ського педінституту до Німеччини (тоді – НДР),
а наступного року з цим колективом брав участь
у Всесоюзному фестивалі у Кишеневі.

З 1978 року В.М. Мельниченко – на партій-
ній роботі у Черкасах та Кам’янському районі.
В коло службових обов’язків входили питання
культури і освіти. Зокрема, брав участь у запо-
чаткуванні Всесоюзних, а згодом міжнародних
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1 Реєнт О.П. Життєвий, науково-педагогічний та творчий шлях В.М. Мельниченка. – Мельниченко
Василь Миколайович: кандидат історичних наук, професор: біобліогр. покажч. Вип. 27 / уклад. Л.І. Синяв-
ська: авт. вступ. ст. О.П. Реєнт. – Черкаси: Вертикаль, 2019. – 76 с. – C. 11.
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літературно-мистецьких Шевченківських свят
«В сім’ї вольній, новій», спорудженні та ство-
ренні експозицій обласного краєзнавчого музею
та музею «Кобзаря» у Черкасах.

Значну увагу приділяв удосконалення мате-
ріально-технічної бази та забезпеченню кадрами
закладів освіти і культури. Одночасно займався
науковою роботою – брав участь у науково-прак-
тичних конференціях, публікувався у наукових

збірниках. Впродовж 1991–1993 років працював
у пресі та на телебаченні.

З серпня 1993 року В.М. Мельниченко пра-
цює в Черкаському педагогічному інституті (нині
національному університеті імені Богдана Хмель-
ницького), де пройшов усі щаблі науково-педаго-
гічної роботи – асистент, аспірант, старший
викладач, доцент, професор. Обравши тему
економічних зв’язків між Лівобережною і Пра-



вобережною Україною у другій половині ХVІІ
століття, у 1998 році успішно захистив канди-
датську дисертацію в Інституті історії України
НАН України.

За час роботи в університеті сповна роз-
крився педагогічний, науковий і творчий хист
Василя Миколайовича, прийшли авторитет і ви-
знання. Він зарекомендував себе умілим органі-
затором, людиною конкретних дій і справ, а ще –
високої працездатності. У 1997–1999 роках пра-
цював заступником декана історичного факуль-
тету, у 2000–2010 роках був завідувачем кафедри
історії України, а згодом – кафедри історіографії,
джерелознавства та спеціальних історичних дис-
циплін2.

Колектив історико-філософського факуль-
тету у 2007 році обрав В.М. Мельниченка  де-
каном, а у листопаді 2008 року – директором
утвореного на базі факультету науково-навчаль-
ного інституту історії і філософії. Очолюючи
колектив (2007–2013), він спрямовував його зу-
силля на  утвердження інституту як сучасного
осередку освіти і науки. Разом з колегами йому
вдалося багато зробити для удосконалення на-
вчально-виховного процесу, розв’язання відпо-
відальних завдань, які стояли перед колективом.
За цей час поліпшився кадровий потенціал ін-
ституту, значно зміцнилася його навчально-ма-
теріальна база, розпочалася підготовка магістрів
зі спеціальностей «Архівознавство» та «Етно-
логія».

У 2011–2016 рр. був членом Науково-мето-
дичної ради з питань освіти МОН України,
у 2006–2014 рр. – спеціалізованої вченої ради із
захисту кандидатських дисертацій зі спеціаль-
ностей «Історія України» і «Історіографія, дже ре -
ло знавство та спеціальні історичні дисципліни»
при Черкаському національному університеті

імені Богдана Хмельницького. Був членом вченої
ради університету (2007–2013), обирався голо-
вою конференції трудового колективу універси-
тету (2007–2009). Нині – член вченої ради на-
вчально-наукового інституту історії і філософії.

Сотні випускників Черкаського національ-
ного університету пам’ятають свого наставника
та згадують його тільки добрими словами. Слід
додати, що серед навчально-методичних напра-
цювань В.М. Мельниченка – навчальні посіб-
ники «Історичне краєзнавство»3, «Моя Черка-
щина. Історія рідного краю від найдавніших
часів до сучасності»4, «Історична географія
України»5, «Черкащина в добу Української рево-
люції 1917–1921 рр.»6, низка навчально-мето-
дичних матеріалів для студентів-істориків та
вчителів і учнів загальноосвітніх шкіл. Він –
один із співавторів підручника «Основи крає -
знавства» для вищих навчальних закладів Ук-
раїни7. 

