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Нашого цвіту по всьому світу  [Текст] : інформаційний дайджест для 

учнів 7 – 9 класів /підгот. Л. В. Тараненко, О. Б. Буц, О. Л. Орлова,  

А. О. Хворостяна; відп. за вип. О. І. Шарабура. – Д. : КЗК 

«Дніпропетровська обласна бібліотека  для дітей», 2015. – 110 с. 

 

Видання містить  маленькі розповіді про тих, хто вже прославив чи 

нині прославляє Україну, працюючи на Батьківщині та за 

кордоном.   

Відомості подаються  в хронологічному порядку,  що може значно 

полегшити пошук інформації про того чи  іншого діяча з певної 

галузі  діяльності. 

Видання, насамперед, призначене для учнів 7-9 класів, але може 

зацікавити всіх, хто небайдужий до історії рідного краю.   
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Січень 

01.01.1901  

Гершой Євгенія Морисівна 

 

Народилася в м. Кривий Ріг 

 (тепер Дніпропетровської області).  

Відома американська скульпторка.  

 

Євгенія була наймолодшою дитиною в сім'ї. 

Родина Євгенії Гершой емігрувала до США у 

вересні 1903 року. Навчалася у Колумбійському університеті та була учасницею 

Нью-Йоркської Студентської ліги мистецтва (1921-1922).  

Її вчителями були А. Стерлінг Колдер, Лео Лентеллі, Кеннет Хайес Міллер, 

Бордман Робінсон, Карл Уолтерс. 

 Наприкінці 20- початку 30-х років працювала з Гаррі Готлібом в студії,  

у Вудстоку (Нью-Йорк).  

Перша персональна виставка відбулася в галереї Робінсон у Нью-Йорку в  

1940 році. Після року навчання в Школі мистецтва Нового Орлеану переїжджає у 

1942 році до Сан-Франциско. 

У 1946 році вона викладала курс кераміки в Каліфорнійській школі образотворчих 

мистецтв. 

На початку 30-х років Євгенія Гершой приїжджає до Англії і Франції, здійснює 

поїздки до Мексики та Гватемали, у 1955 році відвідує Індію, Африку і країни 

Сходу. 

Скульптури Євгенії Гершой створювалися із таких матеріалів як дерево (каштан, 

бук) та польовий камінь. 

Померла  8 травня 1986 (85 років).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тореадор,  

1935-1939 

Хомаж Одрі 

Макмахон 
Люсіль Бланч, 

1936 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/1903
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1921
https://uk.wikipedia.org/wiki/1922
https://uk.wikipedia.org/wiki/1920-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1930-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1942
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1946
https://uk.wikipedia.org/wiki/1930-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1955
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1986
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01.01.1919 

Владимиров Ігор Петрович 

 

Ігор Владимиров народився  в Катеринославі  

(нині – м. Дніпропетровськ). Сім’я незабаром після 

його нарождення переїхала до Харкова, а у 1932 

році — до Ленінграду. 

4 липня 1941 року Владимиров був зарахований 

добровольцем до Гвардійської стрілецької дивізії Ленінградської Армії Народного 

ополчення. Воював на Ленінградському фронті.  

У 1943 році був демобілізований. 

У тому ж році Ігор Владимиров закінчив Ленінградський кораблебудівний 

інститут, проте незабаром зрозумів, що його покликання - театр.  

Поступив на акторський факультет Ленінградського театрального інституту, який 

закінчив у 1948 році. Після закінчення інституту недовгий час служив у 

Ленінградському обласному театрі оперети і Ленінградському гастрольному театрі; 

в 1949 році був прийнятий в трупу Ленінградського театру ім. Ленінського 

комсомолу, де грав ролі молодих героїв.  

Під керівництвом Георгія Товстоногова молодий актор долучився  до азів 

режисерської професії. У 1956 році разом з Г. Товстоноговим перейшов в Великий 

драматичний театр ім. Горького, де до кінця 1960 року працював в якості 

режисера-стажиста, здійснив кілька самостійних постановок; одночасно ставив 

спектаклі в інших ленінградських театрах. 

У листопаді 1960 року Ігор Владимиров був призначений головним режисером 

Театру ім. Ленради і керував ним до кінця свого життя. 

Серед глядачів успіх мали такі вистави, як «Ромео і Джульєтта», Вільяма 

Шекспіра, «Пігмаліон» Бернарда Шоу, «Гравці» Миколи Гоголя, «Вишневий сад» 

Антона Чехова тощо.  

Поряд з напруженою роботою в театрі Ігор Петрович знімався і в кіно. Список його 

кінематографічних ролей не надто великий, проте деякі з них користувалися 

великою любов'ю глядачів. Особливо це відноситься, безсумнівно, до прекрасного 

акторського дуету з А. Б. Фрейндліх у фільмі Е. М. Савельєвої «Старомодна 

комедія». 

В якості режисера зняв один фільм: музичну кіноказку для дорослих «Зайвий 

квиток» (1982), де головні ролі грали О. Я. Соловей і М. С. Боярський. 

У кіно дебютував у фільмі «Таємниця двох океанів» (1956), пізніше зіграв головні 

ролі в ліричній комедії «Казки старого Арбата», детективах «Інспектор Лосєв» та 

«Петля».  

Помер Ігор Владимиров 20 березня 1999 у 80 років. 

Похований на Великоохтинському цвинтарі  (Санкт- Петербург). 
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01.01.1926 

Нирко Олексій Федорович  

Народився в селі Мар’янське Апостолівського району 

Дніпропетровської області. Дитячі роки пройшли в селі 

Нова Січ, куди переїхала родина. Тут пережив 

Голодомор, під час якого померла його прабабуся 

Параска Прохорець та прадід Сава Нирко. Тоді ж був 

арештований його батько – Федір Савич (1903 – 1958).  

До музики Олексія Федоровича прилучив січовий 

стрілець Лука Карамельський.  

Олексій закінчив Львівський культурно-освітній технікум. Потім навчався у 

Львівській державній консерваторії ім. М. Лисенка та закінчити її не зміг, бо 3 

червня 1950 р. був заарештований, а 27 липня засуджений до 10 років виправно-

трудових робіт та 5 років заслання за антирадянську діяльність. 

 Звільнений у 1956 році. Реабілітований. 

Кобзарську діяльність починає в 1956 – 1957 роках в селі Нова Січ та місті 

Нікополі. Пізніше оселився у Ялті, де створив Музей кобзарського мистецтва 

Криму та Кубані (при Ялтинському гуманітарному інституті, 1984), кобзарську 

бібліотеку.  

Викладав класи бандури Ялтинської музичної школи та Ялтинського педагогічного 

училища (тепер Кримський гуманітарний університет).  

Створив три капели бандуристок: ім. С. Руданського, "Пролісок” та "Зоряниця”. 

Виступав із ними у Франції, Угорщині, Польщі, Югославії, Туреччині, Греції, 

Білорусі, Росії. Створив також п’ять ансамблів.  

Має низку власних обробок різних творів для бандури. Як бандурист та керівник-

диригент капел неодноразово нагороджувався дипломами та медалями. 

Помер 27 вересня 2005 року в Ялті. 
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01.01.1946 

Маренич Валерій Петрович 

 

Народний артист України. 

Виконавець української пісні під гітару, поет і 

композитор. 

Народився  в м. Кривий Ріг Дніпропетровської 

області. 

В 1971 році разом з майбутньою дружиною 

Антоніною Сухоруковою організували співочий 

дует, який зайняв перше місце на огляді  

ВІА (вокально-інструментальних ансамблів)  

у м.Харкові. 

 

В 1973 році до дуету долучилась сестра Антоніни — Світлана. В репертуарі 

створеного «Тріо Маренич» були як народні пісні, так і авторські, в основному 

українською мовою. Серед них - «Сиджу я край віконечка», «Посилала мене мати», 

«Ой, у гаю при Дунаю», «Несе Галя воду», «Ой, під вишнею…», «Тиша навкруги», 

«Чом ти не прийшов?» та інші. 

В 1979 році фірма «Мелодія» записала їх першу платівку, а «Укртелефільм» зробив 

її відеоверсію. В цьому ж році всім учасникам групи було присвоєно звання 

Заслужених артистів Української РСР. 

8 лютого2003 року за вагомий особистий внесок у розвиток української пісенної 

спадщини, багаторічну плідну творчу діяльність, Указом Президента України 

Валерію Петровичу Мареничу присвоєне звання Народного артиста України. 

З 2005 року виступає самостійно. 

В даний час проживає у м. Луцьку. 

 

Альбоми в складі «Тріо Маренич» 

 «Три тополі» (1998 р.) 

 «Ой, під вишнею» (2000 р.) 

 «Мареничі» (2003 р.) 

 «Краще» (2004 р.). 

Власні альбоми 

 «Пісні Волинських авторів» (2005 р.) 

 «Ген, на узліссі хрест мовчить» (2006 р.) 

 «Ідея нації» (2008 р.) 

 «Без адреси» (2010 р.) 

 

http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D1%96%D0%B3.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/1971.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/1973.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A2%D1%80%D1%96%D0%BE%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/1979.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/8%20%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/8%20%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/2005.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A2%D1%80%D1%96%D0%BE%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/1998.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/2000.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/2003.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/2004.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/2005.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/2006.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/2008.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/2010.html
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02.01. 1904 

Френкель Лазар Самійлович 

 

Український режисер театру і кіно, сценарист, актор. 

Народився  в Дніпропетровську в родині лікаря.  

Закінчив режисерський і акторський факультети 

Київського музично-драматичного інституту 

 ім. М. В. Лисенка (1923).  

Працював у театрі. З 1927 р. — на Київській студії 

художніх фільмів. 

Грав у кінокомедії О. Довженка «Вася — реформатор» 

(1926) та у фільмі «Любов» (1933, реж. О. Улицької i  

О. Гавронського). 

Зняв науково-популярну стрічку «Скарлатина», художні кінокартини: 

 «Сам собі Робінзон» (1929),  

«Свій хлопець» (1931), 

 «Останній каталь» (1931), 

 «Люлі-люлі, дитино» (1932), 

 «Червона хустина» (1934), 

 «Чарівний сад» (1935), 

 «Том Сойєр» (1936, у співавт. з Г. Затворницьким).  

Співавтор сценаріїв художніх фільмів: 

 «Одна ніч» (1927), 

 «Безпритульні» (1928),  

«Греблю прорвано» (1928),  

«Сам собі Робінзон» (1929), 

 «Разом з батьками» (1932),  

«Вогнище у лісі» (1941). 

З 1947 р. — режисер Української студії хронікально-документальних фільмів, де 

створив кінокартини:  

«Свято піонерів» (1947), 

 «Торжество українського народу» (1948), 

 «Комплексна механізація» (1950), 

 «Сільськогосподарська виставка на Україні», «В одній школі» (1952), 

 «Черешеньки» (1953), 

 «Дари великої дружби» (1954), 

 «Перші кроки», «В рідній сім'ї», «Місто металургів», «Спартакіада УРСР» (1955), 

«Наука — виробництву», «Солекопи Закарпаття», «Юні кукурудзо-води», 

 «У шахтарів Донбасу» (1956), «Серця молодих» (1957),  

«З'їзд молодих ентузіастів», «Чудовий подарунок», «Дорога в життя» (1958), 

«Молодість звільненого краю» (1959), 

 «Життю назустріч», «У дружбі з працею», «Юні запорожці» (1960) та ін.  

Один з організаторів кіножурналів «Піонерія», «Молодь України». 

Був членом Спілки кінематографістів України. 

Помер 1 лютого1978 р. в Києві. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1923
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%BB%D1%96%D0%B1_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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05.01.1925 

Потапенко Андрій Ілліч 

Заслужений художник України, майстер пейзажу, 

в найкращих роботах якого опоетизована природа 

України, Середньої Азії, Кавказу. 

Андрій Ілліч народився у селі Дніпрово-Кам'янка 

на Дніпропетровщині. 1938 року вступив до 

Дніпропетровського художнього училища. 

Велике значення у творчій долі Андрія Потапенка мала зустріч з талановитими 

педагогами М. Паніним та Н. Погрібняком, які зуміли його захопленість 

малюванням перетворити в палку любов до мистецтва. 

Андрій Потапенко належить до покоління художників, на формування особистості 

та характер творчості яких вплинула Друга світова війна. 1943 року він пішов 

добровольцем на фронт, був поранений, знову повернувся в стрій і воював до кінця 

війни. 

Після 1945 року продовжив навчання в художньому училищі, а по його закінченню 

працював кілька років в художньому музеї. 

У 50-ті роки художник багато поїздив по Україні, Білорусі, Кавказі, двічі побував у 

Казахстані в місцях заслання Тараса Шевченка. Ці роки були часом визрівання 

таланту художника, сприяли формуванню його як майстра. 

Пейзажі художник часто пише прямо з натури. Він намагається донести до глядача 

різнобарв'я природи в усіх її нескінченних проявах. Часто пейзажі А. Потапенка 

переростають межі жанру, стають сюжетними творами, такі як «Завжди на 

сторожі», «Хліба над Дніпром», «Висоти Мітридату» та інші. 

1984 року йому присуджено звання Заслуженого художника України. 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%94_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1943
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1984
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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05.01.1941 

Шевченко Володимир Павлович 

Вчений-механік, академік Національної академії наук 

України (1995). 

Народився у с. Підгороднє Дніпропетровського р-ну 

Дніпропетровської області.  

 

У 1962 р. закінчив механіко-математичний факультет 

Дніпропетровського держуніверситету. Після навчання в 

аспірантурі та захисту кандидатської дисертації (1966) 

працював асистентом, а потім доцентом кафедри 

теоретичної механіки цього вузу. 

 

З 1968 р. уся подальша діяльність Володимира Павловича пов'язана з Донбасом. У 

Донецькому державному університеті він завідував кафедрою теоретичної і 

прикладної механіки, був деканом математичного факультету, проректором з 

навчальної роботи. А з 1986-го В. П. Шевченко — ректор Донецького 

національного університету.  

 

Науковий доробок вченого охоплює понад 140 друкованих праць, 5 навчальних 

посібників, яким притаманний тісний зв'язок з потребами виробництва. Вченим 

підготовлено 4 доктори та 10 кандидатів наук. Він є головним редактором 

наукового журналу «Вісник Донецького університету». 

 

Значну увагу приділяє відродженню національної інтелігенції, пошуку талановитої 

молоді у містах і селах України.  

 

Володимир Павлович — заслужений діяч науки і техніки України», лауреат 

Державної премії України в галузі науки і техніки. Він нагороджений орденом 

Святого Володимира IV ступеня, орденами Ярослава Мудрого V і IV ступеня, 

знаком «Шахтарська слава» ІІІ ступеня. 

 

У 2006 році йому присвоєно звання Героя України з врученням ордена Держави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://donbass.name/tags/1995/
http://donbass.name/ukr/1645-doneckij-vugilnij-basejn.html
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07.01.1968 

Малахов Володимир Анатолійович 

 

Володимир Малахов народився в місті Кривий Ріг 

Дніпропетровської області. 

 

Один із кращих балетних танцівників світу свого 

часу. 

У 1986 р закінчив Московське академічне 

хореографічне училище і був прийнятий в трупу 

Московського класичного балету.  

 

Покинувши СРСР, працював у провідних театрах світу:  

з 1992р. Соліст Віденської державної опери;  

з 1994р - Соліст Національного балету Канади; 

 з 1995 р - Запрошений соліст, а з 1996 р - Соліст Американського театру балету . 

 

У 2002 р Володимир Малахов став директором  і ведучим солістом балетної трупи 

Берлінської державної опери. А в 2004 році Малахов успішно очолив оновлену 

трупу Берлінського балету, вистави якої завжди проходять при повному аншлагу і 

користуються багаторічною любов'ю публіки. 

У репертуарі Володимира Малахова - класичні балети і постановки провідних 

хореографів двадцятого століття. Нерідко сучасні хореографи створюють балети 

спеціально для нього: Саша Вальц, Мауро Бігонцетті, Патріс Барт, Джорджіо 

Мідіянові, Борис Ейфман та ін. 

 

У 2002 році Малахов був визнаний кращим танцівником року, а японський журнал 

«Танець Журнал» більше двадцяти років поспіль називав його «найкращим 

танцівником світу». 

 

 Володимир Малахов - почесний громадянин Києва та почесний професор 

Української Академії балету.  

 

У лютому 2013 року він був нагороджений медаллю О. С. Пушкіна, а влітку того ж 

року він був обраний почесним професором Пекінської академії танцю. 

 

Володимир Малахов також відомий як хореограф. Свій перший балет - «Баядерку» 

Л. Мінкуса за мотивами вистави М. Петіпа - Малахов поставив у Віденській 

державній опері (1999), а пізніше повторив постановку на сцені Берлінської 

державної опери (2002). Для Віденського державного балету він поставив «Верді-

балет: Бал-маскарад» на музику Дж. Верді (2001). У Берлінському державному 

балеті Малахов здійснив такі постановки: «Попелюшка» С. С. Прокоф'єва (2004), 

«Спляча красуня» П. І. Чайковського за мотивами вистави М. Петіпа (2006), «Пері» 

Ф. Бургмюллера (2010).  
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В. Малахов - переможець найпрестижніших конкурсів і володар вищих нагород: 

1986 - Лауреат Міжнародного конкурсу артистів балету у Варні (Гран-прі) 

1988 - Лауреат Всесоюзного конкурсу артистів балету і балетмейстерів в Москві 

(1-а премія) 

1989 - Лауреат Міжнародного конкурсу артистів балету в Москві (1-а премія) 

1989 - Лауреат Міжнародного конкурсу артистів балету в Парижі (Гран-прі імені 

Сержа Лифаря) 

1990 - Лауреат Міжнародного конкурсу артистів балету в Джексоні (США, 1-а 

премія) 

1991 - Приз критики на фестивалі у Венеції (Італія) 

1995 - Приз «Джино Тані» (Італія) 

1996 - Приз Позітано ді Danza (Італія) 

1997 - Премія «Перший танцівник світу» («Божественний») Арданья Артист 

Менеджмент (США) 

1997 - Премія імені Сергія Дягілєва (Перм, Росія) 

1998 - Приз Міжнародної асоціації діячів хореографії «Бенуа де ля данс» 

2002 - Премія імені Вацлава Ніжинського (Монако, Монако танцю форум) 

 

Фільмографія: 

1989 - «Новорічний детектив» (1989, телебалет, балетмейстер С.Воскресенская) - 

Кармен; 

1990 - «Поцілунок феї» (телеекранізація балету, балетмейстери Н.Касаткіна і В. 

Васильової) - Руді; 

1991 - «Думка на тему. Гамлет »(телебалет, балетмейстер Світлана Воскресенська) 

- Гамлет; 

1991 - «Дон Кіхот» (телеекранізація балету, балетмейстери Н.Д.Касаткіна і В.Ю. 

Васильової) - Базиль; 

1991 - «Браво, Малахов!» (Телефільм-концерт) - Док. фільм, присвячений творчості 

Малахова; 

1997 - «Істинний принц: Володимир Малахов / істинний принц: Володимир 

Малахов» (телефільм-концерт) - док. фільм, присвячений творчості Малахова 

телеканалу CBC; 

1998 - «Американський Театр Балету зараз: Різноманітність і Віртуозність / 

Американський театр балету Зараз: Різноманітність і віртуозність» (телефільм-

концерт) - Ремансо; 

1999 - «Корсар / Корсар» (телеекранізація балету, редакція Костянтина Сергєєва) - 

Ланкедем; 

2001 - «Лускунчик / Caisse-Noisette» (телеекранізація балету, балетм Патріс Бар.) - 

Лускунчик-принц; 

2002 - «Народжені вільними: Провідні чоловіки Американського Театру Балету / 

Born To Be Wild: Провідні Чоловіки американського балету» (відеофільм-концерт); 

2003 - «Великі танцівники нашого часу - Володимир Малахов, Люсія Лакарра, 

Кійоко Кімура / Великі танцюристи нашого часу -Володимир Малахов, Люсія 

Lacarra, Kiyoko Кімура» (відеофільм-концерт); 

2008 - «Караваджо / Караваджо» (екранізація балету, балетмейстер Мауро 

Бігонзетті) - Караваджо. 
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10.01.1930 

Щедрова Валентина Іларіонівна 

 

Народилась в с. Сурсько-Литовське Дніпропетровської обл.  

 

Закінчила Харківський художньо-промисловий інститут (1961). 

Скульптор. 

Працює в галузі станкової і монументальної скульптури. 

 

Відома авторка таких скульптур, як  

«Будівельники» (1963),«Мрії матері» (1964), 

«Юність» (1965),«Зустріч» (1966), 

 «Побачення» (1967),«Тракторист В. Коляда» (1973), «Студент» (1974). 

 

 Член Національної Спілки художників України (1967).  

Нагороджена Грамотою Президії ВР УРСР (1980). 

 Заслужений художник України (2004).  

 

 

 

 

10.01.1934 

Драновський Володимир Йосипович 

 

Нородився в м. Дніпропетровськ. 

 

В 1957 році закінчив Дніпропетровський держуніверситет і 

з 1957 по 1961 рр. займався викладацькою діяльністю в 

Дніпропетровському держуніверситеті.  

 

З 1961 р. працює в Державному конструкторському бюро 

"Південне". Пройшов шлях від інженера до  Головного 

конструктора КБ. 

 

 З 2003 року — член-кореспондент НАН України. Відомий вчений і великий 

фахівець в області ракетно-космічної науки і техніки. Список його наукових праць 

містить більше 200 найменувань.  

 

Член-кореспондент Національної академії наук України (2003), доктор технічних 

наук (1992), заслужений діяч науки і техніки України (1995), лауреат Державних 

премій СРСР (1970) і України (1999) в галузі науки і техніки. 
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15.01.1902 

Штогаренко Андрій Якович 

 

Композитор, педагог, музично-громадський діяч.  

Народний артист УРСР (1970), Народний артист СРСР 

(1972). Герой Соціалістичної Праці (1982). 

 

Народився в селі Нові Кодаки (нині в складі 

Дніпропетровська). До музики долучився з дитинства, 

беручи участь в ансамблі народних інструментів. 

 В шкільні роки (1912–1915) відвідував музичні класи 

Катеринославського училища. 

 

 У 1926 році організував ансамбль баяністів з яким концертував до 1930 року. 

 

Музичну освіту здобув у Харківському музично-драматичному інституті на 

факультеті теорії та композиції. Перші твори композитора відносяться до 1931 

року і до часу закінчення вузу він був автором кількох хорових і вокально-

симфонічних творів. 

Після закінчення консерваторії у 1936 році Штогаренко залишився у Харкові, де 

працював до початку 1941 року.  

 

В роки війни, Штогаренко разом з багатьма українськими діячами мистецтв був 

евакуйований до Алма-Ати, а потім до Ашхабаду. Під час перебування там митець 

продовжував громадську діяльність: допомагав молодим композиторам республіки, 

здійснював зв'язки з українськими музикантами, які знаходились у Середній Азії.  

У ці роки хорова пісня стає провідним жанром його творчості. У 1943 році вперше 

була виконана в Москві його кантата-симфонія «Україно моя» (слова А. Малишка, 

М. Рильського) 

 

З 1943 року життя та діяльність Штогаренка пов'язані з Києвом, де він розпочинає 

роботу в Київській консерваторії: 

 з 1960 року — професор; 

 в 1968–1990 роках — завідуючий кафедрою композиції; 

 в 1954–1968 роках — ректор консерваторії. 

  

Жив в Києві. Дружина — українська піаністка, заслужена артистка України 

Аріадна Лисенко.  

Помер 15 листопада1992 року. Похований на Байковому кладовищі. 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1912
https://uk.wikipedia.org/wiki/1915
https://uk.wikipedia.org/wiki/1926
https://uk.wikipedia.org/wiki/1930
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1931
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1936
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1941
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1943
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1943
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1960
https://uk.wikipedia.org/wiki/1968
https://uk.wikipedia.org/wiki/1990
https://uk.wikipedia.org/wiki/1954
https://uk.wikipedia.org/wiki/1968
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
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ТВОРЧИЙ ДОРОБОК А.Я.ШТОГАРЕНКА 

Симфонічні твори 

Cимфонія-кантата №1 "Україна моя" - 

1942-1943. 

Cимфонія №2 для струнного оркестру 

"Пам`яті товариша" - 1965. 

Cимфонія №3 "Київська" - 1972. 

Cимфонія №4 "Симфонічні казки" - 

1973. 

Cимфонія №5 "Комсомолії 

присвячується" - 1976. 

Cимфонія №6 "Біографічна" - 1978. 

Cюїта "Памяті Лесі Українки" - 1951. 

Cюїта "Молодіжна" для струнного 

оркестру - 1959. 

Cюїта "Піонерська" - 1965. 

Симфонічна поема "Похід" - 1936. 

"Партизанські картини" - концерт для 

фортепіано з оркестром - 1957. 

"Дивертисмент" - концерт для флейти та 

струнного оркестру - 1957. 

Концерт для скрипки з оркестром - 1971. 

Концертіно для скрипки з оркестром - 

1972. 

Концертіно для ф-но з оркестром - 1973. 

"Чотири симфонічні казки" - 1947. 

"Марш-увертюра" (на тему М. Лисенка) 

- 1959. 

"Молодіжна поема" - 1959. 

"Симфонічні танці" для ф-но з 

оркестром - 1980. 

Вокально-симфонічні твори 

"Про канальські роботи" - балада для мішаного хору, солістів та симфонічного 

оркестру - 1936. 

"Дівоча доля" - сюїта для голосу та симфонічного оркестру - 1937. 

"Дитинство" - оркестрово-вокальна сюїта з музики до драм. вистави - 1939. 

"Україна моя". Текст А. Малишко та М. Рильського - симфонія-кантата (№1) для 

мішаного хору, солістів та симфонічного оркестру - 1942-1943. 

"Переможцям слава". Текст А. Новицького. Кантата для хору та симфонічного 

оркестру - 1943. 

Камерно-інструментальна музика 

"Марш до пуску Дніпрогесу" для баяну соло - 1933. 

Квартет для двох скрипок, альта та віолончелі - 1935. 

"Рондо" для скрипки та фортепіано - 1936. 

"Поема" для скрипки та фортепіано. Співавтор-Д. Клєбанов - 1943. 

"Пісня" для скрипки та фортепіано. Співавтор-Д. Клєбанов - 1950. 

"Два українських танці" для баяну - 1950. 

Квартет ("Вірменські замальовки") для двох скрипок, альта та віолончелі - 1960. 

"Фантазія" для скрипки соло - 1960. 

"Пам`яті музикантів" три поеми для фортепіано - 1961. 

"Молодіжне тріо" для скрипки, віолончелі та фортепіано - 1961. 

"Балада" та "Шуточний марш" для віолончелі та фортепіано - 1963. 

"Образи" для фортепіано - 1970. 

"Чотири українських танці" для скрипки та фортепіано - 1970. 

Соната для віолончелі та фортепіано - 1976. 

"Етюди-картини" для фортепіано - 1978. 

Пісні, романси, хори 

Загальна кількість - близько 100. 
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17.01.1922 

Соколенко Василь Іванович 

 

Український майстер народного 

декоративного розпису та народної 

декоративної графіки, заслужений майстер 

народної творчості УРСР. 

 

Народився в с.Петриківка Дніпропетровської 

області. 

 

1941 року закінчив Петриківську школу декоративного розпису. 

 За спеціальністю навчався в Тетяни Пати. 

 

З 1971 по 1992 роки працював головним художником на фабриці петриківського 

розпису.  

 

Серед безсумнівних заслуг майстра — відкриття при фабриці Музею історії 

декоративного розпису, де він зібрав чудові зразки мистецтва як старих, так і 

сучасних художників Петриківки. 

Ще більшою заслугою Василя Івановича є те, що він першим відродив у 

виробництві вироби з дерева. Майстер виступає автором і розпису, і форми, бо сам 

навчав токарів виробляти ложки, коряки, вази та ін. вироби. Завдяки йому 

повернувся з небуття дерев'яний посуд, який здавна був у вжитку в запорізьких 

козаків.  

 

На заклик Спілки художників України у 1962 році Соколенко організував художню 

школу в селі Колгоспівка. Малюнки дітей побували в ЮНЕСКО у Франції. Родина 

Соколенків — одна з найвідоміших серед послідовників та продовжувачів 

петриківського розпису. 

 

У часи перебудови власноруч збудував хату-музей, що отримала статус і назву 

«Народний музей Соколенків». Тут зібрано до 600 експонатів — це роботи самого 

майстра, а також дружини, учнів і онуків Туренко Світлани і Дмитра Соколенка. 

Музей Соколенків є вагомим внеском у розвиток незалежної України. Музей 

демонструє розквіт Петриківського розпису.  

 

Основні твори митця – панно «Богдан Хмельницький» (1954), «Супутник Землі» 

(1958), альбом «Український декоративний розпис» (1959), « Бандура серед квітів» 

(1964) тощо. 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1941
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1971
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%83_%C2%AB%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%83_%C2%AB%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%C2%BB
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20.01.1903 

Голдовський Овсій Михайлович 

 

Народився в м. Нікополь Дніпропетровської області.  

 

Один із видатних винахідників вітчизняної кінотехніки.  

Розробник першої звукової кіноустановки. 

 

Заслужений діяч науки і техніки РРФСР (1947),  

доктор технічних наук (1939).  

 

У 1924—30 працював в Державному технікумі 

кінематографії, в 1930-32 — на кінофабриці «Союзкино».  

 

З 1932 науковий співробітник Всесоюзного науково-дослідного кінофотоінституту 

(НИКФІ). 

 

Розробляв радянські системи широкоекранного кінематографа, трьохплівкового 

панорамного кінематографа, широкоформатної кіноапаратури, а також методи 

проектування глядацьких залів кінотеатрів.  

 

Автор наукових робіт по питаннях кінотехніки. 

 

 З 1930 викладав у ВГИК(Всесоюзний державний інститут кінематографії). 

 Професор з 1935.  

 

Нагороджений 5 орденами, а також медалями. 

 

Помер 27.11.1971, в Москві. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

21.01.1906 

Ейгенсон Моріс Семенович 

 

Народився в м. Катеринослав, нині м. Дніпропетровськ. 

 

У 1927 закінчив Ленінградський університет.  

 

Після закінчення аспірантури при цьому ж університеті, 

викладав у ньому (з 1939 — професор). 

 Одночасно в 1934-1953 працював у Пулковській 

обсерваторії (у 1938-1951 завідував відділом служби 

Сонця). 

 

 У 1937-1951 був головою Сонячної комісії Астрономічної ради АН СРСР, керував 

роботою мережі служби Сонця в СРСР.  

З 1953 — професор Львівського університету,   

А з 1953-1959 — директор обсерваторії Львівського університету. 

Наукові праці присвячені позагалактичній астрономії та космології, а також 

вивченню сонячної активності. Досліджував галактичне поглинання світла. 

 Першим вказав на наявність темної матерії між галактиками; розробив нові методи 

визначення оптичної товщини Галактики.  

Ейгенсон є автором першої у вітчизняній літературі монографії, присвяченій 

позагалактичній астрономії, — «Великий Всесвіт» (1936) та монографії 

«позагалактична астрономія» (1960). 

Вивчення закономірностей проявів сонячної активності та її впливу на геофізичні 

явища дозволило Ейгенсону скласти науково обґрунтовані прогнози деяких 

процесів на Землі, обумовлених Сонцем.  

Він запропонував нові індекси сонячної активності, встановив існування вікового 

сонячного циклу.  

У 1957-1958 виконав велику роботу з організації спостережень за програмою 

Міжнародного геофізичного року. 

Помер 15 серпня 1962. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1962
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21.01.1944 

НахапетовРодіон Рафаїлович 

 

Актор, режисер і сценарист. 

Народився 21 січня 1944 року в місті П'ятихатки 

Дніпропетровської області, під час бомбардування в 

руїнах одного з будинків, де ховалася його мати - 

зв'язкова підпільної організації «Батьківщина». 

Після війни Родіон жив у бабусі в селі Скаливатка на 

Криворіжжі, звідки в 1949 році переїхав з матір'ю до 

Дніпропетровська. Мати Родіона спочатку працювала 

піонервожатою, а з вересня 1950 вчителем української 

мови та літератури в середній школі № 34 

Дніпропетровська. 

У 14 років Родіон поступив в театральне училище. Не довчившись в училищі, в 

1960 році вступив на акторський факультет ВДІКу, який закінчив в 1965 році. 

У 1972 році Родіон Нахапетов закінчив режисерський факультет ВДІКу. 

З 1978 року - актор і режисер кіностудії «Мосфільм». 

У 1989 році Нахапетов на запрошення поїхав працювати в США, де потім постійно 

жив і працював до 2003 року. 

З 2003 року Нахапетов постійно живе і працює в Росії. 

1985 - Народний артист РРФСР. 

1985 - Лауреат Державної премії СРСР - за роль у фільмі «Торпедоносці» 

Нагороджений: 

1976 - премія щорічного огляду фільмів «Феміна», (Бельгія) - за фільм про кохання 

«З тобою і без тебе», 

1976 - Великий приз Міжнародного кінофоруму «Людина - праця - творчість», 

(Любляна) - за фільм «На край світу», 

1968 - Лауреат Всесоюзного кінофестивалю в номінації «Премії за акторську 

роботу», 

1981 - приз на ВКФ телефільмів, (Єреван) - за багатосерійний телефільм «Не 

стріляйте в білих лебедів», 

1984 - Срібна медаль ім. А. П. Довженка - «за роль у фільмі" Торпедоносці "», 

1983 - Приз «Золота німфа» на МТФ в Монте-Карло - за кращий сценарій (з Радієм 

Кушнеровічем) музичного телефільму «Про тебе », 

2008 - Спеціальна премія Гільдії акторів кіно Росії на кінофестивалі« Золотий 

фенікс »- за просування російської культури у світовий кінематограф за допомогою 

художнього фільму« Зараження». 

