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Передмова 
 

Питання визначення ціннісних ознак документів Національного 

архівного фонду (НАФ) є важливою проблемою українського архівознавства. 

Виокремлення певних категорій документів НАФ, що мають виняткову 

історичну та культурну цінність зумовлено необхідністю забезпечення 

особливого порядку їх обліку, зберігання та користування ними. Від 1990-х 

років архівні установи України проводять роботу щодо виявлення унікальних 

документів НАФ. Ця робота пов’язана з формуванням Державного реєстру 

національного культурного надбання (затверджений Постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 серпня 1992 р. № 466), до складу якого включають 

унікальні об’єкти матеріальної та духовної культури, в тому числі унікальні 

документальні пам’ятки: унікальні акти державності, інші важливі архівні 

матеріали, кіно-, фото- і фонодокументи, давні рукописи, рідкісні друковані 

видання1. 

Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» 

визначає унікальний документ як документ НАФ, що становить виняткову 

культурну цінність, має важливе значення для формування національної 

самосвідомості українського народу і визначає його вклад у всесвітню 

культурну спадщину2. У Національному стандарті України ДСТУ 2732:2005 

«Діловодство та архівна справа. Терміни та визначення понять» подано таке 

визначення унікального архівного документу (унікальної документальної 

пам’ятки) – це визначена експертизою категорія цінності архівного 

документа, що має виняткове значення для історії держави та суспільства, і 

аналоги якого за документною інформацією і (або) зовнішніми ознаками 

                                                
1 Про затвердження «Положення про державний реєстр національного культурного надбання»: постанова 
Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1992 р. № 466 // Збірник постанов Уряду України. – 1992. – № 9. – 
Ст. 220. 
2 Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993 р. № 3814–ХІІ // 
Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 15. – Ст. 86. 
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документа відсутні3. Загальні принципи та методика віднесення документів 

НАФ до унікальних визначені «Порядком віднесення документів НАФ до 

унікальних, їх обліку та зберігання»4 та «Методикою віднесення документів 

НАФ до унікальних»5. Державні архівні установи здійснюють роботу щодо 

виявлення унікальних документів НАФ, описування та укладення 

анотованого переліку унікальних документів. Анотовані переліки передають 

до Державної архівної служби України для їх погодження Центральною 

експертно-перевірною комісією (ЦЕПК) та внесення до розділу «Унікальні 

документи Національного архівного фонду» Державного реєстру 

національного культурного надбання. 

Відповідно до «Методики ...» критеріями віднесення документів НАФ 

до унікальних є критерії походження, змісту та зовнішніх ознак документа. 

За критерієм походження документів, унікальність документа НАФ, 

створеного фізичною особою, визначається масштабами і значущістю 

діяльності особи у економічному, суспільно-політичному, науковому і 

культурному житті суспільства. За критеріями змісту, документ НАФ може 

бути віднесений до унікальних за ознакою наявності в документі маргіналій, 

резолюцій, підписів, а також самі твори, особові документи, оформлені 

рукописним способом всесвітньо відомими особами. Архівні установи, які 

проводять виявлення унікальних документів, та Державна архівна служба 

України, яка погоджує віднесення документів до унікальних, потребують 

чіткого визначення терміна «всесвітньо відома особа» та переліку всесвітньо 

відомих осіб, який може застосовуватися під час виявлення документів, що 

можуть бути визнаними унікальним. 

                                                
3 Діловодство й архівна справа: терміни та визначення понять: ДСТУ 2732:2004 / Розробники: О. Загорецька, 
Л. Драгомірова, Л. Кузнєцова, С. Кулешов (кер.), С. Лозова, А. Маньковський, Н. Христова, А. Шурубура. – 
Чин. від 01.07.2005. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – С. 11. 
4 Порядок віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання 
[Електронний ресурс]: затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року 
№ 1004. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1004-2007-п. – Назва з екрана. 
5 Методика віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних [Електронний ресурс]: 
затверджена наказом Державного комітету архівів України від 19 лютого 2008 р. № 34. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0202-08. – Назва з екрана. 
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Згідно «Методики віднесення документів Національного архівного 

фонду до унікальних» для віднесення документа НАФ до унікальних 

важливо застосовувати комплекс критеріїв. Наявність в документі підпису 

або автографа всесвітньо відомої особи не завжди є достатнім критерієм для 

віднесення документа до унікальних. 

При укладанні Переліку та встановленні загальних критеріїв 

визначення всесвітньо відомих осіб важливе значення має вивчення досвіду 

підготовки енциклопедичних видань, біографічних довідників та 

застосування в процесі підготовки таких видань критеріїв відбору осіб. 

У працях першого директора Інституту біографічних досліджень, 

доктора історичних наук, професора В. Чишка, присвячених методичним 

засадам підготовки «Українського біографічного словника» (УБС), значна 

увага приділялась проблемам визначення критеріїв відбору осіб до словника. 

