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Степан Костянтинович Гуменюк: краєзнавець,
бібліограф, особистість
Відомий
історик-краєзнавець,
бібліограф
Поділля,
кандидат історичних наук, громадський діяч, голова
Хмельницького обласного історико-краєзнавчого товариства
Степан Костянтинович Гуменюк народився 14 грудня 1914 року
у с. Михайлівка Ярмолинецького району.
Його перу належить понад 500 публікацій, брошур,
методичних посібників з історії Поділля, міста Хмельницького
та культурної спадщини краю. Всі праці вченого свідчать про
невтомний пошук краєзнавця-дослідника, його щиру любов до
Поділля і України в цілому.
За визначний внесок у розвиток подільського
краєзнавства, С.К.Гуменюк був нагороджений Почесною
Грамотою Верховної Ради УРСР, є лауреатом обласної премії
імені Юхима Сіцінського (за значний вклад у розвиток
історичного краєзнавства Поділля).
Починаючи з 1964 року й до останніх днів, Степан
Костянтинович був незмінним головою обласного історикокраєзнавчого товариства, організатором і учасником восьми
історико-краєзнавчих конференцій, які згуртували науковців і
краєзнавців, стали прикладом для інших регіонів України. За час
роботи у Хмельницькій обласній універсальній науковій
бібліотеці імені М. Островського він вніс безцінний вклад у
розвиток краєзнавчої бібліографії. Його бібліографічні праці
стали важливими довідковими матеріалами для вчених і
краєзнавців.
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Він багато планував, задумував, а згодом все
організовував і реалізовував. С. К. Гуменюку належить ініціатива проведення першої науково-практичної конференції
«Хмельницькому – 500». Кількома роками раніше, у 1988 р., він
підготував до друку бібліографічний покажчик «Хмельницькому – 500», куди увійшло понад 1500 публікацій, «Пам’ятки
історії та культури м. Хмельницького», де описано
62 пам’ятники і пам’ятних місця обласного центру. Він знав
історію кожного будинку і вулички. Поряд з цим С. К. Гуменюк
досліджував і інші аспекти історії Поділля – давню історію
краю, історію періоду феодалізму. Разом із вченим – істориком
Іоном Винокуром він підготував працю «Археологічні пам’ятки
Хмельниччини», «Поділля в епоху феодалізму» та ін.
А ще він любив рідну українську мову і шанував її
настільки, що розмовляв і писав нею навіть тоді, коли всі
навколо були російськомовними.
Якщо характеризувати Степана Костянтиновича, як
людину, особистість, то він був толерантним, тонким ліриком,
життєлюбом, багатогранною особистістю, наділений феноменальною пам’яттю й енциклопедичними знаннями. Його
називали науковцем і людиною від Бога.
Професор Л. В. Баженов назвав Гуменюка своїм мудрим
учителем, працями якого користується донині сам, як і багато
інших краєзнавців і науковців. Іон Винокур характеризував його
як добру, чуйну людину, готову прийти на допомогу людям, що
потрапили в біду. Доля подарувала можливість і мені працювати
разом з ним. Завжди з ручкою в руках, за столом, заваленим
паперами і з посмішкою на вустах – таким мені запам’ятався
Степан Костянтинович.
Н. Синиця, директор Хмельницької
ОУНБ ім. М. Островського
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Спогади про батька