 

 

 

 

 

 

http://www.people.su/ua/93956
http://www.people.su/ua/27591
http://www.people.su/ua/106107
http://www.people.su/ua/27591
http://www.people.su/ua/27591
http://www.people.su/ua/27591
http://www.people.su/ua/103504
http://www.people.su/ua/99670
http://www.people.su/ua/79050
http://www.people.su/ua/90978
http://www.people.su/ua/36949
http://www.people.su/ua/76238
http://www.people.su/ua/34001
http://www.people.su/ua/3838
http://www.people.su/ua/99670
http://www.people.su/ua/45796
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Фільмографія 
Актор 

1964 - Перший сніг -оповідач, один Колі 
Терентьєва 

1964 - Мені двадцять років («Застава Ілліча») –

Червоноармієць 

1964 - Живе такий хлопець -Гена 

1965 - Серце матері -У . І. Ленін 
1966 - Ніжність -Тимур 

1966 - Вірність матері -В. І. Ленін 
1967 - Пряма лінія -вчений Володя Бєлов 

1967 - Пароль не потрібен -розвідник Максим 

Ісаєв 

1969 - Закохані -Родін 

1969 - Старий будинок -Огарьов 
1972 - Це солодке слово - свобода! -Бенедікто 

1972 - Вино з кульбаб (короткометражний) 

1975 - Мріяти і жити -Костянтин Петрович 

1975 - На край світу ... 

1976 - Раба любові -Віктор Потоцький 

1978 - Підозрілий -Дімітріу 

1980 - Валентина -слідчий Володимир 

Михайлович Шаманов 

1981 - Суджу тебе любов'ю –Сопко 

1981 - Перед закритими дверима -Мурад 

1982 - Людина, яка закрила місто -Рогов 

 

 

1982 - Дві глави з сімейної хроніки -Гаммер 

1983 - торпедоносці -льотчик Олександр 
Білобров 

1983 - Серафим Полубес й інші жителі Землі -

Микита Зав'ялов 

1983 - Пізня любов -Микола Андрійович Шаблі 

1984 - Той, Хто йде слідом 

1984 - Прости нас, перше кохання 

1985 - Стрибок -Кустовський 
1986 - Замах на ГОЕЛРО -Борисов 

1987 - Під кінець ночі 

1988 - Політ птиці -Гліб 
1988 - Ранкове шосе -таксист Антон Клямін 

1989 - Воно -Грустілов 

1997 - Телепат -головний мафіозо 

2000 - Вбивча сила-2 -Женя 

2002 - Росіяни в місті ангелів -Андрій Сомов 
2004 - Прикордонний блюз (Border Blues) 

2005 - Моє велике вірменська весілля -Григорій, 

батько Олени 

2007 - Перший вдома -шофер 

2007 - Зараження (Contamination) -Василь 

Юхимович Тільник 

2008 - Спадщина -генерал Сєров Володимир 
Леонідович 

 

 

Режисер 

1973 - З тобою і без тебе ...  

1975 - На край світу ... 

1977 – Вороги 

1979 - Не стріляйте в білих лебедів 

1981 - Про тебе 

1984 - Той, Хто йде слідом 

1986 - Парасолька для молодят 

1987 - Під кінець ночі 

1997 - Телепат (Stir) 

2002 - Росіяни в місті ангелів 

2004 - Моє велике вірменська весілля 

2004 - Прикордонний блюз (Border Blues) 

2007 - Зараження (Contamination) 

 

 

Сценарист 

1981 - Про тебе 

1984 - Той, Хто йде слідом 

2002 - Росіяни в місті ангелів 

2004 – Прикордонний блюз (Border Blues) 

2007 - Зараження (Contamination) 

 

 

Озвучування 

1970 - Людина-оркестр -Філіп Еванс(роль 

Олів'є де Фюнеса) 

1972 - І дощ змиває всі сліди (Und der Regen 

verwischt jede Spur) - (роль Алена Нуарі) 

1976 - Життя і смерть Фердинанда Люса -

Ганс Дорнброк 

1977 - Вороги –Яків Бардін (роль Регімантаса 

Адомайтіса)  

1979 - Не стріляйте в білих лебедів -

Чувалов(роль Івар Калниньш) 

1980 - Тегеран-43 -інспектор Фош(роль 

Алена Делона) 

1982 - Крадіжка -конгресмен Говард 
Нокс(роль Юозаса Будрайтіса) 

 

Продюсер 

2001 - Вбивча сила-2 (співпродюсер) 

2004 - Прикордонний блюз (Border Blues) 

http://www.people.su/ua/36035
http://www.people.su/ua/19588
http://www.people.su/ua/107534
http://www.people.su/ua/40632
http://www.people.su/ua/72301
http://www.people.su/ua/64540
http://www.people.su/ua/26113
http://www.people.su/ua/64540
http://www.people.su/ua/38038
http://www.people.su/ua/12563
http://www.people.su/ua/123271
http://www.people.su/ua/93954
http://www.people.su/ua/84675
http://www.people.su/ua/81983
http://www.people.su/ua/103033
http://www.people.su/ua/74703
http://www.people.su/ua/91027
http://www.people.su/ua/36897
http://www.people.su/ua/89435
http://www.people.su/ua/44707
http://www.people.su/ua/2245
http://www.people.su/ua/2245
http://www.people.su/ua/123514
http://www.people.su/ua/105184
http://www.people.su/ua/91181
http://www.people.su/ua/93850
http://www.people.su/ua/25899
http://www.people.su/ua/88934
http://www.people.su/ua/12527
http://www.people.su/ua/99656
http://www.people.su/ua/97488
http://www.people.su/ua/76708
http://www.people.su/ua/109165
http://www.people.su/ua/3838
http://www.people.su/ua/61262
http://www.people.su/ua/16286
http://www.people.su/ua/28485
http://www.people.su/ua/21202
http://www.people.su/ua/82865
http://www.people.su/ua/40538
http://www.people.su/ua/102904
http://www.people.su/ua/117145
http://www.people.su/ua/36035
http://www.people.su/ua/84153
http://www.people.su/ua/84153
http://www.people.su/ua/99933
http://www.people.su/ua/95593
http://www.people.su/ua/3838
http://www.people.su/ua/109165
http://www.people.su/ua/3838
http://www.people.su/ua/109165
http://www.people.su/ua/101702
http://www.people.su/ua/127509
http://www.people.su/ua/108715
http://www.people.su/ua/116307
http://www.people.su/ua/31754
http://www.people.su/ua/21857
http://www.people.su/ua/67924
http://www.people.su/ua/11662
http://www.people.su/ua/120765
http://www.people.su/ua/17362
http://www.people.su/ua/2872
http://www.people.su/ua/2872
http://www.people.su/ua/47930
http://www.people.su/ua/115247
http://www.people.su/ua/34438
http://www.people.su/ua/103971
http://www.people.su/ua/81122
http://www.people.su/ua/18206
http://www.people.su/ua/3838
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23.01.1844 

Комаров Михайло Федорович 

 

Український письменник, бібліограф, критик, фольклорист, 

перекладач і лексикограф.  

 

Батько Галини Комарової — поетеси та перекладачки, і 

Богдана Комарова - бібліографа, публіциста, науковця-

природознавця, лексикографа. 

 

Народився в слободі Дмитрівні Павлоградського повіту 

(нині — село Дмитрівка Петропавлівського району 

Дніпропетровської області). Його батько був російським 

переселенцем, який досить швидко українізувався. 

 

М. Ф. Комаров вчився в Катеринославській гімназії. У 1867 році закінчив 

юридичний факультет Харківського університету і розпочав службу в Окружному 

суді м. Острогозька на Воронежчині. Працював присяжним довіреним у Києві, 

потім нотаріусом в Умані та Одесі. 

 

Ще будучи студентом, М. Комаров надрукував у «Екатеринославских губернских 

ведомостях» свою першу працю «Два варианта южнорусской народной думы про 

Савву Чалого». Але саме в київський період життя Михайло Комаров розпочинає 

безперервну діяльність як літератор, критик, бібліограф і видавець. У 1881 р. була 

опублікована його перша невелика праця про Т. Г. Шевченка «Кое что о Шевченке. 

(Народное предание о погребении Шевченка. Свидание его с М. Щепкиным)», яка 

стала початком його шевченкіани. Адже М. Комаров був першим бібліографом 

творів Т. Г. Шевченка та праць про нього. У 1883 р. він видав «Покажчик нової 

української літератури (1798–1883)». 

 

У 1883 р. влаштувався працювати нотарем у провінційній Умані, де розпочав 

роботу над складанням російсько-українського словника. Влітку 1887 року М. 

Комаров переїхав до Одеси, влаштувався там на посаді нотаріуса, і прожив у цьому 

місті до кінця своїх днів. Займаючись бібліографією, Комаров активно 

співробітничає з київськими та львівськими часописами і газетами, виступаючи 

переважно в ролі літературного критика.  

 

Комаров спілкувався з багатьма діячами української літератури, як от: 

М. С. Грушевським, І. Я. Франком, Лесею Українкою, М. М. Коцюбинським, 

Д. І. Яворницьким, Д. І. Дорошенком і багатьма іншими. Своєю діяльністю він 

сприяв культурно-національному єднанню різних частин України — Південної, 

Західної і Наддніпрянщини.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1867
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/1881
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2._%D0%93._%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1883
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1887
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86._%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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У 1903 р. він опублікував книгу «Т. Шевченко в литературе и искусстве. 

Библиографический указатель материалов для изучения жизни и произведений Т. 

Шевченка».  

Наступного року в Києві були опубліковані його «Библиографический указатель 

музыкальной и литературной деятельности Н. В. Лысенка (1868–1903)» та 

«Бібліографічний покажчик видань Котляревського, творів та писань про його».  

 

У 1903 р. він опублікував бібліографічний покажчик до історії української драми і 

театру з 1815 р.  

 

Одним із напрямів діяльності М. Ф. Комарова були переклади на українську мову 

та видання творів М. І. Костомарова, М. В. Гоголя, оприлюднення недрукованих 

раніше творів В. Забіли, С. Руданського, К. Думитрашка, П. Гулака-Артемовського, 

О. Стороженка. 

 

З початку 90-х років М. Комаров починає друкувати власні твори історичного 

змісту та просвітницького характеру. Це були статті або брошури: «Антін 

Головатий, запорозький депутат і кобзар», «Запорожець Костянтин Вира», 

«Оповідання про Антона Головатого та про початок Чорноморського козацького 

війська», «Оповідання про Богдана Хмельницького. Як він визволив Україну від 

неволі польської», «Запорозькі вольності». Його твори ілюстрував талановитий 

український художник Амвросій Ждаха.  

 

У період розгортання революційного і національно-культурного руху у 1905 р. в 

різних містах Наддніпрянської України стали виникати «Просвіти». М. Комаров 

був у числі організаторів і перших керівників одеської «Просвіти».  

Він був почесним членом двох філій Катеринославської «Просвіти», допомагаючи 

їм, головним чином, літературою для просвітницької та театральної діяльності 

просвітян. 

 

До 100-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка у 1912 р. М. Комаров опублікував 

зі своїми примітками великий збірник поетичних творів різних авторів, 

присвячених Т. Шевченкові — «Вінок Т. Шевченкові із віршів українських, 

галицьких, російських, білоруських і польських поетів». Це була передостання 

земна справа подвижника-просвітянина. А останньою стала невелика брошура 

«П. Морачевський та його переклад Св. Євангелія на українську мову.  

Написав М. Комаров. Одеса. 1913». 

 

Уклав «Словар російсько-український». 

 

Перекладав твори Миколи Гоголя, Льва Толстого, Володимира Короленка. 

 

Помер Михайло Федорович Комаров 19 серпня 1913 року в Одесі, де й похований. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1903
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA-%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1905
https://uk.wikipedia.org/wiki/1912
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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23.01.1907 

Каргін Валентин Олексійович 

 

Народився в м. Катеринославі нині м. Дніпропетровськ. 

Радянський хімік, академік Академії наук СРСР.  

Герой Соціалістичної Праці (1966).  

 

Закінчив Московський університет (1930); працював у 

физико-хімічному інституті ім. Л. Я. Карпова (1930) і 

МДУ(Московський державний університет імені  

М. С. Ломоносова) (1956—1969).  

 

Один з творців радянської наукової школи по фізико-

хімії полімерів.  

 

Основні праці присвячені механізму утворення колоїдних 

систем і особливо, фізико-хімії високомолекулярних з'єднань. 

 

 Досліджував закономірності механічних і термомеханічних властивостей 

полімерів, зв'язок між физико-хімічними властивостями полімерних матеріалів і їх 

будовою на молекулярному і надмолекулярному рівнях. 

 

Ці роботи привели до знаходження ефективних способів структурно-хімічній і 

фізичній модифікації пластмас, каучуків і хімічних волокон. 

 

 У 1956 році заснував в Московському державному університеті першу в СРСР 

університетську кафедру високомолекулярних з'єднань. 

Його роботи знайшли широке вживання в промисловості.  

 

 Ініціатор створення «Енциклопедії полімерів». 

 

Головний редактор журналу «Високомолекулярні з'єднання» (1959—69).  

 

Нагороджений 3 орденами Леніна, а також медалями. 

Помер 21 жовтня 1969 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vseslova.com.ua/word/%C2%AB%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B7%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB-21294u
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25.01.1978 

Зеленський Володимир Олександрович 

 

Український шоумен, сценарист, актор, художній 

керівник «Студії Квартал-95». 

 

Народився в місті Кривий Ріг Дніпропетровської 

області. Юридичну освіту здобув у Криворізькому 

економічному інституті Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана.  

За фахом ніколи не працював.  

 

У студентські роки захопився КВК, створив театр 

мініатюр «Беспризорник». У цей же час Володимира 

Зеленського запросили в легендарну криворізьку команду КВК «Запорожье—

Кривой Рог—Транзит».  

 

Одночасно з Володимиром у команду прийшли майбутні актори «Студії Квартал-

95»: Денис Манжосов, Юрій Крапов, Олександр Пікалов. Саме вони в 1997 році, 

відокремившись від «Транзиту», створили команду «95-й квартал», одну з 

найяскравіших в історії КВК. Володимир Зеленський став у ній не тільки 

капітаном і актором, а й автором більшості номерів. З 1999 по 2003 рік «95-й 

квартал» виступає у Вищій лізі КВК і постійно гастролюють по СНД. В. 

Зеленський пише не тільки жарти для команди, а й сценарії для корпоративних 

свят, телепередач, концертів тощо.  

 

Наприкінці 2003 року телеканал 1+1 запропонував «95-му кварталу» зробити серію 

концертів, які б  складалися з найкращих номерів команди. У 2004 році команда 

починає готувати свій найвідоміший проект. 

 

В 2005 році на телеканалі «Інтер» стартує телешоу «Вечірній квартал», ідеологом, 

автором, режисером і провідним актором якого є Володимир Зеленський. Шоу 

швидко набрало популярність, і незабаром по рейтингах серед української 

аудиторії випередило КВК і «Comedy Club».  

 

Крім того, команда «95-й квартал» переростає у «Студію Квартал-95», власниками 

якої є Володимир Зеленський, Борис Шефір і Сергій Шефір. Студія випускає 

декілька проектів («Вечірній квартал», «Бійцівський клуб», «Україно, вставай»), 

пише сценарії для телепередач («Пісня року», «Полундра»), мюзиклів («За двома 

зайцями», «Три мушкетери», «Дуже новорічне кіно, або ніч у музеї»), фільмів, 

корпоративів. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-95
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%92%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/2003
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/2003
https://uk.wikipedia.org/wiki/1%2B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%28%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/Comedy_Club
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Телепроекти 

«Вечірний квартал» (актор, автор) 

«Бійцівський клуб» (ведучий) 

«Містер Кук» (ведучий) 

«Пісня року» (ведучий) 

«Службовий романс» (ведучий) 

«Форт Буайяр» (учасник) 

«Танці з зірками» (учасник) 

Щорічний Міжнародний музичний фестиваль Crimea Music Fest, 

що проходить у місті Ялта (Крим, Україна) (ведучий). 

«Хочу у Віагру» (ведучий) 

Вишка (суддя) 

Ліга Сміху (ведучий) 

Фільмографія 

2003 — «За двома зайцями» (сценарист) 

2005 — «Три мушкетери» (сценарист, актор) 

2005 — «Кушать подано!» (сценарист) 

2007 — «Очень новогоднее кино, или ночь в музее» (сценарист, актор) 

2008 — «Свати» (сценарист) 

2008 — «Хортон» (актор дубляжу) 

2009 — «Кохання у великому місті» (актор) 

2010 — «Кохання у великому місті 2» (актор) 

2011 — «Службовий роман. Наш час» (актор) 

2012 — «8 перших побачень» (актор) 

2014 — «1+1 вдома» (актор) 

2015 — «8 нових побачень» (актор) 

 

Нагороди 

2010 — Телетріумф в номінації «Сценарист телепрограми» 

2010 — Телетріумф у складі продюсерської групи фільму «Свати» в номінації 

«Продюсер (продюсерська група) телевізійного фільму/серіалу»  

2012 — Телетріумф разом з Валерієм Жидковим в номінації «Ведучий/ведуча 

розважальної програми», «Вечірній Київ» 

2012 — Телетріумф у складі сценарної групи розважальної програми «Вечірній 

Квартал» в номінації «Сценарист (сценарна група) телевізійної програми» 

2013 — Телетріумф в номінації «Ведучий/ведуча розважальної програми», 

«Вечірній Квартал» 

2013 — Телетріумф у складі продюсерської групи скетчкому «Сказочная Русь» в 

номінації «Продюсер (продюсерська група) телевізійної програми» 

2013 — Телетріумф у складі сценарної групи розважальної програми «Вечірній 

Квартал» в номінації «Сценарист (сценарна група) телевізійної програми» 

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%8F%D1%80_%28%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B7_%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/Crimea_Music_Fest
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%28%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D1%96%D1%85%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B2_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%282003%29&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B2_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B2_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%21_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B2_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B2_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B2_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD_%28%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B2_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B2_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96_2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B2_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD._%D0%9D%D0%B0%D1%88_%D1%87%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B2_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B2_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1%2B1_%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B2_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=8_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B2_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BC%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B2_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BC%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B2_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BC%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B2_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BC%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B2_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BC%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B2_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BC%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B2_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BC%D1%84
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30.01.1917 

Єфименко Георгій Григорович 

 

Народився в м.Катеринославі нині м. Дніпропетровськ. 

Вчений в галузі металургійних технологій, член-

кореспондент Національної академії наук України . 

Заслужений діяч науки і техніки України. Заслужений 

учитель України. 

Закінчив школу фабрично-заводського навчання при 

металургійному заводі ім. Петровського. З 1935 року — 

студент Дніпропетровського металургійного інституту, 

отримав спеціальність «металургія чавуну». 

Отримав направлення на Криворізький металургійний 

завод. 

 З початку німецько-радянської війни брав участь в обороні Києва. У складі 1-ї 

танкової армії Єфіменко брав участь у боях на Курській дузі, форсуванні Дніпра, 

звільненні УРСР від нацистських загарбників. Війну закінчив у Берліні; за бойові 

заслуги нагороджений орденами Червоної Зірки і Великої Вітчизняної війни ІІ 

ступеня, медалями «За взяття Берліну» і «За звільнення Варшави». 

У 1946 році повернувся до Дніпропетровська, працював у металургійному 

інституті інженером-дослідником; потім була аспірантура, захист кандидатської 

дисертації. У 1951 його рекомендують на посаду директора Дніпродзержинського 

металургійного інституту. 

 У 1955 році організоване республіканське Міністерство вищої освіти, де Єфіменко 

обіймав посаду заступника міністра вищої освіти, в 1959 повернувся у 

Дніпропетровськ. 

Працював викладачем у металургійному інституті, через кілька років призначений 

ректором цього навчального закладу.  

У 1972 захищає докторську дисертацію; наступного року очолює Міністерство 

вищої освіти УРСР, де працював до 1984.  

Водночас читав лекції на металургійному факультеті Київського політехнічного 

інституту. Від 1984 працює на інженерно-фізичному факультеті Київського 

політехнічного інституту; організував науково-дослідну лабораторію нових 

процесів і технологій у металургії.  

Зробив чільний внесок у розвиток технологій виробництва нових видів 

металургійної шихти; під його керівництвом підготовлено понад 50 докторів і 

кандидатів наук.  

Єфіменко заснував наукову школу з проблем шихтових матеріалів для 

металургійних технологій; є автором понад 200 наукових праць, з них 6 

монографій з питань металургії і трьох підручників, один з них відзначений 

Державною премією України у галузі науки і техніки.  

Має 60 винаходів і патентів. Нагороджений орденами Леніна, Жовтневої 

Революції, Трудового Червоного Прапора.  

Помер 25 червня 2012 року (95 років). 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%28%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%B7%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%B0_%281943%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%C2%BB
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Лютий 

2.02.1901 

Підмогильний Валер'ян Петрович 

 

Народивсяв с. Писарівка під Катеринославом (нині 

Синельниківського р-ну Дніпропетровської області.) в 

селянській родині.  

Рано виявив незвичайні здібності до навчання, тому після 

церковно-приходської школи вступив до 

Катеринославського реального училища, яке закінчив у 

1918 р. І одразу ж  вступив на математичний факультет 

Катеринославського університету. 

 Але надто неспокійно було в той час у місті. Хвилі 

громадянської війни перекочувалися через цей досить 

важливий стратегічний центр на півдні України. Місто не 

встигало звикати до нової влади: часто змінювали один одного петлюрівці, 

денікінці, григор'євці, махновці, червоні... Навчання в університеті як такого не 

було.  

Матеріальна скрута змусила Валер'яна залишити навчання і йти працювати.  

Він викладав математику в одній із шкіл міста і водночас працював секретарем 

секції художньої пропаганди відділу народної освіти. І ось в цей складний час 

з'являється перша публікація Валер'яна Підмогильного у катеринославському 

літературно-науковому і педагогічному збірнику "Січ" - оповідання "Гайдамаки" і 

"Ваня". А в 1920 р. побачила світ перша книжечка, що складається з дев'яти 

оповідань. У збірнику "Вир революції" було надруковано оповідання "В 

епідемічному бараці", яке в автобіографії 1924 р. автор назве одним з кращих своїх 

творів.  

У 1921 р. В. Підмогильний їде до Києва, де отримує місце бібліографа Книжкової 

палати в Києві. Однак це тривало недовго. Місто у цей час перебувало у 

неймовірно тяжкому економічному становищі. 

За спогадами очевидців, жителі Києва у 1920—1922 pp. страждали від голоду й 

холоду. Не працював транспорт, зупинилися фабрики і заводи, електрична станція, 

водогін. У студентських аудиторіях викладачі й студенти сиділи при каганцях, у 

шапках і пальтах.  

Рятувалися, як могли, виїжджаючи до невеликих міст і сіл, що були неподалік від 

Києва. Валер'ян Підмогильний виїхав за тридцять кілометрів від Києва до містечка 

Ворзель, де викладав українську мову та політосвіту у трудовій школі.Там він 

зустрів й свою долю: донька місцевого священика Катерина Червінська стане його 

дружиною і другом упродовж тих тринадцяти років, що їм було відпущено бути 

разом. 

 У 1921 р. в журналі "Шляхи мистецтва" з'являється повість "Остап Шаптала", яку 

через рік харківське видавництво "Всеукрлітком" випустить окремою книжкою.  

У 1923 р. виходить його оповідання про часи голоду "Син" — одне з 

найболючіших і вражаючих оповідань письменника. 
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У 1924 р. журнал "Червоний шлях" друкує другу збірку його оповідань 

"Військовий літун", яка згодом стає основою книги "Проблема хліба". Її без  

перебільшення можна назвати однією з найблискучіших новелістичних книжок 

української літератури 20-х років. Між книгами "Військовий літун" і "Проблема 

хліба" з'являється як окреме видання ще один твір письменника — "Третя 

революція". 

Валер'ян Петрович блискуче знав французьку мову і переклав кілька десятків 

творів українською. Серед них твори О. де Бальзака, Вольтера, В. Гюго, Д. Дідро, 

А. Доде, П. Меріме, Г. де Мопассана, А. Франса. Академік О. Білецький ще 

наприкінці 20-х років про переклади В. Підмогильного сказав, що ними може 

пишатися українська література. 

У 1927 р. 26-річний письменник завершує роман "Місто". Твір видали наступного 

року в Харкові, він користувався успіхом. Видавництво "Книгоспілка" відразу ж 

його перевидає. Б. Єлисаветський перекладає цей твір російською, і в 1930 р. роман 

вийшов у серії "Творчество народов СССР". 

У 1928 p. ім'я В. Підмогильного як редактора з'являється на обкладинці одного з 

відомих тоді журналів "Життя й революція". 

У 1930 р. в цьому журналі з'являється новий роман письменника "Невеличка 

драма".  

Услід за цим романом В. Підмогильний починає писати цікавий твір "Повість без 

назви", але завершити його не встигає. 

 8 грудня 1934 р. в Заньковському будинку творчості Валер'яну Петровичу було 

пред'явлено ордер № 845 Харківського обласного управління НКВС на обшук та 

арешт громадянина Підмогильного Валер'яна Петровича — відомого прозаїка, 

перекладача, редактора видавництва.  

Інкримінувалося В. Підмогильному те, що він нібито "брав участь у роботі 

терористичної організації, що ставила за мету організацію терору проти керівників 

партії".  

Слідство в Харкові, а потім у Києві велося за статтею "контрреволюційної 

боротьбистської організації", до якої були приписані Є. Плужник, М. Куліш, В. 

Вражливий, О. Ковінько — загалом сімнадцять осіб. 

За вироком виїзної сесії Військової колегії Верховного Суду СРСР 27—28 березня 

1935 р. письменник був засуджений на десять років позбавлення волі й 

відправлений до Соловецького табору особливого призначення. 19 грудня 1941 р. 

Валер'ян Петрович Підмогильний загинув на Соловках (за іншими даними, 

розстріляний у 1937 p.).  

Реабілітований посмертно у 1956 р. 
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04.02.1964 

Протасов Олег Валерійович  

 

Радянський і український футболіст та тренер.  

Народився в м. Дніпропетровськ. 

Заслужений майстер спорту СРСР. За збірну Радянського 

Союзу провів 68 ігор, забив 29 м'ячів. Другий найкращий 

бомбардир у історії команди СРСР після Олега Блохіна. 

Єдиний радянський футболіст  номінант нагороди УЕФА 

«Золота бутса». З 2014 року очолює тренерський штаб 

румунської «Астри». 

Вихованець футбольної школи «Дніпро-75». Перші тренери — Борис Дановський 

та Ігор Вітрогонов. У своєму першому сезоні (1982) 18-річний нападник зіграв 4 

гри та забив 1 гол.  

У 1983 році Протасов став уже гравцем основного складу і забив 7 голів у 22 

матчах, а «Дніпро» вперше у історії стало чемпіоном СРСР. Тоді у лінії нападу 

партнерами Протасова були Олег Таран та Володимир Лютий. Наступного року він 

провів у першості 17 м'ячів та дебютував у головній збірній країни. 1985-й рік став 

особливим у кар'єрі Олега Протасова — форвард забив 35 голів (у проведених 33 

іграх) у чемпіонаті СРСР і побив рекорд «спартаківця» Микити Симоняна (34 

голи), який тримався від 1950 року. За таку результативність нападник отримав 

«Срібний бутс» (перше місце дісталось голландцю Марко ван Бастену — 37 м'ячів). 

Коли «France Football» вибирав лауреата «Золотого м'яча», радянський футболіст 

зайняв 7-е місце серед найкращих гравців Європи.  

Дніпропетровець був у складі збірної СРСР на чемпіонаті світу у Мексиці у 1986 

році.  

У 1987 році «Дніпро» під керівництвом Євгена Мефодійовича Кучеревського 

зайняв 2-ге місце у чемпіонаті СРСР, а найкращий голеадор клубу забив 18 голів. 

Перед початком сезону 1988 лідери команди Литовченко та Протасов перейшли до 

«Динамо» (Київ), яке тренував Валерій Лобановський — наставник збірної 

Радянського Союзу.  

У середині 80-х років динамівці були фундаментом головної команди країни, а 

перехід ще 2 гравців збірної у лави «Динамо» допомогло зміцнити колектив. Попри 

не надто високу результативність того року (11 голів), головним успіхом було 

«срібло» на чемпіонаті Європи 1988. Там Олег вже був незамінним гравцем 

«основи» і, забивши 2 м'ячі, поділив титул другого найкращого бомбардира 

турніру. 

У самому кінці 1980-х років, після початку «перестройки» чимало радянських 

футболістів (Блохін, Дасаєв, Заваров та ін.) вирушало грати за кордон. Олег 

Протасов разом з Геннадієм Литовченком та Юрієм Савичевим поїхали до Греції 

— в  «Олімпіакос». Їх запросив новопризначений наставник команди Олег Блохін.  

2 сезони  1994 і 1995 рр. Протасов провів у Японії, граючи за команду «Ґамба» 

(Осака). Разом з ним у той час за клуб виступали такі колишні футболісти збірної 

СРСР як Ахрік Цвейба та Сергій Алейніков. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%29
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_%28%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1985
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1950
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%27%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1986
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_%28%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1988
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%94%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%94%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%81_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%B9%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%80%D1%96%D0%BA_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Повернувшись до вже знайомої Греції, Протасов виступав у менших командах — 

«Верії» та «Проодефтікі». Забивши за ці колективи ще сумарні 16 голів Олег 

Протасов зумів потрапити до списку 100 найкращих бомбардирів чемпіонату 

Греції за підсумками усього XX сторіччя. 

На початку 2003 року до березня 2004 року очолював «Олімпіакос» і виграв з 

клубом чемпіонат Греції. 

 Після короткотривалої роботи у кіпрському «АЕЛі» українського тренера 

запросили до «Стяуа» (Бухарест).  

У грудні 2005 року Олег Протасов підписав контракт з рідною командою «Дніпро» 

(Дніпропетровськ). Команда посіла 6-е місця у першості 2005/06 та 4-е у 

наступному сезоні. 

У чемпіонаті 2007/08«Дніпро» та «Металіст» (Харків) почали реально боротися за 

одне з перших двох місць у чемпіонаті, які до того кілька років поспіль ділили 

тільки «Динамо» та «Шахтар». Після таких успіхів Олега Протасова називали 

серед кандидатів на пост головного тренера збірної України після відставки Олега 

Блохіна у грудні 2007 року. 

У листопаді 2011 р. став головним тренером казахської«Астани», замінивши 

німецького фахівця Хольгера Фаха. Однак, невдалий старт (8 очок в 7 зіграних 

матчах, 9-е місце з 14 можливих) перервав роботу Протасова в Казахстані.  

 

Найкращий бомбардир в історії клубу «Дніпро» Дніпропетровськ — 108 голів у 

170 іграх. Він же став найрезультативнішим за сезон — 40 голів у 1985 році. 

Середня результативність: 0,62 забитих голів за матч. 

 

 Другий найкращий голеадор збірної Радянського Союзу в історії (поступається 

лише Олегові Блохіну) — 29 м'ячів, 68 ігор. Середня результативність: 0,43 

забитих голів за матч. 

 

 Другий у списку «Клубу імені Григорія Федотова»(ru:Клуб Григория 

Федотова), який фіксує найкращих бомбардирів всіх часів у чемпіонатах СРСР 

та Росії (сумують усі м'ячі, забиті гравцем за свій клуб у чемпіонаті, Кубку 

країни та євротурнірах і голи за збірну). 

 

 8-е місце у списку найкращих бомбардирів радянської вищої ліги за всі роки — 

125 голів, 218 матчів. Цього він досяг лише за 9 сезонів — 1982-1990. Середня 

результативність: 0,57 забитих голів за матч.  

 

 Входить у сотню найуспішніших голеадорів чемпіонату Греції у XX сторіччі — 

за команди «Олімпіакос», «Верія» та «Проодефтікі» Олег Протасов разом 

здобув 62 голи у 175 поєдинках. Середня результативність: 0,35 забитих голів 

за матч. 

 

 Член Клубу бомбардирів Олега Блохіна — 275 голів 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/2003
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%81_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%B9%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%95%D0%9B&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8F%D1%83%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_%28%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_%28%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2005%E2%80%942006
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2007%E2%80%942008
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2007%E2%80%942008
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82_%28%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80_%28%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80_%D0%A4%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_%28%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/1985
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%81_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%B9%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BD%D0%B0


30 
 

 

 

07.02.1925 

Брусенцов Микола Петрович 

 

Творець єдиної в світі  електронної обчислювальної машини 

(ЕОМ) з трійковою системою числення "Сетунь». 

 

Народився майбутній вчений в м. Каменське (тепер 

Дніпродзержинськ Дніпропетровської області). 

Під час війни з родиною був в евакуації. У лютому 1943 

року пішов в армію, направлений на свердловські курси 

радистів. Через півроку спрямований радистом в 

артилерійський полк, у відділення розвідки.  Нагороджений медаллю «За Відвагу» 

і Орденом Червоної Зірки. 

У 1947 році вступив на радіотехнічний факультет Московського енергетичного 

інституту (МЕІ). На останньому курсі МЕІ склав таблиці дифракції на еліптичному 

циліндрі, які сьогодні відомі як таблиці Брусенцова.  

У 1953 р. пiсля закiнчення iнституту М.П.Брусенцова направили на роботу до 

конструкторського бюро при Московському унiверситетi, а потiм до проблемної 

лабораторiї з розробки ЕОМ для використання в навчальних закладах.  

Саме тодi у Брусенцова виникла думка використовувати трiйкову систему 

числення. Вона дозволяла створити дуже простi i надiйнi елементи на магнiтних 

пiдсилювачах, що працювали в iмпульсному режимi. Вiн розробив i зiбрав схему 

трiйкового суматора, що вiдразу ж i надiйно запрацював. 

У 1958 р. спiвробiтники лабораторiї (до цього часу їх набралося майже 20 чоловiк) 

своїми руками виготовили перший зразок машини. 

Машину назвали "Сетунь" – за назвою річки неподалік від Московського 

університету. Держкомісія, яка приймала ЕОМ «Сетунь», визнала машину першим 

діючим зразком універсальної обчислювальної машини на безлампових елементах, 

якому властиві висока продуктивність, достатня надійність, малі габарити і 

простота технічного обслуговування.  