При відборі персоналій до УБС важливе значення мають інформативні та 

джерелознавчі критерії (згадування про особу у важливих письмових і усних 

джерелах – літописах, актових джерелах, генеалогічних довідниках, 

періодичній пресі, мемуарних творах тощо). Використовуючи досвід 

діяльності Біографічної комісії ВУАН 1918–1933 рр., В. Чишко запропонував 

поділити персоналії на три умовні категорії, залежно від їх впливу на 

історичний та культурний процес: персоналії світового, 

загальнонаціонального, регіонального значення6. Перша категорія персоналій 

може бути співвіднесена з поняттям «всесвітньо відома особа». Важливі 

питання визначення критеріїв відбору осіб до біографічних довідкових 

видань розглядались у монографії провідного наукового співробітника 

Інституту біографічних досліджень С. М. Ляшко7. Автор виокремлює ряд 

методичних принципів, які використовують під час формування 

персонального складу біографічного видання (національний, хронологічний, 

                                                
6 Чишко В. С. Сучасні проблеми підготовки українського біографічного словника // Українська 
біографістика: зб. наук. пр. – К., 1996. – Вип. 1. – С. 10–18. 
7 Ляшко С. М. Українські біографічні довідкові видання ХІХ–ХХ століття: історичні та теоретико-методичні 
засади / НАН України, НБУВ ім. В. І. Вернадського НАН України, Ін-т біогр. дослідж. – Запоріжжя : Дике 
Поле, 2010. – С. 139–151. 
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територіальний, рейтинговий, тематичний, галузевий тощо). Проблемам 

оцінки наукових досягнень вчених присвячено публікації В. Б. Гасилова8. 

Критерії оцінки значущості особи при проведенні експертизи цінності 

документів особового походження запропоновані у методичних посібниках 

«Робота з документами особового походження» (2009); «Застосування 

принципів і критеріїв експертизи цінності документів на сучасному етапі» 

(2009)9. Проблеми типології особистості в залежності від масштабу її 

діяльності розглядались в працях українських філософів Л. Губерського, 

В. Андрущенка, М. Михальченка. Вчені виділяють та характеризують три 

категорії особистості: рядову, історичну, видатну. Історична особистість – це 

людина, що залишила певний слід в історії життя народу і культури, держави 

і людства. Діяльність історичної особистості може мати позитивний, 

негативний і суперечливий характер, завдяки чому вона залишає про себе 

світлу чи ганебну пам’ять або ж таку, яку однозначно визначити досить 

складно. Видатна особистіть, на думку вчених, своїми вчинками, творчістю, 

справами здобула позитивну суспільну оцінку, прискорила прогресивний рух 

об’єктивного суспільно-історичного процесу. Ними не народжуються, а 

стають завдяки прогресивній діяльності у певних сферах суспільного життя, 

об’єктивним обставинам, їх збігу і відповідним особистісним якостям10. 

Проблема встановлення критеріїв для визначення значущості особи 

залежно від її впливу на історичні та культурні процеси, залишається 

недостатньо дослідженою в історіографії. Немає також чіткого та 

загальноприйнятого визначення терміна «всесвітньо відома особа». 

                                                
8 Гасилов В. Б. Об оценке научного вклада ученого – героя биографии // Человек науки. – М., 1974. – С. 133–
139; Гасилов В. Б. Восприятие и оценка научных достижений // Социально-психологические проблемы 
науки. – М., 1973. – С. 59–95. 
9 Робота з документами особового походження [Електронний ресурс]: метод. посіб. / Держкомархів України, 
УНДІАСД ; авт.-уклад.: Л. О. Драгомірова, І. М. Мага, З. О. Сендик, К. Т. Селіверстова, Н. М. Христова. – 
К., 2009. – С. 8–11. – Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua/doc/doc_osob_pohod.metod_rec.pdf. – 
Назва з екрана; Застосування принципів і критеріїв експертизи цінності документів на сучасному етапі 
[Електронний ресурс] : метод. рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД ; уклад.: К. Т. Селіверстова 
(кер. теми), Л. В. Андрієвська, М. В. Ковтун, Н. М. Христова. – К., 2009. – 39 с. – Режим доступу: 
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/2009-metod_seliverst.pdf. – Назва з екрана. 
10 Губерський Л. В. Культура. Ідеологія. Особистість : методолого-світоглядний аналіз / Л. В. Губерський [та 
ін] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т соціол. НАН України, Ін-т вищ. освіти АПН України. – К. : 
Знання України, 2002. – С. 63–65. 
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Пропонуємо, для застосовування при виявленні документів, які можуть 

бути визнані унікальними, таке визначення терміну «всесвітньо відома 

особа»: 

Всесвітньо відома особа – особа, що зробила вагомий внесок в історію 

людства, розвиток суспільства, окремих сфер його діяльності (державну, 

суспільно-політичну, культурно-освітню, наукову тощо) та значущість цього 

внеску визнана світовою спільнотою. 