Невблаганно летить час, залишаючи позаду все, що було
дороге і цінне твоєму серцю. Лише спогади, як золоте листя,
кружляють в голові, а серце так защемить від смутку і болі,
тому, що нічого не можна повернути назад.
В цьому році виповнюється 100 років нашому батькові
Степану Костянтиновичу Гуменюку. Він завжди постає перед
очима красивим і привабливим, розумним співбесідником і
мудрою людина. Суворий, але добрий батько, вимогливий до
себе, готовий завжди поділитися і знаннями, і досвідом, і хлібом
насущним.
Все своє нелегке, але цікаве, і бентежне серцю, життя він
проніс гідно і чесно. Він любив життя, але більше всього свою
Україну. І коли всі розмовляли тільки російською мовою, батько
розмовляв лише українською, співав чудово українські пісні, як
не кожний співак співає, і писав про Україну з любов'ю і
ніжністю.
Ми ніколи не бачили батька просто відпочиваючого. Він
завжди багато працював, читав, вивчав архівні документи, писав
статті про Поділля і знаменитих людей України. Результат його
праці – це 500 історичних робіт про рідну землю. Він створив
історико-краєзнавче товариство, яким керував до кінця свого
життя. Книги були для нього найкращими друзями, його другою
сім'єю. І ми, три його дочки, інколи не розуміли цього. Мама,
яка була завжди поруч, створюючи сімейний затишок і спокій,
володіючи неймовірним терпінням, добротою, любов'ю і
жертовністю, завжди говорила: "Дівчатка, тихенько, тато
працює". Таким енергійним, працелюбним, серйозним він був і
в молоді роки, коли працював учителем історії в сільській
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школі, і в зрілі роки, коли був заступником голови
облвиконкому, вникаючи і піднімаючи медицину, освіту, спорт і
культуру, коли керував Обллітом і коли, в золоті свої роки,
працював в краєзнавчому відділі обласної наукової бібліотеки
імені Миколи Островського.
Батько сам багато вчився: педінститут, Московська вища
партійна школа, захистив дисертацію і своїх дочок також хотів
бачити успішними в роботі і щасливими в сім'ї. Він усім дав
путівку в життя: і дітям, і внукам.
Батько завжди робив все досконало і з великою
відповідальністю. Був талановитою людиною: якщо писав про
Україну, то з любов'ю, якщо співав, то прекрасним голосом і від
серця, якщо малював, то малюнок оживав, а коли захищав
Батьківщину в роки ВВВ, то дійшов до Берліна. І говорив: "Я
бачив гарне небо і гарну природу, але такого неба і такої гарної
землі, як наша Україна, немає ніде." Батько навчив нас цінувати
нашу землю і наш народ, поважати культуру, мову, історію
України і бути учасником добрих справ на цій землі.
В нашій сім'ї 7 педагогів і 6 лікарів, 3 кандидати наук.
Ми щоденно дякуємо Богу за ніжну і добру маму – Нілу
Борисівну і за надзвичайно мудру і сильну людину, якого не
зламали ні репресії, ні війна, ні голод, ні життєві проблеми,
нашого батька – Степана Костянтиновича Гуменюка. Вони
завжди були опорою і підтримкою нам у житті, такі рідні і
дорогі серцю батьки. Так хочеться обняти, поцілувати і
пригорнутися до їх грудей, але вони вже так далеко.