Незабаром було прийнято рішення про серійне виробництво «Сетуні» на 

Казанському заводі математичних машин, який в результаті випустив 50 ЕОМ 

«Сетунь». 30 з них працювали у вищих навчальних закладах СРСР. На «Сетуні» 

вирішувалися завдання математичного моделювання у фізиці та хімії, задачі 

оптимізації управління виробництвом, короткострокових прогнозів погоди, 

конструкторських розрахунків, комп'ютерного навчання, обробки 

експериментальних даних і т. д. 

Ним опубліковано понад 100 наукових праць, в тому числі монографії "Мала 

цифрова обчислювальна машина «Сетунь»» (1965 р.), «Мінікомп'ютери» (1979 р.), 

«Мікрокомп'ютери» (1985 р.), навчальний посібник «Базисний фортран» (1982 р.). 

Він також має 11 авторських свідоцтв на винаходи.  

 

Помер вiдомий учений Микола Петрович Брусенцов на 90-му роцi життя у 2014 

році.  
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14.02.1904 

Воронцов-Вельямінов Борис Олександрович 

Радянський астроном, член-кореспондент Академії 

педагогічних наук СРСР. 

 

Народився в м. Катеринослав, нині м. Дніпропетровськ. 

У 1925 закінчив Московський університет. 

 

 З 1924 працював в Державному астрономічному інституті 

 ім. П.К.Штернберга (до 1931 — Астрофізичний інститут). 

Разом з науковою роботою понад 30 років (з 1931) 

проводив велику педагогічну роботу з підготовки кадрів 

вчителів астрономії. 

 

Наукові роботи присвячені різним питанням астрофізики.  

Досліджував нестаціонарні зірки, туманності, галактики, комети. 

 У 1930 вперше вивчив розподіл газів в голові комети, довів обертання ядра 

комети. У 1933 запропонував метод визначення відстаней до планетарних 

туманностей, метод визначення температур їхніх ядер, розробив класифікацію 

видимих форм планетарних туманностей. Склав кілька каталогів цих туманностей.  

 

Починаючи з 1958 відкрив 1200 систем галактик зі спотвореними формами, 

перемичками і хвостами; назвав їх взаємодіючими.  

Опублікував два атласи, що містять фотографії кількох сотень взаємодіючих 

галактик (1959, 1977).  

Разом із співробітниками склав і опублікував в 1961-1974 детальний опис 

морфології 32 000 галактик. 

 

Автор монографій «Галактичні туманності» (1935),  

«Нові зірки і газові туманності» (1948),  

«Позагалактична астрономія» (1-е вид. 1972, 2-е вид. 1977),  

праць «Нариси історії астрономії в Росії» (1956),  

«Нариси історії астрономії в СРСР» (1960).  

Автор робіт з історії Русі і краєзнавству.  

Автор багатьох підручників і навчальних посібників, зокрема підручника для 

середньої школи «Астрономія», збірки завдань, що витримала сім видань (1-е 

видання 1939) і переведеного в Англії, Франції і Іспанії.  

Багато що зробив для популяризації астрономічних знань, вів велику педагогічну 

роботу. 

Заслужений діяч науки РРФСР. 

Лауреат премії ім. Ф. А. Бредихіна АН СРСР (1962).  

Отримав медаль «За відкриття нових астрономічних об'єктів» N 1 Астрономічної 

ради АН СРСР. 

Помер 27 січня1994 року. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
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18.02.1890 

Корецький Володимир Михайлович 

 

 

Юрист-міжнародник, спеціаліст у галузі міжнародного 

приватного права та загальної історії держави та права, 

академік АН УРСР (1948).  

У 1949–1951 роках член Комісії міжнародного права. 

 Народився в м. Катеринослав, нині Дніпропетровськ. 

 

З 1949 року очолював створений у Києві Сектор держави та 

права АН УРСР, а після перетворення у 1969 році Сектора в Інститут держави та 

права АН УРСР був директором Інституту до 1974 року. Входив до складу 

радянських делегацій на сесіях Генеральної Асамблеї ООН у 1946, 1947 та 1949 

роках від УРСР; брав участь у праці ряду міжнародних конференцій та комісій 

ООН.  

 

Професіоналізм Володимира Корецького був дуже необхідний молодій республіці 

УРСР, яка після війни отримала особливий статус міжнародної правосуб'єктності. 

Фахівців високого рівня було недостатньо і, звичайно, така фігура в міжнародно-

правовій науці допомагала УРСР бути достойно представленою на різних 

міжнародних конференціях і в міжнародних організаціях.  

 

В 1953 році як радник делегації УРСР він брав участь у Женевській міжнародній 

конференції з вироблення додаткової конвенції про скасування рабства і 

работоргівлі. 

 

 З 1957 року вчений був членом радянської групи Постійної палати третейського 

суду в Гаазі, у 1961–1970 роках член (у 1967–1970 роках віце-президент) 

Міжнародного суду ООН.  

 

В 1957 році був направлений на конференцію ЮНЕСКО з питань мирного 

співіснування в Мюнхені, а в 1958 та 1960 роках очолював делегацію УРСР на 

конференціях ООН з морського права. 

 

В. М. Корецький також брав участь у роботі 48-ї сесії Асоціації міжнародного 

права в Нью-Йорку (1958) і XIV сесії асамблеї Всесвітньої федерації асоціації 

сприяння ООН (1959) як представник радянських громадських організацій. 

Удостоєний звання Героя Соціалістичної Праці. Нагороджений орденом Леніна та 

орденом Трудового Червоного Прапора. 

 

Попри похилий вік, В. М. Корецький до останніх днів зберігав працездатність. 

Помер 25 лютого1984 року. Похований на Лук'янівському кладовищі в Києві 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1948
https://uk.wikipedia.org/wiki/1949
https://uk.wikipedia.org/wiki/1951
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1949
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
https://uk.wikipedia.org/wiki/1974
https://uk.wikipedia.org/wiki/1946
https://uk.wikipedia.org/wiki/1947
https://uk.wikipedia.org/wiki/1949
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1953
https://uk.wikipedia.org/wiki/1957
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1961
https://uk.wikipedia.org/wiki/1970
https://uk.wikipedia.org/wiki/1967
https://uk.wikipedia.org/wiki/1970
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/1957
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1958
https://uk.wikipedia.org/wiki/1960
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1958
https://uk.wikipedia.org/wiki/1959
https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
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18.02.1921 

Куценко Володимир Ілліч 

 

Народився в с. Благодатне  (Павлоградського району 

Дніпропетровської області). 

 

1938 року закінчив Новомосковський педагогічний 

технікум, працював вчителем середньої школи в 

Павлограді. 

Учасник фінської і Другої світової війн, нагороджений 

двома медалями «За бойові заслуги». 

 

Після демобілізації закінчив екстерном історичний факультет Київського 

університету. Працював завідуючим відділом газети «Молодь України». В 1950–

1953 — аспірант Академії суспільних наук у Москві. 

 

Після захисту дисертації в 1953–1960 роках працював старшим викладачем, 

доцентом, з 1969 — завідуючим кафедрою журналістики Вищої партійної школи 

при ЦК Компартії України. 

 

В 1970 був завідуючий відділом у Інституті філософії АН УРСР. Одночасно 

працював головним редактором журналу «Філософська думка». 

 

В Інституті філософії працював до кінця життя, захистив докторську дисертацію, 

отримав звання професора. 1976 року його обрано членом-кореспондентом, а 

1985 — академіком АН України. 

Його дослідження узагальнені в більш як 150 наукових працях, зокрема: 

«Передбачення і життя» — Київ, 1966, 

«Про наукове управління творчим процесом» — Київ, 1971, 

«Соціальна задача як категорія історичного матеріалізму» — Київ, 1972, 

«Методологічні проблеми соціального передбачення» — Київ, 1977, 

«Питання прогнозування суспільних явищ» — Київ, 1978, 

«Соціальне пізнання та соціальне управління» — Київ, 1979, 

«Суспільні проблеми: генеза та вирішення (методологічний аналіз)» — Київ, 1984, 

 «Методологічні проблеми соціального пізнання» — Київ, 1987, 

«Суспільні відносини (соціально-філософський аналіз)» — Київ, 1991. 

Як педагог підготував 5 докторів та 14 кандидатів наук.  

Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора, «Знак пошани» та 

медаллю «За доблесну працю». 

Помер 6 січня 1998. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%28%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
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Березень 

05.03.1936 

Маслаченко Володимир Микитович. 

 

Відомий на весь світ футбольний воротар, спортивний 

коментатор. 

Народився в с. Васильківка Васильківського району 

Дніпропетровської області.  

У 1951 р. він був прийнятий в юнацьку команду 

«Будівельник», потім перейшов до «Спартака» (Кривий 

Ріг). Після перемоги на обласній Спартакіаді, В. Масла-

ченко взяв участь у республіканських змаганнях, де у складі команди 

Дніпропетровської області посів друге місце і був визнаний кращим воротарем 

турніру і найкращим у складі збірної школярів України з футболу.  

У 1953 р., надійшло запрошення в дніпропетровську футбольну команду майстрів 

класу «Б» «Металург». У 1954 р. команда «Металург» вийшла в півфінал розіграшу 

Кубка СРСР. У її складі В. Маслаченко зіграв всі ігри Кубка СРСР і чемпіонату 

СРСР. За час перебування у Дніпропетровську закінчив 3 курси медичного 

інституту.  

У 1956 р. він був запрошений в московський «Локомотив» і в 1957 р. вперше став 

володарем Кубка СРСР. У 1962 р. Володимир Маслаченко перейшов до 

«Спартака» (Москва), у складі якого грав до 1969 р., а в 1966 р. був капітаном 

команди.  

За роки виступів Володимир Маслаченко провів 315 матчів у чемпіонаті СРСР, у 

тому числі 196 - у складі московського «Спартака». Завоював титул чемпіона СРСР 

(1962 рік), тричі був володарем Кубка СРСР (у 1957, 1963 і 1965 роках). У 1957 

році був включений до основного складу збірної СРСР, захищав ворота 

національної збірної на чемпіонаті світу 1958 року. 

Член Клубу Льва Яшина, що об'єднує воротарів, які відіграли «на нуль» понад 100 

офіційних матчів. У 1961 році отримав приз «Воротар року» імені Льва Яшина. 

Крім московського «Спартака» на зорі футбольної кар'єри, Володимир Микитович 

грав за клуби: «Спартак» (Кривий Ріг), «Металург» (Дніпропетровськ), 

«Локомотив» (Москва). 

У 1972-1973 роках працював за контрактом тренером-координатором Національної 

збірної і декількох футбольних клубів в республіці Чад. 

Володимир Маслаченко - один із кращих радянських воротарів кінця 50-х - першої 

половини 60-х років 

У 1969 р. отримав звання «Заслужений майстер спорту СРСР».  

 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1962_%28%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_%C2%AB%D0%90%C2%BB%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/1957
https://uk.wikipedia.org/wiki/1963
https://uk.wikipedia.org/wiki/1965
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1958
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1961
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_%28%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3%29&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_%28%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4
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У 1970 р. В. Маслаченко закінчив Державний інститут фізичної культури і спорту 

(ГЦОЛІФК). 

 

 Після закінчення футбольної кар'єри пішов у журналістику. Коментатором 

Всесоюзного радіо і Центрального телебачення Держтелерадіо СРСР пропрацював 

з невеликою перервою з 1970 по 1991 роки (в 1972 - 1973 роках Маслаченко 

намагався знайти себе як тренер). З 1973 по 1990 роки був спортивним 

коментатором програми «Час» на Центральному телебаченні. Пізніше був 

футбольним коментатором телеканалу «НТВ-Плюс Футбол».  Коментував ще й на 

Першому каналі, а також на телеканалі НТВ.  

 

Нагороджений орденом «Знак Пошани», медаллю ордена «За заслуги перед 

Вітчизною II ступеня», медаллю «За трудову відзнаку».  

 

Помер 28 листопада 2010 року. 

 

 

 

15.03.1958 

Аржаннікова Людмила Леонідівна 

 

Бронзова призерка у командному заліку ХХV 

Олімпійських ігор у Барселоні (1992 р.), дворазова 

чемпіонка і 5-ти разова рекордсменка світу, 

чемпіонка Європи, багаторазова переможниця 

міжнародних змагань зі стрільби з лука,  заслужений 

майстер спорту. 

 

Народилася в м. Дніпродзержинську Дніпропетров-

ської області. 

 

Навчалася у  Новокаховській загальноосвітній школі № 3,  виступала за спортивне 

товариство  "Динамо" (м. Нова Каховка).  

Перший тренер - Вадим Резніков.  Закінчила Львівський державний інститут 

фізичної культури. 

На Олімпійських іграх 1988  року посіла ІV місце в особистій першості (327 очок) 

та в складі команди.  

На Олімпійських іграх 1992 року у Барселоні виборола бронзову медаль у 

командному заліку. 

Мешкає в Голландії.  На   Іграх XXVI Олімпіади 1996 року в Атланті (США) 

виступала у складі олімпійської збірної Голландії, зайняла 16 місце.  

Після цієї Олімпіади завершила спортивну кар’єру. 

Активно співпрацює з блогерами Інтернету з питань організації тренувань зі 

стрільби із лука, і надає методичну допомогу тренерам і спортсменам. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1970
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/1973
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1990
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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16.03.1876 

Бубир Олексій Федорович  

 

Народився в с. Олексіївка Павлоградського повіту 

Катеринославської губернії (тепер Дніпропетровської 

області).  

Російський архітектор, цивільний інженер, представник 

російського (північного) модерну. 

 Автор цивільних і промислових будівель в Санкт-

Петербурзі, Ревелі і Сочі, а також ряду конкурсних проектів.  

 

У 1897 закінчив Павлоградську гімназію і переїхав до Санкт-Петербургу, де 

вступив до Інституту цивільних інженерів. Будучи студентом, побував у 

Німеччині, Франції і Фінляндії. Навчання закінчив з відзнакою в 1902. 

  

У 1903 поступив на службу в Відомство установ імператриці Марії, де брав участь 

у будівництві будинку Петербурзького комерційного училища, у 1913 керував 

ремонтом огорожі вороніхінского скверу.  

 

Першою роботою на приватного замовника став спільний проект з архітектором 

Ільїним, реалізований у 1903-1904 роках - житловий будинок при лютеранській 

церкві св.Анни. Надалі з Ільїним Бубир співпрацював неодноразово. Ними в 1905-

1906 роках було споруджено будинок школи лютеранського приходу св.Анни.  

 

Разом з Н. В. Васильєвим Бубир в 1906-1907 роках побудував прибутковий 

будинок на Стременній вулиці. Цей проект виявився настільки вдалим, що 

архітектор викупив будівлю і влаштував у ньому власну майстерню.  

 

Олексій Федорович є автором таких будівель, як торговий дім Обольянінова, 

прибутковий будинок Латиської церкви, прибутковий будинок Капустіна , 

прибутковий будинок Візлер, прибутковий будинок Багрова, житловий комплекс 

Басейного товариства власних квартир, будинок Р. А. Дідеріхса, будівлі Головної 

палати мір і ваги.  

 

Архітектурну діяльність Бубир поєднував з викладанням у Інституті цивільних 

інженерів, де до 1918 вів курс архітектурного проектування. Крім того, Бубир брав 

участь у роботі Товариства цивільних інженерів і Петербурзького товариства 

архітекторів в якості експерта і секретаря конкурсних журі.  

Останньою роботою Бубиря став комплекс виробничих будівель заводу 

"Російський Рено", побудований в 1914-1916 роках.  

 

Після 1917 перестав отримувати приватні замовлення. З Санкт-Петербурга він 

виїхав вУкраїну, де в 1919 загинув від рук бандитів. 

 

http://znaimo.com.ua/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://znaimo.com.ua/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD
http://znaimo.com.ua/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://znaimo.com.ua/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://znaimo.com.ua/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://znaimo.com.ua/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D1%96
http://znaimo.com.ua/1897
http://znaimo.com.ua/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://znaimo.com.ua/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2
http://znaimo.com.ua/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://znaimo.com.ua/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://znaimo.com.ua/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
http://znaimo.com.ua/1902
http://znaimo.com.ua/1903
http://znaimo.com.ua/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%96_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97
http://znaimo.com.ua/1913
http://znaimo.com.ua/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8
http://znaimo.com.ua/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8
http://znaimo.com.ua/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8
http://znaimo.com.ua/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%29
http://znaimo.com.ua/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
http://znaimo.com.ua/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
http://znaimo.com.ua/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://znaimo.com.ua/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%80_%D1%96_%D0%B2%D0%B0%D0%B3
http://znaimo.com.ua/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%80_%D1%96_%D0%B2%D0%B0%D0%B3
http://znaimo.com.ua/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2
http://znaimo.com.ua/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2
http://znaimo.com.ua/1918
http://znaimo.com.ua/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2
http://znaimo.com.ua/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2
http://znaimo.com.ua/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F%29
http://znaimo.com.ua/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F%29
http://znaimo.com.ua/1917
http://znaimo.com.ua/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://znaimo.com.ua/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://znaimo.com.ua/1919
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20.03.1945 

Дзяк Гео́ргій Віќторович 

 

Український вчений-кардіолог, педагог. Один з провідних 

учених в галузі ревматології та кардіології. Доктор 

медичних наук, професор. Лауреат Державної премії 

України в галузі науки і техніки (2003). Заслужений діяч 

науки і техніки України. Академік Академії медичних наук 

України. 

Народився в м. Дніпропетровськ. 

У 1968 році закінчив Дніпропетровський медичний 

інститут та отримав спеціальність за освітою — лікувальна 

справа.  

По закінченню інституту вступив до аспірантури на кафедру факультетської 

терапії. У 1970 році захистив кандидатську дисертацію, а у 1980 році - докторську 

дисертацію. З 1979 року Г. В. Дзяк завідує кафедрою госпітальної терапії. 

 З 1996 року — ректор Дніпропетровської державної медичної академії. 

Основні напрями наукової діяльності: внутрішні хвороби, кардіологія, 

ревматологія. Ним досліджено механізми адаптації хворих з ревматичними вадами 

серця, охарактеризовано типи порушень легеневого та серцевого кровообігу, 

запропоновано засоби профілактики і лікування хворих на ревматизм, вивчено 

особливості порушень серця при гіпертонічній та ішемічній хворобах серця. 

Автор понад 400 наукових праць, в тому числі 20 монографій, 2 підручника, 15 

навчальних посібників з проблем ішемічної хвороби серця, артеріальної 

гіпертензії, пороків серця, ревматоїдного артриту. Автор 18 винаходів і 23 патентів. 

Підготував 19 докторів та 68 кандидатів медичних наук. 

Нагороди 

Орден «За заслуги» ІІІ (1997 р.) та ІІ ступеню (2001 р.) 

Орден «Святого Станіслава» IV ступеня (Польща, 2001 р.) 

«Орден пошани» (Придністровська Молдавська Республіка, 2009 р.) 

Золота медаль Альберта Швейцера за великі заслуги у справі гуманізма і медицини 

(1998 р.) 

Медаль «За вірну службу рідному місту» (2000 р.) 

Медаль «За заслуги в охороні здоров'я» академіка М. Д. Стражеска (2001 р.) 

Нагорода міжнародного відкриття Рейтингу популярності та якості «Золота 

фортуна» (2001 р.) 

«Почесний громадянин міста Дніпропетровська» (2001 рік). 

Державна премія України в галузі науки і техніки (2003 р.) 

«Кращій роботодавець року» (2005 р.). 

Почесні звання 

Заслужений діяч науки і техніки України (1990 р.) 

Член-кореспондент Академії медичних наук України (1994 р.). 

Дійсний член (академік) Нью-Йоркської академії наук (з 1995 року). 

Дійсний член (академік) Академії медичних наук України (1997 р.). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9C%D0%9D%D0%A3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9C%D0%9D%D0%A3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1968
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1970
https://uk.wikipedia.org/wiki/1980
https://uk.wikipedia.org/wiki/1996
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_%28%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9C%D0%9D%D0%A3
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Член Академії медицини Польщі (з 1998 року). 

Дійсний член Петровської академії наук і мистецтв Росії (з 1998 року). 

Почесний член Української академії наук (2004 р.) 

 

 

 

 

 

 

22.03.1856 

 Конова́ловДмитро Петрович 

Народився у с. Іванівці Верхньодніпровського повіту на 

Катеринославщині. 

1878 року він закінчив Петербурзький гірничий 

інститут, а 1880-го – Петербурзький університет.  

З 1918 року вчений став професором гірничого та 

директором хіміко-технологічного інститутів у 

Катеринославі, з 1922 року – президентом Головної 

палати мір та ваги. 

Учень О.М.Бутлерова та Д.І.Менделєєва, Дмитро Коновалов став одним з 

основоположників хімічної теорії розчинів та хімічної термодинаміки. Саме він 

уперше запровадив поняття активної поверхні, яке відіграло важливу роль у 

розвитку теорії гетерогенного каталізу. Здійснив великий вплив на розвиток 

хімічної науки в цілому. 

 Наукова діяльність Д. П. Коновалова надзвичайно багатогранна. Йому належать 

численні дослідження в галузі фізичної хімії, органічної хімії, технічної хімії, 

метрології. Однак центральне місце в науковій творчості Д. П. Коновалова все-таки 

займають його роботи по різним питанням саме фізичної хімії. Досягненя науковця 

в цій галузі складають основне ядро його наукової спадщини — тут круг його 

інтересів дуже широкий: дослідження Д. П. Коновалова відносяться до таких 

найважливіших її розділів як теорія розчинів, хімічна рівновага, хімічна кінетика і 

каталіз та ін. 

Його наукові праці з пружності пари розчинів стали класичними у цій галузі. 1921 

року вчений був обраний членом-кореспондентом, а 1923 року – академіком АН 

СРСР. 

Помер вчений 6 січня 1929 року. 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DPK_1922a.jpg
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22.03.1795 

Чоріс Луїс  

Дослідник, художник. 

Народився в м.  Катеринослав (тепер 

м. Дніпропетровськ)  у німецькій сім’ї.  
 

У 20 років молодий митець одержав пропозицію 

стати художником морської експедиції 

до Північної Америки на кораблі «Рюрик» 

під командуванням лейтенанта Отто Коцебу. 

Його іменем було названо частину американської 

суші — півострів Чоріса в затоці О. Коцебу (мандрівники вирушили в дорогу 

з Європи З липня 1815 р., пропливли повз Південну Америку і вийшли в Тихий 

океан. Зимували на Алясці. Влітку обстежили Берингову протоку й Алеутські 

острови. Восени були в Каліфорнії). Художник не лише малював побачене, 

але й описав життя тутешніх жителів індіанців, зокрема Аляски. 

У Тихому океані мандрівники побували на Гаваях та Сендвічевих островах 

(до речі, портрети гавайців та їхнього короля Камехамеха досі зберігаються 

в Академії мистецтв Гонолулу). 

Повернувшись з мандрів, Луїс Чоріс відтворив побачене в художній серії 

кольорових літографій під назвою «Живописна подорож навколо світу» (1822). 

Це унікальне видання продавалось за попереднім замовленням. Серед бажаючих 

придбати його були російський цар, королі Франції та Пруссії. 

Маючи значний успіх, художник не заспокоївся на досягнутому й вирішив 

продовжити своє навчання. Він переїхав до Парижа, де навчався в ательє «Гепард 

і Регнол» та видав літографічну збірку своїх робіт. Проте спрага нових відкриттів 

перемогла, й у 1827 р. Л. Чоріс вирушив у нову подорож: тепер вже до Південної 

Америки. Однак невдовзі тут сталася трагедія —Чоріс був вбитий бандитами 

на шляху до м. Веракрус у Мексиці. 

Творчістю Л. Чоріса були захоплені його сучасники, але ще більше зацікавлення 

нею виявляється нині. У 2001 р. в США з надзвичайним успіхом демонструвалися 

серії графічних картин Л. Чоріса, присвячених Алясці й населенню островів 

Тихого океану (одна з перших робіт художника датується 1816 роком).  

Частина його картин і досі репродукується й користується великим попитом 

у поціновувачів. Найбільші збірки робіт художника зберігаються в Анкоризському 

музеї історії і мистецтв, Гонолулській академії мистецтв та Оклендському музеї 

Каліфорнії (всі  у США). Помер 22.03.1828, в Мексиці. 

 

Корабель «Рюрик» кинув якір 
поблизу Острова святого Павла в 

Берінговому морі, щоб поповнити 
припаси для експедиції до 

Чукотського моря на північ. 
Написано Луїсом Чорісом в 1817. 

http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/1817.html
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24.03.1890 

Теплицький Леопольд Якович  

 

Радянський диригент і композитор, заслужений артист 

Карело-Фінської РСР, заслужений діяч мистецтв 

Карельської АРСР. 

 

Народився в м.Катеринослав, нині Дніпропетровськ. 

У 1914 році закінчив музичне училище в Харкові.  

У 1915-1920 роках навчався в Петроградської 

консерваторії на відділенні фортепіано, потім на 

відділенні теорії і композиції.  

З 1918 року диригував концертами в петроградському 

саду «Ермітаж», потім працював у Державному академічному театрі опери та 

балету. 

 У 1926 році за напрямом Народного комісаріату освіти працював у Нью-Йорку і 

Філадельфії, вивчаючи традиції американської народної музики, особливості 

джазу. Повернувшись в СРСР, організував у Ленінграді «Перший концертний 

джаз-банд», дав перший виступ 28 квітня 1927 року в Академічній капелі. В 

ансамблі Теплицького співала, зокрема, Коретти Арле-Тиц.  

 

Теплицький склав свій джаз-банд із викладачів консерваторії і музичного 

технікуму, а концертну програму — переважно з джазових обробок класичної 

музики (Джузеппе Верді, Шарль Гуно та ін) і відомих американських п'єс (Джордж 

Гершвін, Вінсент Юманс, Ірвінг Берлін, Джером Керн).  

 

У 1928-1930 роках працював диригентом в кіно- і драмтеатрах Ленінграда.  

У жовтні 1930 року був заарештований за звинуваченням у шпигунстві, 

засуджений на 3 роки з відбуттям строку на будівництві Біломор-Балтійського 

каналу. Працював диригентом у театрі для ув'язнених в Медвеж'єґорську. 

 В січні 1933 року був звільнений і оселився в Петрозаводську, де став першим 

керівником Карельського симфонічного оркестру. У 1936 році брав участь у 

створенні першого в Карельській АРСР ансамблю виконавців на народному 

інструменті «Кантеле», написав для секстету кантеле «Карельську прелюдію». 

Серед інших творів Теплицького — сюїта на карельські теми для симфонічного 

оркестру, «Чотири фінських танці» для симфонічного оркестру, «Поморська 

рапсодія» для симфонічного оркестру. Член Спілки композиторів СРСР з 1937 

року. З 1938 року — викладач теоретичних дисциплін в Петрозаводськом 

музичному училищі. У роки Радянсько-фінської війни (1941-1944) перебував в 

евакуації в Киргизькій РСР. Після евакуації повернувся до Петрозаводська і зайняв 

посаду диригента ансамблю «Кантеле». 

Помер 16 листопада 1965,  в м.Петрозаводськ 

 

Реабілітований у 1989 році. 
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24.03.1944 

Клименко Юрій Вікторович 

Кінооператор. Народився в 1944 р. в Дніпропетровську в 

родині службовців. У 1963–1965 рр. вчився на механіко-

математичному факультеті Дніпропетровського держав-

ного університету. Закінчив операторський факультет 

Всесоюзного державного інституту кінематографії. 

Зняв на Одеській кіностудіїфільми: «Про Вітю, про Машу 

і морську піхоту», «Контрабанда», «Квіти для Олі», 

«Втеча з в'язниці» , а на «Узбекфільмі» — «Людина йде за 

птахами».  

Був членом Спілки кінематографістів України. 

Фотороботи Клименко виставлялися в Нью-Йорку, Лондоні, Москві та ін. 

 

З 1987 р. — оператор-постановник кіностудії«Мосфільм». 

Заслужений діяч мистецтв Росії. Лауреат премії «Ніка» (1998). 

 

Вибрана фільмографія 

ПроВітю, про Машу і морську піхоту 

(1973, Михайло Пташук)  

Контрабанда (1974, Станіслав 

Говорухін) 

Людина йде за птахами (1975, Алі 

Хамраєв) 

Пізнаючи білий світ (1978, Кіра 

Муратова) 

Сльози капали (1982, Георгій Данелія) 

Проста смерть (1985, Олександр 

Кайдановський)  

Легенда про Сурамську фортецю (1985, 

Сергій Параджанов, ДодоАбашидзе) 

Чужа Біла і Рябий (1986, Сергій 

Соловйов) 

Чорна троянда - емблема печалі, червона 

троянда - емблема кохання (1989, С. 

Соловйов) 

Anna Karamazoff (1991, Рустам 

Хамдамов)  

Будинок під зоряним небом (1991, С. 

Соловйов) 

Маестро: Сергій Параджанов (1992, А. 

Кайдановський, документальний) 

  

Три сестри (1994, С. Соловйов) 

Му- му (1998, Юрій Гримов, премія 

Ніка) 

Барак ( 1999, Валерій Огородніков, 

Державна премія Росії) 

Щоденник його дружини (2000, Олексій 

Учитель, премія Ніка, премія МКФ в 

Мілані) 

 Про кохання (2003, С. Соловйов ) 

Прогулянка (2003, Олексій Учитель) 

Не хлібом єдиним (2005, С. Говорухін) 

Космос як передчуття (2005, А. Учитель, 

премія Ніка) 

Полонений (2008, А. Учитель) 

 Важко бути богом (2008, Олексій 

Герман) 

Пасажирка (2008, С. Говорухін) 

Анна Кареніна (2009, у співавторстві з 

Сергієм Астаховим, реж. Сергій 

Соловйов) 

2-Асса-2, або Друга смерть Анни 

Кареніної (2009, Сергій Соловйов) 

Край (2010, Олексій Учитель) 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1944
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1963
https://uk.wikipedia.org/wiki/1965
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%94%D0%86%D0%9A
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://www.people.su/ua/53437
http://www.people.su/ua/46720
https://uk.wikipedia.org/wiki/1987
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F
http://www.people.su/ua/99670
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998
http://www.people.su/ua/3838
http://www.people.su/ua/3838
http://www.people.su/ua/69860
http://www.people.su/ua/90309
http://www.people.su/ua/28838
http://www.people.su/ua/28838
http://www.people.su/ua/117076
http://www.people.su/ua/117076
http://www.people.su/ua/77487
http://www.people.su/ua/77487
http://www.people.su/ua/33446
http://www.people.su/ua/90098
http://www.people.su/ua/47494
http://www.people.su/ua/47494
http://www.people.su/ua/85016
http://www.people.su/ua/6733
http://www.people.su/ua/6733
http://www.people.su/ua/14212
http://www.people.su/ua/96359
http://www.people.su/ua/102738
http://www.people.su/ua/102738
http://www.people.su/ua/123292
http://www.people.su/ua/102732
http://www.people.su/ua/117016
http://www.people.su/ua/117016
http://www.people.su/ua/34459
http://www.people.su/ua/102732
http://www.people.su/ua/85016
http://www.people.su/ua/47494
http://www.people.su/ua/27435
http://www.people.su/ua/102732
http://www.people.su/ua/31766
http://www.people.su/ua/87195
http://www.people.su/ua/10587
http://www.people.su/ua/82037
http://www.people.su/ua/99670
http://www.people.su/ua/112100
http://www.people.su/ua/112100
http://www.people.su/ua/87195
http://www.people.su/ua/74320
http://www.people.su/ua/3838
http://www.people.su/ua/102732
http://www.people.su/ua/3838
http://www.people.su/ua/112100
http://www.people.su/ua/28835
http://www.people.su/ua/112100
http://www.people.su/ua/87195
http://www.people.su/ua/112100
http://www.people.su/ua/27541
http://www.people.su/ua/27541
http://www.people.su/ua/28835
http://www.people.su/ua/119980
http://www.people.su/ua/102738
http://www.people.su/ua/102738
http://www.people.su/ua/102738
http://www.people.su/ua/58236
http://www.people.su/ua/112100
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27.03.1921 

Собко Олександр Олексійович 

 

Народився у с. Зельбахівка Щорського району Дніпропетров-

ської області. 

У 1941 р. закінчив агрономічне відділення Верхньодніпров-

ського сільськогосподарського технікуму, а 1949 р. - з 

відзнакою - агрономічний факультет Дніпропетровського 

сільськогосподарського інституту. Працював агрономом 

колгоспу, директором учбово-дослідного господарства, 

завідувачем відділу, заступником директора, директором 

Генічеської дослідної станції Всесоюзного науково-дослідного інституту 

кукурудзи. 

 Упродовж 1963-1979 рр. – директор Українського науково-дослідного інституту 

зрошуваного землеробства (м. Херсон), у 1979 -1983 рр.-заступник голови Президії 

Південного відділення ВАСГНІЛ (м. Київ). Протягом 1983-1994 рр.-старший 

науковий співробітник, провідний, головний науковий співробітник Українського 

науково-дослідного інституту гідротехніки і меліорації. У 1962 р. у Харківському 

сільськогосподарському інституті захистив кандидатську дисертацію, а у 1975 р. в 

Інституті рослинництва і селекції ім. В. Я. Юр'єва (м. Харків)- докторську 

дисертацію.  

 

До основних здобутків у науковій роботі вченого належать: створення наукової 

бази для досліджень у зрошуваному землеробстві України; розробка наукової 

основи визначення структури посівів, сівозмін і систем землеробства на 

зрошуваних землях; розробка повної технології вирощування озимої пшениці на 

поливних землях; дослідження і впровадження технологій вирощування зернових 

культур-проса і гречки; дослідження і розробки технології високоефективного 

введення насінництва культури люцерни на поливних землях тощо. 

Опубліковано 130 наукових робіт.  

 

Як учений і спеціаліст із зрошуваного землеробства в довготривалих відрядженнях 

вивчав досвід ведення водних меліорацій у США, особливості проведення і 

ефективність «зеленої революції в Індії», у складі урядових делегацій брав участь 

як консультант з освоєння нових для зрошення земель у Єгипті. За бойові заслуги в 

роки Другої світової війни нагороджений медаллю «За відвагу», орденами Слави 

III ст. і Вітчизняної війни II ст., Вітчизняної війни І ст., медалями «За оборону 

Севастополя», «За оборону Кавказу», «За взяття Берліна», «За Перемогу» та ін. За 

трудову діяльність - орденами «Жовтневої Революції», «Трудового Червоного 

Прапора». Має звання заслуженого агронома України.  