До Переліку також включені видатні особи, діяльність яких мала 

визначальне значення для української історії, науки, культури, мистецтва, 

освіти, формування національної самосвідомості українського народу тощо. 

До Переліку включені такі категорії всесвітньовідомих осіб, документи 

яких зберігаються в українських архівах: 

– українські діячі (діячі українського та неукраїнського походження, 

які вплинули на розвиток української державності, науки, культури, 

мистецтва, освіти та інших сфер діяльності суспільства); 

– діячі, які походили з України та відіграли значущу роль в історії 

інших країн і народів; 

– іноземні діячі, які відіграли значущу роль в історії України та 

діяльність яких пов’язана з Україною; 

– іноземні діячі, діяльність яких не пов’язана з Україною, але їх 

документи зберігаються в українських архівах; 

– особи, автографи яких можуть бути віднесені до унікальних за 

сукупністю ознак. 

Для багатьох діячів української історії було притаманне явище 

подвійної національної та культурної ідентичності, тому така систематизація 

є певною мірою умовною, окремі особи можуть бути віднесені до кількох 

категорій. 

Відомості про іноземних діячів, діяльність яких не пов’язана з 

Україною, включено до Переліку за даними довідкових видань по фондах 

архівів. 
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Хронологічні рамки життя та діяльності осіб, які включені до Переліку 

датовані від 1501 р. (згідно «Методики віднесення документів Національного 

архівного фонду до унікальних», до унікальних документів за 

характеристикою «час створення» відносяться усі оригінали документів, 

створені до XVI ст.) до початку ХХІ ст. 

Для визначення всесвітньо відомих осіб були комплексно застосовані 

такі критерії: 

– історико-культурна значущість особи у розвитку суспільства, 

окремих сфер його діяльності, міжнародний характер діяльності особи, її 

вплив на історичні, політичні події світового рівня; 

– визнання фахівцями у певній сфері людської діяльності (державній, 

суспільно-політичній, культурно-освітній, науковій тощо) світового значення 

діяльності особи; 

– важливими ознаками всесвітнього значення діяльності особи є 

започаткування нею нових напрямків в науці, мистецтві та інших галузях 

людської діяльності; розроблення нових наукових теорій, наявність наукових 

відкриттів чи винаходів світового рівня, створення наукових або мистецьких 

шкіл; створення всесвітньовідомих творів мистецтва; 

– відзначення особи відомими міжнародними преміями (Премія Миру, 

Нобелівська премія, премія Вольфа, відзнаки ЮНЕСКО (премія Моцарта) 

тощо); 

– відзначення пам’яті про особу на міжнародному рівні (зокрема, в 

календарі міжнародних пам’ятних дат ЮНЕСКО); 

– наявність статті про особу в провідних міжнародних та національних 

енциклопедіях, довідкових виданнях («Encyclopaedia Britannica», «Brockhaus 

Enzyklopädie», «Grand Larousse encyclopédique», «Enciclopedia Italiana», 

«Большая советская энциклопедия», тощо); 

– індекс цитування – один із показників, який оцінює вплив вченого 

або організації на світову науку, визначає якість проведених наукових 

досліджень та широко використовується в усьому світі; 
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– наявність перекладів творів особи іноземними мовами. 

– наявність мистецьких творів особи у провідних музеях та мистецьких 

галереях світу. 

Джерелами для виявлення інформації про всесвітньо відомих осіб 

стали вітчизняні та зарубіжні енциклопедичні та довідкові видання: 

«Енциклопедія Сучасної України», «Енциклопедія історії України», 

«Матеріали до “Українського біографічного словника”», «Encyclopaedia 

Britannica», «Brockhaus Enzyklopädie», «Grand Larousse encyclopédique», 

«Enciclopedia Italiana», «Большая советская энциклопедия»; галузеві 

біографічні та біобібліографічні довідники («Українська літературна 

енциклопедія», «Музыкальная энциклопедия»)); бюлетені ЮНЕСКО; архівні 

довідники; публікації та огляди документів НАФ та ін. 