Дочки – Зоя Степанівна Белінська,
Валентина Степанівна Завроцька.
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Праці С.К. Гуменюка
Опубліковані матеріали
Окремі видання
Боротьба селян Поділля проти феодально-кріпосницького гніту в першій третині ХІХ ст. під проводом Устима
Кармалюка: метод. розробка / Хмельниц. обл. орг. т-ва
“Знання”. – Хмельницький, 1980. – 40 с.
Винокур І. С. Археологічні пам’ятки Хмельниччини:
(конспект лекцій на допомогу студентам / І.С. Винокур, С.К. Гуменюк. – Кам’янець-Поділ., 1965. – 40 с.
За владу Рад (1917–1920): метод. розробка [з історії
м. Хмельницького] / Хмельниц. обл. орг. т-ва “Знання”;
Хмельниц. обл. орг. укр. т-ва охорони памяток історії та
культури. – Хмельницький, 1981. – 30 с.
Історичні та памятні місця м. Хмельницького: (метод.
розробка) / Хмельниц. обл. орг. т-ва “Знання”. – Хмельницький,
1980. – 26 с.
Нариси історії Поділля: на допомогу вчителю /
Л.В. Баженов, І.С. Винокур, С.Г. Гуменюк [та ін.] –
Хмельницький: Обполіграфвидав, 1990. – 328 с.
Нариси історії Хмельницької обласної партійної
організації / В.І. Купратий, Г.М. Бондар, С.К. Гуменюк [та ін.]. –
Л., 1982. – 270 с.
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Подвиг юних: з історії боротьби комсомольців і молоді
Хмельниччини проти нім.-фашист. загарбників. – Хмельницький, 1983. – 43 с.
Поділля в період революції 1905–1907 рр.: (метод. розробка) / Хмельниц. обл. орг. т-ва “Знання”. – Хмельницький,
1981. – 26 с.
Проскурівське підпілля: (метод. розробка). – Хмельницький, 1982. – 29 с.
Радянське будівництво на Поділлі в період громадянської війни: (метод. розробка) / Хмельниц. обл. орг. т-ва
“Знання”. – Хмельницький, 1981. – 52 с.
Революційний рух на Поділлі на початку ХХ ст. –
Хмельницький, 1989. – 23 с.
Туристські маршрути Хмельниччини: путівник. – Л.:
Каменяр, 1983. – 120 с.
Участь трудящих Поділля у всенародному русі за
утворення СРСР: (метод. розробка) / Хмельниц. обл. орг. т-ва
“Знання”, Хмельниц. обл. орг. укр. т-ва охорони памяток історії
та культури. – Хмельницький, 1982. – 54 с.
Публікації у збірниках, альманахах
Амністії не підлягав: Павло Хомич Вигодовський
(Дунцов) // Подільської землі сини. – Хмельницький, 1993. –
С. 24–26.
Біля джерел культури: В.П. Затонський // Там само. –
1993. – С. 46–48.
Бої за визволення північної частини території сучасної
Хмельниччини влітку 1920 р.: (до історії 45-ї стрілец. дивізії) //
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VIII Подільська історико-краєзнавча конференція: тези доп.:
(секція історії рад. періоду). – Камянець-Поділ., 1990. – С. 11–
13.
До історії м. Хмельницького // Хмельницькому – 500:
тези наук.-теорет. конф. – Хмельницький, 1991. – С. 3–7.
Задля здоровя дітей: С.Х. Хотовицький // Подільської
землі сини. – Хмельницький, 1993. – С. 117–119.
З історії краєзнавчого руху на Поділлі // Розвиток
історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України: тези доп. та повідомл. Всеукр. конф.
– К.; Камянець-Поділ., 1991. – С. 34–35.
Імя, навіки овіяне славою: У.Я. Кармалюк // Подільської
землі сини. – Хмельницький, 1993. – С. 52–54.
Проскурів у революції 1905–1907 рр. // Тези доповідей VІ
Подільської історико-краєзнавчої конференції: (секція історії
дожовт. періоду). – Камянець-Поділ., 1985. – С. 6–7.
Проскурівська організація РСДРП // Хмельницькому –
500: тези наук.-теорет. конф. – Хмельницький, 1991. – С. 16–18.
Соціалістичні спілки робітничої молоді: Поділля в 1917
році // VІІ Подільська історико-краєзнавча конференція: тези
доп.: (секція історії рад. періоду). – Камянець-Поділ., 1987. –
С. 13–15.
У вдячній памяті: Арсеній (Петро) Сатанівський
(Корецький) // Подільської землі сини. – Хмельницький, 1993. –
С. 100–102.
Учений, дипломат: Д. З. Мануїльський // Там само. –
С. 70–73.
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Публікації у періодиці
Герой Жовтня: [М. Козицький] // Рад. Поділля. – 1980. –
4 квіт.
Колояр: [докум. повість] // Прапор Жовтня. – 1980.
– 26, 29 листоп.; 2, 3, 5, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 26, 30, 31 груд.; –
1981. – 5, 7, 9, 13, 14, 20, 21, 23 січ.
Шляхом творчості: [до 150-річчя театр. руху на Поділлі і
50-річчя театру ім. Г.І. Петровського] // Рад. Поділля. – 1980. –
7 груд.
І оселились назавжди: легенда // Колгосп. правда. – 1981.
– 26 верес.
Нічна заграва: (легенда): до 200-річчя з дня народження
У. Кармалюка // Вперед. – 1981. – 26, 28 лют.
Роки, актори, ролі: [до 50-річчя театру ім. Т.Г. Шевченко] // Рад. Поділля. – 1981. – 25 січ.
Сини Росії й України: [участь подолян у боротьбі за
владу Рад в 1917 р. ] // Рад. Поділля. – 1982. – 3 лют.
Сини Сибіру і Поділля: [про голову виконкому Ради
робітн., солдат. і селян. депутатів Летичева, сибіряка В.О. Бєлова і подолянина з Красилова Д.Т. Слободзянюка] // Рад.
Поділля. – 1982. – 9 квіт.
Революції бійці: [М.Г. Козицький] // Рад. Поділля. – 1982.
– 16 черв.
Дружба українців і вірменів: [взаємозвязки вірменів і
хмельничан в 1920-1944 рр.] // Рад. Поділля. – 1982. – 7 лип.
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Історією вкарбовані імена: [В.І. Буличов і М.П. Тарногродський] // Рад. Поділля. – 1982. – 4 серп.
Юнацька секція сільбуду
Корчагінець. – 1982. – 28 серп.