Обраний почесним професором Дніпропетровського державного аграрного 

університету. Лауреат Державної премії України (1983).  
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27.03.1975 

Мороз Геннадій Григорович 

 

Український футболіст, півзахисник та захисник, виступав 

за національну збірну України. 

 

Народився у м. Дніпропетровськ. 

Вихованець дніпропетровських ДЮСШ та команди 

«Дніпро-75», перший тренер — Віталій Мусієнко. 

 

Професійну кар'єру розпочав також на 

Дніпропетровщині — у складі криворізького «Кривбаса» у першому чемпіонаті 

України 1992 року.  

Наступний сезон провів вже у дніпропетровському «Дніпрі», дебютувавши у 

матчах вищої ліги української першості 30 серпня 1992 року грою проти київського 

«Динамо» (поразка 1:2), у якій відзначився забитим голом. 

 

На початку 1994 року перейшов до першолігової команди «ЦСКА-Борисфен», а ще 

за рік — до складу середняка австрійської бундесліги клубу «Адміра-Ваккер».  

 

1996 року повернувся до України, знову грав за «Дніпро» та «Кривбас».  

1991 року відіграв 1 матч у складі олімпійської збірної СРСР. З 1992 року 

долучався до складу молодіжної збірної України, за яку виступав до 1997 року. 

Викликався до національної збірної України, у складі якої дебютував 9 жовтня 

1999 року у вирішальній грі групового етапу відбору до чемпіонату Європи 2000 

року проти збірної Росії (нічия 1:1). Усього протягом 1999—2002 років у формі 

збірної України провів 6 матчів. 

 

У 2005 року завершив професійну футбольну кар'єру. 

Досягнення 

Срібний призер чемпіонату України: 1992—1993(у складі «Дніпра»); 

Бронзовий призер чемпіонату України: 1998—1999 та 1999—2000(у складі 

«Кривбаса»); 

Тричі включався до переліку «33 найкращі футболісти України»: 1999, 2000, 2002. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE-75
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B1%D0%B0%D1%81_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1992%E2%80%941993
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_%28%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2000_%28%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%29#.D0.93.D1.80.D1.83.D0.BF.D0.B0_4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2000_%28%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%29#.D0.93.D1.80.D1.83.D0.BF.D0.B0_4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1992%E2%80%941993
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1998%E2%80%941999
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1999%E2%80%942000
https://uk.wikipedia.org/wiki/33_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%96_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Квітень 

01.04.1919 

Шварц Станіслав Семенович  

 

Радянський зоолог та еколог, академік, один з 

основоположників популяційної та еволюційної екології. 

 

Народився в м.Катеринославі (нині м.Дніпропетровськ). 

 В 1937 р. С. С. Шварц вступив на біологічний факультет 

Ленінградського університету. 

 Під час війни добровольцем пішов на фронт. Після 

демобілізації в 1942 р. екстерном закінчив університет і 

вступив до аспірантури. В 1946 р. захистив кандидатську 

дисертацію. З 1946 р. — в Свердловську. Організатор і 

керівник лабораторії популяційної екології тварин.  

В 1955–1976 рр. — директор Інституту екології рослин і тварин Академії наук 

СРСР, діяльності якого він надав сучасну спрямованість. 

С. С. Шварц розробив метод  індикаторів для визначення стану і прогнозу розвитку 

популяцій тварин, нові уявлення про екологічні механізми еволюційного процесу в 

природі, регуляції швидкості росту і розвитку в популяціях тварин, вніс істотний 

внесок у розвиток екології тварин. 

 Очолював комплексні дослідження природи Крайньої Півночі. 

Помер 12 травня 1976 р., в м. Єкатеринбурзі (Свердловськ). 

 

 

01.04.1947 

Дніпров Анатолій Семенович. 

Співак, музикант, поет-пісняр. Виконавець у 

жанрі шансону. 

 

Народився в Дніпропетровську.  

У 1963 році вступив до Дніпропетровського 

індустріальний технікум за спеціальністю 

майстра контрольно-вимірювальних приладів, а в 

1964 році - в міське музичне училище імені Глінки.  

У 1967-1970 роках служив в армії в складі ансамблю пісні і танцю МВС України та 

Молдови в Києві, потім працював піаністом у джаз-оркестрі Дніпропетровського 

трубопрокатного заводу імені Карла Лібкнехта.  

У 1971 році закінчив музичне училище і оселився в Москві.  

У 1979-1987 роках жив у Нью-Йорку. З 1987 року займався концертною діяльністю 

в СРСР. 

Автор пісень «Вірменія», «Телефон довіри», «Єврейський хлопчик», «Росія», 

«Чарка ностальгії», «Ах, як шкода» та інших. Анатолій Дніпров також написав 

відому пісню про кохання «Радувати».  

5 травня 2008 раптово помер. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://www.people.su/ua/28672
http://www.people.su/ua/71712
http://www.people.su/ua/65181
http://www.people.su/ua/46726
http://www.people.su/ua/36814
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      02.04.1908 

Шапіро Михайло Григорович 

 

Відомий кінорежисер, сценарист, редактор сценарного 

відділу кіностудії «Ленфільм». 

 

Народився в м. Катеринослав, нині м. Дніпропетровськ. 

 

Вчився в Ленінградському технікумі екранного мистецтва 

(1925-1926), на кінофакультеті Ленінградського інституту 

історії мистецтв (1926-1928).  

Працював концертмейстером Ленінградського театру 

Пролеткульта. 

 

 У різні роки ставив спектаклі в оперних театрах країни.  

 

З 1928 року - режисер кіностудії "Совкино" ("Ленфільм").  

У 1941-1942 - перекладач політуправління Ленінградського фронту. 

 У 1948-1953 роках - старший редактор сценарного відділу кіностудії "Ленфільм". 

 

Помер в Ленінграді 26 жовтня 1971 року. 

 

Фільмографія 

 

Режисер кіно: 

1928 - Гімн про метал (документальний) 

(спільно. з Йосипом Хейфицем, 

Олександром Зархи, Володимиром 

Гранатманом) 

1940 - Гарячі днинки (співрежисер) 

1940 - Шістдесят днів 

1944 - Черевики (спільно з Надією 

Кошеверовой) 

1947 - Попелюшка (спільно з Надією 

Кошеверовой) 

1956 – Шукачі 

1960 - Хлопці з Канонерського 

1963 - Каїн XVIII (спільно з Надією 

Кошеверовой) 

1966 - Катерина Измайлова 

 

Сценарист: 

1928 - місяць ліворуч 

1930 - Так, капітан! 

1944 – Черевики
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03. 04. 1918 

Гончар Олександр (Олесь) Терентійович  

 

Видатний український радянський письменник, літературний 

критик, громадський діяч. 

 

Народився у с. Ломівка поблизу м. Катеринослава, нині 

м.Дніпропетровськ, у родині робітників Терентія Сидоровича і 

Тетяни Гаврилівни Гончарів. 

 

 

Після смерті матері в 1921 році дідусь і бабуся (батьки матері Олеся) забрали його 

до себе в село Сухе на Полтавщині. Дитинство майбутнього українського 

письменника минало в атмосфері доброти, серед пісень, казок, народних переказів 

та легенд. Працьовита і щира в ставленні до людей, бабуся замінила майбутньому 

хлопчикові матір. 

З 1925 року Олесь вчився у рідному селі, потім у с. Хорошки.  

У 1933 році закінчив семирічну школу в с. Бреусівка Козельщинського району.  

 

Олесь ще в школі добре писав, після її закінчення вступив на роботу в редакцію 

Козельщинської районної газети. У 1933-1937 роках навчався в Харківському 

технікумі журналістики імені Миколи Островського, після закінчення якого 

працював учителем у с. Мануйлівка і в Харківській обласній газеті «Ленінська 

зміна». 

 

З 1937 року Гончар почав публікувати свої твори, в основному короткі оповідання, 

в республіканських виданнях («Літературна газета», «Піонерія», «Комсомолець 

України», «Молодий більшовик»). 

 У 1938 році вступив на філологічний факультет Харківського університету. За час 

навчання в університеті (1938-1941) написані новели «Іван Мостовий», «Черешні 

цвітуть», «Орлятко», повість «Стокозове поле». 

 

У червні 1941 року з третього курсу університету Олесь йде добровольцем у складі 

студентського батальйону на фронт. Воєнні умови (він був старшим сержантом, 

старшиною мінометної батареї) не дуже сприяли письменницькій праці. Тим не 

менше Гончар пише вірші (збірка «Фронтові поезії», опублікований в 1985), робить 

замітки, що послужили основою його новел 1940-х років і роману «Прапороносці». 

 

Після демобілізації Олесь у 1945 приїжджає до Дніпропетровська, де оселяється у 

старшої сестри. Він завершує освіту у Дніпропетровському державному 

університеті (1946). Але головне — працює над першою частиною роману 

«Прапороносці» — «Альпи». Роман був помічений Юрієм Яновським, в ті роки 

головним редактором журналу «Вітчизна», і надрукований в 1946 році.  

 

http://www.ukrlitzno.com.ua/category/pismenniki/oles-gonchar/
http://www.ukrlitzno.com.ua/
http://www.ukrlitzno.com.ua/category/pismenniki/
http://www.ukrlitzno.com.ua/
http://www.ukrlitzno.com.ua/category/pismenniki/oles-gonchar/
http://www.ukrlitzno.com.ua/category/pismenniki/oles-gonchar/
http://www.ukrlitzno.com.ua/category/pismenniki/oles-gonchar/
http://www.ukrlitzno.com.ua/category/pismenniki/oles-gonchar/
http://www.ukrlitzno.com.ua/category/pismenniki/oles-gonchar/
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На запрошення Яновського Гончар переїжджає до Києва, вступає до аспірантури 

Інституту літератури імені Шевченка АН України. Яновський стає своєрідним 

наставником молодого письменника.  

 

Після завершення роботи над трилогією «Прапороносці», героїка війни і далі 

хвилювала митця. В кінці 40-х і на початку 50-х років він пише низку новел 

(«Модри Камінь», «Весна за Моравою», «Ілонка», «Гори співають», «Усман та 

Марта» й ін.), багато в чому суголосних з «Прапороносцями». 

 

 У написаній тоді ж документальній в основі своїй повісті «Земля гуде» зображено 

діяльність молодіжної підпільної організації «Нескорена полтавчанка», очолюваної 

комсомолкою Лялею Убийвовк. Видані протягом 50-х років книги новел «Південь» 

(1951), «Дорога за хмари» (1953), «Чари-комиші» (1958), повісті «Микита Братусь»  

 

(1951) і «Щоб світився вогник» (1955), присвячені мирному життю людей, 

важливим моральним аспектам їхніх взаємовідносин, а романна дилогія «Таврія» 

(1952) і «Перекоп» (1957) — історико-революційній проблематиці. 

Серед них — романи «Тронка» (1963), «Собор» (1968), «Берег любові» (1976), 

«Твоя зоря» (1980), повість «Бригантина» (1972), новели «Кресафт» (1963), «На 

косі» (1966), «Під далекими соснами» (1970), «Пізнє прозріння» (1974) та ін. 

 

Якщо роман «Тронка» приніс авторові Ленінську премію (1964 р.), то доля 

написаного наприкінці 60-х років «Собору» склалася менш успішно. 

Роман «Собор» був опублікований у журналі «Вітчизна» у 1968 році. Перші 

рецензії на роман були схвальні, але невдовзі твір було вилучено з літературного 

процесу на два десятиліття. У 90-х роках собор, що стоїть у Новомосковську з 

козацької доби і який пов'язують з образом собору у книжці «Собор», був 

відбудований. 

 

У 1959–1971 роках Олесь Гончар — голова правління Спілки письменників 

України, у 1959–1986 роках — секретар правління Спілки письменників СРСР. 

Від 1973 р. — голова Українського республіканського комітету захисту миру, член 

Всесвітньої Ради Миру, академік Академії наук України. 

 

Помер 14 липня 1995 року в Києві. 

Нагороди 
Сталінська премія другого ступеня (1948) — за 1-2 книги роману «Прапороносці» 

(1946-1947) 

Сталінська премія другого ступеня (1949) — за 3 книгу роману «Прапороносці» 

(1948) 

Ленінська премія (1964) — за роман «Тронка» (1963) 

Державна премія СРСР (1982) — за роман «Твоя зоря» (1980) 

Державна премія УСССР імені Т. Г. Шевченка (1962) — за роман «Людина і 

зброя» (1960) 

 

http://www.ukrlitzno.com.ua/category/pismenniki/oles-gonchar/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%28%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96_%28%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%28%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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Герой Соціалістичної Праці (1978 — Указом Президії Верховної Ради СРСР від 31 

березня 1978 за великі заслуги в розвитку радянської літератури, плідну 

громадську діяльність і в зв’язку з шістдесятиріччям з дня народження 

письменника Олесю Гончару (Гончару Олександру Терентійовичу) присвоєно 

звання Героя Соціалістичної Праці з врученням ордена Леніна та золотої медалі 

«Серп і Молот») 

орден Леніна (1978); орден Вітчизняної війни I ступеня (1985) 

орден Червоної Зірки; орден Слави III ступеня 

три медалі «За відвагу» 

медаль «За взяття Берліна» 

Герой України (2005 — за самовіддане служіння Україні на ниві літератури, 

визначний особистий внесок у національне та духовне відродження незалежної 

Української держави, утвердження ідеалів правди, людської гідності і добра, 

посмертно) 

 

Твори Олеся Гончара 

Романи 

Прапороносці (Прапороносці): Книга 

1. Альпи (1946). 

Книга 2. Голубий Дунай (1947). 

Книга 3. Злата Прага (1948). 

Таврія (Таврія, 1952). 

Перекоп (Перекоп, 1957). 

Людина і зброя (Людина і зброя, 

1960). 

Тронка (Тронка, 1963). 

Собор (Собор, 1968). 

Циклон (Циклон, 1970). 

Берег любові (Берег любові, 1976). 

Твоя зоря (Твоя зоря, 1980). 

Крапля крові (крапля крові, 1984). 

 

Повісті 

Стокозове поле (1941). 

Земля гуде (Нескорена полтавчанка, 

1947). 

Микита Братусь (1950). 

Щоб світився вогник (1954). 

Партизанська іскра. Кіноповість 

(1955). 

Бригантина (1973). 

Далекі вогнища (1986). 

Спогад про океан (1988). 

 

Збірки оповідань 

Новели (1949). 

Південь (1951). 

Дорога за хмари (1953). 

Новели (1954). 

Чари-комиші (1958). 

Маша з Верховини (1959). 

За мить щастя (1964). 

Далекі вогнища (1987). 

 

Книги нарисів 

Зустрічі з друзями (1950). 

Китай поблизу (1952). 

Японські етюди (1962). 

Про наших письменників (1972). 

Про тих, хто доріг (1978). 

Письменницький роздуми (1980). 

Чим живемо. На шляху українського 

відродження (1991). 
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06.04.1968 

Гецко Іван Михайлович  

 

Радянський і український футболіст та тренер. Виступав 

за збірні СРСР і України.  

Народився в м. Дніпропетровськ. 

Автор першого забитого м'яча в історії збірної України (у 

грі з командою Угорщини, 1992 рік).  

Один з найрезультативніших нападників за всі 

чемпіонати України — 67 голів. 

 Увійшов до символічної збірної «Карпат» (Львів) 

періоду незалежності. 

Автор першого гет-трику у вищій лізі України: 4 квітня 1992 у матчі 

«Чорноморець» — «Нива» Вінниця (6:0). 

Іван Гецко — єдиний футболіст, який двічі забив по 4 голи (т. зв. «покер» або 

«каре» — існують різні назви) в іграх чемпіонату України.  

Цікаво, що сталося це протягом одного чемпіонату — 1999/2000 у складі двох 

різних команд («Карпати» і «Кривбас»). 

Автор найшвидшого покера (каре) в першостях України — 4 голи за 26 хвилин 

(61, 63, 66, 87) у грі «Карпати» — «Дніпро» (4:0) 29 серпня1999 року. 

 

Член Клубу бомбардирів Олега Блохіна — 151 гол. 

 

Титули та досягнення 

Кубок Федерації футболу СРСР: 1990 

Кубок України: 1992 

Кубок Ізраїлю: 1993 

Чемпіон Ізраїлю: 1994 

 

 

 

07.04.1944 

Буряк (Селіванов)Володимир Дмитрович 

 

Український поет, прозаїк, літературознавець.  

Доктор філологічних наук, професор кафедри 

журналістики Дніпропетровського національного 

університету. Директор Інституту журналістики та 

масової комунікації Запорізького Класичного приватного 

університету. 

Народився в м. Дніпродзержинськ.  

Закінчив історико-філологічний факультет Дніпро-

петровського державного університету. Автор книжок 

прози «Молода трава», «Трикнижжя», «Голосарій», 

«Любов завжди»,"Над островами".  

Лауреат літературної премії імені В. Підмогильного. 

Помер 16 січня 2011, м.Запоріжжя. 

http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/1992
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8_%28%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%29
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/4_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/1992
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C_%28%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%29
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%28%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F%29
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1999%E2%80%942000
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/29_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/29_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BD%D0%B0
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F
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17.04.1903 

П'ятигорський Григорій Павлович  

 

Український і американський віолончеліст. 

Народився в м. Катеринослав, нині м. Дніпропетровськ. 

Один із кращіх віолончелістів ХХ століття. Соліст оркестру 

Большого театру та інших провідних оркестрів світу. 

Всесвітню популярність отримав після виступу в США з 

оркестром Нью - Йоркської філармонії. У виконанні 

музиканта вперше прозвучали твори Маріо Кастельнуово- 

Тедеско, Пауля Хіндеміта, Сема Уолтона, Ігоря 

Стравінського, Сергія Прокоф'єва  та інших. Автор оригінальних творів для 

віолончелі. Його записи є класикою віолончельного виконання. 

Помер 6 серпня1976, Лос-Анджелес. 

 

 

17.04.1905 

Багмут Йосип Адріанович 

 

 Український мовознавець, перекладач. 

 

Народився в с. Бабайківка Новомосковського повіту 

Катеринославської губернії, нині Царичанського району 

Дніпропетровської області.  

У 1929 році закінчив літературно-лінгвістичний факультет 

Харківського інституту народної освіти. 

В 1924–1925 вчителював на Дніпропетровщині, 1929–1941 

викладав у вузах Харкова, під час евакуації (у роки Німецько-радянської війни) 

вчителював у Казахстані, 1943–1945 служив у Радянській армії. В 1945–1950 

працював головним літературним редактором Держполітвидаву України. В 1950–

1955 був науковим співробітником, ученим секретарем Інституту мовознавства АН 

УРСР, 1963–1968 — старший науковий співробітник Інституту мовознавства. 

Праці Багмута присвячені українським і російським мовам, культурі мови, 

загальному мовознавству, становлення українсько суспільно-політичної лексики, 

мові й стилю перекладів художніх творів і громадсько-політичної літератури 

українською мовою. Працював у галузі лексикографії, редагував «Російсько-

український словник» (Київ, 1956).  

У перекладах Багмута українською мовою вийшли «Російські казки» М. Горького 

(К., 1953), роман «Історія мого сучасника» В. Короленка (К., 1954), літературно-

критичні, публіцистичні, окремі праці О. Герцена, В. Бєлінського, М. 

Добролюбова, М. Чернишевського та інші. 

Помер в Грузії, похований в Києві. 

 

 

http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%92%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://www.quickiwiki.com/uk/6_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://www.quickiwiki.com/uk/6_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1929
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1924
https://uk.wikipedia.org/wiki/1925
https://uk.wikipedia.org/wiki/1929
https://uk.wikipedia.org/wiki/1941
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1943
https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
https://uk.wikipedia.org/wiki/1950
https://uk.wikipedia.org/wiki/1950
https://uk.wikipedia.org/wiki/1955
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1963
https://uk.wikipedia.org/wiki/1968
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1956
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1954
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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20.04.1939 

Світлична Ганна Павлівна 

 

Українська поетеса. Член Спілки письменників України. 

Народилася в місті Павлоград Дніпропетровської області. 

З семи років прикута до ліжка тяжкою недугою, освіту 

здобувала самотужки. Рано почала писати, поезія була 

єдиною її розрадою. 1961 року вийшла перша ії книжка 

поезій «Стежки неходжені весняні», численні рецензії і 

відгуки засвідчили: з'явився поет. 

 Наступного року Ганну Світличну прийнято до Спілки 

письменників України. 

 

Книжки виходили одна за одною: «Золоте перевесло» (1963), «Сонячні причали» 

(1966). «Дозрівання» (1969). «Кольори» (1970)… За книгу «Літозбір» (1973) вона 

була ушанована республіканською літературною премією імені Миколи 

Островського. Цю збірку пізніше перевидали в російському перекладі. 16 книжок 

віршів, численні публікації у збірниках, журналах «Вітчизна», «Дніпро», 

«Прапор», республіканських і місцевих газетах — ось творча спадщина поетеси, 

яка передчасно, у 1995 році, пішла з життя. 

 

Її біографія — в її віршах. У них перелились думки, почуття, переживання, в них 

втілилась душа слабкої фізично, але сильної духом жінки. 

Поезія Світличної цікава й повчальна як історія серця, яке вміє страждати так, що 

страждання робить його не жорстокішим, а, навпаки, гуманнішим. 

 Розгубленості, безсиллю тут протиставлено мужність і людяність. 

І кожен крок у душевному вдосконаленні, як і кожен сплеск творчості, – то свого 

роду виграний бій.  

 

Автор збірок  поезій: 

 «Стежки неходжені весняні» (1961) 

 «Золоте перевесло» (1963) 

 «Сонячні причали» (1966) 

 «Дозрівання» (1969) 

 «Кольори» (1970) 

 «Доброго ранку» (1972) — для дітей 

 «Літозбір» (1973) — вибране 

 «Кордони серця» (1974) 

 «Сьогодні і завтра» (1978) 

 «Зором серця» (1980) 

 «Свято калини» (1988) — вибране 

У Павлограді в будинку, де жила Ганна Світлична, відкрито музей.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%28%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
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23.04.1900 

Коростовцев Михайло Олександрович  

 

Радянський вчений-єгиптолог, історик Давнього Сходу, 

академік. 

Народився в с. Попівка Павлоградського повіту 

Катеринославської губернії.  

Закінчив 6-у Тифліську гімназію в 1919. 

 У 1920-1922 вчився в Політехнічному інституті в Тифлісі. 

Був покликаний в Червону Армію і прослужив там до 

1924 року. Потім служив в торговому флоті.  

У 1934 закінчив заочно історичний факультет 

Азербайджанського університету. У 1935 був запрошений академіком В. В. Струве 

на наукову роботу в Інститут сходознавства. У 1944 був спрямований в Єгипет в 

якості кореспондента ТАРС і представника АН СРСР по гуманітарних науках. 

За спробу бігти в Англію був заарештований і доставлений в СРСР. 29 травня 1948 

засуджений по ст. 58-1а УК РСФСР на 25 років виправно-трудових таборів. 

Достроково звільнений після перегляду справи. 

Почесний член Французького египтологічного суспільства і Египтологічного 

інституту в Празі.  

Помер  12 жовтня 1980 в Москві 
 

Травень 

01.05.1919 

Годенко Михайло Семенович 

 

Народився в Катеринославі, нині м. Дніпропетровськ - 

радянський хореограф, балетмейстер, артист балету. 

Народний артист СРСР, Герой Соціалістичної Праці, 

Лауреат Державної премії СРСР. 

У 1936 році закінчив Московське хореографічне училище. 

Служив солістом балету в Куйбишевському театрі 

музичної комедії. Працював в Москві в джазі Мєстечкіна. 

Учасник  німецько –радянської війни; рядовий ансамблю  

2-го Українського фронту. З 1948 року працював в Красноярську у військовому 

ансамблі, потім балетмейстером ще ряду військових ансамблів пісні і танцю. 

Ставив танці в  Ленінградському мюзик-холі.  

У п'ятдесяті роки - балетмейстер Північного російського хору в Архангельську.      

З 1963 року Годенко - художній керівник і головний балетмейстер Красноярського  

державного ансамблю танцю Сибіру (нині - Красноярський державний 

академічний ансамбль танцю Сибіру ім. М. С. Годенко).  

Ставив програму для Московського державного ансамблю "Балет на  льоду" "Сім 

барв веселки" (1974). 

Був головним балетмейстером святкового відкриття і закриття Олімпійських ігор 

1980 року в Москві. Помер в Ленінграді 14 березня 1991 року.  
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02.05.1923 

Хавкін Оскар Григорович 

 

Архітектор Дніпропетровська. Заслужений архітектор УРСР.  

Народився в с.Межова, Дніпропетровської області.  Учасник Другої світової війни. 

Нагороджений медаллю «За Перемогу над Німеччиною». 

Закінчив інженерно-будівельний інститут в Дніпропетровську.  

Після навчання розпочав роботу в Дніпропетровську в «Облпроекті» (нині 

«Дніпроцивільпроект»), де пройшов шлях від рядового архітектора до керівника 

відділу. Очолював великі авторські колективи як головний архітектор проекту. 

Виконував проекти детального планування житлових масивів «Сонячний» і 

«Західний». У складі авторських колективів виконав роботи з реконструкції центра 

Дніпропетровська у 1970 році, проекти детального планування масивів «Тополя-1» 

і «Сокіл». Розробив комплекс висотних гуртожитків на набережній. Йому 

належить проект будинку Всесоюзного НДІ кукурудзи на вулиці Дзержинського. 

Головною справою Хавкіна стало індустріальне масове житлове будівництво. В 

1983 Хавкіну присуждено Державну премію СРСР за розробку комплексу 

«Перемога» в Дніпропетровську. Помер 19 грудня1985 в Дніпропетровську. 

 

 

05.05.1986 

Волосожар Тетяна Андріївна 

 

Фігуристка у парному спортивному фігурному катанні. 

Народилась в м. Дніпропетровськ.  

Неодноразова учасниця чемпіонатів світу і Європи з 

фігурного катання, інших міжнародних змагань найвищого 

рівня. Тетяна почала займатися фігурним катанняму п'ять 

років.  

Першим її тренером був В'ячеслав Ткаченко, першим 

партнером - ПетроХарченко. 

У 2004 році встала в пару зі Станіславом Морозовим, 

разом з яким є чотириразовою чемпіонкою з фігурного 

катання України (2005, 2007, 2008 і 2010 роки). З ним вони брали участь в 

Олімпіаді в Турині (де стали 12-ми). Тренувалася пара в Києві у Галини Кухар, 

постановником програм виступав Микола Морозов. 

У сезоні 2008 -2009 пара, ставши третьою на «Cup of Russia» і другою на «Cup of 

China», вперше у своїй кар'єрі завоювала право участі у фіналі Гран-прі, де стала 

четвертою. На чемпіонаті Європи знову стали четвертими.  

На чемпіонаті світу 2009 стали 6-ми і забезпечили України дві путівки в парному 

катанні на зимові Олімпійські ігри 2010. 

В олімпійському сезоні, пара стала четвертий раз чемпіонами України, третій раз 

поспіль зайняли четверте місце на чемпіонаті Європи.  

З сезону 2010/2011 представляє Росію. 2014 року стала олімпійською чемпіонкою в 

командних змаганнях. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://www.people.su/ua/7137
http://www.people.su/ua/90974
http://www.people.su/ua/108315
http://www.people.su/ua/63008
http://www.people.su/ua/63008
http://www.people.su/ua/76732
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010
http://www.people.su/ua/61379
http://www.people.su/ua/76715
http://www.people.su/ua/30514
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD
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06.05.1975 

Бабич Костянтин Миколайович 

 

Народився в м. Нікополь Дніпропетровської області, 

УРСР. 

Український футболіст, нападаючий. 

Вихованець Нікопольської ДЮСШ-1, перший тренер - 

Терещенко В. І.  

На початок 2009 року — найкращий бомбардир футбольного клубу «Іллічівець», за 

який забив 44 голи, всі у Вищій лізі.  

Всього у Вищій / Прем'єр лізі України провів 289 матчів, забив 66 голів. Учасник 

Єврокубків у складі «Чорноморця» та «Ворскли». 

 

 

 

 

17.05.1971 

Матвієнко Ігор Григорович  

 

Український яхтсмен, олімпійський чемпіон.  

Народився в м. Дніпропетровську. 

Навчався в Широківській СШ № 1 та Широківській 

ДЮСШ  нк відділені волейболу. 

 

Закінчив Дніпропетровський державний інститут 

фізичної культури і спорту.  

Чемпіон (2001 р.), срібний призер (1998 р.)  

та бронзовий призер (2000 р.) світу.  

 

Чемпіон (2001 р.), срібний призер (1997 р.) Європи. 

 Чемпіон XXVI Олімпійських ігор (1996 р.) у класі яхт «470». Виступав за 

спортивний клуб Міністерства оборони — «Україна» (Дніпропетровськ).  

 

Брав участь у XXVIII Олімпійських іграх (2004 р.). 

Нагороджений Почесною відзнакою Президента України, хрестом «За мужність» 

(7 серпня 1996 р.) – за видатні спортивні перемоги на XXVI літніх Олімпійських 

іграх в Атланті, особистий внесок у піднесення авторитету і престижу України в 

світі. 

 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C_%28%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%29
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%AF%D1%85%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
http://www.quickiwiki.com/uk/2001
http://www.quickiwiki.com/uk/1998
http://www.quickiwiki.com/uk/2000
http://www.quickiwiki.com/uk/2001
http://www.quickiwiki.com/uk/1997
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_1996
http://www.quickiwiki.com/uk/1996
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%AF%D1%85%D1%82%D0%B0
http://www.quickiwiki.com/uk/470_%28%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D1%8F%D1%85%D1%82%29
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_2004
http://www.quickiwiki.com/uk/2004
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%C2%AB%D0%97%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB.html
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17.05.1903 

Поляков Микола Сергійович 

 

Український вчений в царині гірничої механіки, професор, 

доктор технічних наук, академік АН УРСР, заслужений 

діяч науки УРСР. 

 

Народився в м Катеринослав, нині м. Дніпропетровськ. 

Закінчив реальне училище, по тому вчиться в 

Дніпропетровському університеті — і одночасно — по 

гірничоексплуатаційній спеціальності в Дніпропетров-

ському гірничому інституті. 

Залишитися на викладацькій роботі в гірничому інституті — викладав до 1964; у 

1934–1963 роках завідував кафедрою, в 1948–1961 — проректор з наукової роботи. 

Досвіду проектування та експлуатації шахт набував в Німеччині, організував 

щорічне видання наукових збірників «Питання рудникового транспорту», 

досліджує конвеєрні рудникові установки, розробляє основні правила безпеки при 

перевезенні людей до підземних виробіток. 

В 1967–1975 роках керував Інститутом геотехнічної механіки АН УРСР. 

Під його орудою була створена нова технологія — підземної розробки родовищ 

марганцевої руди та бурого вугілля в  Україні. 

Є автором праць по теорії і експлуатації гірничих транспортних машин, їхнього 

розрахунку, механізації гірничих робіт. Провадив дослідження в галузі 

теоретичних основ гірничого транспорту та щодо механізації процесів розробки 

корисних копалин. 

Загалом надруковано більш чим 300 його робіт. Є власником 30 патентів на 

винаходи. 

Як педагог підготував 66 кандидатів та докторів наук. 

Помер 5 грудня 1991 в м. Дніпропетровську. 

 

 

21.05.1952 

Леся Степовичка, справжнє прізвище Шуманн 

Олександра Несторівна. 

 

Українська поетеса, перекладачка, прозаїк.  

Народилася в селі Петриківці Царичанського району 

на Дніпропетровщині. Навчалася в українській 

школі-інтернаті № 5, закінчила школу-інтернат 

№ 1 м. Дніпропетровська.  

У 1976 році з відзнакою закінчила романо-

германське відділення філологічного факультету 

Дніпропетровського державного університету та аспірантуру при кафедрі 

німецької мови ДГУ. Спеціальність — філолог-германіст. Тривалий час викладала 

на кафедрі німецької мови ДДУ й на кафедрі іноземних мов Дніпропетровського 

металургійного інституту. Закінчила курси гідів-перекладачів. У 1989–1999 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://www.quickiwiki.com/uk/5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.quickiwiki.com/uk/1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
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працювала перекладачем в Україні, ФРН, Австрії, Люксембурзі, Бельгії. У 1994–

1995 роках проживала в Західному Берліні. 

Член Національної Спілки письменників України та Національної Спілки 

журналістів України. 

У 2002–2012 роках — голова правління Дніпропетровської обласної 

письменницької організації НСПУ, член Ради та член Президії НСПУ (Київ). 

 Член Всеукраїнського Жіночого товариства імені Олени Теліги. 

Заступник голови Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської 

громадського об’єднання Українсько-австрійське товариство «Галіція». 

Член Всеукраїнської громадського об’єднання відродження німців «Відродження». 

Член громадської організації «Петриківське земляцтво». 

Автор поетичних книг «Галатея», «П'ємонт — недалеко», «Стоїмо на зоряному 

протязі», «Медитації пташиного крила», публіцистичного роману-есе «Біла 

ворона», роману «Шлюб з келихом пільзенського пива» 2007, 2008),  

книги поезії та прози «Стернею долі», книги прози «Німці в городі» та ін. 

Переклала на німецьку мову книгу казок О. Крилова «Кот Василий» («Kater 

Basilio», 2001). Співавтор збірок «Львів у серці січеславців», «Місяця серця, 

любовна лірика ХХ сторіччя». Вірші перекладені на російську мову та іврит, 

друкувалися в ЗМІ Австралії, США, Чехії, Ізраїлю. 

Автор проекту, голова редакційної колегії та упорядник книги нарисів і есе «Слово 

про літературу та письменників Придніпров'я», Дніпропетровськ, 2005, Автор 

проекту та упорядник книги «Шевченкіана Придніпров'я», Дніпропетровськ, 2008, 

книги «І поліг наш народ, наче скошене жито. Голодомор на Дніпропетровщині 

1932-1933 років», Дніпропетровськ, 2008, іл., спільно з І. Прокопенко книги «Сяєво 

Жар-птиці. Антологія літератури для дітей та юнацтва Придніпров'я (1883–2012)», 

Дніпропетровськ, 2009 (видання перше). Дніпропетровськ, 2012 (видання друге). 