Структура описової статті в Переліку включає відомості про прізвище, 

ім’я, по батькові особи, дати життя, місце народження та смерті, дефініцію, 

короткі біографічні відомості, описання внеску особи в певну сферу 

діяльності суспільства. Структура Переліку включає такі розділи: Вступ; 

Загальні положення; Перелік осіб, який складається з таких підрозділів: 

українські діячі;  діячі, які походили з України та відіграли значущу роль в 

історії інших країн і народів; іноземні діячі, які відіграли значущу роль в 

історії України та діяльність яких пов’язана з Україною; іноземні діячі, 

діяльність яких не пов’язана з Україною, але їх документи зберігаються в 

українських архівах; особи, автографи яких можуть бути віднесені до 

унікальних за сукупністю ознак; іменний покажчик; список скорочень; 

список джерел та літератури; додаток. В межах підрозділів статті подано за 

алфавітом прізвищ осіб. До Переліку за формальними ознаками включено 

персоналії глав держав, до складу яких входила територія сучасної України 

(Гетьманщина, УНР, ЗУНР, Карпатська Україна, Велике князівство 

Литовське, Річ Посполита, Російське царство, Російська імперія, СРСР, 

Австрія, Австро-Угорщина, Османська імперія). 
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У Додатку подано перелік всесвітньо відомих осіб, систематизований 

за архівними установами, які зберігають їх автографи. Перелік всесвітньо 

відомих осіб у Додатку укладений за довідковими виданнями по фондах 

архівних установ та є орієнтовним. 
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Загальні положення 
 

1.1. «Перелік всесвітньо відомих осіб, інформація про яких може 

міститися в унікальних документах Національного архівного фонду» (далі – 

Перелік) розроблено відповідно до Закону України «Про Національний 

архівний фонд та архівні установи», «Порядку віднесення документів 

Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання», 

«Методики віднесення документів Національного архівного фонду до 

унікальних» та інших нормативно-правових актів, що стосуються 

нормативного забезпечення діяльності архівних установ України, які 

зберігають документи НАФ. 

1.2. Мета роботи – дати визначення терміна «всесвітньо відома особа», 

та укласти перелік всесвітньо відомих осіб, відомості про яких можуть 

міститися в унікальних документах Національного архівного фонду, із 

описанням внеску особи в світову історію, культуру, науку та інші сфери 

діяльності людини. 

1.3. Перелік не є нормативним документом та має рекомендаційний 

характер. Архівні установи на основі представлених у Переліку критеріїв 

визначення всесвітньо відомих осіб можуть доповнювати Перелік. 

1.4. Перелік призначений для застосування архівними установами 

України, які зберігають документи НАФ та особами, які здійснюють 

виявлення документів, що можуть бути віднесені до унікальних, та при 

погодженні переліків унікальних документів ЦЕПК Укрдержархіву. 

1.5. У Переліку терміни вживаються відповідно до ДСТУ 2732:2004. 
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Перелік осіб 

 
1. Українські діячі 
 
Амосов Микола Михайлович (19 (6) грудня 1913, с. Ольхово, нині Вологодської 

обл., Росія, затоплено Рибінською ГЕС – 12 грудня 2002, Київ) – український лікар-хірург, 
учений в галузі медицини, біокібернетики; директор Інституту серцево-судинної хірургії, 
один із основоположників легеневої й серцевої хірургії в Україні та СРСР.  

Засновник і керівник Інституту серцево-судинної хірургії в Києві. Член-
кореспондент Академії медичних наук СРСР(1961). Академік АН УРСР (1969, від 
1991 р. – АН України, від 1994 р. – НАН України), академік Академії медичних наук 
України (1993). Заслужений діяч науки (1959), Герой Соціалістичної Праці (1973). 
Лауреат Ленінської премії (1961), Державної премії УРСР (1978, 1988) та України (1997). 

Від 1952 р. жив в Києві. 1953 р. захистив докторську дисертацію «Пневмоектомії і 
резекції легень при туберкульозі». Працював зав. клініки легеневої хірургії в 
Українському інституту туберкульозу та грудної хірургії. Під його керівництвом із 
середини 1950-х рр. почалася розробка методів хірургічного лікування пороків серця. Від 
1969 р. керував відділенням біокібернетики Інституту кібернетики АН УРСР. Від 1983 р. – 
директор Інституту серцево-судинної хірургії Академії медичних наук СРСР (нині 
Інститут серцево-судинної хірургії Академії медичних наук України). Розробив нові 
методи хірургічного лікування захворювання легенів, серця, питання штучного 
кровообігу, фізіології серця, регулювання функцій внутрішніх органів, медичної та 
біологічної кібернетики. Сконструював кілька унікальних медичних приладів. Уперше в 
світі запровадив протитромбічні протези серцевих клапанів, розробив апарати штучного 
кровообігу, вперше в СРСР виконав протезування мітрального клапана. Автор понад 
600 наукових праць й кількох літературно-публіцистичних творів. 100-ліття з дня 
народження М. Амосова включено в список пам’ятних дат на 2013 р., які відзначались 
ЮНЕСКО. У 2008 р. він був визнаний другим після Ярослава Мудрого великим українцем 
за результатами опитування громадської думки «Великі українці». 

