
 

            Твори 
 

Савченко, Семен. 

Сатира допомогла 

[Електронний ресурс] : 

[гуморески] // Гуморески in 

UA. - Електрон. текст. - 

Режим доступу: 

http://gumoreski.in.ua/autors/sa

vchenko-semen/, вільний (дата 

звернення: 22.12.2015). – 

Назва з екрана. – Мова укр. 
 

Шкода від поцілунків 

[Електронний ресурс] : 

[гуморески] // Мистецька 

Вереміївка. - Електрон. текст. 

- Режим доступу: 

http://klas.ho.ua/Cavthenko.php, 

вільний. – Назва з екрана. – 

Мова укр. 
 

Про письменника 
 

Семен Васильович 

Савченко [Електронний 

ресурс] : [біографічна 

довідка] // Мистецька 

Вереміївка. - Електрон. 

текст. - Режим доступу: 

http://klas.ho.ua/Cavthenko.p

hp, вільний. – Назва з 

екрана. – Мова укр. 
 
 
 

Контактна інформація 
  

Адреса: 
м. Київ, вул. Жукова, 22 

 

Телефон:  
                  (044)518-52-41 
 

                      e-mail:  
library119@ukr.net 

  
веб-сторінка: 

http://desnabib/kiev.uа 
 
 

Пам’ятка підготовлена  

за матеріалами інтернет-

ресурсів 

 Централізована бібліотечна 
система Деснянського району  

м. Києва 
Бібліотека № 119 для дітей 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

          ССЕЕММЕЕНН   ВВААССИИЛЛЬЬООВВИИЧЧ   

            ССААВВЧЧЕЕННККОО   

              ((11991199--22001100))  
        поет-гуморист 

 

П а м’ я т к а 
 

 
 
 
 
 

                                  Київ – 2017 

Серія «Творчі діячі Деснянського 

району» 

http://klas.ho.ua/Cavthenko.php
http://klas.ho.ua/Cavthenko.php
http://klas.ho.ua/Cavthenko.php
mailto:library119@ukr.net
http://desnabib/kiev.uа


Шановні читачі! 

 До вашої уваги 

пропонується пам’ятка, 

присвячена українському 

гумористові Семену 

Васильовичу Савченку, з 

циклу «Творчі діячі 

Деснянського району». 
 

Біографія 
 

Народився Семен 

Савченко у 1919 році в селі 

Вереміївка Чорнобаївського 

району на Черкащині. 

Після закінчення 

середньої загальноосвітньої 

школи був призваний на 

військову службу, де й 

застала Друга світова війна. 

Після тяжкого поранення на 

фронті додому повернувся 

інвалідом. 

Семен Васильович був 

відзначений одинадцятьма 

урядовими нагородами. 

Багато літ працював у 

державних органах. Брав 

активну участь у 

громадсько-політичному 

житті свого села, району, 

області. 

Семен Савченко - 

неодноразовий лауреат 

фестивалів самодіяльного 

мистецтва. 

Займався літературно-

публіцистичною 

діяльністю. Друкувався в 

журналі «Перець», 

лауреатом якого він був, 

газетах «Сільські вісті», 

«Молодь України», низці 

обласних та районних 

часописів. На початку 2000-

х років почав друкуватися у 

журналі «Бористен», який 

надходить до США, 

Канади, Англії і багатьох 

інших країн. 

 

Творчість 
 

Будучи пристрасним 

шанувальником веселого 

слова, у своїх творах Семен 

Васильович прагнув 

створити життєво конкретні 

негативні типи людей, які 

зустрічаються у нашому 

суспільстві. Бичував ледарів, 

п’яниць, крадіїв, шахраїв та 

всіх тих, хто плутається під 

ногами у чесних людей, 

заважає жити і працювати. 

Семен Савченко - автор 

збірок „Сміх крізь сльози”, 

„Лопата для грошей”. 

Значна частина усмішок 

і зараз входить до репертуару 

професійних та самодіяльних 

артистів-читців. 

Помер у 2010 році. 

Похований у рідному селі 

Вереміївка. 
 

 