Пише українською, російською та німецькою мовами. 

Засновник (2004) і головний редактор літературно-мистецького журналу-

квартальника «Січеслав» (2004–2012).  

Лауреат обласних літературних премій ім. Івана Сокульського (номінація «Поезія», 

2004), імені Валер'яна Підмогильного (номінація «Проза», 2004), імені Дмитра 

Кедріна (номінація «Поезія», 2008), Всеукраїнських премій «Благовіст» (номінація 

«Проза», 2009) й ім. В. Короленка (номінація «Найкраща книга в Україні 

російською мовою», 2009), Міжнародної премії ім. І. Кошелівця (за цикл поезій 

«Паломництво», 2010, Ізраїль).  

Дипломант конкурсу «Світоч Придніпров'я» у номінації «Найкращий діяч 

культури Придніпров'я-2008».  

Дипломант міського конкурсу «Сузір'я муз Дніпропетровська» (номінація 

«Найкраще видання» за книгу «Сяєво Жар-птиці», 2012). 

Подячним дипломом Ліги українських меценатів «За високу громадянську 

позицію, виховання у молоді почуття патріотизму та любові до рідної мови, за 

допомогу в проведенні конкурсу імені Петра Яцика на Дніпропетровщині» (2011), 

Грамотою НСПУ за вагомий особистий внесок у літературу, активну участь у 

громадському житті та у зв'язку з ювілеєм (2012),  

Медаллю Міністерства освіти, науки та спорту України «Знак подяки НГУ» (2012). 

Заслужений працівник культури України (2007). 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86._%D0%93._%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%29
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%87_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Червень 

03.06.1989 

Кравець Артем Анатолійович. 

 

Український футболіст. Нападник «Динамо» (Київ) та 

національної збірної України. 

Народився в м. Дніпродзержинськ. З 9-ти років почав 

відвідувати ДЮФШ. Коли закінчував 8-й клас, переїхав до 

Києва — у футбольну академію «Динамо».  

Три роки навчався в динамівській академії, аж до переходу 

до "Динамо-2". У другій команді Кравець пробув загалом 

два роки. У вищій лізі чемпіонату України Кравець 

дебютував за київське "Динамо". Наприкінці 2007-го року 18-річний форвард 

зіграв свій перший єврокубковий поєдинок. Олег Лужний, випустив його на заміну 

в матчі останнього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти португальського 

"Спортинга". 2 березня 2008 Артем Кравець відкрив рахунок своїм голам в 

елітному дивізіоні, забивши на 75-й хвилині гри гол у ворота "Дніпра". 

 Знаковим для Артема виявився день 8-го лютого 2011-го року, коли він дебютував 

за національну збірну, вийшовши на заміну в матчі з Румунією.У червні 2011 року 

Кравець зіграв на молодіжному чемпіонаті Європи в Данії. 

Визнаний найкращим гравцем меморіалу Гранаткіна 2007 року. 

У складі української «молодіжки» був учасником фінального етапу молодіжного 

чемпіонату Європи 2011 року, в рамках якого взяв участь у двох з трьох матчів 

команди на турнірі. 

Чемпіон України 2009 р. Фіналіст кубка України 2008 р. 

Срібний призер чемпіонату України 2008, 2010, 2011 рр.  

 

 

04.06.1977 

Мірошниченко Роман Максимович 

 

Російський і український гітарист, композитор, 

музичний продюсер. 

Народився в м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської 

області. 1994-2000 - працював в джазовому оркестрі 

свого батька Максима Мірошниченка. З 2002 – почав  

сольно виступати на фестивалях, ефірах на ТБ і радіо, брав участь у різних 

проектах, записував гітарні треки для рекламних роликів, кінофільмів і на альбоми 

зірок естради. 

Роман Мірошниченко виконує музику в стилі ф'южн (fusion) - поєднання джазу і 

блюзу, латиноамериканських і афрокубинських ритмів, фанкової енергетики й 

експресії фламенко ... У манері гри Романа Мірошниченка музикознавці вбачають 

вплив таких найбільших майстрів гітари, як Al Di Meola, John Mclaughlin. 

Характерні виконавські риси Романа а - це яскрава мелодійність, імпровізаційне 

мислення, знання стилів, віртуозні пасажі. 

 

http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%20%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%20%D0%B7%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%202011.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%20%D0%B7%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%202011.html
http://www.people.su/ua/16168
http://www.people.su/ua/52785
http://www.people.su/ua/74997
http://www.people.su/ua/75488
http://www.people.su/ua/75488
http://www.people.su/ua/74997
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08.06.1908 

Щу́кін Анато́лій Костянти́нович  

 

Український графік. 

Народився в м.Катеринослав, нині м. Дніпропетровськ. 

Мистецьку освіту здобув на мистецько-промислових курсах у Дніпропетровську 

(1926–1929). Малював численні карикатури для газет і журналів.  

Серії ліногравюр: 

«Відродження Дніпрогесу» (1949), 

«Дніпропетровськ» (1957), 

«Будівництво Кременчуцької ГЕС» 

(1959) 

«У металургів Дніпропетровська» 

(1961), 

   «Дніпропетровськ» (1959–1972). 

 

10.06.1731 

Корж Мики́та Лео́нтійович  

Запорозький козак, автор усних оповідань та автобіографії. 

 

Народився в с. Нові Кайдаки Кодацької паланки Запорозької Січі, тепер у межах 

Дніпропетровська. Походив із запорозького роду, що відзначався надзвичайним 

довголіттям: його батько прожив 115 років, дід — 85, прадід — 89. 

Від 1738 понад 20 років перебував на Січі. Оженившись, вів власне господарство 

на хуторі біля річки Суха Сура (згодом село Михайлівка). Після знищення 1800 

року вільних хуторів був обраний громадою повірником за землю та громадські 

справи колишніх запорожців і відряджений до Москви. Завдяки його клопотанню 

землю було повернено. Незадовго до смерті його усні оповідання про побут 

запорожців записали архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський 

Гавриїл (світське ім'я Василь Федорович Розанов, 1781–1858) та єпископ 

Саратовський і Царицинський Яків (світське ім'я Йосип Іванович Вечерков, 1792–

1850). Невимушена та дотепна розповідь старого козака про своє життя рясніє 

численними відступами-поясненнями: про історію Січі та її структуру, про закони 

та звичаї запорожців, про їхній побут та релігійне життя. Ця оповідь — не тільки 

цінне історичне та етнографічне джерело, що зберігає свою значимість донині, а й 

цікава літературна пам'ятка, яка дає яскраве уявлення про рівень естетичних 

можливостей пересічного носія народної свідомості. Вперше літературне 

опрацювання цих записів надрукував історик А. О. Скальковський. Окреме 

видання — «Устное повествование бывшего запорожца, жителя 

Екатеринославской губернии и уезда, села Михайловского, Никиты Леонтьевича 

Коржа» — вийшло в Одесі 1842 року. Пізніше воно увійшло до зібрання творів 

Гавриїла. З Коржем архієпископа Гавриїла познайомив письменник Олекса 

Стороженко, який сам познайомився з козаком-довгожителем ще 1827 року і навіть 

здійснив з ним спільну поїздку по місцях запорозької слави. На основі книжки 

архієпископа Гавриїла Стороженко згодом написав «Споминки про Микиту 

Леонтійовича Коржа», в яких докладно змальовано життя та побут запорожців у 

Січі в останній період її існування. Помер 13 листопада 1835, в с. Михайлівка, 

Солонянський район, Дніпропетровська область. 
 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1738
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1800
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%97%D0%BB_%28%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D0%B2_%28%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1827
https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1835
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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18.06.1937 

Прісняков Володимир Федорович. 

 

Український вчений у галузі ракетно-космічних двигунів і 

енергетичних установок, академік Національної академії 

наук України, заслужений діяч науки УРСР. 

Народився у селі Козинка нині — територія міста 

Верхівцеве Дніпропетровської області у родині 

залізничників. У 1955 році закінчив Верхівцевську середню школу № 17  з золотою 

медаллю. В 1960 році закінчив фізико-технічний факультет Дніпропетровського 

державного університету та почав науково-викладацьку діяльність. З 1986 по 1998 

рік — ректор Дніпропетровського національного університету імені Олеся 

Гончара. Помер 28 листопада 2009 року. Поховано у м. Дніпропетровську. Автор 

понад 500 наукових публікацій, 45 монографій, підручників, посібників, 62 

авторських свідоцтв. 

 

 

20.06.1921 

Маркуша Анатолій (Лур`е Арнольд Маркович) 

Відомий дитячий  письменник. (творчий псевдонім 

Анатолій Маркуша). 

 

Народився у м. Дніпропетровськ.  

1924 року сім’я переїхала до Москви.  

Перед початком війни Арнольд Маркович працював у 

газеті «Вечерняя Москва».  

1941 року його призвали до армії, він закінчив Борисоглебську школу льотчиків-

винищувачів.  

З серпня 1942-го служив у 12-й повітряній армії Забайкальського фронту, у складі 

радянських частин в Монголії, з січня 1944-го – в 7-й повітряній армії 

Карельського фронту.  

Закінчив війну в званні капітана. 1950 року А.М. Лур’є закінчив курси льотчиків-

випробувачів Мінавіапрому. За роки армійської служби опанував 50 типів літаків.  

Демобілізувався в 1954 році у званні підполковника. 

Першу книгу оповідань «Ученик орла» він випустив у 1957 році. Анатолій Лур’є 

писав цікаво, захоплююче про те, що знав досконально – льотчиків.  

Протягом життя він написав 106 книг, які вийшли загальним тиражем понад 

 15 000 000 примірників, частина з них перекладена вісімнадцятьма мовами світу. 

 

Прожив письменник довге життя, помер 30 серпня 2005 р. в Москві. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%E2%84%961
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0
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21.06.1958 

Стецюк Ігор Олегович 

Український композитор.  

Професор Національної музичної академії України імені 

П. І. Чайковського, заслужений діяч мистецтв України. 

 

Народився у місті Кривий Ріг.  

Закінчив Київський інститут культури та Київську 

консерваторію де викладає з 1990 р.  

Член Національної спілки композиторів України та 

Міжнародної спілки музичних діячів «Оберіг». 

Автор симфонічної, камерної, джазової та популярної 

музики, а також музики до чотирьох десятків кіно- та телефільмів, зроблених в 

Україні, Росії, Німеччині, Франції, Італії та США. Один з фундаторів вітчизняної 

школи електронної музики. 

Серед творів: «Танці таїнств» (Sacral Dances), фантазія у стилі симфо-джаз-рок, 

«Джоді-сюїта» для оркестру та чоловічого хору (2007), «Це твоя країна», сюїта для 

симфонічного оркестру, академічного та дитячого хорів, вокальної фольклорної 

групи, народних інструментів, рок-групи, синтезатора (1999), «Павана», 

композиція для симфонічного оркестру, хору, вокальної фольклорної групи, 

сопрано та гітари на тему Г. Форе (1997), «Ще не вмерла Україна», композиція для 

восьми солістів, симфонічного оркестру, дитячого хору та рок-групи на мелодію 

М. Вербицького, вірш П. Чубинського (2000) (аудіозапис цієї версії Державного 

Гімну України розташовано у залі духовних досягнень українського народу в 

Національному музеї історії України), Регтайм для струнних та ударних (1990), 

цикл інтерпретацій для електронних синтезаторів творів світової музичної класики 

(1983–1990); музика до театральних вистав, телешоу, музичне оформлення 

телеканалів та радіостанцій; композиції в стилі джаз-рок, пісні; обробки, 

аранжування, транскрипції та перекладення світової академічної, джазової та 

пісенної класики для різних складів виконавців. 

Протягом багатьох років І. Стецюк плідно співпрацює з такими виконавцями, як 

Т. Повалій (Україна), Л. Доліна (Росія), К. Ріттель-Кобилянський (Німеччина), 

Т. Невілл, С. Лоукола (США), М. Карлос (Куба), Оркестр під керуванням 

М. Фінберга (Білорусь), Оркестр Стокгольмського радіо та телебачення (Швеція) 

та багатьма іншими. 

Був одним з засновників Оркестру солістів Національної радіокомпанії України 

«Радіобенд Олександра Фокіна», музичним керівником та головним диригентом 

якого працював з 1999 до 2003 рр. 

У 2011 році прийняв запрошення Європейської Мовної Юнії (Europian Broadcast 

Union) та датської компанії Swinging Europe очолити Об'єднаний оркестр Європи. 

З 1996 р. він виступає як музичний керівник сценічних та телевізійних шоу.  

В 2005 р. він створив музичне оформлення міжнародного конкурсу «Євробачення». 

Стецюк також займається дослідницькою діяльністю в галузі електронного синтезу 

звуку, він є автором наукових статей. 

http://uk.wikipedia.net.ru/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.net.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.net.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.net.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.net.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.net.ru/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.net.ru/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3
http://uk.wikipedia.net.ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%96_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2
http://uk.wikipedia.net.ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.net.ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.net.ru/wiki/1990
http://uk.wikipedia.net.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.net.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.net.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D1%97%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://radioband.org/
http://radioband.org/
http://www3.ebu.ch/cms/en/sites/ebu/home.html
http://www3.ebu.ch/cms/en/sites/ebu/home.html
http://wwwswinging-europe.dk/
http://www.swinging-europe.dk/page80/page80.html
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:-g7mRubM8HEJ:www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/mz/2011_19/9.pdf+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8E%D0%BA+%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&hl=uk&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEEShUDCNwFu7FLKBZ5HZZgizjbTLEhF2eqWv0Y7KzneqmKlBcVyNmbUSe_gb9R2nujSIyCiMCtiUM8kI2x7RCyuPkpWz4EmL3Vq_po19ct3sdiM_rf-dHhXvJHtMrj5Z8FLXQdHwS&sig=AHIEtbQuSEN5t-aKmWeVSqxArAjOISJ_4g
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25.06.1947 

Лігун Анатолій Олександрович. 

 

Народився вмісті П'ятихатки  Дніпропетровської області.  

Як розповідав сам Анатолій Олександрович, наука 

завжди була для нього справою, яка приносить 

задоволення. У старших класах Анатолій був кращим 

математиком, всі завдання вирішував настільки 

блискавично, що заслужив повагу серед своїх товаришів і 

вчителів. 

У 1965 році він поступив на механіко-математичний факультет 

Дніпропетровського Державного Університету. Талановитий студент був кращим 

на курсі. У 1974 році він захистив дисертацію, і отримав ступінь кандидата фізико-

математичних наук. З 1974 року працював в університеті. З 1980 року став 

доцентом кафедри вищої математики Дніпродзержинського Індустріального 

Інституту.  З 1987 року став професором цієї кафедри. 

Професор Лігун любив і вмів донести свій досвід молодому поколінню. З 1991 

року по 2003 рік, Анатолій Олександрович працював у Дніпродзержинському 

технічному ліцеї з найбільш талановитими учнями міста. Написано кілька 

підручників для учнів технічного ліцею. 

В 1994 році професор Лігун став Лауреатом державної премії, заслуженим діячем 

науки і техніки України, Соросівським професором (за внесок у розвиток світової 

науки). Велика кількість робіт вийшло в Польщі, США. 

Незадовго до смерті, були оцінені заслуги вченого як педагога - він отримав звання 

академіка Академії наук вищої школи України. 

Помер 1 березня 2008 року. 

 
 

26.06.1927 

Тара́н-Жовнір Юрій Миколайович. 

 

Український металознавець. 

  

Народився в м. Новомосковськ. 1949 року закінчив 

Дніпропетровський металургійний інститут, працює 

інженером центральної заводської лабораторії 

Дніпропетровського заводу. 1959–1963 років працює 

доцентом кафедри металознавства, з 1961-го — заступник 

декана технологічного факультету. 

В 1963–1973 роках керує відділом металознавства Інституту чорної металургії 

СРСР. По тому повертається до Дніпропетровського металургійного інституту — 

на посаду ректора, яким керував понад 30 років. Завдяки його зусиллям вперше в 

Україні  запроваджено дисципліну «Основи технічної творчості». 

Зареєстровано одне відкриття та 6 патентів, 94 авторських свідоцтв про винахід. 

Як педагог підготував 6 докторів та до 50 кандидатів наук. 

Помер 18 серпня 2003. 

http://www.people.su/ua/102691
http://www.people.su/ua/102691
http://www.people.su/ua/90453
http://www.people.su/ua/105079
http://www.people.su/ua/102691
http://www.people.su/ua/71078
http://www.people.su/ua/71135
http://www.people.su/ua/103504
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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28.06.1924 

Сідур Вадим Абрамович 

Радянський художник, скульптор, авангардист, поет і 

прозаїк. Один із класиків скульптури ХХ сторіччя. 

 

Народився в м. Катеринослав, нині Дніпропетровськ, 

в родині Абрама Яковича Сідура та Зінаїди Іванівни 

Андрианової.  

З 1942 по 1944 воював на фронтах радянсько-німецької 

війни, був важко поранений і демобілізований у званні 

гвардії старшого лейтенанта. 

 

 В 1953 закінчив МВХПУ (Строганівське училище), 

факультет монументальної скульптури. Жив і працював у Москві. 

 

Постійно стикався з офіційним неприйняттям своїх робіт, звинувачувався в 

формалізмі та пацифізмі. Виконував замовлення на міську декоративну скульптуру 

і приватні замовлення на надгробки. За життя не міг виставляти свої роботи в 

СРСР; за кордоном відбулося понад 30 виставок.  

 

 Скульптури за його моделями встановлені в Німеччині  -  

«Загиблим від насильства» (Кассель), «Волає» (Дюссельдорф) та 

інші. 

   
 

Найбільш відомі роботи: «Поранений» (1963), «Розпач» (1963),  

«Пам'ятник загиблим від насильства» (1965), «Бабин Яр» (1966),  

«Треблінка» (1966), цикл «Жіночий початок» (1977), «Формула скорботи» (1981). 

Працював як графік; зокрема, за його ілюстраціями в 1970 вийшли поетичні збірки 

Юрія Левітанського «Кінематограф» і Юнни Моріц «Лоза».  

Писав вірші і прозу, що друкувалися в самвидаві і на Заході. 

 

У 1989 році в Москві був створений Музей Вадима Сідура — єдиний московський 

державний музей, цілком присвячений сучасній скульптурі. 

 

Помер Сідур у Москві 26 червня 1986 року. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_%28%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1942
https://uk.wikipedia.org/wiki/1944
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1953
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/1963
https://uk.wikipedia.org/wiki/1963
https://uk.wikipedia.org/wiki/1965
https://uk.wikipedia.org/wiki/1966
https://uk.wikipedia.org/wiki/1966
https://uk.wikipedia.org/wiki/1977
https://uk.wikipedia.org/wiki/1981
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1970
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%86_%D0%AE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1989
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Липень 

 

03.07.1932 

Іллєнко Вадим Герасимович 

 

Радянський і український кінооператор, режисер, 

сценарист. 

Народився в м. Новомосковськ Дніпропетровської 

області. У 1955 році закінчив операторський факультет 

ВДІКу, тоді ж прийшов на Київську кіностудію ім. О. 

Довженка. 

 Потім працював на Одеській кіностудії та студії «Укртелефільм». 

У 1961 році знімає свою найвідомішу операторську роботу «За двома зайцями». 

Як режисер поставив картини «Повернення Вероніки» (1963 ), «Зозуля з 

дипломом» (1971, всі у співавторстві) та ін. 

Займався викладацькою роботою, був завідувачем кафедри операторського 

мистецтва інституту Кіно і телебачення Національного інституту культури і 

мистецтва.  

Народний артист України. 

Лауреат Державної премії України імені ОлександраДовженка (1999) 

Заслужений діяч мистецтв Української РСР. 

Фільмографія 

 «Мандрівка в молодість» (1956) - 

дипломна робота. 

«Військова таємниця» (1958) оператор 

 

 

«Олекса Довбуш» (1959) оператор 

«За двома зайцями» (1961) оператор 

«Іду до вас» (1961) оператор 

«Над нами Південний хрест» (1965) 

оператор, режисер. 

«Вечір напередодні Івана Купала» (1968) 

оператор 

«Поштовий роман» (1969) оператор 

«Білий башлик» (1975) оператор 

«Там вдалині, за рікою» (1976) оператор 

«Свято печеної картоплі» (1977) 

оператор 

«Школа» (1980) оператор 

«Зоряне відрядження» (1982) оператор 

«Передай далі ...» (1988) оператор, 

режисер 

 

 «Івінна» (1990) оператор 

«Останній бункер» (1991) оператор, 

режисер, сценарист 

«Цвітіння кульбаби» (1992) оператор 

«Клейноди гетьмана» або «Гетьманські 

клейноди» (1993) оператор 

«Геллі і Нок» (1995) оператор, режисер, 

сценарист 

  

  

 

 

 

 

 

 

Помер  8 травня 2015. 

http://www.people.su/ua/2266
http://www.people.su/ua/36951
http://www.people.su/ua/68403
http://www.people.su/ua/43171
http://www.people.su/ua/52329
http://www.people.su/ua/79050
http://www.people.su/ua/65706
http://www.people.su/ua/65706
http://www.people.su/ua/82500
http://www.people.su/ua/129534
http://www.people.su/ua/60824
http://www.people.su/ua/12709
http://www.people.su/ua/26958
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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06.07.1982 

Мотуз Сергій Сергійович. 

 

Український футболіст, нападник. 

 

Народився в м. Дніпропетровськ. 

 

Вихованець футбольної школи «Дніпро-75». Наприкінці 

1990-х переїздить до Києва, де потрапляє до системи 

підготовки гравців київського «Динамо».  

 

Вже у 15 років паралельно із навчанням у футбольній академії клубу починає 

виступи у складі команди «Динамо-3».  

 

У 16-річному віці дебютував у матчах другої ліги чемпіонату України. 2002 року 

півсезону перебував в оренді в ужгородському «Закарпатті», у складі якого 16 

березня дебютував в матчах вищої ліги. Першу половину 2003 провів в оренді у 

київській «Оболоні», а другу половину року — у складі полтавської «Ворскли». 

 

Протягом 2004—2007 років захищає кольори дніпропетровського «Дніпра». 

 

На початку сезону 2007—2008 переходить до криворізького «Кривбасу». 

 

На початку 2011 року на правах оренди приєднався до складу клубу «Нафтовик-

Укрнафта», в якому відразу ж став ключовою фігурою у нападі команди. 

 

Наприкінці 2012 року перейшов в «Олександрію». Мотуз взяв участь у 6 іграх. По 

закінченню сезону прийняв рішення завершити кар'єру гравця. 

У складі юнацької збірної України провів 12 ігор, забив 1 гол; у складі юніорської 

збірної — 7 ігор, 2 голи. Був учасником чемпіонату Європи 2001 року серед юнаків 

віком до 18 років. 

 

Бронзовий призер чемпіонату України: 2003/04 

Бронзовий призер Першої ліги України: 2012/13 

Фіналіст Кубка України: 2003/04 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE-75
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE-3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_%28%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2007%E2%80%942008
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B1%D0%B0%D1%81_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%8F_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%29
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2001_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%BE_18_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2001_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%BE_18_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
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09.07.1938 

Ахеджакова Лія Меджидівна  

Радянська і російська актриса театру і кіно.  

 

Народилася в м. Дніпропетровськ. 

 

Походить із знатного адигейського княжого роду 

Ахеджакова. 

Виросла в театральній родині в Майкопі. Батько Меджид 

Салехович Ахеджак (1914 - 2012) був головним режисером, 

мати Юлія Олександрівна - актрисою Адигейського драматичного театру (1916-

1990). У фільмі «Старі шкапи» Лія з батьком зіграли батька і дочку.  

Закінчила ГІТІС ім. А. В. Луначарського в 1962. 

З 1961-го працювала в Московському ТЮГ, в амплуа травесті.  

З 1977 в театрі «Современник». Одна з перших великих робіт - вистава «Квартира 

Коломбіни» в постановці Романа Віктюка, де режисер доручив актрисі одразу 

чотири головні ролі. 

 

Зіграла на сцені безліч різнопланових ролей. З 1973 знімається в кіно. Дебютна 

роль у фільмі «Шукаю людину» була відзначена призами міжнародних 

кінофестивалів в Варні і Локарно. 

Одна з найкращих ролей в кіно - епізодична роль жінки з годинником у фільмі 

«Двадцять днів без війни». Всенародна любов прийшла до актриси після зйомок у 

фільмах Е. А. Рязанова, який розкрив талант актриси.  

 
Фільмографія: 

2012 «Мамы»; 

2012«Напарник»; 

2011 «Дорогой мой человек»; 

2010 «Любовь-морковь 3»; 

2009 «Книга мастеров»; 

2009 «Банкрот»; 

2008 «Четыре возраста любви»; 

2008 «Ловушка для Буратино»; 

2008 «Крутой маршрут»;  

2007 «Фото моей девушки»; 

2007 «Потапов, к доске!»; 

2007 «Ниоткуда с любовью, или Весёлые 

похороны»; 

2007 «Дюймовочка»; 

2007 «Ветка сирени»; 

2006 «Странное Рождество»; 

2006 «Изображая жертву»; 

2006 «Андерсен. Жизнь без любви»; 

2005 «Казароза»; 

2005 «Горыныч и Виктория»; 

2005 «Зеленый луч пришельцев»; 

2004 «Узкий мост»; 

2003 «Пятый ангел»; 

2003 «Старые клячи»;  

1997 «Вино из одуванчиков»; 

 1995 «Московские каникулы »;  

1995 «Бред вдвоем»; 

1994 «Трень-брень»;  

1993 «Бездна (круг седьмой)»; 

1992 «Я хотела увидеть ангелов»; 

1992 «Трудные люди»; 

1992 «Семь сорок»; 
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1991 «Небеса обетованные»; 

1991 «Фима»; 

1990 «Сукины дети»; 

1990 «Мордашка»; 

1990 «Допинг для ангелов»; 

1989 «Софья Петровна»; 

1989 «Бродячий автобус»; 

1988 «Грешник»; 

1987 «Другая жизнь»; 

1986 «Размах крыльев»; 

1986 «Повод»; 

1986 «Игра хамелеона»; 

1984 «Осенний подарок фей»; 

1984 «Медный ангел»;  

1984 «Маленькое одолжение»; 

1983 «Талисман»; 

1983 «Мама Ануш»; 

1983 «Кое-что из губернской жизни»; 

1982 «Спешите делать добро»; 

1982 «Кафедра»; 

1981 «Отпуск за свой счёт»; 

1981 «Небесные тропы»; 

1981 «Мы не увидимся с тобой»; 

1981 «Куда исчез Фоменко?»; 

1981 «Дядюшкин сон»; 

1981 «Восьмое чудо света»; 

1980 «О бедном гусаре замолвите 

слово»; 

1979 «Поговори на моем языке»; 

1979 «Москва слезам не верит»; 

1979 «Гараж»; 

1978 «Подарок чёрного колдуна»; 

1978 «Красавец-мужчина»; 

1978 «Когда я стану великаном»; 

1977 «Служебный роман»; 

1977 «Журавль в небе...»; 

1976 «По секрету всему свету»; 

1976 «Доктор философии»; 

1976 «Двадцать дней без войны»; 

1975 «У самого Чёрного моря»; 

1975 «Пошехонская старина 

(киноальманах)»; 

1975 «Бессчастная Матрена»; 

1975 «Ванька-Каин»; 

1975 «Ирония судьбы, или С лёгким 

паром!»; 

1974 «Таня»; 

1974 «Иван да Марья»; 

1973 «Ищу человека»; 

1973 «Дорогой мальчик»; 

1969 «На пороге»; 

1968 «Возвращение». 

 

Озвучивание 
2011 «Иван Царевич и Серый Волк» 

(анимационный); 

1993 «Муравьиный ёжик» (анимац.); 

1992 «Глаша и Кикимора» (анимац.); 

1991 «Ловушка для Бамбра» 

(анимационный); 

1990 «По следам Бамбра» 

(анимационный); 

1989 «Ай-ай-ай» (анимационный); 

1988 «Свирепый Бамбр» 

(анимационный); 

1987 «Белая цапля» (анимационный); 

1986 «Ара, бара, пух!» (анимационный); 

1982 «РождениеГеракла» 

(анимационный) 

1982 «Алиса в Зазеркалье» 

 (анимационный); 

1980 «Зигзаг» (короткометражный); 

1979 «Квакша» (анимационный); 

1979 «Д'Артаньян и три мушкетёра»; 

1977 «Незнайка в Солнечном городе» 

(анимационный); 

1977 «Превращения начинаются»; 

1977 «Удивительные подвиги»; 

1977 «Снова вместе»; 

1977 «Два клёна» (анимационный); 

1973 «Шапка-невидимка» 

(анимационный); 

1972 «Петька в космосе»; 

1970 «Синяя птица» (анимационный); 

1970 «Поздний ребёнок»; 

1970 «Отважный Робин Гуд» 

 (анимационный); 

 

http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/4336/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/6882/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/3991/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/1978/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/6686/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/653/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/1524/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/2034/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/5927/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/5227/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/2645/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/4807/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/3795/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/3682/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/7034/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/3702/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/1346/annot/
http://www.kino-teatr.ru/teatr/movie/6710/annot/
http://www.kino-teatr.ru/teatr/movie/81343/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/euro/4887/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/84997/annot/
http://www.kino-teatr.ru/teatr/movie/81657/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/3355/annot/
http://www.kino-teatr.ru/teatr/movie/2079/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/1151/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/4579/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/4579/annot/
http://www.kino-teatr.ru/short/movie/sov/5235/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/4017/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/1329/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/5264/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/3226/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/3060/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/6527/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/2282/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/5187/annot/
http://www.kino-teatr.ru/teatr/movie/1921/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/1638/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/7371/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/5538/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/5538/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/5538/annot/s874/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/5538/annot/s876/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/2732/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/2732/annot/
http://www.kino-teatr.ru/teatr/movie/7065/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/2609/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/2798/annot/
http://www.kino-teatr.ru/teatr/movie/92520/annot/
http://www.kino-teatr.ru/teatr/movie/93768/annot/
http://www.kino-teatr.ru/teatr/movie/81521/annot/
http://www.kino-teatr.ru/mult/movie/ros/97087/annot/
http://www.kino-teatr.ru/mult/movie/ros/108027/annot/
http://www.kino-teatr.ru/mult/movie/sov/105748/annot/
http://www.kino-teatr.ru/mult/movie/sov/105747/annot/
http://www.kino-teatr.ru/mult/movie/sov/105826/annot/
http://www.kino-teatr.ru/mult/movie/sov/105746/annot/
http://www.kino-teatr.ru/mult/movie/sov/84574/annot/
http://www.kino-teatr.ru/mult/movie/sov/105762/annot/
http://www.kino-teatr.ru/mult/movie/sov/107275/annot/
http://www.kino-teatr.ru/mult/movie/sov/84491/annot/
http://www.kino-teatr.ru/short/movie/sov/2487/annot/
http://www.kino-teatr.ru/mult/movie/sov/103592/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/1557/annot/
http://www.kino-teatr.ru/mult/movie/sov/4382/annot/
http://www.kino-teatr.ru/mult/movie/sov/84258/annot/
http://www.kino-teatr.ru/mult/movie/sov/84069/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/8331/annot/
http://www.kino-teatr.ru/mult/movie/sov/84068/annot/
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/5314/annot/
http://www.kino-teatr.ru/mult/movie/sov/84061/annot/


67 
 

12.07.1908 

Білай Віра Йосипівна 

 

Заслужений діяч науки УРСР. 

Народилася в м. Катеринослав, нині м. Дніпропетровськ. 

В 1929 закінчила агрономічний факультет Криворізького 

сільсько-господарського інституту. Працювала агрономом 

у Донецькій області. 

У 1942 присвоєно вчене звання кандидат біологічних наук. 

Працювала завідуючою відділом систематики і фізіології 

мікроміцетів Інституту мікробіології і вірусології НАН 

України. 1969-1971 – завідуюча кафедрою мікробіології та 

загальної імунології біологічного факультету Київського університету. 

Співавтор антибіотика «мікроцид».  

Підготувала 36 кандидатів та 4 докторів наук.  

Автор 15 монографій, 285 статей та 15 авторських свідоцтв. 

Нагороджена орденом Леніна, двома орденами Трудового Червоного Прапора, 

двома орденами «Знак Пошани», 5 медалями СРСР; медаллю «За доблесну працю у 

Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.». 

Померла 12 червня 1994. 

 

12.07.1934 

Левітан Єфрем Павлович. 

 

Відомий популяризатор астрономії, педагог, письменник. 

Російської академії космонавтики, Міжнародної академії 

інформатизації, доктор педагогічних наук, заслужений 

працівник культури Росії, заступник головного редактора 

журналу "Земля і Всесвіт", автор більше 600 робіт. 

 

Народився в м.Дніпропетровськ. 

 У 1955 році закінчив  фізико-математичний факультет 

Московського міського педагогічного інституту ім. 

Потьомкіна. У 1954 році почав працювати учителем фізики і астрономії в 

московській школі 

У 1960-х - 1970-х роках викладав методику астрономії в Московському міському 

інституті удосконалення учителів. 

З 1964 року один з творців і беззмінний керівник редакції журналу "Земля і 

Всесвіт", заступник головного редактора. 

На початку 1990-х рр. написав підручник по астрономії для 11 класу середньої 

школи, що витримав близько 10 видань. 

Помер 31 березня 2012 похований на Ваганьковському кладовищі в Москві. 

 

У липні 2009 року Міжнародний астрономічний союз прийняв рішення назвати 

астероїд 16516, що знаходиться в головному поясі астероїдів між Марсом і 

Юпітером, EfremLevitan на честь Єфрема Павловича Левітана. 
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13.07.1940 

Сокульський Іван Григорович. 

 

Український поет, правозахисник, громадський діяч, один з 

авторів «Листа творчої молоді м. Дніпропетровська». 

 

Народився на хуторі Червоноярському Синельниківського 

району Дніпропетровської області. Навчався в Михайлівській 

школі (1947–1954), а в 1957 закінчив Синельниківську СШ 

№ 3. Працював токарем, слюсарем. 