 
Антонов Олег Костянтинович (25 січня (7 лютого) 1906, с. Троїця, нині смт 

Троїцьке Московської обл., Росія – 4 квітня 1984, Київ) – один із провідних 
авіаконструкторів СРСР. Доктор технічних наук, академік АН УРСР і АН СРСР, Герой 
Соціалістичної Праці, заслужений діяч науки і техніки Української РСР. Удостоєний 
Золотої медалі імені А. Н. Туполєва Академії наук СРСР (1979). 

Від 1933 р. – головний конструктор планерного заводу в Тушино (Москва), створив 
близько 30 типів планерів, у тому числі і серійні. В 1938–1940 рр. Антонов працює 
провідним інженером в ДКБ (дослідно-конструкторське бюро) О. С. Яковлєва. В 1943–
1946 рр. О. Антонов – 1-й заступник головного коструктора ДКБ Яковлєва. 1945–1946 рр. 
начальник філіалу цього ДКБ у Новосибірську. З 1946 р. головний конструктор ДКБ 
(1952 р. перенесено в Київ), що було організоване на базі цієї філії (нині АНТК ім. 
О.Антонова). У 1967–1984 рр. генеральний конструктор. 

Впродовж 1950-х рр. КБ Антонова спроектовано і побудовано багатоцільовий літак 
короткого зльоту і посадки АН-14, пасажирський АН-10 (в серед. 1960-х рр. — 
рекордсмен за кількістю перевезених пасажирів, вантажів і пошти на один літак на рік в 
СРСР) і транспортний АН-12. 1960–1970 рр. під керівництвом О. Антонова запущено у 
виробництво перший у світі широкофюзеляжний транспортний літак для далеких 
повітряних перевезень важких великогабаритних вантажів і техніки АН-22 («Антей»), 
колектив конструкторів відзначений Ленінською премією (1974); реактивний АН-72 
створено для експлуатації на аеродромах з обмеженою довжиною смуги. Остання 
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розробка Антонова – найбільший у світі 4-моторний транспортний літак АН-124 
«Руслан». 

У 1997 році НАН України була заснована Премія НАН України імені 
О. К. Антонова, яка вручається Відділенням механіки НАН України за видатні досягнення 
в галузі технічної механіки та літакобудування. 1999 р. за видатні досягнення в створенні 
літаків ім’я О. К. Антонова занесено до Міжнародної аерокосмічної зали Слави 
Аерокосмічного музею м. Сан-Дієго (Каліфорнія, США). 

 
Антонович Володимир Боніфатійович (18(6) січня 1834, містечко Махнівка, нині 

с. Комсомольське Козятинського р-ну Вінницької обл. – 21(8) березня 1908, Київ) – 
історик, археолог, археограф, етнограф, нумізмат та громадсько-політичний діяч. 
Співорганізатор Київської Громади. Член-кореспондент Петербурзької АН (1902). 
Створив київську школу істориків, що підготувала ґрунт для розвитку сучасної 
української історичної науки. Був одним із засновників та головою Історичного 
товариства Нестора-літописця. Навчався на медичному (1856–1860) та історико-
філололгічному факультеті Київського університету (1856–1860). У 1864–1880 рр. – 
головний редактор «Тимчасової комісії для розгляду давніх актів». За час роботи в комісії 
зібрав, зредагував та видав 9 томів «Архива Юго-Западной России». Створив українську 
археологію як науку, розробивши нову методику ведення розкопок. Учасник багатьох 
загальноросійських археологічних з’їздів, міжнародного археологічного конгресу в 
Лісабоні (1880). Брав активну участь у роботі Пдівденно-Західного відділу Російського 
географічного товариства, Докторську дисертацію «Очерк истории Великого княжества 
Литовского до смерти Ольгерда» (1878) захистив у Київському університеті. З 1878 р. 
професор Київського університету. У 1880–1883 рр. – декан історико-філологічного 
факультету Київського університету. Став одним з ініціаторів заснування першого в 
Україні історичного журналу «Киевская старина» (1882), активно співпрацював у ньому. 
Як політик-культурник В. Антонович був одним з ідеологів «європейськості» 
українського народу, причому з огляду не на географічне розташування та проблеми 
етногенезу, а на необхідну орієнтацію подальшого розвитку. 

 
Апостол Данило Павлович (14(4) грудня 1654, с. Сорочинці, нині с. Великі 

Сорочинці Миргородського р-ну Полтавської обл. – 29(17) січня 1734, там само) – 
військовий і державний діяч, гетьман Лівобережної України (1727–1734). Миргородський 
полковник (1682–1686, 1693–1727). Брав активну участь у Північній війні 1700–1721 рр. 
Брав участь у Прутському поході 1711 р. та Перському поході 1722 р. як наказний 
гетьман. У роки правління Малоросійської колегії (1722–1727) відстоював автономні 
права Гетьманщини. 1727 р. обраний гетьманом Лівобережної України. У своїй діяльності 
керувався нормами «Рішительних пунктів» 1728 р. Петра II, які значно обмежували 
автономний статус Гетьманщини; правив під наглядом царського міністра (резидента). Як 
гетьман Д. Апостол багато зробив для впорядкування місцевої адміністрації, 
реформування системи судочинства, ліквідації зловживань у користуванні державним 
земельним фондом (т. зв. ранговими маєтностями), розвитку зовнішньої торгівлі України. 

