
ІСТОРИЧНІ МАНДРИ КРАЄЗНАВЦЯ 

Напевне у кожної людини рано чи пізно постають запитання: «Хто ми є? 

Якого роду кореня?» Але далеко не кожному вдається знайти на них відповіді. І 

головна причина в тому, що наші пращури не завжди мали змогу залишити про 

себе якісь відомості для нащадків. Та й ми не дуже дбаємо, щоб передати тим, 

хто прийде у цей світ після нас. Але на щастя, є краєзнавці котрі не шкодують 

ні часу, ні сил, а то й власних коштів аби дослідити далеку і близьку 

минувшину рідного краю, розповісти про тих, які боронили вітчизну в роки 

війни і хто своєю невтомною працею піднімав з руїн зруйновані села і міста, 

хто відроджував економіку, стояв на сторожі нашої духовності. Серед таких 

ентузіастів є член Національної спілки краєзнавців України, почесний 

краєзнавець Кіровоградщини Василь Григорович Дерезовський.  

Народився Василь Дерезовський в мальовничому селі Випасне Білгород-

Дністровського району Одеської області. З раннього дитинства виховувався без 

батька, який не повернувся з фронту. По закінченню сільської школи працював 

на виробництві, навчався в будівельній школі, служив в Збройних Силах. У 

1968 році закінчив педагогічне училище. У 70-х роках минулого століття 

переїжджає на постійне місце проживання в село Могильне Гайворонського 

району. Закінчує історичний факультет Кіровоградського педінституту. Працює 

учителем історії у місцевій середній школі. 

Тривалий період займається науково-дослідницькою роботою, вивчає 

минувшину Південно-Східного Поділля. Його краєзнавчі матеріали друкуються 

в місцевій та центральній пресі. При його безпосередній участі зібрано багато 

документів, спогадів ветеранів, особистих речей знатних земляків та предметів 

побутового вжитку. Завдяки цьому у 1987 році в новозбудованому приміщенні 

сільської школи почав функціонувати історико-краєзнавчий музей, де 

завідуючим понад 30 років був В.Г. Дерезовський. 

Василь Григорович є автором краєзнавчих книг: «Моє село Могильне», 

«Діти війни», «Історичні постаті: Богдан та Варвара Ханенки», «Солдатська 

доля», «Велика родина» та інші. Він – член обласного літературного об’єднання 

«Степ», почесний краєзнавець Кіровоградщини. За творчу працю та 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу, досягнуті успіхи у 

справі навчання і виховання школярів нагороджений Почесною грамотою 

Міністерства освіти України. 

Цими днями за розвиток краєзнавства, збереження культурної спадщини 

Прибузького краю В.Г. Дерезовському присуджено районну краєзнавчу премію 

імені Леоніда Солгутовського. Цю відзнаку лауреату вручив голова 

Гайворонської районної ради Д.М. Грабовий. 
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