У 1962–1964 навчався на філологічному факультеті 

Львівського університету, з 1964 перевівся до Дніпропетровського університету. 

Діяльний учасник Львівського та співзасновник Дніпропетровського клубів творчої 

молоді. У 1966 р. «за написання націоналістичних віршів» виключений з 

комсомолу і відрахований з університету. 

Працював пожежником, бібліотекарем, кореспондентом газети «Енергетик», 

матросом річкового пароплавства. Контактував з дисидентськими колами у Києві 

та Львові, поширював самвидав. 

У серпні 1968 р. разом з журналістом Михайлом Скориком написав «Листа творчої 

молоді Дніпропетровська», в якому висловлювався протест проти політики 

русифікації в Україні, переслідування національної інтелігенції, плюндрування 

пам'яток культури, цькування роману О. Гончара «Собор». 

Навесні 1969 р. «Лист» передала радіостанція «Свобода», опублікували зарубіжні 

засоби масової інформації.  

У середині червня 1969 p. Сокульського заарештували, і 27 січня 1970 р. 

Дніпропетровський облсуд засудив його за статтею 62, ч. 1 КК УРСР 

(«антирадянська агітація і пропаганда») до 4,5 років таборів суворого режиму. 

Покарання Сокульський відбував спочатку у Мордовії, а з кінця 1971 р.- у 

Володимирській в'язниці, згодом у таборах Пермської області. Звільнений 14 

грудня 1973. 

Після звільнення Іван Сокульський жив у Дніпропетровську, займався 

опозиційною діяльністю, впорядкував самвидавну поетичну збірку. 

У жовтні 1979 вступив у правозахисну організацію — Українську гельсінську 

групу. У квітні 1980 був знову заарештований, рішенням суду визнаний особливо 

небезпечним рецидивістом і засуджений разом з Григорієм Приходьком у січні 

1981 до 10 років позбавлення волі та 5 років заслання. 

Покарання відбував у Чистопільській в'язниці (тепер Татарстан, РФ).  

За дев'ять днів до закінчення тюремного терміну 3 квітня 1985 р. втретє 

заарештований і засуджений Чистопільським міськсудом до трьох років таборів за 

сфабрикованими звинуваченнями «за хуліганство». 

У жовтні 1985 переведений на дільницю особливо суворого режиму Кучинського 

концтабору ВС-389/36-1 Пермської області. Неодноразово його карали ШІЗО 

(штрафний ізолятор) за відмову від роботи та інші «порушення режиму». У 1987 р. 

переведений на 1 рік до одиночної камери, позбавлений права на передачі. 

Звільнений з ув'язнення у серпні 1988. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%BC._%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1962
https://uk.wikipedia.org/wiki/1964
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1966
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1968
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%28%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1970
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1971
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1973
https://uk.wikipedia.org/wiki/1979
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%93%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%93%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1980
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1981
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1985
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1985
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1987
https://uk.wikipedia.org/wiki/1988
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Після повернення в Дніпропетровськ працював в Українській гельсінській спілці, 

був одним із засновників обласних організацій Товариства української мови           

ім. Т.Шевченка, Народного руху України, «Меморіалу». 

Очолював обласну організацію Української республіканської партії. 3 1989 р. 

редагував і видавав журнал «Пороги». Активно підтримував відродження 

Української автокефальної православної церкви. 

20 травня1991 р. був жорстоко побитий агентами КДБ під час пікетування з 

вимогами незалежності України в Дніпропетровську, що призвело до різкого 

погіршення здоров'я. 

22 червня 1992 р. Сокульський помер. Похований у Дніпропетровську. 

У 1960-х роках публікував вірші в альманасі «Вітрила», журналі «Прапор» та 

переклади з білоруської у журналі «Вітчизна». 

В Україні перша збірка поезій «Владар каменю» вийшла друком лише після смерті 

поета — у 1993 році в Києві. 

У липні 1995 p., Сокульського посмертно прийняли у Спілку письменників 

України. 

Державні нагороди 

 Орден «За мужність» I ст. (8 листопада2006) — за громадянську мужність, 

самовідданість у боротьбі за утвердження ідеалів свободи і демократії та з 

нагоди 30-ї річниці створення Української Громадської Групи сприяння 

виконанню Гельсінкських угод (посмертно). 

 Орден Свободи (10 лютого2010) — за визначний особистий внесок у боротьбу 

за незалежність України, самовіддане служіння національній ідеї та 

відстоювання прав і свобод людини (посмертно). 

 
 

14.07.1961 

Пилипенко Олег Вікторович 

 

Учений, механік.  Народився в Дніпропетровськ. 

Закінчив Дніпропетровський державний університет. 

Основні напрямки його наукової діяльності пов'язані з 

дослідженнями процесів динаміки елементів конструкцій 

ракетно-космічної техніки, енергетичного і транспортного 

машинобудування. Список наукових праць Пилипенка О. В. 

нараховує більше 110 найменувань. Основні результати 

досліджень опубліковані у журналах «Космічна наука і техніка», «Авіаційно-

космічна техніка і технологія», «Техническая механика», в інших наукових 

виданнях, а також доповідалися на міжнародних симпозіумах, які проводилися в 

США, Південній Кореї, Японії, Росії, Україні. Пилипенко О. В. має авторські 

посвідчення і патенти на 33 винаходи. Він професор кафедри «Енергетика» 

Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара (ДНУ), автор 

підручника «Безшумна автоматична вогнепальна зброя». Займається підготовкою 

наукових кадрів через аспірантуру. Він член спеціалізованої вченої ради при ДНУ 

по захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1989
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0,_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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18.07.1936 

Шестопалов В'ячеслав Михайлович 

 

Вчений у галузі гідрогеології, екогеології та інженерної геології. 

 

 Академік Національної академії наук України, заслужений діяч 

науки і техніки України, лауреат Державної премії України в 

галузі науки і техніки (2004). 

Народився у м. Дніпропетровськ.  

Закінчив із відзнакою геологічний факультет Київського 

державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Здобувши вищу освіту, Вячеслав 

Михайлович працював у Львівській і Центральній геологічних експедиціях. В 

даний час - директор Науково-інженерного центру радіогідрогеоекологічних 

полігонних досліджень НАН України, академік-секретар Відділення наук про 

Землю НАН України. 

 

Діяльність В. М. Шестопалова спрямована на обґрунтування можливості 

використання підземних вод для водопостачання населення. Дослідження вченого і 

його практичні рекомендації стали чільним внеском у ліквідацію наслідків 

Чорнобильської аварії. 

Окрім значних теоретичних здобутків, наукова діяльність В. М. Шестопалова має 

непересічне прикладне значення. Зокрема, завдяки регіональному вивченню 

гідрогеологічних умов України було створено різномасштабні гідрогеологічні 

 карти, які є основою для пошукових робіт й екологічних досліджень.  

 

В. М. Шестопалов є автором понад 350 наукових праць, зокрема 21 монографії, 22 

геологічних та гідрогеологічних карт, включаючи 3 міжнародні і кілька карт у 

Національному атласі України.  

Він є членом редколегій наукових журналів "Геология и полезные ископаемые 

Мирового океана", "Геоінформатика", "Геологічний журнал", "Екологія довкілля та 

безпека життєдіяльності". 

 

За активну участь у ліквідації наслідків Чорнобильської аварії вчений 

нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради України.  

Заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордена «За заслуги». 

 

Упродовж багатьох років Вячеслав Михайлович із співробітниками вивчає 

мінеральні води. Це картування їх розповсюдження і різноманіття, вивчення 

формування їхніх окремих видів, зокрема мінеральних вод типу «Нафтуся», 

розробка першої української класифікації мінеральних вод. Він уперше 

обґрунтував і довів наявність двох ареалів поширення мінеральних вод типу 

«Нафтуся» — Карпатської і Подільської. 
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21.07.1953 

Романюк Сергій Дмитрович 

Український актор. Член Національної спілки 

кінематографістів України. Народний артист України. 

Народився у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. 

Дитинство пройшло у м. Новограді-Волинському 

Житомирської області — сюди переселилися батьки у 1961 

році.  

Закінчив Студію Національного українського драматичного театру ім. Івана 

Франка.  

З 1972 року — актор Івано-Франківського академічного обласного музично-

драматичного театру імені Івана Франка. В театрі пропрацював 28 років. 

У 1989 році почалася його кіноакторська дорога, яка триває аж донині. 

Знявся у близько 60 фільмах, причому переважно у головних ролях. 

Має призи за ролі у фільмах „Гетьманські клейноди”, „Записки кирпатого 

Мефістофеля” і „Владика Андрей”.  

Великі ролі у фільмах: 

 «Гетьманські клейноди» (1993, Валько Босаківський), 

 «Записки кирпатого Мефістофеля» (1994, Мефістофель), 

 «Партитура на могильному камені» (1995, лікар-психіатр), 

 «Страчені світанки» (1995, голова колгоспу), 

 «Обережно! Червона ртуть!» (1995), 

 «Час збирати каміння» (1996), 

 «Приятель небіжчика» (1997), 

 «Пристрасть» (1998), 

 «Нескорений» (2000), 

 «На полі крові. Aceldama» (2001), 

 «Владика Андрей» (2008), 

 «Райські птахи» (2008), 

 «Прітяжєніє» (2009, Іван Богданович) 

 «Синевир» (2013, дядько Єгор) 

 «Толока» (2014, Бригадир) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1961
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%21_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C%21&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81_%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%28%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96._Aceldama
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%96%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%94%D0%BD%D1%96%D1%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%80_%28%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/2013_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%28%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
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26.07.1903 

Ройтер Володимир Андрійович  

Радянський учений-хімік.  

 

Народився в с. Нижньодніпровськ, тепер - частина м. 

Дніпропетровська. 

 

Один з творців макрокінетики каталітичних процесів, 

доктор хімічних наук, професор, Заслужений діяч науки 

УРСР. 

З 1912 по 1918 рік навчався в Катеринославському 

реальному училищі. У 1921 році поступив в 

Дніпропетровський інститут народної освіти, який 

закінчив в 1926 році.  

У 1926-1929 роках аспірант Л. В. Писаржевского при кафедрі електронної хімії 

Катеринославського гірничого інституту.  

У 1929-1939 роках - науковий співробітник, а потім заступник директора по 

науковій роботі Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевского АН УРСР. 

 

Одночасно в 1929-1934 - завідувач кафедрою загальної хімії Дніпропетровського 

металургійного інституту і кафедрою фізичної хімії в Дніпропетровському 

державному університеті. 

У 1934-1941 роках завідувач кафедрою загальної хімії Дніпропетровського 

інституту інженерів транспорту. 

У 1941-1943 роках завідувач кафедрою неорганічної хімії Дніпропетровського 

політехнічного інституту. 

У 1944-1950 роках завідувач кафедрою неорганічної і фізичної хімії 

Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту. 

 

У 1947 році захистив докторську дисертацію на тему "Механізм процесів на 

металевих електродах", в 1948 році рішенням ВАК СРСР присуджений вчений 

ступінь доктора хімічних наук. 

 

У 1954 році завідувач кафедрою хімії в Київському автодорожньому інституті. 

 

У 1957 році обраний членом-кореспондентом Академії наук УРСР, а в 1961 році - 

дійсним членом Академії наук УРСР. 

 

Помер 6 серпня 1973 року в м. Києві. 

 

Є автором більше 100 наукових робіт. 

Нагороджений Орденом Трудового Червоного Прапора. 

Премія імені Л.В. Писаржевского АН УРСР (1968). 
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26.07.1926 

Свєчніков Сергій Васильович 

 

Вчений у галузі оптоелектроніки, заслужений діяч науки 

і техніки України. Академік НАН України за 

спеціальністю оптоелектронне матеріалознавство.  

Народився в м. Дніпропетровськ. 

 У 1948 році закінчив Київський політехнічний інститут, 

де й почалася його наукова та педагогічна діяльність. 

Захистивши кандидатську дисертацію, Сергій 

Васильович пройшов шлях від асистента до завідувача 

кафедри технічної електроніки.  

З 1961 року працює в Інституті фізики напівпровідників АН УРСР: спочатку 

завідувачем відділу, а з 1990 до 2003  року - директором Інституту, з 2003 року — 

почесний директор.  

 

Академік Сергій Свєчніков є визнаним засновником одного з найважливіших 

напрямів науково-технічного прогресу - оптоелектроніки.  

Його наукові доробки мають фундаментальне значення для розробки 

оптоелектронних систем.  

Автор понад 600 наукових праць. Сергій Васильович має 106 авторських свідоцтв 

на винаходи.  

 

За його ініціативи та за безпосередньою участю створені спеціалізовані кафедри 

мікроелектроніки у Чернівецькому та Ужгородському університетах. 

  

Сергій Васильович — головний редактор створеного ним міжнародного наукового 

журналу «Semiconductor Physics, Quantum Electronicsand Optoelectronics», член 

редколегії наукового часопису «Оптико-електронні інформаційно-енергетичні 

технології» та «Functional Materials».  

 

Лауреат Державних премій України та СРСР, Заслужений діяч науки і техніки 

України, нагороджений Почесною відзнакою Президента України (1992), орденом 

«За заслуги» II ступеня (1998), орденом Трудового Червоного прапора (1976), 

орденом «Знак пошани» (1971), трьома медалями.  
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Серпень 

 

02.08.1928 

Станкевич Станіслав Іванович 

 

Український актор театру і кіно. Народний артист УРСР.  

 

Народився в м.Дніпропетровськ. 

 Закінчив Дніпропетровське театральне училище (1948). 

Працював у Дніпропетровському музично-драматичному 

театрі ім. Т. Шевченка.  

З 1964 р. — актор Київського українського драматичного 

театру ім. І. Франка. 

Знявся більше ніж у 20 кінокартинах, у тому числі: 

«Для домашнього вогнища» (т/ф),«Поступись місцем» 

(т/ф), «Родина Коцюбинських» (1970), «Відвага» (1971),  

«Нічний мотоцикліст» (1972), «Мама, рідна, любима…» (1986), «Розпад» (1989) та 

ін. 

 

02.08.1990 

Карноза Артур Олександрович 

 

Український футболіст, півзахисник Карпати (Львів). 

Народився в м.Дніпропетровськ. 

Вихованець ДЮСШ «Дніпромайн» (Дніпропетровськ). 

 З 2005 року почав виступи дублюючому складі «Дніпра». У 

2008 році у 18-річному віці дебютував у вищій лізі Чемпіонату 

України. На початку 2011 року був відданий у оренду в першоліговий «Нафтовик-

Укрнафта», за який виступав до літа 2012 року, будучи основним гравцем команди. 

В червні 2012 року разом з одноклубником Євгеном Непляхом підписав контракт з 

першоліговим «Севастополем». 

Влітку 2014 року, після того, як «Севастополь» припинив існування, Артур 

підписав контракт з «Карпатами». 

Учасник фінальної частини чемпіонату Європи 2007 року для гравців до 17 років у 

Бельгії, де провів 3 матчі і забив 1 гол. Всього в 2005–2007 роках за збірну України 

(U-17) провів 32 матчі, забив 8 голів. 

У складі збірної України для гравців до 18 років став кращим гравцем 

міжнародного турніру «Slovakia Cup— 2008». 

Чемпіон Європи серед юнаків (U-19) 2009 року. 

 

http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
http://www.quickiwiki.com/uk/1948
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://www.quickiwiki.com/uk/1964
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%94%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://www.quickiwiki.com/uk/1970
http://www.quickiwiki.com/uk/1971
http://www.quickiwiki.com/uk/1972
http://www.quickiwiki.com/uk/1986
http://www.quickiwiki.com/uk/1989
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8_%28%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8_%28%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%29
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2007_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_17-%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2007_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_17-%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2009_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%BE_19_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2
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03.08.1930 

Пушкар Микола Сидорович 

Український кріобіолог. Член-кореспондент АН УРСР.  

Народився в с. Шолохове, нині Нікопольського району 

Дніпропетровської області. 

1954 року закінчив Дніпропетровський медичний інститут. 

Проректор (від 1968 року), ректор (1971) Українського 

інституту вдосконалення лікарів. 

Від 1972 року — директор Інституту проблем кріобіології і кріомедицини АН 

УРСР (нині НАН України). 

Наукові праці Миколи Пушкаря присвячено дослідженню дії низьких і наднизьких 

температур на біоматеріали, теорії та клінічній практиці кріоконсервування та 

трансплантації біоматеріалів. 

Нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора та орденом «Знак Пошани». 

Помер  21 липня 1995 року. 
 
 

 

 

04.08.1908 

Воронін Леонід Григорович 

 

Радянський фізіолог, академік. 

 

 Народився в с. Тритузне Катеринославської губернії 

(нині - Дніпропетровської області).  

 

У 1931 закінчив біологічний факультет 

Дніпропетровського педагогічного інституту 

професійної освіти.  

З 1938 по 1940 роки керував філією Всесоюзного інституту експериментальної 

медицинив Сухумі. У 1946 році захистив докторську дисертацію. З 1953 по 1966 

роки завідував кафедрою вищої нервової діяльності при Московському 

державному університеті. З 1957 по 1959 роки керував інститутом вищої нервової 

діяльності АН СРСР. У період з 1963 по 1983 роки обіймав посаду президента 

Всесоюзного фізіологічного суспільства. 

Наукові роботи Вороніна присвячені вивченню вищої нервової діяльності людини 

та тварин. Зокрема, він досліджував питання аналізу та синтезу складних 

подразників та взаємодія орієнтовних та умовних рефлексів. 

Нагороджений трьома Орденами Трудового Червоного Прапора та Золотою 

медаллю імені І. П. Павлова. 

Помер 8 лютого 1983 року. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1954
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1968
https://uk.wikipedia.org/wiki/1971
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%96_%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995


76 
 

 

 

06.08.1936 

Бабич Анатолій Олександрович 

 

Відомий винахідник і селекціонер. 

 

Народився 6 серпня 1936 р. в с. Павлівка Васильківського 

району Дніпропетровської області. Закінчив з відзнакою 

Дніпропетровський державний аграрний університет.  

 

У 1979 р. у Ставропольському аграрному університеті 

захистив докторську дисертацію на тему: «Особливості 

технології вирощування сої в Північному Степу України».  

У 1987 р. А. О. Бабичу було присвоєно вчене звання професора.  

Голова експертної ради з кормових культур Державної служби із 

сортовипробування сільськогосподарських культур України. Перший доктор наук 

по культурі сої в Україні. 

 

За 51 рік наукової діяльності академік А. О. Бабич вніс великий вклад у селекцію і 

насінництво, рослинництво й кормовиробництво.  

Під його керівництвом і за участю сформовано цінний вихідний селекційний 

матеріал, розгорнуто селекцію і насінництво в Інституті кормів НААН, створено 

високоурожайні сорти зернобобових, кормових та інших культур.  

 

За результатами досліджень одержав 140 патентів і авторських свідоцтв. 

 

Почесний професор Дніпропетровського і Подільського аграрних університетів, 

Полтавської державної аграрної академії, Людина року в США (1992, 2000). А  

також відзначений високими державними нагородами: орденами Трудового 

Червоного Прапора, «За заслуги» III ст. (1992), «За заслуги» II ст. (1997), «Золота 

Зірка» (Кембридж, Англія, 2000), «За заслуги» (Великобританія, 2001), 

Міжнародною нагородою Американської соєвої асоціації (1992). 

 

Про вітчизняне і світове визнання А. О. Бабича свідчить те, що його ім'я занесене 

до енциклопедичних довідників: «Міжнародний довідник видатних лідерів XX 

століття» (США), «Міжнародний біографічний довідник» (м. Кембридж), «1000 

впливових лідерів світу» (США), «Енциклопедія сучасної України», «Золота книга 

ділової еліти України» (2000), «Хто є хто в Україні», «Нові імена», «Імена 

України», «Українська академія аграрних наук», «Российская академия 

сельскохозяйственных наук», «Агропромисловий комплекс України». 

 

 За ґрунтовні дослідження і наукові праці одержав Лист-подяку і благословення від 

Папи Римського Іоанна Павла ІІ.   
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08.08.1986 

Бондаренко Катерина Володимирівна 

 

Українська тенісистка, заслужений майстер спорту. 

 

Народилась в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області. 

 У Катерини є дві сестри: Валерія та Альона — також 

професійні тенісистки. Тренується під керівництвом 

матері. Почала грати в теніс в 4 роки. 

2004 року Катерина стала чемпіонкою Вімблдону серед 

юніорок, перемігши в фіналі сербку Ану Іванович. 

25 січня 2008 року сестри Альона і Катерина Бондаренко виграли Відкритий 

чемпіонат Австралії з тенісу в парному розряді. 

 

 

12.08.1831 

Блаватська Олена Петрівна (справжнє ім'я – Гелена 

фон Ган).  

Письменниця, мандрівниця, філософ, науковець та 

релігієзнавець, теософ. Одна з засновників Теософічного 

товариства. 

Народилась в м. Катеринослав.  

 

Родовід Олени Петрівни Блаватської з материнського боку сходить через Михайла 

Чернігівського до засновника державності на Русі — Рюрика. 

У 1848—1875 роках вона здійснила фактично триразову навколосвітню подорож. 

1875 року у Нью-Йорку разом з полковником Г. С. Олкоттом заснувала Теософське 

товариство, головною метою якого було «створити ядро Всесвітнього Братерства, 

де не буде мати значення різниця раси, колір шкіри, стать, каста й віросповідання». 

 

У своїй автобіографічній книзі «Моє життя» Магатма Ганді зазначав, що на його 

світогляд вплинули особисте спілкування з членами Теософського товариства і 

читання праць О. П. Блаватської. 

У 1991 році кіностудією «Центрнаучфільм» був знятий фільм «Хто ви, мадам 

Блаватська?».  

 

Всі роботи О. П. Блаватської, як і раніше перевидаються, часом у кількох 

редакціях. Її твори перекладені на всі європейські мови, а також на іврит, арабську, 

тамільську, гінді, китайську, японську, в'єтнамську та багато інших. 

 

У 1975 році урядом Індії була випущена пам'ятна марка, присвячена 100-річчю 

створення Теософського товариства. На марці зображено печатку Товариства і 

його девіз: «Немає релігії вище істини».  

Померла 8 травня 1891 в Лондоні. 
 

http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%92%D1%96%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%80
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%90%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.quickiwiki.com/uk/25_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://www.quickiwiki.com/uk/2008
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%83
http://www.quickiwiki.com/uk/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%83
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15.08.1861 

Беклемішев Володимир Олександрович 

 

Російський скульптор, художник  і педагог. 

Народився на Катеринославщині, нині Дніпро-

петровська область. Навчався у Харківській 

малювальній школі Марії Раєвської-Іванової, потім 

продовжив освіту в Петербурзькій академії мистецтв. 

Успіхи в навчанні дали право на пенсіонерську 

подорож до Італії, куди він відбув у 1888 р. В Італії 

працював плідно, створив декілька скульптур, надихаючись літературними чи 

біблійними сюжетами.  

Його твори були представлені на академічній виставці в Петербурзі, після чого з 

1892 р. отримав звання академіка Петербурзької академії мистецтв, з 1894 — 

професор академії. В 1901—11 — ректор Вищого художнього училища при 

академії. 

Автор пам’ятників Єрмаку (Новочеркаськ, 1904), Грибоєдову (Тегеран, 1904),       

С. Боткіну (Ленінград, 1908). 

Серед творів на українську тему — портрети Тараса Шевченка (1898, 1899). 1909 і 

1913 брав участь у конкурсах на проект пам’ятника Тарасові Шевченку для Києва. 

Автор першого в світі скульптурного зображення Тараса Шевченка. Бюст поета 

роботи Володимира Беклемішева зберігався в садибі Христини Алчевської. 

Серед учнів митця - Матвій Манізер, Сергій Коньонков та  Анна Голубкіна. 

Помер 3 січня 1920 року. 

 

18.08.1917 

Бородай Василь Захарович 

 

Український скульптор. Народний художник СРСР  і УРСР. 

Народився в м. Катеринослав, нині м. Дніпропетровськ. 

Учасник німецько-радянської війни.  

У 1947-1953 рр. навчався в Київському художньому 

інституті. З 1966 по 1973 р. — голова правління Союзу 

художників УРСР.   З 1966 по 1973 роки Василь Бородай 

був  ректором Київського художнього інституту. 

Відомий у галузі монументальної та станкової пластики. 

Тематичний діапазон творчості скульптора — образи історії, портрети видатних 

сучасників, меморіальні ансамблі, пам’ятники.  

 Пам'ятник Лесі Українці (в Міському парку, Київ, 1965) 

 Пам'ятник Тарасові Шевченку 

(м. Нью-Йорк, США, 1970) 

 Пам'ятник Батьківщині-Матері (Київ, 1981) 

 Пам'ятний знак на честь заснування міста Києва (1982) 

 Пам'ятник Тарасові Шевченку (Білий Бір, Польща, 1991). 

Помер 19 квітня 2010 року.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1920
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83#.D0.93.D0.B0.D0.BB.D0.B5.D1.80.D0.B5.D1.8F_.D0.BF.D0.B0.D0.BC.27.D1.8F.D1.82.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D1.96.D0.B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/1970
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1981
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1982
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83_%28%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%96%D1%80%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010
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30.08.1946 

Гальперін Юхим Михайлович  

 

Продюсер, режисер, сценарист кіно і телебачення, 

журналіст, письменник. 

 

Народився в м. Дніпропетровськ.  

Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут ім. 

Артема за спеціальністю інженер-машинобудівник. 

Потім Державний інститут театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого. 

Спеціальність — режисер кіно. 

Працював на студії ім. Довженка (Київ), Свердловській кіностудії (Єкатеринбург), 

Студії імені Горького (Москва). 

З 1983—1987 автор сюжетів і режисер дитячого сатиричного кіножурналу  

«Єралаш». 

Художній фільм «Будинок з привидами», де він був режисером,  у 1988 році 

отримав Гран-прі Міжнародного фестивалю фільмів для дітей(Аргентина), та 

призи фестивалів в Румунії і Німеччині. 

 

З 1992 року живе в США. Ведучий і продюсер етнічного телевізійного каналу 

WMNB(США), журналіст. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://ru-wiki.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru-wiki.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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    Вересень 
 

01.09.1832 

Поль Олександр Миколайович 

Український дослідник-археолог, краєзнавець і 

підприємець, меценат і громадський діяч. 

 

Народився у с. Малоолександрівка Верхньодніпровського 

повіту Катеринославської губернії, нині  — село Полівське 

Верхньодніпровського району Дніпропетровської області. 

 

У 1850 році закінчив Полтавську губернську гімназію. 

У 1854 році закінчив юридичний факультет Дерптського 

(зараз Тартуський) університету. 

 

Брав участь у впровадженні селянської, земської і судової реформ на 

Катеринославщині, 15 років присвятив вивченню залізних руд Кривого Рогу і 

доведення їхнього промислового значення. Особисто сприяв тому, щоб у 1881 році 

розпочались промислові розробки, які визначили подальший бурхливий 

економічний розвиток Придніпровського регіону. 

 

В той же час він належав до найбільших власників великої рогатої худоби у 

Верхньодніпровському повіті. Його стадо нараховувало до сотні голів корів і биків 

степової української породи. За заводську худобу і коней Поль неодноразово 

одержував нагороди на катеринославських сільськогосподарських виставках. 

 

Поль — археолог-аматор, самостійно проводив археологічні розкопки, 

колекціонував старожитності, створивши одну з найбільших приватних колекцій 

на півдні Російської імперії. У 1887 р. на базі своєї колекції створив приватний 

археологічний музей у Катеринославі. Велику частину колекції Поля становило 

зібрання предметів, пов'язаних з історією Запорозької Січі.  

Ще за життя він надіслав кілька експонатів до державного музею Ермітаж і музею 

Одеського товариства історії та старожитностей. У 1905 р. в Катеринославі 

відкрився Обласний музей (зараз Дніпропетровський історичний музей), 

складовою частиною експозиції якого стала колекція старожитностей Поля.  

 

Завдячуючи його невтомній праці у 1881 році вдалося розпочати будівництво 

мосту через Дніпро – другого на той час у Росії та першого за довжиною у Європі. 

Таким чином своєю залізницею та першим мостом ми завдячуємо Олександру 

Миколайовичу 

1887 року О. М. Полю надано звання почесного громадянина м. Катеринослава. 

 

Помер 26 липня (7 серпня) 1890 р. у Катеринославі, був похований на 

Севастопольському кладовищі. Нині могила О. М. Поля є втраченою. 

Вдячні нащадки у 2002 на головному проспекті міста встановили пам'ятник 

«степовому Колумбу».  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/1850
https://uk.wikipedia.org/wiki/1854
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/1881
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1887
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
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04.09.1977 

Перхун Сергій Володимирович  

Український футболіст, воротар. 

 

Народився в м. Дніпропетровськ. 

Вихованець дніпропетровської школи «Дніпро-75». 

З 1993 року почав залучатися до складу головної команди 

дніпропетровського «Дніпра».  

У матчах вищої ліги чемпіонату України дебютував 8 

жовтня 1993 року. На момент дебюту у вищій лізі гравцеві виповнилося 16 років, 1 

місяць та 4 дні, що робить його й посьогодні наймолодшим гравцем «Дніпра», що 

брав участь у матчах вищого дивізіону, а також наймолодшим воротарем в історії 

Вищої (Прем'єр) ліги української першості.  

У складі ЦСКА після свого першого збору з національною збірною, Перхун почав 

готуватися до виїздного матчу чемпіонату Росії проти клубу «Анжі».  

Гра відбулася у Махачкалі 18 серпня 2001 року.  

На 78-й хвилині гри за рахунку 0:0 Перхун вийшов за межі власного штрафного 

майданчика аби перехопити м'яч, спрямований з глибини поля на нападника 

«Анжі» Будуна Будунова. І воротар ЦСКА, і форвард «Анжі» йшли на м'яч 

головами та зіткнулися ними у повітрі.  

Після зіткнення обох гравців було доправлено до лікарні з черепно-мозковими 

травмами. 

Наступного дня Перхуна літаком переправили до Москви, де він ще більше тижня 

перебував у комі в інституті нейрохірургії імені М. М. Бурденка. Помер молодий 

воротар, не приходячи до тями, 28 серпня 2001 року. 

Поховали гравця 30 серпня на центральній алеї Запорізького кладовища 

Дніпропетровська. 

На всіх матчах сезону 2001 року, що відбувалися після смерті Перхуна, гравці 

ЦСКА на знак пам'яті про свого воротаря виходили з траурними стрічками на 

рукавах, а вболівальники команди розтягували на трибунах величезну футболку з 

16-м номером та прізвищем померлого футболіста. Пізніше керівництво 

московського клубу прийняло рішення про вилучення 16-го ігрового номеру із 

обігу, цей номер у складі ЦСКА навічно закріплений за Сергієм Перхуном. 

У жовтні 2005 року було відкрито пам'ятник 

Сергієві Перхуну біля Дніпропетровського 

державного інституту фізичної культури і 

спорту, у якому він свого часу навчався. Кошти 

на спорудження пам'ятника були надані фондом 

Федерації футболу України, мерією 

Дніпропетровська, а також вболівальниками 

футболу, які проводили власний збір коштів. 

 

http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%20%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%29.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE-75.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%28%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%29.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%90%D0%BD%D0%B6%D1%96%20%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%29.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%28%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D1%96%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D1%96%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D1%96%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83.html
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05.09.1936  

Шапар Аркадій Григорович   

 

Член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, 

професор. Директор Інституту проблем природо-

користування та екології НАН України. 

 

Народився  у м. Інгулець, нині м. Кривий Ріг  Дніпро-

петровської області. 

У 1959 році закінчив Новочеркаський політехнічний 

інститут. 

Основні наукові напрямки роботи:  
Гірничі  науки, геоекологія, раціональне природокористування та сталий розвиток.  

Вперше науково обґрунтував вплив сучасного гірничого виробництва на динаміку 

стану геологічного середовища і довкілля в цілому.  

На  основі його методології розроблено проект  Закону України про концепцію 

переходу України до сталого розвитку, та проект програми сталого розвитку 

регіону видобування та первинної переробки уранової сировини, затверджений 

потім Кабінетом Міністрів України як Державна програма. Окремі елементи 

зазначеної стратегії вже використовуються в Дніпропетровській області та її 

містах.  

За його участю вперше розроблені методичні засади комплексної системи 

моніторингу навколишнього природного середовища з залученням засобів дистан-

ційного зондування Землі (в т.ч. Дніпропетровська обласна і Дніпропетровська 

міська системи екомоніторингу, розроблено проект такої системи для м. Жовті 

Води); новітні способи захисту довкілля від різних забруднюючих технологій; 

наукові основи прискореної гірничотехнічної і біологічної рекультивації територій, 

масштабно ушкоджених гірничим виробництвом, створення на таких землях 

заказників та інших елементів екологічної мережі (на їх основі розроблено обласну 

програму використання порушених земель гірничодобувних підприємств у якості 

відновлюваних елементів екологічної мережі Криворізького та Нікопольського 

марганцеворудного басейнів на 2007-2009 рр. та 2010-2014 рр.). 

Список наукових публікацій налічує понад 400 найменувань, серед яких 33 книги і 

монографії, 9 учбових посібників, 13 наукових матеріалів у енциклопедичних і 14 – 

у зарубіжних виданнях; ним отримано 60 авторських свідоцтв на винаходи і одне 

на наукове відкриття. Ним сформовані і плідно працюють 2 наукові школи.  

Нагороди: 

 Премія Академії наук України ім. О.М.Динника, 1989 р. 

 Державна премія України в галузі науки і техніки, 1999 р. 

 Заслужений діяч науки і техніки України, 2000 р. 

 Нагрудний знак Дніпропетровської облдержадміністрації «За розвиток регіону», 

2006 р. 

 Пам’ятна медаль «За вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області», 

2011 р. 
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06.09.1915 

Лобко Михайло Сергійович  

 

Бандурист, заслужений артист України. 

 

Народився в с. Кам'янське, нині м. Дніпродзержинськ, 

Дніпропетровська область. 

 

Народився в сім’ї столяра-модельника. Навчався гри на 

скрипці. А з 1927 почав вчитися грати на бандурі. 