 
Архипенко Олександр Порфирович (30 травня (11 червня) 1887, Київ – 25 

лютого 1964, Нью-Йорк) – український та американський скульптор і художник, один із 
основоположників кубізму в скульптурі. Почесний член Об’єднання Мистців Українців в 
Америці (ОМУА) та дійсний член Американської Академії Мистецтва і Літератури. 

Від 1908 р. працював у Парижі, 1921–1923 рр. – у Берліні, 1923 р. переїхав до 
США. Відкрив школу пластики у Нью-Йорку, викладав у Чиказькій школі індустріальних 
мистецтв та університеті в м. Канзас-Сіті. Родоначальник кубізму в скульптурі 
(«Боксери», 1914; «Солдат іде», 1917), працював у манері конструктивізму, 
абстракціонізму та ін. новітніх мистецьких течій («Жінка», 1918; «Жозефіна Бонапарте», 
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1935; «Заратустра», 1948; «Балерина», 1957). Створив новий різновид різьби – т. зв. 
скульптомалярство: «Купальниця», 1915; «Жінка, що стоїть», 1919); відкрив і обґрунтував 
принципи рухомого малярства, сконструював особливий механізм – «архипентуру». 
Творчість Архипенко мала великий вплив на розвиток модерністського мистецтва, у т.ч. 
архітектури та дизайну в країнах Європи та Америки. У 1920–1930-х рр. брав участь у 
художніх виставках в Україні, працював над пам’ятником Т. Шевченка, І. Франку, кн. 
Володимиру Святославовичу для парку в Чикаго. За життя Архипенка відбулося 130 його 
персональних виставок. Твори Архипенка зберігаються в багатьох музеях світу: Центр 
Помпіду в Парижі, музей Modern Art та галерея Соломона Гугенгайма в Нью-Йорку, музеї 
Стокгольма, Берліна, Тель-Авіва, Москви. 100-річчя з дня народження О. П. Архипенка 
включено в список пам’ятних дат на 1987 р., які відзначались за участю ЮНЕСКО. 

 
Бандера Степан Андрійович (1 січня 1909, с. Старий Угринів, нині Калуського р-

ну Івано-Франківської обл. – 15 жовтня 1959, Мюнхен, ФРН) – український політичний 
діяч, ідеолог і теоретик українського національно-визвольного руху ХХ століття, після 
розколу Організації українських націоналістів голова Проводу ОУН-Б. З 1927 р. член 
Української військової організації (УВО). З 1929 р. зі створенням ОУН став її членом, а 
згодом одним із керівників. У 1934 р. був засуджений польським судом на смертну кару, 
замінену на довічне ув’язнення. В 1939 р. з початком війни був визволений. В лютому 
1940 р. Бандера зі своїми однодумцями створює Революційний Провід ОУН, прибічники 
якого наполягали на радикалізації форм і методів боротьби. В 1941 р. на ІІ Великому зборі 
Проводу стає його головою. Напередодні німецько-радянської війни організував похідні 
групи і підготував Акт 30 червня 1941 р. проголошення Української держави. За відмову 
скасувати його був заарештований німцями і перебував у тюрмах і концтаборах до 
вересня 1944 р. Повернувся до виконання обов’язків голови ОУН. Внаслідок розходжень з 
керівництвом крайового проводу ОУН у серпні 1952 р. залишив пост голови ОУН. 1946–
1953 р., 1956–1959 рр. – голова проводу закордонних частин ОУН, керував боротьбою 
українського національного підпілля проти радянської влади. 15 жовтня 1959 р. вбитий у 
Мюнхені агентом радянських спецслужб Б. Сташинським. 

 
Баранович Лазар (світське ім’я – Лука; бл. 1620 – 3(13) вересня 1693, за ін. 

даними, 1694) – український письменник, церковний і політичний діяч 2-ї пол. XVII ст. 
Існують припущення, що його батьківщиною була Чернігівщина. Ймовірно, освіту здобув 
у Київському колегіумі, навчався також у Віленському, Калішському єзуїтських 
колегіумах. Від 1642 р. – викладач граматики, пізніше – професор поетики, риторики, від 
1650 р. – професор філософії, ректор Києво-Могилянського колегіуму. Від 1659 р. – 
чернігівський архієпископ і місцеблюститель Київської митрополичої кафедри. 1674 р. у 
Новгород-Сіверському заснував друкарню, 1679 р. переніс її до Чернігова; навколо 
друкарні утворився літературний осередок, відомий пізніше як «Чернігівські Атени». 
Прагнув зберегти юрисдикцію константинопольського патріарха та незалежність 
українського духовенства від Московського патріархату й цивільні привілеї українців. 
Автор проповідей, віршів, полемічно-богословських трактатів. Писав польською і 
українською мовами: «Меч духовний» (К., 1666), «Аполлонова лютня» (Львів, 1671), 
«Труби словес проповідних» (К., 1674). 