Коло наукових інтересів – історична геогра-
фія, економічна та регіональна історія. Ці, а
також актуальні проблеми національно-патріо-
тичного виховання, збереження історико-куль-
турної спадщини та музейної справи висвітлю-
ються у близько 300 наукових публікаціях
В.М. Мельниченка.

Приділяє увагу роботі з молодими науков-
цями. Під його науковим керівництвом успішно
захищено п’ять дисертаційних досліджень кан-
дидата історичних наук. Виступав офіційним
опонентом понад 10 дисертаційних досліджень.

Тісно співпрацює з освітніми закладами
Черкащини, зокрема з обласним центром роботи
з обдарованими дітьми, де з 2000 року очолює
секцію історичного краєзнавства обласного від-
ділення МАН України. Наукові роботи учнів
шкіл області під його керівництвом неоднора-
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2 Голиш Г.М. Краєзнавство – доля. – Освіта. – 19–26 грудня. – 2018. – C. 7.
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5 Мельниченко В.М. Історична географія України: навч. посіб. для студ. істор. спец. вищ. навч. закл. –

Черкаси: Вертикаль, вид. Кандич С.Г., 2012. – 224 с. (рекомендований МОН України).
6 Мельниченко В.М. Черкащина в добу Української революції 1917–1921 рр.: навч. посіб. – Черкаси: Вер-

тикаль, вид. Кандич С. Г., 2016. – 200 с.
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зово були переможцями обласних і призерами
Всеукраїнських конкурсів МАН України. Впро-
довж тривалого часу виступав з лекціями для
учителів загальноосвітніх шкіл в обласному ін-
ституті післядипломної освіти педагогічних пра-
цівників, в містах і районах області.

Науково-педагогічну роботу органічно по-
єднує з громадською діяльністю. Народившись
у благословенному Шевченковому краї, Василь
Мельниченко скрізь, де б не пролягали його
життєві дороги, проявляв інтерес до минулого і
сучасного своєї малої батьківщини, вболівав за
збереження і примноження її історико-культур-
ної спадщини. В кінці 1980-х років він брав
участь у відродженні краєзнавства на Черкащині
і в Україні. І не випадково, що саме він у грудні
1989 року був одним із ініціаторів проведення
установчої конференції Черкаського обласного
краєзнавчого товариства, яке після утворення у
1990 році Всеукраїнської спілки краєзнавців
(нині Національна спілка краєзнавців України)
стало її обласною організацією. Від установчої
конференції 1989 року В. Мельниченко – член
правління, з 1996 року заступник голови, а з
2001 року – голова обласної організації Націо-
нальної спілки краєзнавців України.

У 1996 році його обрано членом правління,
а у 2012 році – членом Президії правління
НСКУ. Він делегат ІІ – VІ з’їздів Спілки, бере
активну участь у її роботі – проведенні всеук-
раїнських історико-краєзнавчих конференцій,
підготовці краєзнавчих видань, щедро ділиться
досвідом з колегами з регіонів України. У 2006

році досвід Черкаської обласної організації
було схвалено і рекомендовано регіональним
організаціям. Очолюючи обласну організацію
Національної спілки краєзнавців України,
уміло спрямовує зусилля її осередків на розши-
рення тематичних і хронологічних рамок
досліджень історії і сучасності унікального
історичного регіону України – Черкащини,  ут-
вердження краєзнавства як важливого засобу
формування історичної свідомості і патріо-
тизму, передусім молодого покоління громадян
нашої держави8. 

Значну увагу приділяє поширенню знань
про історію рідного краю. За його ініціативи у
2003 році започатковано проведення обласних
науково-краєзнавчих конференцій «Черкащина
в контексті історії України» (яких відбулося уже
вісім), у 2018 році – обласного краєзнавчого
свята «Моя Черкащина» і просвітницько-крає -
знавчого клубу з такою ж назвою в Черкасах. 