[Ярмолинец. р-ну] //

При єдиній дії: [про встановлення рад. влади на Поділлі]
// Рад. Поділля. – 1982. – 11 верес.
З глибин віків: [про іст. звязки і дружбу трудящих
України і Молдавії] // Рад. Поділля. – 1982. – 15 листоп.
У спільній боротьбі: [про спільну боротьбу подолян,
росіян і білорусів з інозем. загарбниками у ХVІ-ХVІІІ ст.] // Рад.
Поділля. – 1982. – 8 груд.
Перша письмована згадка: до 500-річчя м. Хмельницького // Рад. Поділля. – 1983. – 11 берез.
Могутня зброя // Рад. Поділля. – 1983. – 6 трав.
У визвольній боротьбі [ХVІІ ст.] // Рад. Поділля. – 1983. –
24 черв.
Рядки біографії [комсомолу Хмельниччини] // Корчагінець. – 1983. – 25 черв.
Вогонь повстань [у Поділ. воєводстві в кінці ХVІІ –
початку ХVІІІ ст.] // Рад. Поділля. – 1983. – 7 верес.
Поділля у війні 1812 року // Рад. Поділля. – 1984. –
17 лют.
Місто розширювало межі: [Хмельницький у другій
половині ХІХ ст. ] // Рад. Поділля. – 1984. – 14 берез.
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Віковий ювілей друкарні: [до 100-річчя з часу заснування Хмельниц. друкарні] // Рад. Поділля. – 1984. – 6 квіт.
Проскурів у революції 1905 року // Прибуз. зоря. – 1985.
– 24 січ.
У буремному 1905-у: [до 80-річчя першої рос. революції]
// Прибуз. зоря. – 1985. – 8 берез.
Вогонь “Искры” на Поділлі // Корчагінець. – 1985. –
11 квіт.
Над лугом Хоморським: поділ. хроніка // Новий шлях. –
1985. – 31 серп.; 5, 7, 10, 12, 17, 21, 24, 26, 28 верес.; 1, 2, 3, 5, 7,
10, 12, 15, 17, 19 жовт.
Створюється звод памятників [по Хмельниц. обл.] //
Рад. Поділля. – 1985. – 24 верес.
Піднімалися на боротьбу: Проскурів у революції 1905–
1907 рр. // Рад. Поділля. – 1986. – 19 берез. – (До 500-річчя
Хмельницького).
З історії обласної комсомольської організації: [хроніка]
// Корчагінець. – 1986. – 28 черв.; 10 лип.
Хроніка історико-партійних і революційних
Хмельниччини // Корчагінець. – 1986. – 4 листоп.