Першими вчителями гри на бандурі були батько Сергій 

Матвійович Лобко та П.О. Сінячевський.  

 

По закінченні школи  ФЗУ з 1933 по 1935 працював на заводі ім. Дзержинського 

слюсарем, а вечори віддавав музиці. 

 

 В 1936 закінчив музичний робітфак при металургійному інституті в 

Дніпропетровську. Тоді ж почав керувати капелою бандуристів при Палаці 

культури заводу ім. Дзержинського.  

 

В 1937 на військовій службі керував самодіяльним ансамблем пісні і танцю. 

 В 1944-1945 був керівником капели бандуристів при театрі ім. Шевченка в 

Дніпродзержинську та в ремісничому училищі.  

З 1948 викладач по класу бандури у вечірній музичній школі.  

 

З 1946 по 1957 керував капелою бандуристів Палацу культури заводу  

ім. Дзержинського, яка стала одним із найкращих самодіяльних мистецьких 

колективів у Радянському Союзі. 

 

 З 1962 викладач у дитячій музичній школі по класу бандури.  

 

Нагороджений медаллю „За перемогу над Німеччиною в 1941-1945”. 

 

 Багато учнів М. С. Лобка стали професійними бандуристами, серед них: 

заслужений артист УРСР Юрій Демчук, Віталій Лапшин, Андрій Омельченко та 

інші. 

Автор багатьох чудових обробок та перекладень, має власні твори на слова поета 

О.Тараненка „На Дніпрі”, „Дороги”, на слова С. Лобка „Бандуро, дзвінкая моя” та 

інші.  

Помер 1997 року. 
 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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09.09.1956 

Арцебарський Анатолій Павлович 

 

248-й космонавт у світі, 71-й льотчик-космонавт СРСР. 

Народився в селищі Просяна Покровского району 

Дніпропетровської області.  

Після закінчення Просянської середньої школи поступив в 

Харківське вище військове училище льотчиків, яке закінчив в 1977 році.  

Служив у Військово-повітряних Силах СРСР в Київському і Північно-кавказькому 

військових округах в якості льотчика-інструктора.  

 

У 1983 році закінчив школу льотчиків-випробувачів і до 1985 року проходив 

службу в якості льотчика-випробувача. Освоїв 35 типів літаків і їх модифікацій. 

Має загальний наліт більше 3600 годин.  

 

У 1985 році був зарахований до загону радянських космонавтів.  

Пройшов повний курс загальнокосмічної підготовки.  

До 1987 року проходив підготовку за програмою військового використання 

кораблів багаторазового використання, а з 1987 року, після закриття програми, 

готувався до польотів  на космічних кораблях типу "Союз ТМ" і орбітальній 

станції "Мир".  

У 1987 році без відриву від основної роботи в Центрі підготовки космонавтів імені 

Ю.А.Гагаріна закінчив вечірній факультет Московського авіаційного інституту.  

У грудні 1990 року очолював дублюючий радянсько-японський екіпаж космічного 

корабля "Союз ТМ-11". 

 

18 травня 1991 року разом з радянським космонавтом Сергієм Костянтиновичем 

Крикальовим і англійкою Хелен Шарман   стартував в космос в якості командира 

космічного корабля "Союз ТМ-12". Впродовж 142 днів працював на борту 

орбітального комплексу "Мир".  

Тривалість перебування в космосі склала 144 дні 15 годин 22 хвилини.  

В ході польоту здійснив 6 виходів у відкритий космос тривалістю 32 години 17 

хвилин. 

Після польоту продовжував готуватися в Центрі підготовки космонавтів. 

 У 1993 році залишив гурт космонавтів ЦПК і перейшов в групу космонавтів 

Російської Академії наук, одночасно ставши радником Центру програмних 

досліджень РАН. 

Наступного року повернувся в групу космонавтів ЦПК.  

Нагороджений радянськими і російськими урядовими нагородами.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
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10.09.1930 

Скороход Анатолій Володимирович 

 

Український математик. Доктор фізико-математичних наук, 

професор , академік НАНУ, член Американської академії 

мистецтв і наук. 

 

Народився в м. Нікополь  Дніпропетровської області 

в сім'ї вчителів.  

З 1935 року сім'я мешкала в м. Марганець, а 1946-го — 

переїхала до м. Ковель (Волинська область). 

З золотою медаллю закінчив середню школу в Ковелі та вступив до Київського 

державного університету ім. Т.Шевченка на фізико-математичний факультет. 

Закінчив його у 1953 році, маючи на своєму рахунку 5 наукових праць, 3 з яких 

були опубліковані в провідних журналах СРСР.  

1956 — отримав звання доцента. 

1957–1964 — працював у КДУ ім. Т.Шевченка. 

1964–2002 — працював в Інституті математики НАН України, водночас був 

професором Київського університету. 

 

В 1968 році за участь у виступі групи українських інтелектуалів на захист 

конституційних прав громадян (підписав так званий «лист 137-ми») йому 

заборонили читати лекції студентам і керувати аспірантами. 

1969–1982 роках був «невиїзним», не міг виступати на наукових конференціях за 

кордоном СРСР. За цей період опублікував 12 наукових книг і 12 (частково в 

співавторстві) науково-популярних видань.  

 

Після повернення можливості виїзду за кордон брав участь у Міжнародному 

математичному конгресі (США, 1986), Міжнародному колоквіумі пам'яті П.Леві 

(Париж, 1987), відвідав Університет імені П'єра і Марії Кюрі (Париж, 1983) та 

Міжнародний інститут системного аналізу при ЮНЕСКО (Відень, 1984).  

1985 — отримав звання академіка НАН України. 

1988 — підтримав письмове звернення до міської адміністрації Києва з вимогою 

дозволити проведення першого екологічного мітингу в місті. 

1989 — брав участь у висуненні перших альтернативних кандидатів у народні 

депутати СРСР. 

Брав участь у I з'їзді Народного Руху (1989).  

 

З 1993 року працював на посаді професора Мічиганського університету (США). 

Автор понад 450 наукових праць, понад 300 статей у провідних наукових 

журналах, підручники. 

Головний редактор наукового журналу «Теорія ймовірностей та математична 

статистика», член редколегій низки вітчизняних і зарубіжних часописів. 

 

Помер 3 січня 2011, в м. Лансінг, штат Мічиган, США)  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1935
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%28%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/1946
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1953
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1956
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1957
https://uk.wikipedia.org/wiki/1964
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1964
https://uk.wikipedia.org/wiki/2002
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1968
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
https://uk.wikipedia.org/wiki/1982
https://uk.wikipedia.org/wiki/1986
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/1987
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F%27%D1%94%D1%80%D0%B0_%D1%96_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%9A%D1%8E%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1983
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1984
https://uk.wikipedia.org/wiki/1985
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1988
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1989
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A0%D0%A3
https://uk.wikipedia.org/wiki/1989
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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10.09.1978 

Кавун Максим Едуардович  

Історик, культуролог,публіцист, краєзнавець. 

Експерт по історії Катеринослава-Дніпропетровська і 

Придніпровського регіону. 

 

Народився в м.Дніпропетровськ. 

Кандидат історичних наук, доцент кафедри російської історії 

історичного факультету Дніпропетровського національного 

університету ім. Олеся Гончара.  

Член Національного союзу краєзнавців України. 

Закінчив Дніпропетровський державний університет (магістр історії, 2000 р.). 

Закінчив аспірантуру. Перше дисертаційне дослідження, присвячене історії 

Катеринослава-Дніпропетровська. 

З 2003 р. викладає в Дніпропетровському національному університеті. 

Автор близько 200 наукових і науково-популярних робіт.  

Сфера наукових інтересів - історія, культурологія, урбаністика, історія архітектури, 

історична топографія, топонімія. 

З 2012 року завідувач відділу ДНІМ «Музей історії місцевого самоврядування 

Дніпропетровської області». 

 

 

11.09.1963 

Литовченко Геннадій Володимирович  

 

Радянський та український футболіст і тренер. 

 

Народився в м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської 

області. 

 

Заслужений майстер спорту СРСР  

Гравець збірної СРСР та збірної України. 

 

 Разом з Олегом Протасовим був лідером дніпропетровського «Дніпра» до  

середини 1980-х років. 

Учасник чемпіонатів світу: 1986, 1990 

 

Після завершення футбольної кар'єри працює тренером. З 2006 року був старшим 

тренерем другої команди «Динамо-2» Київ, з 2008 — тренерував національну 

збірну України. 

Член Клубу бомбардирів Олега Блохіна — 112 голів. 

За всю кар'єру у сумі забив понад 100 голів, увійшовши до символічного клубу 

бомбардирів СРСР ім. Г. Федотова.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_%28%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1986
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1990
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/2006
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE-2_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BD%D0%B0
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15.09.1870 

Штейнберг Лев Петрович  

 

Радянський диригент, композитор, педагог. 

 

Народився в Катеринослав. 

 

У 1893 році закінчив Петербурзьку консерваторію. Проходив 

курс фортепіано у А. Г. Рубінштейна. 

Виступав як симфонічний, а також оперний диригент в 

Петербурзі, Москві, Саратові, Харкові, Києві. 

У 1914 році на запрошення С. П. Дягілєва виступає в «Російських сезонах» за 

кордоном (Париж і Лондон). Пізніше виступав у Берні, Дрездені, Лейпцігу, Берліні. 

У 1917–1924 працював у Києві, а в 1924–1926 роках — головним диригентом 

Харківської опери, де вперше в Україні поставив оперу «Тарас Бульба» М. 

Лисенка. У 1928–1945 роках — диригент Великого театру в Москві, в 1937-38 — 

професор Московської консерваторії. 

У 1943 році Штейнберг очолив створений Московський державний академічний 

симфонічний оркестр, яким керував до кінця життя.  

Помер у 1945 році. 

 

Постановки опер 

 

«Коваль Вакула» Н. Соловйова(1899) 

«Чародійка» П. Чайковського(1903, Саратов) 

«Травнева ніч» Н. А. Римского-Корсакова(Лондон, за участю Ф. И. Шаляпина) 

«Князь Ігор» А. П. Бородина(Лондон, за участю Ф. И. Шаляпіна). 

«Тарас Бульба» Н. В. Лисенка (1924, Харківський театр опери і балету) та ін. 

 

Твори 

 опера «Дев'ять днів, які потрясли світ» 

 балет «Мірра»(1924, Харківський театр опери і балету) 

 симфонічна сюїта «Східні картини»(1941) 

 музична хроніка «Джон Рід»(1932) 

 для солістів, хору і оркестру — кантати «Самсон»(1892) 

 симфонічна картина для хору з оркестром «Червона площа»(1934) 

 для оркестру — 4 симфонії (1906, 1916, 1920, …) 

 симфонічна поема «Ліс спить»(1912) 

 симфонічні картини — «Мелюзина»(1901), «Україна»(1925) 

 концерт для скрипки з оркестром(1923) та ін. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F


88 
 

 

17.09.1901 

Глущенко Микола Петрович 

 

Український Джеймс Бонд - живописець світової слави, 

радянський розвідник (агентурний псевдонім "Ярема") Микола 

Глущенко побачив світ у селянській родині м. Новомосковська 

Катеринославської губернії. Після смерті батька він із матір'ю 

переїхав до Юзівки (Донецька), де у 1918 році закінчив 

комерційну школу та планував вступити до Харківської вищої 

технічної школи, але долю змінив вир війни. 18-літнім Миколу 

мобілізували до армії Денікіна, у складі якої на території 

Польщі він був інтернований до Щьолківського табору, звідти Глущенко втік до 

Берліна. Займався в Школі-студії Ганса Балушека в Берліні. У 1920-24 рр.. 

навчався в Берлінській вищій школі образотворчих мистецтв.  
У 1925 р. переїхав до Парижа, де зазнав впливу французьких імпресіоністів. 

Оформив радянський павільйон на ярмарку в м. Ліон, Франція. 

До початку 1930-х років творче обличчя Глущенка остаточно сформувалося, він 

виступив як талановитий майстер з власним оригінальним стилем.  

Живучи в Берліні і Парижі, Глущенко поєднував амплуа художника і розвідника. 

За життя Миколи Глущенка про його роботу в розвідці ніхто із знайомих і колег по 

творчості не знав. Він був одним з тих, хто завчасно (у січні 1940) поінформував 

радянський уряд про підготовку нападу нацистської Німеччини.  

Війна поклала кінець шпигунській кар'єрі Глущенка. У 1944 році уже визнаний 

майстер, Глущенко нарешті зміг переїхати до Києва і присвятив решту життя 

творчості. Більше тридцяти років мистецтво Глущенка було безпосередньо 

пов'язане з Україною.  

Художник працював у різних мальовничих жанрах, але улюбленою його темою був 

пейзаж. Надзвичайно дисциплінований і вимогливий до себе, він щодня о 9-й був у 

майстерні. Завдяки цьому створив понад 10 тис. художніх творів, за кількістю 

створених полотен перше місце в світі посідає Пікассо, друге – Глущенко. Серед 

полотен найбільше поетичних пейзажів України. Він мав 59 персональних 

виставок, майже всі столиці світу на вернісажах демонстрували полотна українця. 

Картини майстра знаходяться в багатьох українських і зарубіжних музеях і 

приватних колекціях.  

 

Н.П.Глущенко. Кувшинки. 1956 г.                 Н.П.Глущенко. Венеція. 1972 г.           Н.П.Глущенко. "Зимний день", 1956 г. 

http://www.people.su/ua/10333
http://www.people.su/ua/44541
http://www.people.su/ua/28683
http://www.people.su/ua/28683
http://www.people.su/ua/22875
http://www.people.su/ua/15855
http://www.people.su/ua/28683
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19. 09. 1858 

Кащенко Адріан Феофанович 

 

Український письменник, автор численних прозових творів 

про героїку Запорозької Січі.  

 

Народився в Катеринославській губернії, нині 

Дніпропетровська область. 

В 1867 р. Адріан вступив до Катеринославської гімназії. 

 

Адріан Кащенко починав свій шлях у літературу з 

друкування народних легенд, переказів, казок.  

В 1883 році виходить книга «Жар-птиця, або з паном не братайся, у прийми не 

бери і жінці правди не кажи». Якби ця скромна книжка була єдиною в його 

творчості, то і тоді б ми згадували його ім'я — адже з цієї книжечки починається 

відлік українського художнього друкованого слова на Придніпров'ї. 

 

А. Кащенку судилося стати популярним історичним повістярем, який у своїх 

творах популяризував славне минуле рідного народу. Основна його праця — 

«Оповідання про славне Військо Запорозьке низове» — стала бестселером. 

 

 

В 1917 — 1918 роках, коли в Катеринославі з'явилось Українське видавництво, яке 

невдовзі стало видавництвом Кащенка, він зміг надрукувати свої давніші та щойно 

написані твори. Адріан Кащенко не щадив себе в роботі, хворів, а останні півтора 

року  був прикутий до ліжка.  

Помер Кащенко 16 березня 1921 року. 

 

Літературний доробок письменника не такий уже малий, але ще не зібраний і 

зовсім не вивчений.  В Східній Україні знайомство з А. Кащенком тривало до 1933 

року, на Західній — років на дванадцять довше. В роки культу і застою на його 

книги було накладено категоричне табу. Після майже шести десятиліть мовчання 

А. Кащенко знов заговорив до нових своїх читачів, починаючи від наймолодших і 

кінчаючи тими, які щось пам'ятають про нього ще з літ своєї юності. 

Його перу належать оповідання — «Запорожська слава», «На руїнах Січі», 

«Мандрівка на пороги», у повістях «З Дніпра на Дунай», «Зруйноване гніздо» він 

показав трагічну долю козацтва після знищення Запорозької Січі. Створив галерею 

портретів національних героїв України у творах: «Над Кодацьким порогом» (Про 

гетьмана Івана Сулиму); «Гетьман Сагайдачний», «Кость Гордієнко-Головко — 

останній лицар Запорожжя». 

  

http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/19%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/1858.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D1%96%D1%87.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/1867.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D1%96%D1%87.html
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21.09.1950 

Хилько Раїса Олексіївна 

 

Прима-балерина, педагог-репетитор, народна артистка 

України.  

 

Народилася в Дніпропетровськ. 

 Закінчила Київське хореографічне училище. 

Починаючи з 1968-го до 1993 року працювала 

солісткою Київського театру опери і балету (нині — 

Національна опера України). Блискуче виконувала 

партії: Раймонди (однойменний балет О. Глазунова), 

Аврори та Оділії — Одетти («Спляча красуня» і 

«Лебедине озеро» П. Чайковського), Егіни («Спартак» А. Хачатуряна) та ін. 

Раїса Олексіївна належить до зоряної плеяди українського балету 1970 —1980-х 

років, коли майже кожний міжнародний хореографічний конкурс ознаменовувався 

перемогою представників київської трупи, а її зарубіжні гастролі проходили з 

тріумфом: аплодувала і публіка, і критики, відкриваючи світу блискучу балетну 

школу, в основі якої лежало дивовижно гармонійне поєднання досконалої 

класичної академічності та прадавнього українського народного музичного мелосу 

і танцю. 

 

1978 року Раїса Хилько однією з перших привезла до Києва «золоту медаль» із 

Міжнародного конкурсу артистів балету у Варні. Це був яскравий і наповнений 

досягненнями й перемогами підсумок першого десятиліття її творчої біографії на 

балетній сцені, яка увінчалася низкою чудових хореографічних образів, позначених 

високою технічною довершеністю та глибоким проникненням у поетично-

романтичну сутність класичного балету.  

Алісія Алонсо, кубинська балерина, хореограф та педагог, побачивши під час 

гастролей київського балету Жізель у виконанні Хилько, сказала: «Я бачила 

багатьох славетних балерин у цій партії. Але тепер маю сказати — це найкраща у 

світі Жізель!» 

 

Хилько була однією з наймузикальніших балерин свого часу, створені нею образи 

— і не тільки в класичних виставах, — розчинялися в музиці, несли її сутність. 

 З нею радо працювали найвідоміші українські й зарубіжні балетмейстери — 

Роберт Клявін, Георгій Ковтун, Анатолій Шекера, Валерій Ковтун, Май Мурдмаа, 

яка саме через Раїсу Хилько поставила свій чудовий модерно-класичний балет-

сюїту «Дафніс і Хлоя». Видатна естонська хореограф сказала після вистави: «Раїса 

Хилько — балерина дуже високого творчого польоту. Вона має рідкісне відчуття 

стилю як музики, так і хореографії, відчуття найтонших нюансів пластичної 

символіки...» 

Народна артистка працює педагогом-репетитором в Національній опері України. 
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23.09.1906 

Кожевников Сергій Миколайович 

 

Український радянський вчений у галузі механіки. 

 

Народився в Катеринослав. 

 

В 1922 році закінчив Катеринославську класичну гімназію. 

 

В 1925 році отримав путівку в Москву в робітфак, після 

закінчення якого вступив в Індустріально-педагогічний 

інститут  на фізико-технічне відділення по механіко-математичній спеціальності. 

Блискуче закінчив навчання в 1930 році і був залишений на кафедрі технічної 

механіки.  

З 1934 по 1943 рік працював в Московському авіаційному інституті.  

У 1937 році йому було присуджено вчений ступінь кандидата технічних наук, а в 

1940 році успішно захистив докторську дисертацію в МВТУ імені Баумана. 

 

З 1944 року працював в Дніпропетровську, де зайняв кафедру теорії механізмів і 

деталей машин Дніпропетровського металургійного інституту.  

З 1953 року, паралельно з роботою в металургійному інституті, в Інституті чорної 

металургії АН УРСР у Дніпропетровську завідував відділом автоматизації, який 

тоді перебував у стадії організації. 

В 1953–1957 роках обирався депутатом Дніпропетровської міськради. 

 

У 1962 році переїхав до Києва, де завідував кафедрою теорії механізмів і машин в 

Київському інституті інженерів цивільної авіації.  

У в 1967–1977 роках працював в Українській сільськогосподарській академії. 

Помер 29 вересня1988 року.  

 

Основні роботи відносяться до кінематики і динаміки механізмів.  

Досліджував питання механізації та автоматизації металургійного виробництва, 

теорії машин легкої промисловості, сільськогосподарських машин.  

 

Підготував 80 кандидатів і 7 докторів наук; ним опубліковано понад 550 наукових 

праць. Мав 85 авторських свідоцтв на винаходи, 20 іноземних патентів. 

 

Лауреат Державної премії СРСР (за 1968 рік), заслужений діяч науки і техніки 

УРСР, нагороджений двома орденами Трудового Червоного Прапора. 

  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1922
https://uk.wikipedia.org/wiki/1925
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1930
https://uk.wikipedia.org/wiki/1934
https://uk.wikipedia.org/wiki/1943
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1937
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1944
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1953
https://uk.wikipedia.org/wiki/1953
https://uk.wikipedia.org/wiki/1957
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1962
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/1967
https://uk.wikipedia.org/wiki/1977
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1968
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0
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30.09.1895 

Кошевський Костянтин Петрович (справжнє прізвище – 

Шкляр).  

 

Український актор та режисер радянських часів, один з 

фундаторів та режисер Київського українського 

драматичного театру ім. І. Я. Франка; 1944 — заслужений 

діяч мистецтв Узбецької РСР. 

 

Народився в с. Шульгівка Катеринославської губернії 

(нині  Петриківський район Дніпропетровської області.) 

Працював на шахтах Донбасу, виступав в шахтарському драмгуртку. З 1914 

року — артист Катеринославської опери. 

В 1918–1919 роках працював у «Молодому театрі» в Києві, протягом 1920–1921 

років — у київському Першому театрі Української Радянської Республіки ім. 

Шевченка. 

У 1922–1930 та 1934–1945 роках працював в українському драматичному театрі ім. 

Івана Франка (від початку — у Вінниці, з 1926 року театр знаходиться у Києві). 

Основу трупи вінницького театру становили Феодосія Барвінська, Амвросій Бучма, 

Валентина Варецька, Олексій Ватуля, Костянтин Кошевський, Василь Кречет, 

Мар'ян Крушельницький, Семен Семдор, Володимир Сокирко, Олександр Юра-

Юрський, Терентій Юра. 

З 1930 по 1931 рік працював в Одеській державній драмі, в 1932–1933 — у 

Дніпропетровському українському драматичному театрі ім. Шевченка. 

В його творчому доробку постановки вистав: 

 «Платон Кречет» О. Корнійчука − 1934, 

 «Маруся Богуславка» М. Старицького — 1941, 

 «Російські люди» К. Симонова — 1943, 

 «Останні» М. Горького, 

 «Витівки Скапена» Мольєра. 

Знімався в кіно. 

Написав п'єси «Блукаючі вогні» та «Будні». 

Помер 14 березня 1945 в м. Києві. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%28%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0-%D0%AE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0-%D0%AE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90._%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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30.09.1933 

Кабаков Ілля Йосипович. 

 

Сучасний художник, графік, автор публічних 

проектів та інсталяцій. 

Кабаков народився в Дніпропетровську в родині 

слюсаря.  

Війна, інтернат, московський академічний художній 

інститут імені Сурікова, успішні роки роботи ілюстратором дитячої книги - такими 

були перші життєві й творчі кроки художника.  

Починаючи від 1965 року -- активний учасник виставок "неофіційного" мистецтва 

в Італії (л'Акула) та Польщі (Познань-Сопот). Від кінця 1960-х рр. розробляє 

власну версію концептуального мистецтва який арт-критики охрестили 

"романтичним концептуалізмом". Це поєднання графічних малюнків, текстів, 

об’єктів, звуків в «тотальні інсталяції» через що створюється особливе образно-

змістове середовище. 

1988 року жива легенда радянського андеґраунду Ілля Кабаков поїхав до США, де 

досі проживає в епіцентрі світового мистецтва - Нью-Йорку. 

Сьогодні Ілля Кабаков -- майже міфічна особистість. Він - "бренд" сучасного 

мистецтва всієї Східної Європи, єдиний художник пострадянського простору, який 

досяг світового успіху і визнання. Його ім'я присутнє в усіх мистецьких 

енциклопедіях та нарисах з мистецтва минулого століття. Найбільш авторитетні 

світові рейтинги тричі назвали його найкращим художником сучасності, протягом 

дванадцяти років він входить до десятки найкращих художників світу. 

 

Франція нагородила його почесним орденом, а 2002 року Австрія відзначила 

найвищою мистецькою премією ім. Оскара Кокошки. В 2008 році  разом з Е. 

Кабаковою отримав художню премію імператора Японії. 

Темою більшості інсталяцій Кабакова є форми свідомості і породжені ними страхи, 

кошмари, несвідомі дії, які народжуються в авторитарному суспільстві 

  

Інсталяція Кабакова:          Інсталяція Кабакова:  
«Канделябр, який впав». Цюріх       «Автомат і курча» 
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Жовтень 

01.10.1932 

Довженко Анатолій Іванович 

 

Український художник.  

Народився в м. Дніпропетровськ. 

 

Закінчив Дніпропетровське художнє училище. 1959 року 

закінчив живописне відділення Київського художнього 

інституту. Член Спілки художників України. 

Від 1969 року жив і працював у Вінниці.  

Головна тема творчості Анатолія Довженка — людина праці, людина своєї 

професії, сучасник. Вірний принципам соціалістичного реалізму, художник 

створив галерею портретів-типів сучасного робітника. 

У картині «Портрет Ірини» — образ дружини, портрет 

людини творчої професії, духовно близької художникові. 

Писав на шевченківську тематику: «Земляки» (1960–1961, 

Вінницький краєзнавчий музей), «Мрії про Україну» (1961, 

Державний музей Тараса Шевченка в Києві), 

«Т. Г. Шевченко» (1964), «Вітер з України» (1963–1964). 

Помер 1990 року. 

 

05.10.1966 

Кравець Інеса Миколаївна 

 

Українська легкоатлетка, заслужений майстер спорту 

України. 

Народилась в м. Дніпропетровськ в родині тренерів 

Шуляка Миколи Івановича та Шуляк Зінаїди. 

Спеціалізувалася у двох видах - потрійний 

стрибок і стрибки в довжину. 

Олімпійська чемпіонка 1996 року в потрійному стрибку.  

Срібна призерка Олімпійських ігор 1992 року в стрибках в довжину. 

Чемпіонка світу (1991, 1993, 1995), володар Кубка світу (1994), 

чемпіонка Європи (1992). Багаторазова призерка чемпіонатів Європи та світу. 

Неодноразова рекордсменка світу. 

Її світовий рекорд у потрійному стрибку (15,50 м), встановлений 10 

серпня 1995 року, не побитий до сьогодні.  

З 1983 по 1988 рік навчалася в Київському державному університеті фізичної 

культури і спорту 

Державні нагороди: 

Почесна відзнака Президента України— хрест «За мужність» (7 серпня 1996) — за 

видатні спортивні перемоги на XXVI літніх Олімпійських іграх в Атланті, 

особистий внесок у піднесення авторитету і престижу України в світі. 

Орден княгині Ольги III-го ступеня (10.09.2008). 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1990
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1996
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%86%D0%B3%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%B7_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/1983
https://uk.wikipedia.org/wiki/1988
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1996
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_1996
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8.jpg
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05.10. 1984 

 Воробйов Олександр Сергійович 

 

Український гімнаст. 

Народився в м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська 

область. 

Бронзовий призер Літніх Олмпійських Ігор в Пекіні. 

Заслужений майстер спорту. 

Проживає в м. Луганську, закінчив Луганський 

державний педагогічний університет. 2006 — Кубок світу — 2-е місце (кільця). 

 2007 — Чемпіонат Європи — 1-е місце (кільця). 

 2007 — Чемпіонат України — 1-е місце (кільця). 

 2008 — Кубок України — 1-е місце (кільця). 

 2008 — Олімпійські ігри в Пекіні, — 3-є місце (кільця).  

Державні нагороди: 

Медаль «За працю і звитягу» - за вагомий особистий внесок у розвиток та 

популяризацію фізичної культури і спорту в Україні, досягнення високих 

спортивних результатів на XXIV Всесвітній літній Універсіаді 2007 року у м. 

Бангкок (Таїланд), зміцнення міжнародного авторитету Української держави. 

Орден «За мужність» III ст. (2008) - за досягнення високих спортивних результатів 

на XXIX літніх Олімпійських іграх в Пекіні (Китайська Народна Республіка), 

виявлені мужність, самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного 

авторитету України. 

 

06.10.1962 

Курдицький Микола Іванович 

Радянський і український футболіст, нападник і 

напівзахисник. 

Народився в м. Нікополь Дніпропетровської області.. 

Пройшов школу місцевого футбольного клубу «Колос», за 

який виступав в 1983 по1985 рік. У 1984 році виступав в 

клубі «Кривбас». У 1985 році на запрошення тодішніх 

наставників Володимира Ємця і Геннадія Жиздіка 

перейшов в дніпропетровський «Дніпро». Але показати 

себе йому вдалося не відразу, оскільки там у той час в 

нападі грали такі гравці як Олег Протасов, Олег Таран й Володимир Лютий. 

Повною мірою йому вдалося розкритися лише у віці 26 років, коли він перейшов з 

нападу на позицію правого півзахисника. У чемпіонському сезоні 1988 року 

Микола Кудрицький став одним з найяскравіших гравців в чемпіонаті СРСР. У 

1989 році він став володарем Кубку СРСР і забив 10 голів в першості.  

В 1991 року Микола Кудрицкий перейшов в ізраїльський клуб «Бней Ієгуда».  

16 березня 1994 р. загинув в автомобільній аварії.  

В Україні з 1994 року проходить щорічний меморіальний турнір пам'яті Миколи 

Кудрицького. Член клубу Олега Блохіна :106 забитих голів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2006
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8F_(%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
http://ru-wiki.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/1994
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 10.10.1947 

 Ратнер Олександр Григорович 

 Кандидат технічних наук. Поет, перекладач класичної і 

сучасної української поезії.  

 Народився в м. Дніпропетровськ. 

 Закінчив Дніпропетровський металургійний інститут.      

Член Національної Спілки письменників України. 

Публікувався в журналах "Смена", "Юность", "Дружба 

народов", "Москва", "Радуга", "Живой Журнал", "Січеслав", 

"Пионерия", "Барвинок", багатьох поетичних антологіях, збірниках і альманахах. 

Автор проекту «І поліг наш народ, наче скошене жито» про Голодомор 1932–1933 

років на Дніпропетровщині (2008, Дніпропетровськ), співавтор збірника 

"Книжкова веселка: Дитячі письменники рідного краю" (2009, Дніпропетровськ), 

книги "Сяєво жар-птиці: Антологія літератури для дітей та юнацтва Придніпров'я 

(1883–2008)" (2009, Дніпропетровськ).  

Співавтор аудіокниги “Письменники Дніпропетровщини – шкільним бібліотекам” 

(2012, Дніпропетровськ).  

Під патронатом О.Ратнера вийшли п'єса Л. Карпової "Ника" (2003, 

Дніпропетровськ), книги Ніки Турбіної "Чтобы не забыть" (2004, Дніпропетровськ) 

і “Стала рисовать свою судьбу” (2011, Москва).  

Упорядник книги "Жить вопреки всему: Тайна рождения и тайна смерти поета 

Дмитрия  Кедрина", виданої до 100-річчя від дня народження поета Дмитра 

Кедріна (2006, Дніпропетровськ). 

Автор збірок поезії "Сила обновлення" (1987, Дніпропетровськ), "Заботы души" 

(1992, Дніпропетровськ), "Через таможни лет" (1996, Дніпропетровськ), "Жернова 

жизни" (1999, Дніпропетровськ), "Моя Марина" (1999, Дніпропетровськ), "Двух 

жизней сюжет" (2001, Дніпропетровськ), "Избранное" (2002, Дніпропетровськ), 

"Слуга людского карнавала" (2004, Київ), "Так дышит вечность" (2004, 

Дніпропетровськ), "Старый двор" (2006, Київ), "Стружки снега" (2007, 

Дніпропетровськ), "Два креста" (2007, Дніпропетровськ), "Піднебесні батоги" 

(2007, Дніпропетровськ), "Просвет в календаре" (2010, Москва), “Раз Париж, два 

Париж…” (2011, Дніпропетровськ), "Ты" (2012, Дніпропетровськ). 

 Книги прози "Игра в "ура" (2010, Дніпропетровськ). 

 Книг для дітей "Тристапарк" (1991, Київ), "Все наоборот" (2005, 

Дніпропетровськ). 

У його перекладі з української мови вийшли книги віршів Д. Павличка "Тайна 

твоего лица" (1986, Київ), "Устремленный в будущность" (1986, Львів), 

"Избранное" (1989, Москва), "Где самый лучший край на свете?" (2008, 

Дніпропетровськ), "Собор для Бога" (2009, Москва); М. Шашкевича "Веснянка" 

(1987, Львів); А. Бортняка "Да или нет?" (1990, Одесса).  

Лауреат літературних премій ім. Д. Кедріна (2007), ім. П. Кононенка (2010), 

міжнародних фестивалів "Книга-2005" і "Книга-2006" (м. Харків), Всеукраїнського 

конкурсу російськомовних авторів (2005), дипломант Міжнародної літературної 

премії ім. Великого князя Юрія Долгорукого (2007), нагороджений Почесним 

дипломом Міжнародної Ради по книгам для дітей (IBBY). 

http://www.dniprolit.org.ua/books/i-polig-nash-narod
http://www.dniprolit.org.ua/books/book8
http://www.dniprolit.org.ua/books/sayevo_jar_ptitzi
http://www.dniprolit.org.ua/books/sayevo_jar_ptitzi
http://www.dniprolit.org.ua/books/nika
http://www.dniprolit.org.ua/books/tyrbina_chtoby_ne_zabyt
http://www.dniprolit.org.ua/books/turbina_stala_risovat
http://www.dniprolit.org.ua/books/zyty_vsuperech
http://www.dniprolit.org.ua/books/ratner_tajna_tvoego_lica
http://www.dniprolit.org.ua/books/ratner_tajna_tvoego_lica
http://www.dniprolit.org.ua/books/ratner_skerovanyj_u_majbuttja
http://www.dniprolit.org.ua/books/ratner_vtbrane_pavlychko
http://www.dniprolit.org.ua/books/ratner_gde_samyj_luchwyj
http://www.dniprolit.org.ua/books/ratner_sobor_dlja_boga
http://www.dniprolit.org.ua/books/ratner_vesnivka
http://www.dniprolit.org.ua/books/ratner_tak_chy_ni
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18.10.1917 

Сагал Борис Львович 

Американський  режисер кіно та телебачення. 