Особливе місце у науковому і творчому до-
робку ювіляра посідають книги про рідний край.
Серед них – «Черкащина – земля прадавня,
щедра і свята»9, «Шевченкіана Черкащини»10,
«Краєзнавство Черкащини: сторінки історії»11,
«Мандри Україною. Золота підкова Черкащини»
(керівник авторського колективу)12, «Черка-
ський національний університет імені Богдана
Хмельницького» (упорядник)13, краєзнавчий ка-
лендар «Спадщина»14, хронологічний довідник
«Цей день в історії Черкащини»15. Він співавтор
книг «Шевченко і Черкаси»16, «З кобзарем у
серці»17, «Пам’ятки Черкас»18, «Черкаському
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Черкащини: путівник. – Київ: Комунікаційна агенція «Варто», 2007. – 231 с.
13 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького / упоряд. В.М. Мельниченко. –

Черкаси: Вертикаль, вид. Кандич С.Г., 2016. – 184 с.
14 Мельниченко В.М. Спадщина: історико-краєзнавчий український календар на 2004 рік. – Київ; Черкаси:

Новий друк-Монограф, 2003. – 383 с.
15 Цей день в історії Черкащини: хронолог. довід. / авт.-упоряд. В.М. Мельниченко. – Черкаси: Вертикаль,

вид. Кандич С Г., 2017. – 48 с.
16 Мельниченко В.М., Соса П.П. Шевченко і Черкаси: Історико-документальний нарис. – Черкаси: Брама,

1999. – 96 с.
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краєзнавчому – 80»19, «50 пісенних літ» (про
Черкаський академічний заслужений україн-
ський народний хор)20, член авторського колек-
тиву наукового  видання «Енциклопедія укра їн -
ського козацтва»21.

Серед різноманітних зацікавлень Василя
Миколайовича виділяється, мабуть успадковане
від батька добре володіння пером і схильність до
редагування. Впродовж багатьох років допису-
вав до районних, обласних, армійських та інших
газет, а кількість статей і заміток складає не одну
сотню.  Постійно виступає на сторінках обласної
преси, бере участь у тематичних передачах радіо
і телебачення. Член Національної спілки журна-
лістів України.

Василь Миколайович у 1993–2000 рр. редагу-
вав газету «Черкаський педагогічний» («Черка-
ський університет»), у 1997 році брав безпосе-
редню участь у заснуванні першого в університеті
фахового видання «Вісник Черкаського універси-
тету» та впродовж семи років був його відпові-
дальним секретарем, а нині – член редколегії
серії «Історичні науки». Входить також до
складу редколегій фахових видань «Український
селянин» та «Гуржіївські читання», науково-до-
кументальної серії книг «Реабілітовані історією.

Черкаська область». Під його редакцією вийшло
близько 30 наукових та науково-популярних
видань. 

Понад 20 років редагує науково-популярний
журнал «Краєзнавство Черкащини» та збірники
матеріалів історико-краєзнавчих конференцій
«Черкащина в контексті історії України», в яких
висвітлюються різні маловідомі аспекти регіо-
нальної історії, порушуються актуальні про-
блеми патріотичного виховання і формування
національної свідомості громадян, збереження
історико-культурної спадщини краю. 

Упорядковує численні збірники статей та до-
кументів. Зокрема, В. М. Мельниченко брав
участь в упорядкуванні книги «Україна Тараса
Шевченка»22, збірників «Краєзнавча Шевченкіана
України»23, «Не підлягає забуттю»24, «Селянство
Черкащини в добу Української революції 1917–
1921 рр.»25, «Украдене дитинство»26, «Краєзнавці
Черкащини»27, «Наймолодша в Україні»28.

У своїх насичених освітянських буднях і по-
всякденних турботах В. М. Мельниченко знахо-
дить час і для активної роботи в консультативно-
дорадчих органах облдержадміністрації – був
головою ради з питань культури і духовності при
облдержадміністрації (2005–2010 рр.), брав
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19 Мельниченко В.М., Соса П.П. Черкаському краєзнавчому – 80: Історико-документальний нарис про
Черкаський обласний краєзнавчий музей. – Черкаси: Сіяч, 1998. – 68 с.

20 Мельниченко В.М., Носань С.Л. 50 пісенних літ: художньо-документальний історичний нарис до
50-річчя лауреата Національної премії імені Т. Г. Шевченка Черкаського академічного заслуженого українсь-
кого народного хору. – Черкаси: Вертикаль, 2007. – 56 с.