подій

Знати рідне місто: до 500-річчя Хмельницького // Рад.
Поділля. – 1987. – 20 жовт.
Революційні події на Поділлі [в грудні 1917 р.] // Рад.
Поділля. – 1987. – 25 груд.
У гострому протиборстві // Рад. Поділля. – 1987. – 10 берез. – (Історії немеркнучі рядки).
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Вулиці нашого міста // Корчагінець. – 1988. – № 38. –
С. 2.
Борці за щастя народу: робітник-революціонер В.Є. Войтович // Укр. іст. журн. – 1989. – № 12. – С. 76–78.
Не лише військовий пункт: Історія: погляд крізь роки //
Рад. Поділля. – 1989. – 25 лип.
Проскурівська організація РСДРП (1905–1917 рр.) // Рад.
Поділля. – 1989. – 25 серп.
Починалось століття: [Проскурів на початку ХХ ст.] //
Рад. Поділля. – 1989. – 30 верес.
Проскурівські ярмарки: Історія: погляд крізь роки // Рад.
Поділля. – 1990. – 25 квіт.
Духовна криниця: [відомі діячі муз. мистецтва минулого
століття на Поділлі] // Рад. Поділля. – 1990. – 25 лип.
Пилявська битва // Рад. Поділля. – 1990. – 5 верес. – (До
500-річчя козацтва).
Облога: [пєса] // Колгосп. правда. – 1990. – 23 жовт.; 1, 3,
10, 13, 15, 22, 27 листоп.

Упорядковані бібліографічні покажчики та матеріали
Артисти, композитори, художники Хмельниччини:
бібліогр. покажч. – Хмельницький, 1989. – 78 с.

14

Відзначення
знаменних
і
пам’ятних
дат
Хмельниччини в …: (метод. реком. на допомогу бібл. працівникам). – Хмельницький. –
1981 р. – 34 с.
1984 р. – 40 с.
1985 р. – 28 с.
1986 р. – 22 с.
1987 р. – 30 с.
1988 р. – 34 с.
1989 р. – 36 с.
Знаменні і пам’ятні дати Хмельниччини: (бібліогр.
покажч. – Хмельницький. –
1990 р. – 28 с.
1991 р. – 40 с.
1992 р. – 28 с.
Вчені Хмельниччини: бібліогр. покажч. – Хмельницький,
1988. – 121 с.
Дружбою ми здружені: [про співробітництво з братніми
республіками та інтернац. звязки трудящих Хмельниччини]:
(бібліогр. покажч.) – Хмельницький, 1989. – 26 с.
Історія міст і сіл Хмельницької області: ретроспект.
бібліогр. покажч. – Хмельницький.
ч. 1. – 1987. – 176 с.
ч. 2. – 1988. – 451 с.
Історія Хмельницької обласної партійної організації:
бібліогр. покажч. – Хмельницький, 1985. – 122 с.
Памятники истории и культуры Хмельницкой области:
(науч.-вспомогат. библиогр. указ.). – Хмельницкий, 1986. –
128 с.
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Партійні державні і військові діячі: бібліогр. покажч. –
Хмельницький, 1986. – 46 с. – (Знатні земляки).
Письменники Хмельниччини:
Хмельницький, 1989. – 117 с.

бібліогр.

покажч.

–

Поділля у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років:
(реком. бібліогр. список). – Хмельницький, 1983. – 15 с.
Природа Хмельницької області: реком. бібліогр. список.
– Хмельницький, 1983. – 11 с.
Хмельницькому – 500: бібліогр. покажч. – Хмельницький, 1988. – 157 с.
Ювілей книгозбірні: Хмельницькій обл. бібліотеці
ім. М. Островського – 90 років: (буклет). – Хмельницький, 1990.

Неопубліковані матеріали
Історик і краєзнавець С.К. Гуменюк: (автобіографія). –
4 с.
І поселилась назавжди легенда: (про походження назви
“Летичів”). – 5 с.
Історія міста Хмельницького: (дослідження). – 16 с.
Навроцький Павло Якимович: (краєзн. розвідка). – 3 с.
Ольга Настасівна: (оповідання). – 161 с.
Ольга Разумовська: (штрихи до біографії). – 11 с.
Подільська хроніка: (оповідання). – 12 с.