 
Березовський Максим Созонтович (16 (27) жовтня 1745, Глухів – 22 березня (2 

квітня) 1777, Санкт-Петербург) – росiйський композитор українського походження, 
диригент, співак. Класик європейської музики. 

З 1758 р. в придворній капелі (м. Оранієнбаум). У 1769–1773 рр. вчився у 
Болонській академії, отримав звання академіка-композитора і став членом Болонського 
філармонічного товариства. Автор опери «Демофонт» – першої опери, створеної 
українським композитором (поставлена 1773 в Ліворно, Італія). У 1775 р. повернувся до 
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Петербурга, де внаслідок придворних інтриг та інших обставин нервово захворів і вчинив 
самогубство. М. Березовський – перший представник раннього класичного стилю в 
українській музиці, один із засновників національного хорального стилю духовних співів, 
автор перших зразків камерно-інструментальних жанрів у вітчизняній музичній творчості. 
200-річчя від дня смерті М. Березовського відзначалось ЮНЕСКО у 1977 р. 

 
Білокур Катерина Василівна (25 листопада (7 грудня) 1900, с. Богданівка, нині 

Яготинського р-ну Київської обл. – 10 червня 1961, там само) – українська художниця, 
майстер народного декоративного живопису, представниця «народного примітиву» 
(«наївного мистецтва»). Не змогла отримати фахової освіти через відсутність документів 
про шкільну освіту. Від 1940 р. брала участь в обласних, республіканських, міжнародних 
виставках. Майже всі твори, виконані в 1920–1930-х рр., загинули під час Великої 
вітчизняної війни. Автор натюрмортів, пейзажів, портретів родичів та знайомих: «Оля 
Білокур» (1928), «Тетяна Бахмач» (1932–1933), «Портрет племінниць» (1939), 
автопортретів (1950, 1955, 1957). Створила своєрідний жанр пейзажу-натюрморту, в 
якому майже дослідницьке знання натури поєднується з її поетичним відтворенням, 
точність і скрупульозність у зображенні квітів, овочів, фруктів – з декоративним 
трактуванням всієї композиції. Серед робіт: «Квіти за тином» (1935), «Квіти в тумані» 
(1940), «Буйна» (1945), «Цар-колос», «Колгоспне поле» (обидві – 1949), «Сніданок» 
(1950), «Півонії» (1958), «Хліб» (1960). Від 1950-х рр. займалася графікою, оволоділа 
технікою акварельного живопису: «Гай» (1955), «Напровесні» (1958), «Осінь» (1960). 
Глибоко національний живопис Білокур – оригінальне явище у вітчизняному та світовому 
образотворчому мистецтві. На Міжнародній виставці в Парижі 1954 р. творчість 
К. Білокур була високо поцінована П. Пікассо. Образ Білокур увічнено в скульптурі, 
живопису, літературних та музичних творах, художніх та документальних фільмах. 
1977 р. в с. Богданівка відкрито музей-садибу Білокур 1989 р. встановлено премію 
ім. К. Білокур Національної спілки художників України за створення визначних творів 
народного мистества. 

 
Боголюбов Микола Миколайович (8 (21) серпня 1909, Нижній Новгород – 13 

лютого 1992, Москва) – радянський математик і механік, фізик-теоретик, засновник 
наукових шкіл з нелінійної механіки і статистичної фізики і квантової теорії поля, 
академік АН СРСР (від 1953) і АН УРСР (від 1948). Член багатьох іноземних академій 
(Болгарії, Польщі, США та ін.), наукових закладів і товариств. Двічі Герой Соціалістичної 
Праці (1969, 1979). Лауреат Ленінської премії (1958), Державної премії СРСР (1947, 1953, 
1984). Нагороджений золотою медаллю ім. Ломоносова АН СРСР (1985). Заслужений діяч 
науки УРСР (1970). 