21 Українське козацтво: мала енциклопедія. Редкол.: (голова) Ф.Г. Турченко. – Київ: Генеза; Запоріжжя:
Прем’єр, 2002 . – 567 с.: іл.

22 Україна Тараса Шевченка: іст.-краєзнав. нариси / упоряд. Р. В. Маньковська, В. М. Мельниченко; пе-
редм. О.П. Реєнта, Л.М. Новохатька. – Харків: Фоліо, 2014. – С. 11–68.

23 Краєзнавча Шевченкіана України: матеріали ХІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої кон-
ференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка, м. Канів, 24–25 жовтня 2014 р. / за заг.
ред. О.П. Реєнта; упоряд. В.М. Мельниченко. – Київ, 2014. – 365 с.

24 Не підлягає забуттю: нацистський окупаційний режим на Черкащині (1941–1944): зб. наук. ст., док.,
матеріалів та спогадів / керівник проекту О.А. Воронкіна, упоряд.: В.М. Мельниченко, Т.А. Клименко,
Г.М. Голиш. – Черкаси: Вертикаль, 2013. – 366 с.

25 Селянство Черкащини в добу Української революції 1917–1921 рр.: зб. док. і матеріалів / упоряд.:
Т.А. Клименко, С.В. Корновенко, В.М. Мельниченко, Ю.Г. Пасічна. – Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2017. –
180 с.

26 Украдене дитинство: діти і підлітки у роки Другої світової війни: зб. наук. статей, документів, мате-
ріалів та спогадів / авт.-упоряд.: Г.М. Голиш, Т.А. Клименко, В.М. Мельниченко. – Черкаси: Вертикаль, вид.
Кандич С. Г., 2015. – 192 с.

27 Краєзнавці Черкащини: біобібліогр. довід. / ред. і авт.-упоряд. В.М. Мельниченко. – Черкаси: Верти-
каль, вид. Кандич С.Г., 2016. – 220 с.

28 Мельниченко В.М., Чабан А Ю. Наймолодша в Україні. Черкаській області – 60 років: етапи розвитку,
люди і події. – Черкаси: Вертикаль, вид. Кандич С.Г., 2013. – 256 с.



участь у розробці Державної  програми «Золота
підкова Черкащини» на 2006–2009 рр. та Стра-
тегії регіонального розвитку Черкаської області
на період до 2020 року, очолював конкурсну ко-
місію з присудження обласної краєзнавчої премії
імені Михайла Максимовича. Нині – він член
ради з питань культури, експертної ради з питань
книговидання, комісії з персональних стипендій
працівникам культури і мистецтва, оргкомітету
з відзначення 100-річчя Української революції
1917–1921 рр.

Визнанням заслуг професора В.М. Мельни-
ченка стало нагородження його медаллю «25
років незалежності України», Почесною грамо-
тою Кабінету Міністрів України, Почесними
грамотами Міністерства освіти і науки та Мініс-
терства культури України, Черкаської обласної
державної адміністрації, Черкаської обласної
ради,  Національної спілки краєзнавців України,
медаллю Українського фонду культури «За вір-
ність заповітам Кобзаря». Лауреат Всеукраїн-

ської краєзнавчої премії імені Дмитра Яворниць-
кого та обласної краєзнавчої премії імені Ми-
хайла Максимовича. Нагороджений знаками
«Відмінник освіти України», «За особливі за-
слуги перед Черкащиною», «60 років Черкаській
області». Почесний краєзнавець  України.

Ось такі головні, позначені конкретними ре-
зультатами і добрими справами, віхи життя юві-
ляра. Усе досягнуте ним – віддзеркалення його
головних рис – професіоналізму, активної жит-
тєвої позиції, порядності та самовідданої праці
на благо людей.

Приємно констатувати, що свій ювілейний
рубіж професор В.М. Мельниченко зустрів
сповненим оптимізму і творчого натхнення, в
повсякденних турботах і невтомній праці на ос-
вітній та краєзнавчій ниві. Як завжди, йому сьо-
годні притаманні товариськість, невимушеність
у спілкуванні з людьми, чесне і сумлінне став-
лення до своїх  обов’язків, уміння доводити роз-
почату справу до кінця.
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