16


Література про С.К. Гуменюка
Гуменюк С.К.: бібліогр. список л-ри (1960–1979). –
Хмельницький, 1980. – 20 с.
Гуменюк С.К. // Вчені Хмельниччини: бібліогр. покажч. –
Хмельницький. – 1988. – С. 122–124.
Гуменюк С.К. // Баженов Л.В. Поділля в працях
дослідників і краєзнавців ХІХ–ХХ ст. – Камянець-Поділ.,
1993. – С. 185–186.
80 років з дня народження С. К. Гуменюка // Календар
знаменних і памятних дат Хмельниччини на 1994 рік: метод.бібліогр. посіб. – Хмельницький, 1993. – С. 42–44.
С.К. Гуменюк – краєзнавець-дослідник Поділля (1914–
1991): біобібліогр. довідка до 80-річчя з дня народж. / уклад.
С. Михайлова. – Хмельницький, 1994. – 16 с.
Гуменюк Степан Костянтинович // Покликання –
бібліотекар: (біобібліогр. покажч.) – Хмельницький, 2001. –
С. 24–26.
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* * *
Карван С.Л. Гуменюк – відомий бібліограф-краєзнавець
Поділля // Культура Поділля: історія і сучасність: матеріали ІІ
наук.-практ. конф., присвяч. 500-річчю м. Хмельницького 27–29
серп. 1993 р. – Хмельницький, 1993. – С. 228–229.
Прокопчук В.С. Розвиток краєзнавства на Поділлі:
автореф. дис. – К., 1994. – 19 с.
Гуменюк С.К. – С. 7, 17.
Синиця Н.М. Визначні бібліографи-краєзнавці Хмельниччини ХХ ст. // Духовні витоки Поділля: творці історії краю.
Ч. 1.: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький,
1995. – С. 33.
Мельник В.О. Бібліотека як науково-дослідний центр
вивчення історії і культури Поділля // Бібліотека в
інформаційному суспільстві: матеріали наук.-практ. конф.,
присвяч. 100-річчю Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. –
Хмельницький, 2001. – С. 134 – 139.
Гуменюк С.К. – С.134.
Михайлова С.Р. Бібліотечне краєзнавство: історія, досвід,
пошук // Бібліотека і час: ювілейн. зб., присвяч. 100-річчю з часу
заснування Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського. –
Хмельницький, 2001. – С. 57 – 61.
Гуменюк С.К. – С.61.
Синиця Н.М. Хмельницька ОУНБ: історія заснування,
роки становлення, поступу // Там само. – С. 16.
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Гуменюк Степан Костянтинович (1914-1991) // Лауреати
обласних премій Хмельниччини: біобібліогр. покажч. –
Хмельницький, 2004. – С. 6-7.
Савчук В. Гуменюк Степан Костянтинович // Краєзнавці
України: (сучасні дослідники рідного краю): довідник. – К.;
Кам’янець-Поділ., 2003. – С. 53.
Карван С.Л. 95 років з дня народження Степана
Костянтиновича Гуменюка // Календар знаменних і пам’ятних
дат Хмельниччини на 2009 рік. – Хмельницький, 2008. – С.98101.
Прокопчук В.С. Інституціоналізація краєзнавчого руху
Правобережної України 20-х років ХХ – початку ХХІ ст. –
Кам’янець-Поділ.: Оіюм, 2009. – 600 с.
Гуменюк С.К. – С. 18, 292, 315, 393, 394, 398.
Синиця Н.М. Видатний дослідник історії Поділля: до 100річчя з дня народження Степана Костянтиновича Гуменюка //
Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2014 рік.
– Хмельницький, 2013. – С.146-149.

Гуменюк
1991. – 21 жовт.

С.К.:

* * *
(Некролог)

//

Рад.

Поділля.

–

Світленко В. Вручення обласної премії в галузі культури,
мистецтва, історії, природничих наук, екології // Поділ. вісті. –
1994. – 27 серп.
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Із змісту: премію ім. Ю. Сіцінського вручено С.К. Гуменюку (посмертно).
Русанівська Г. Краєзнавці про краєзнавця: [про чергове
засідання клубу “Краєзнавець” при ОУНБ ім. М. Островського,
присвячене вшануванню памяті С.К. Гуменюка] // Поділ. вісті.
– 1994. – 22 груд.
Кеменяш О. Він хотів, щоб усе пам’ятали: невтомному
досліднику історії Поділля С.К. Гуменюку виповнилося б 90 //
Проскурів. – 2004. – 23 груд. – С.14
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Довідкове видання

Невтомний дослідник історії Поділля
До 100-річчя з дня народження С.К. Гуменюка
2-е видання, доповнене
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