 

Народився у м. Катеринославі, нині м. 

Дніпропетровськ, У1930 році переїхав до Сполучених 

Штатів Америки. 

У США Борис Сагал навчався у Гарвардській школі 

права та Школі драматичного мистецтва Єльського університету. Кар'єру в кіно 

розпочав у 1950-х роках, з акторської діяльності, згодом став режисером 

телевізійних проектів та серіалів. Серед його робіт, зокрема, епізоди серіалів: 

«Ранковий театр», «Театр General Electric», «Зона сутінків», «Альфред Гічкок 

представляє», «Коломбо». 

Свій перший художній фільм, «Правоохоронці» (Th eCrimebusters), Сагал зняв у 

1962 році, широкому загалу став відомий за стрічкою «Людина Омега» (1971) — 

екранізацією роману Річарда Метісона «Я — легенда». 

Режисер загинув  22 травня 1981, році в Орегоні, внаслідок нещасного випадку під 

час зйомок телефільму «Третя світова війна». 

У доробку Бориса Сагала, як режисера, в цілому близько чотирьохсот робіт, серед 

них 11 художніх і 25 телевізійних фільмів. У трьох своїх телефільмах він виступив 

також і у ролі продюсера.  

19.10.1918 

Галич Олександр Аркадійович (справжнє прізвище — 

Гінзбург). 

Радянський поет, сценарист, драматург, автор і виконавець 

власних пісень. 

 

Народився в м. Катеринослав, нині — м. Дніпропетровськ. 

Навчався в Літературному інституті ім. А. М. Горького, та в 

Оперно-драматичній студії К. Станіславського, 

незабаром — у Театрі-Студії О. Арбузова та В. Плучека.  

З кінця 1950-х Галич починає складати пісні, виконуючи їх під власний 

акомпанемент на семиструнній гітарі і стає одним з найяскравіших представників 

жанру російської авторської пісні (поряд з В. C. Висоцьким і Б. Ш. Окуджавою). 

Цей жанр з появою магнітофонів набув величезну популярність. 

Надалі його пісні ставали все більш глибокими та політично гострими, що 

призвело до конфлікту з владою. Галичу було заборонено давати публічні 

концерти. Його не друкували, і не дозволяли випустити платівку. У 1971 р. Галич 

був виключений зі Спілки письменників СРСР, а в 1972 р. — із Спілки 

кінематографістів. Фактично після цього він був доведений до стану жебрацтва. 

У 1974 Галич був змушений емігрувати. У Мюнхені він якийсь час працював на 

радіостанції «Свобода». 

Потім оселився в Парижі, де трагічно загинув 15 грудня 1977 р. від удару 

електричним струмом. 

 

http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/1930
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%84%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/1950-%D1%82%D1%96
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%93%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%94&action=edit&redlink=1#_blank
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%93%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%94&action=edit&redlink=1#_blank
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE_%28%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%29
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/1962
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1#_blank
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF_%E2%80%94_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%28%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%29&action=edit&redlink=1#_blank
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/22_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/1981
http://cn.boxiy.com/wiki/uk/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1950-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1971
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1974
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
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Петров Віктор Платонович 

 

Український письменник, філософ, соціальний антрополог, 

літературний критик, археолог, історик і культуролог.  

 

Народився в м. Катеринослав (нині – м. Дніпропетровськ). 

 

В 1913 р. він закінчив Холмську чоловічу гімназію, а в 

1918 р. історико-філологічний факультет Київського 

університету. Петров отримав срібну медаль за свою 

дипломну роботу  і залишився в університеті як професорський стипендіат.  

Пізніше Петров працював в Етнографічній комісії Української Академії наук. 

Разом з Андрієм Лободою був редактором Етнографічного вісника (1925–1929) та 

головою Етнографічної комісії (1927–1933).  

Як етнограф, Петров написав декілька десятків статей на такі теми, як сонце у 

народних віруваннях українців, легенди про походження відьом, культ вогню та 

слов'янська міфологія.  

Як археолог був задіяний у розкопках Трипільської культури та ранніх 

слов'янських поселень.  

 

В 1941 році короткий час був директором Інституту українського фольклору.  

В кінці війни Петров опинився в Німеччині і був пов'язаний з Українським 

науковим інститутом в Берліні.  

Був одним із засновників Мистецького українського руху. 

Знаходячись в еміграції, Петров викладав етнографію на філософському факультеті 

Українського вільного університету в Мюнхені. 
 

Від 1956 р. він працював в Києві в Інституті археології.  

Петров вивчав скіфські пам'ятники та могильники антів. Писав про походження 

українського народу, скіфську мову та етнос. Також писав статті про Трипільську, 

Зарубинецьку та Черняхівську культури, про давніх слов'ян, скіфські та східно-

слов'янські імена, гідроніми, топоніми та опублікував записки Вікентія Хвойки про 

розкопки в Зарубинцях. 

 

Художні твори Петров підписував як В. Домонтович, а свої філософські твори 

писав  під псевдонімом — Віктор Бер. Цей псевдонім було вибрано не випадково. 

Він розшифровується як біологічний еквівалент рентгена.  

Петров був близьким з багатьма відомими письменниками та науковцями свого 

часу: Максимом Рильським, Миколою Зеровим, Юрієм Шевельовим та Михайлом 

Брайчевським. 

Разом з Валеріаном Підмогильним, Петров започаткував жанр українського 

інтелектуального роману, а також жанр романізованої біографії.. 

 

Помер в  8 червня 1969 р.  

http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/1913
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/1918
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%92%D0%A3%D0%90%D0%9D
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,_%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%A2._%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%83_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%83_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%85
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/1956
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%B8
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%27%D1%8F%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.nom.pw/wiki/1969
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23.10.1936 

Браславський Борис Якович 

Бард поет, композитор. 

 

 Народився в м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської 

області. 

На початку німецько-радянської  війни евакуйований в 

Магнітогорськ.  

Закінчив Саратовський сільсько-господарський 

інститут за фахом «агроном».  

Протягом 30 років працював учителем біології в 

середній школі. 

Дипломант Грушинського фестивалю авторської пісні, 

тричі лауреат Ільменського фестивалю авторської пісні. Засновник і перший 

президент Магнітогорського Клубу самодіяльної пісні. 

 З 1996 жив в м. Санкт-Петербург. 

Всі свої пісні Борис Браславський написав на власні тексти (за винятком однієї, 

написаної на вірші поета Владилена Машковцева). 

У 2005 році ансамбль "Білий день" випустив диск "Лийся, пісня", де виконує пісню 

"Дим" Бориса Браславського.  

Помер 28 жовтня 2012 року. 

  В 2013 році вийшов подвійний диск його пісень"Ласкаве багаття". 

 

25.10.1903 

Фільов Дмитро Сидорович 

Учений –агроном. 

Народився в с. Лозуватка П‘ятихатського району 

Дніпропетровської області. 

В 1922 р. закінчив Ерастівський сільськогосподарський 

технікум, в 1925 р.- Криворізький сільськогосподарський 

інститут. Тривалий час працював агрономом, з 1934 р. 

почав працювати в Інституті зернового господарства 

(пізніше Всесоюзний науково-дослідний інститут 

кукурудзи). Під керівництвом Д. С. Фільова і за його участю розроблено ефективні 

прийоми основного і весняного допосівного обробітку ґрунту, систему 

механізованого догляду за посівами з застосуванням механічних і хімічних 

прийомів боротьби з бур’янами.  

Д. С. Фільов є засновником сортової агротехніки кукурудзи.  

Вчений опублікував понад 200 статей в наукових збірниках і періодичних 

виданнях. Підготував більше 40 докторів і кандидатів сільськогосподарських наук. 

Діяльність вченого відзначено Державною премією. Він нагороджений трьома 

орденами Трудового Червоного Прапора. 

Помер 22 лютого 1994. 

http://www.people.su/ua/88677
http://www.people.su/ua/17020
http://www.people.su/ua/72739
http://www.people.su/ua/12684
http://www.people.su/ua/88677
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28.10.1927 

Шрейдер Юлій Анатолійович 

Математик, кібернетик і філософ. 

 

Народився в м. Дніпропетровськ. 

У 1946 р. закінчив механіко-математичний факультет 

Московського державного університету ім. М. В. 

Ломоносова. 

 Кілька років працював у різних наукових і навчальних 

математичних інститутах Москви.  Ю. А. Шрейдеру 

належать важливі результати в області обчислювальної техніки та інформатики.  

З 1970-х років Шрейдер починає серйозно займатися дослідженням актуальних 

проблем філософії. 1981 - захистив докторську дисертацію з філософії. 

З 1989 р. Ю. А. Шрейдер перейшов на постійну роботу в Інститут проблем 

передачі інформації Російської академії наук, і філософська проблематика стала 

для нього основною. 

Викладав в МГУ ім. М. В. Ломоносова на механіко-математичному факультеті та 

на відділенні структурної та прикладної лінгвістики філологічного факультету.  

Автор віршів, де яскраво і образно звучать філософські та теологічні теми.  

Помер 24 серпня 1998, у Москві. 

 

29.10.1906 

Гайсинович Абба Овсійович. 

Генетик та історик біології. 

 

Народився в м. Катеринослав, нині  м.Дніпропетровск. 

 

Освіту отримав у Московському університеті на біологічному 

відділенні фізико-математичного факультету (1928). Після 

вступив до аспірантури при університетській кафедрі 

генетики. Працював асистентом у Першому медичному 

інституті (м. Москва) і викладачем загальної біології. 

У 1934 р. у зв’язку з тяжкою хворобою (туберкульоз легенів) був змушений 

залишити експериментальну роботу; у 1934—1940 рр. працював у видавництвах 

«Биомедгиз» та Академії наук СРСР, разом із С. Соболем редагував книжкову 

серію «Класики біології й медицини».  

У 1941—1943 рр. перебував в евакуації в м. Новосибірську; у 1943 р. вернувся 

до Москви, працював ученим секретарем Комісії з історії біологічних наук. 

З 1948 р. ─ науковий співробітник Інституту історії природознавства й техніки 

Академії наук СРСР. 

Працював над питаннями історії біології й генетики. Брав участь у підготовці 

до видання праць видатних учених-біологів світу (К. Вольфа, Ч. Дарвіна, 

Г. Менделя, І. Мечникова, Ш. Нодена та ін.).  

 

Помер 30 липня1989 у Москві. 

http://www.people.su/ua/66385
http://www.people.su/ua/126132
http://www.people.su/ua/126133
http://www.people.su/ua/126133
http://www.people.su/ua/66385
http://m.traditio.wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://m.traditio.wiki/1998
http://m.traditio.wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru-wiki.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/1989
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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30.10.1936 

Астахова Поліна Григорівна 

 

 Українська гімнастка, п’ятикратна олімпійська чемпіонка.  

На Олімпійських іграх Астахова здобула 10 медалей: 5 

золотих, дві срібні й три бронзові. 

 

Народилась в м. Дніпропетровську.  
 

Займалася гімнастикою з 13 років. Після переїзду до 

Донецька вирішила піти зі школи та поступити до Донецького технікуму фізичної 

культури та спорту. 

  

В 1954 році вперше приймала участь у чемпіонаті СРСР. 

Виступати на світовому рівні почала з 1956 року, коли була наймолодшою 

участницею радянської  сбірної з гімнастики на Олімпіаді у Мельбурні. 

 

За виняткову грацію на Заході Астахову іменували «руською берізкою». Італійські 

журналісти на олімпійському турнірі в Римі навіть називали її Мадонною. 

Завершивши кар'єру гімнастки, Поліна Григорівна, починаючи з 1972 року 

працювала тренером збірної УРСР. У 2002 році Астахову включили до 

Міжнародної зали гімнастичної слави.  

 

Останні роки свого життя Астахова прожила в Києві.  

 

Померла від застуди 5 серпня 2005 року.  

 

 

Поліна Астахова зображена на поштовій марці СРСР, присвяченій IX Всесоюзній 

Спартакіаді школярів у Мінську. 

Гімнастка зображена у вправах на колоді по фотографії Льва Бородуліна, 

опублікованій в журналі «Огонёк», № 46, 1962 рік. 

 

Поліна Астахова (1964)        
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2002
https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
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Листопад 

            02.11.1961 

Гришко Віктор Васильович 

Радянський та український футболіст, воротар, 

футбольний тренер. 

 

Народився в м. Кривий Ріг. 

У футбол почав грати в команді «Спартак» 

Орджонікідзе (Дніпропетровська область), потім 

виступав за дублюючий склад київського «Динамо», 

харківський «Металіст», одеський «Чорноморець», 

турецький «Трабзонспор», «Миколаїв», овідіопольський «Дністер », одеський« 

СКА-Лотто ». Після завершення кар'єри гравця в 2001 році став тренером 

овідіопольського «Дністра», з 2004 року працював у тренерському штабі одеського 

«Чорноморця», 4 листопада 2008 року призначений головним тренером команди. У 

серпні 2009 відправлений у відставку. Також є головою федерації футболу Одеси. 

 

06.11.1855 

Яворницький Дмитро Іванович 

Український історик, археолог, етнограф, фольклорист, 

лексикограф, письменник, дослідник історії українського 

козацтва.  

 

Народився в с. Сонцівка на Харківщині в сім'ї сільського 

дяка. Початкову освіту здобув у рідному селі.  Потім 

вчився в Харківській духовній семінарії. 

 У 1881 році Яворницький з успіхом закінчив історико-філологічний факультет 

Харківського університету. Його вабили світські науки, особливо історія, 

література, мистецтво, що і  визначило подальші шляхи навчання та праці. У 1905 

році Земська управа і наукове товариство Катеринослава запросили Д. І. Явор-

ницького на посаду директора Музею старожитностей Катеринославської губернії. 

Як член Катеринославської вченої архівної комісії Яворницький плідно працював в 

галузі археографії та архівознавства. Підтримував діяльність катеринославської 

«Просвіти» як почесний її голова. 

 1920 року опублікував I том «Словника українськї мови» (А – К) як доповнення до 

чотиритомного «Словаря української мови» Б. Грінченка. Значну увагу приділяв 

упорядкуванню і виданню фольклорних записів (збірка «Малороссийские 

народные песни, собранные в 1875-1905 гг.»), написанню художніх творів («Наша 

доля – божа воля», «За чужий гріх», збірка поезій «Вечірні зорі». Крім того, у 1925-

1930 рр. Яворницький завідував науково-дослідною кафедрою українознавства, яка 

працювала при Катеринославському музеї. У тритомній «Історії запорозьких 

козаків» він вперше широко та грунтовно дослідив Запорізьку Січ, її історію та 

роль, яку вона відіграла своїм укладом життя як «козацька республіка». Новизна 

його дослідження полягає в тому, що в ньому висвітлюється історія Запорожжя від 

початку козаччини і до першої половини XVII ст.  

Помер 5 серпня 1940 року. 

http://www.people.su/ua/28348
http://www.people.su/ua/83027
http://www.people.su/ua/36511
http://www.people.su/ua/80374
http://www.people.su/ua/66722
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
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14.11.1924 

Коган Леонід Борисович 

 

Видатний скрипаль та педагог. Один з найяскравіших 

представників радянської скрипкової  школи. 

 

Народився в м. Катеринослав  (нині м. Дніпропетровськ) в 

сім'ї фотографа Бориса Семеновича та Софії Львівни Коган. 

Хлопчик рано розкрив свої музичні здібності і з 1933 року 

навчався в Москві, з 1936 - в Центральній музичній школі в 

класі А. І. Ямпільського. 

Йому було  ще тринадцять років, коли про нього заговорила Москва. У 

шістнадцять років 16 березня 1941 року блискуче зіграв скрипковий Концерт 

Брамса. У 1943 року Коган вступив у Московську консерваторію, після закінчення 

її його було залишено в аспірантурі. З 1944 - соліст Московської філармонії. 

Переможець першого Міжнародного конкурсу скрипалів імені королеви Єлизавети 

в Брюсселі (1951). З 1952 до кінця днів викладав в Московській консерваторії 

(професор з 1963). 

Леонід Коган був одним з найяскравіших представників радянської скрипкової 

школи, представляючи в ній «романтично - віртуозне» крило. 

  Іще з консерваторських років давав багато концертів, у тому числі — за 

кордоном. Скрипаля слухають у Франції та Швеції, Польщі й Болгарії, Англії й 

НДР, навіть Аргентині, Японії Нової Зеландії, і скрізь його зустрічає захоплений 

прийом. 

 Репертуар скрипаля включав усю відому скрипкову музику, а також твори 

сучасників: свої концерти для скрипки з оркестром Когану присвятили Андре 

Жоліве, Арам Хачатурян, Тихон Хрєнников, Кара Караєв. 

 Коган був неперевершеним виконавцем віртуозних скрипкових мініатюр і 

транскрипцій, у тому числі музики Нікколо Паганіні (у 1982 озвучив скрипку 

великого генія у фільмі «Нікколо Паганіні»).  

Виступав Коган і у складі ансамблів, в тому числі в тріо з Мстиславом 

Ростроповичем та Емілем Гілельсом. 

Маестро стверджував, що в художника не повинно бути двох однакових концертів, 

тому його виступи з естради сприймалися як вільні імпровізації, що включають у 

себе весь арсенал виразних засобів. Музикант не допускав невимогливого 

відношення до того, що робив, завжди був надзвичайно суворий до себе.  

Леонід Коган викладав у Московській консерваторії близько 30 років і вважав 

досить важливим постійне спілкування з молодими талановитими музикантами. З 

кожним учнем він працював індивідуально: «Талановитому учневі потрібно тільки 

не заважати, а всіляко допомагати виявити власне «я»,- говорив Коган. 

Помер 17 грудня1982 року. 

http://www.people.su/ua/38104
http://www.people.su/ua/54421
http://www.people.su/ua/49495
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5_%D0%96%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5_%D0%96%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD%D1%96
http://www.people.su/ua/84277
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81_%D0%95%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
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   14.11.1957 

  Шилов Андрій Адріанович 

  Український гітарист і композитор, громадський діяч, активіст  

Української екологічної асоціації «Зелений Світ»/ «Друзі Землі 

України». 

 

   Народився в м. Дніпропетровськ. 

   У 14 років почав займатися гітарою. З 1974 по 1979 рік вчився в   

Ленінградському музичному училищі ім. М.П. Мусоргського по 

класу гітари.  

З 1974 року А. Шилов викладає гітару в музичних школах, клубах, палацах 

культури.  

З 1993 року працює викладачем гітари в Дніпропетровському музичному училищі 

ім. М.І. Глінки. Виступає з концертами і дає майстер-класи в Україні, а також за 

кордоном. Бере участь в багатьох гітарних фестивалях. 

 

 Виконавська діяльність А. Шилова неодноразово отримувала високу оцінку в 

пресі (у тому числі і закордонній - англійський журнал "Classical Guitar"). 

З 1996 по 2001 Андрій вчився одночасно в двох університетах: Східно-

українському педагогічному університеті ім. Т. Шевченка (музично-педагогічний 

факультет) і Дніпропетровському національному університеті (філологічний 

факультет). 

 

У 1996 році Андрій вперше в Дніпропетровську виконав Концерт для гітари з 

оркестром Ейтора Віла-Лобоса з Дніпропетровським симфонічним оркестром.  

 

Часто виступає разом з іншими музикантами в дуетах, тріо і ін.  

 

Впродовж 15 років Андрій працює в дуеті з видатним баритоном Євгеном Шаля. 

Репертуар Андрія Шилова великий і  різноманітний. Він включає твори  

іспанських, латиноамериканських, європейських композиторів, а також сучасну 

зарубіжну і вітчизняну музику. 

 

 Андрій Шилов робить обробки популярної, народної і класичної музики для 

гітари. Три альбоми його обробок і варіацій були видані в Англії, 10 альбомів на 

Україні, один в Італії.  

 

Музикант збирає аудіо- і відеозаписи виконавців на класичній гітарі, а також 

музичні записи улюблених композиторів. У його колекції безліч платівок, CD-

дисків, аудіо і відеокасет.  

У музичній бібліотеці Андрія Шилова є майже всі гітарні твори таких 

композиторів як Х. Родріго, Х. Морель, А. Йорк, Ф. Морено-Торроба, А. Лауро, А. 

Тансман і багато інших.  

Також має відмінну нотну (гітарну) бібліотеку. 
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16.11.1938 

Свердлов Євген Давидович 

 

Народився в м. Дніпропетровськ. 

Біохімік, професор, член-кореспондент АН СРСР. 

У 1955 році закінчив середню школу зі срібною медаллю в 

Ставропольському краї, куди був евакуйований з матір'ю 

під час війни. Вчився на хімічному факультеті Московського університету. 

Працював в Інституті  біоорганічної хімії. 

У 2001 році Є. Д. Свердлов був удостоєний звання дійсного члена Німецької 

академії наук «Леопольдіна», у 2002 році - члена Європейської Академії наук. 

 З 1988 року по теперішній час - директор Інституту молекулярної генетики 

Російської Академії наук. З 1977 займається генноінженерний розробками . Їм 

клоновані гени, що кодують інтерферон людини, і отримані продукуючі його 

штами, на основі яких створено промислове виробництво ін'єкційного 

інтерферону. Здійснює роботи по створенню генноінженерних противірусних 

вакцин.  Основні дослідження - в галузі хімії нуклеїнових кислот. 

 

16.11.1977 

Баюл Оксана Сергіївна  

 

Українська спортсменка (фігурне катання).  

Перша олімпійська чемпіонка  незалежної України в 

зимових видах спорту (XVII Олімпійські зимові ігри, 

Ліллегаммер, Норвегія, 1994). Срібний призер чемпіонату 

Європи (1993), чемпіонка світу (1994).  

 

Оксана почала займатися фігурним катанням у 1982 році, в чотири роки.  

З 12-річного віку вона вже тренувалася на базі збірної країни в Новогорську. 

А в 16 років отримала своє перше «золото».  

Кар`єра Оксани Баюл переповнена курйозними і драматичними ситуаціями. 

В одному з перших виступів на міжнародних змаганнях, на Кубку Націй 

в листопаді 1992 року, 14-річна Оксана впала на стрибку з обертання, проте зуміла 

несподівано обіграти падіння танцювальними рухами, а потім виконала з третьої 

спроби потрійне сальто. 

У січні 1993 року дебютувала на чемпіонаті Європи і посіла друге місце. 

Сенсацію справила на чемпіонаті світу 1993 року, дебютантка відразу стала 

чемпіонкою світу.  

На Олімпіаді-94 виконала одну з кращих коротких програм в історії фігурного 

катання (на музику П. І. Чайковського). 

Потім Баюл переїхала жити в США.  

У 2010 році повернулася в Україну, вступила до Національного педагогічного 

університету імені Драгоманова в Києві на факультет «Тренерська робота».  

 

Почесний громадянин м. Дніпропетровська. 

http://www.people.su/ua/98683
http://www.people.su/ua/71050
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
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17.11.1919 

Дніпров Анатолій Петрович (справжне прізвище Міцкевич). 

Професійний військовий розвідник, журналіст, письменник-

фантаст. 

 

Народився в м. Катеринослав, нині м. Дніпропетровськ . 

Закінчив фізичний факультет МГУ. 

 Служив в Орській спецшколі в часи Другої світової війни.  

З лютого 1942 по липень 1943 рр. навчався на Військовому 

факультеті іноземних мов в м. Ставрополі. В якості військового 

перекладача приймав участь в підписанні капітуляції 

Німеччини. Після війни займався науковою журналістикою. 

З 1956 працював в Інституті металургії АН СРСР, потім - в Інституті світової 

економіки і міжнародних відносин АН СРСР. Був науковим редактором журналу 

«Техніка-молоді».  

З 1958 писав твори в жанрі наукової фантастики. 

Творчість А. Дніпрова :  "Рівняння Максвелла", "Світ, в якому я зник", "Формула 

безсмертя", "Пурпурна мумія", "Пророки», «Глиняний бог» та ін. У ряді творів 

письменник одним із перших  представив широкому читачеві увесь спектр тих 

соціальних  проблем, які принесли у світ кібернетика та «комп’ютеризація 

свідомості».  

Анатолій Дніпров - письменник, який з легкістю творив практично у всіх жанрах 

фантастики - від соціального памфлета та антиутопії до класичної «жорстокої» 

наукової фантастики.  

Помер у 1975 році, у Москві. 

 

22.11.1928 

Галочкін Валентин Андрійович 

Український скульптор. 

 

Народився в  м. Дніпропетровськ. 

Навчався в Художньому училищі Дніпропетровська.  

З 1949 по 1955 р. навчався в Київському художньому інституті 

на факультеті скульптури.  
 

Як найвидатнішого студента, Галочкіна відразу після 

закінчення інституту призначили головним художником Київського скульптурного 

комбінату, на цій посаді він залишався до 1959 року. 

 

У 1968 р. Валентин Галочкін став лауреатом премії Віденського фестивалю 

молодих художників. У 1960-х і 1970-х рр.. здійснив кілька поїздок до 

Великобританії, Франції, Єгипту і Греції.  

У 1986 р. у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС скульптор разом з сім'єю 

переїхав з Києва до Москви, а у 1999 р. емігрував до Німеччини.  

Помер 3 листопада 2006 року. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://www.people.su/ua/80897
http://www.people.su/ua/25703
http://www.people.su/ua/4896
http://www.people.su/ua/115431
http://www.people.su/ua/68223
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25.11.1899 

Йориш Володимир Якович 

 

Український композитор і диригент.  

 

Народився у місті Нікополь Катеринославської губернії, 

нині Дніпропетровська область. 

Батько, Яків Антонович, теж відрізнявся схильністю до 

музики. У Нікополі, в училищі він проводив народні 

читання, вечора самодіяльності. За його участю був 

організований хор, яким керував Петро Іванович 

Качайлов - тенор-аматор.  

Коли родина Йоришів переїхала до Катеринослава, Володимир вступив до гімназії, 

де працював його батько і отримав музичну освіту. 

В 1917 році закінчив Катеринославське музичне училище. 

 В 1924 році — музичний технікум. 

У 1928–1931 роках — головний диригент Першої пересувної української опери. 

Від 1931 року — диригент Дніпропетровського театру опери та балету. За його 

роботу в цьому театрі Володимиру Яковичу у 1932 році надається звання 

заслуженого артиста УСРР. Далі кар’єра музиканта веде його до Києва. 

Від 1934 року — диригент Київського театру опери та балету (від 1943 року — 

головний диригент). 

Нагороджений орденом «Знак Пошани». 

У 1945-му, на 46 році свого життя, Йориш помирає у Києві. Похований в Києві на 

Байковому кладовищі. 

Твори 

 Опера «Кармелюк» (за повістю Марка Вовчка, 1929) 

 Опера «Шевченко» («Доля поета», 1940) на сюжет п'єси Сави Голованівського. 

Поставлено в Київському театрі опери та балету. Це була перша спроба втілення 

на оперній сцені образу Тараса Шевченка. 

 Балет «Бісова ніч» (1944). 

 Оркестрова музика. 

 Музика до театральних вистав. 

 Музична редакція опер:  

«Наталка Полтавка» Миколи Лисенка, 

«Запорожець за Дунаєм» Семена Гулака-Артемовського. 

Музика до фільмів:  

 «Наталка Полтавка» (1936) 

 «Запорожець за Дунаєм» (1937) Івана Кавалерідзе. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1924
https://uk.wikipedia.org/wiki/1928
https://uk.wikipedia.org/wiki/1931
https://uk.wikipedia.org/wiki/1931
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/1934
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1943
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1944
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA-%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1936%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/1936
https://uk.wikipedia.org/wiki/1937
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B5_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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27.11.1960 

Заржицька Еліна Іванівна 

 

Народилася. у м. Дніпропетровськ. 

 Здобула освіту в Національному гірничому університеті, 

Дніпропетровському обласному інституті патентознавства. 

Постійний член журі Міжнародного фестивалю дитячого 

мистецтва "Чарівна книжка". Керівник секції літератури для 

дітей та юнацтва "Джерело" при ДОО Національної спілки 

письменників України. Автор і керівник проекту "Аудіокнига “Письменники 

Дніпропетровщини – шкільним бібліотекам” (2012) разом із Наталією Дев'ятко і 

Фіделем Сухоносом.  

Переможець міжрегіонального конкурсу "Письменники-малюкам" (1997), 

нагороджена особливою відзнакою Журі Третього Всеукраїнського конкурсу 

сучасної радіоп’єси "Відродимо забутий жанр" (2010). 

 Лауреат Дніпропетровського міського конкурсу-фестивалю молодіжних та 

дитячих театрів "Новорічна феєрія" (2009, як автор лібрето "Пригоди Морського 

Коника").  

Лауреат літературної премії ім. Олеся Гончара Всеукраїнського щомісячника 

"Бористен" (2010, Дніпропетровськ). 

Дипломант Всеукраїнського конкурсу "Коронація слова" за роман для дітей 

"Китеня Тимко і Капітан Теревенько" (2011,), міського конкурсу "Сузір’я муз 

Дніпропетровська" у номінації "Кращий мистецький твір для дітей" (2012).  

Призер конкурсу оповідань від журналу "Склянка Часу*Zeitglas" 

(2012), переможець конкурсу «Люби ближнього свого – як самого 

себе» відеопроекту «З Любов’ю до дітей» (2012). 

 Переможець Всеукраїнського літературного конкурсу ім. Леся Мартовича (І місце 

у номінації «Новелістика»). 

За її лібрето композитор Валентина Фалькова написала і здійснила постановки 

музичних спектаклів "Як тітонька Жабка на ринок ходила" та "Пригоди Морського 

Коника". Дипломант регіонального конкурсу "Композитори – дітям і юнацтву" 

(2007, її вірш "Ми збираємо гриби" покладено на музику членом Асоціації 

композиторів Дніпропетровського відділення Національної Всеукраїнської 

музичної спілки Оленою Швець-Васіною). 

За мотивами казки Еліни Заржицької "Як черепаха Наталка до школи збиралася" 

створено мультфільм.  

Член Національної Спілки письменників України. Член Національної Спілки 

журналістів України. 

Пише казки, пригодницькі та історичні повісті для дітей молодшого та середнього 

шкільного віку. Співавтор збірника "Книжкова веселка: Дитячі письменники 

рідного краю" (2009), книги "Сяєво жар-птиці: Антологія літератури для дітей та 

юнацтва Придніпров'я (1883-2008)" (2009). Співавтор аудіокниги “Письменники 

Дніпропетровщини – шкільним бібліотекам” (2012). У 2015 році отримала               

ІІ премію в номінації "Проза для дітей старшого віку та юнацтва" ІІІ Міжнародного 

конкурсу на кращий твір для дітей "Корнійчуковська премія". 

http://www.youtube.com/watch?v=hJZBZ-mm1IE
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Грудень 

17.12.1951 

Кравченко (Девіль) Олександра Петрівна  

 

Народилась в м. Дніпропетровськ. 

Закінчила Дніпропетровський металургійний інститут. 

Працювала в Управлінні енергетичних служб і організацій 

Міністерства чорної металургії, де займалась питаннями 

енергозбереження. Але коло її інтересів не обмежувалося 

точними науками. Серйозне захоплення літературою і історією поступово 

перетворилося для неї на другу професію. Публікувати художні твори в 

періодичній пресі почала з 1986 р. Перша книга вийшла друком в 1998 р.  

Лауреат літературної премії ім. Валеряۥна Підмогильного. Нагороджена премією 

Дніпропетровської обласної організації ветеранів України за книги "Приговор из 

прошлого" та "Фатальный ливень", Почесним дипломом Міжнародної Ради по 

книгам для дітей і юнацтва (IBBY) за книгу "Амазонки Дніпра". Дипломант 

регіонального конкурсу "Натхненний дует Придніпровя2008) "ۥ р., її вірш 

"Амазонка Днепра" покладено на музику членом Асоціації композиторів 

Дніпропетровського відділення Національної музичної спілки Оленою Швець-

Васіною). Нагороджена дипломами Дніпропетровської облдержадміністрації за 

участь в журі фестивалю "Чарівна книжка" і роботу з талановитою молоддю. 

Член Національної Спілки письменників України .Активний учасник секції 

літератури для дітей та юнацтва "Джерело" при ДОО Національної спілки 

письменників України. Письменниця працювала в жанрі історико-пригодницького 

роману, соціально-психологічного роману на сучасну тематику, а також авторських 

новел-легенд для дітей і юнацтва. У своїх творах поєднувала змістовність з цікавим 

сюжетом, привертала увагу читачів до морально-етичних проблем, до історії і 

культурної спадщини народу. Співавтор книг"Шлях у три покоління: Антологія 

прози Придніпровя(2005) "ۥ, "Рідне місто моє" (2006), "Люди і долі" (2008),  

"Сяєво жар-птиці: Антологія літератури для дітей та юнацтва Придніпровя(2009) "ۥ,  

збірника "Книжкова веселка: Дитячі письменники рідного краю" (2009). 

Співавтор аудіокниги “Письменники Дніпропетровщини – шкільним бібліотекам” 

(2012,). Померла у 2012 році. 

Автор книг: 
 "Тайна преображення" (1998),  

 "Фиалковый цвет мести" (1998),  

 "Муж во временное пользование" (2000),  

 "Киевская невеста" (2000), 

 "Дарю вечную молодость" (2001), 

 "Суженый Марии" (2003),  

 "Изумрудное сердце" (2003), 

 "Приговор из прошлого" (2003), 

 "Опасное наследство" (2003), 

 "Озеро страха" (2004),  

 "Амазонки Дніпра"(2006),  

 "Кольцо надежды"(2006),  

 "Пороги любви и Днепра" (дилогія) 

(2004),  

 "Тернистий шлях понад Дніпром" (2000),  

 "Фатальный ливень" (2005), 

 "Мечтать не вредно" (2008), 

 "Перстень Дарины" (2008), 

 "Оберег волхвов" (2009), 

 "Чужой клад" (2010),  

 "Королева Таврики" (2011),  

 "Письмо Софьи" (2012),  

 "Корсари Таврики" (2013). 
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