1925 р. був прийнятий безпосередньо до аспірантури АН УРСР і потім працював в 
АН УРСР і АН СРСР. З 1934 р. викладав в Київському університеті (від 1936 р. професор). 
З 1963 р. академік – секретар Відділення математики АН СРСР. Директор створеного ним 
Інституту теоретичної фізики АН УРСР у Києві (1965–1973). З 1965 р. директор 
Об’єднаного інституту ядерних досліджень у Дубні. Основні роботи присвячені 
наближеним методам математичного аналізу, математичній фізиці, асимптотичним 
методам нелінійної механіки, теорії динамічних систем, статистичній фізиці та квантовій 
теорії поля. Розробив метод ланцюжків функцій розподілу для теорії нерівноважних 
процесів (1946), дав математичне обгрунтування мікроскопічної теорії надплинності 
(1947), перший доказ дисперсійних співвідношень в квантовій теорії поля (1956), 
побудував математичну теорію надпровідності (1958). Методи, розвинені 
М. Боголюбовим в теорії надплинності і надпровідності , застосовуються і в інших галузях 
теоретичної фізики, наприклад в теорії ядра. Створив наукові школи в нелінійній механіці, 
статистичної фізики та квантової теорії поля. 
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У 1992 р. НАН України була заснована Премія імені М. М. Боголюбова, яка 
вручається Відділенням математики НАН України за видатні наукові роботи в галузі 
математики і теоретичної фізики. На честь вченого була названа мала планета «22616 
Боголюбов». 

 
Богомазов Олександр Костянтинович (7 квітня (26, за ін. даними, 27 березня) 

1880, с. Ямпіль, нині Сумської обл. – 3 червня 1930, Київ) – український художник, 
теоретик образотворчого мистецтва, культурний діяч, педагог. Провідний майстер 
українського та російського авангарду, один із засновників національного кубофутуризму. 
1902 р. вступив до Київського художнього училища, де вчився у О.Мурашка та 
І.Селезньова. Очолював молодіжне мистецьке об’єднання «Кільце» та брав участь у його 
виставці (1914). Займався педагогічною діяльністю (1915–1917). Після Жовтневої 
революції 1917 р. працював у галузі агітаційно-масового мистецтва, керував художнім 
оформленням революційних свят. Завідував відділом художньої освіти у Всеукраїнському 
комітеті образотворчого мистецтва. Від 1925 р. член Асоціації революційного мистецтва 
України. 1922–1930 рр. викладав в Інституті пластичних мистецтв (з 1924 р. – Київський 
художній інститут). Живописним та графічним роботам О. Богомазова властиві гостре 
відчуття сучасності, підвищена виразність і динамічність форм. Серед творів: «Портрет 
дружини» (1914), пейзажі Києва та Кавказу, побутові композиції – «В’язниця», 
«Трамвай», «Сінний ринок», «Львівська вулиця у Києві» (всі – 1914), «Монтер» (1915), 
«Поїзд», «Спогади про Кавказ» (обидві – 1916), рисунки «Над Дніпром», «Хрещатик» 
(1914), ліногравюри «На конверторному заводі» (1914), «Карл Маркс» (1926). У 2-й пол. 
1920-х рр. працював над проблемами колориту: «Правка пилок» (1927), «Пилярі» (1928–
29), «Тирсоноси» (1929), портрети доньки (1926, 1929). Автор теоретичного дослідження 
«Живопис та елементи» (1914), в якому виклав засади авангардного мистецтва, розглянув 
психологію створення художнього образу. Творчість О. Богомазова посідає чільне місце в 
світовому художньому процесі. Його роботи зберігаються в музеях України, а також у 
художніх зібраннях Західної Європи і США. 

 
Богомолець Олександр Олександрович (12 (24) травня 1881, Київ – 19 липня 

1946, там само) – український учений-патофізіолог. Основоположник української школи 
патофізіології, ендокринології і геронтології, організатор української науки. Доктор 
медичних наук (1909). Академік ВУАН (1929), президент АН УРСР (1930–1946; до 1936 – 
ВУАН), академік АН СРСР (1932), академік АН Білоруської РСР (1939), віце-президент 
АН СРСР (1942), дійсний член Академії медичних наук (1944), почесний член АН 
Грузинської РСР (1944). Герой Соціалістичної Праці (1944). Лауреат Сталінської премії 
(1941). 

1909 р. у Військово-медичній академії (Санкт-Петербург) захистив докторську 
дисертацію. 1931 р. переїхав до Києва, де створив Інститут експериментальної біології 
Наркомздоров’я УРСР (на базі цієї установи та Інституту клінічної фізіології 1953 р. 
організовано Інститут фізіології ім. О. Богомольця). Під його керівництвом 
реорганізовано структури АН – створено галузеві інститути замість проблемно 
орієнтованих кафедр, комісій і комітетів. Його праці сприяли розвитку майже всіх 
напрямів патологічної фізіології, ендокринології, дослідженням у галузі імунітету та 
алергії та ін. Автор численних праць з ендокринології, порушення обміну речовин, 
імунітету та алергії, раку, старіння організму тощо. Від 1946 р. Київський медичний 
інститут носить ім’я О. О. Богомольця. 100-річчя з дня народження О. Богомольця 
включено в список пам’ятних дат на 1981 р., які відзначались ЮНЕСКО. 

 
Бойчук Михайло Львович (30 жовтня 1882, с. Романівка, нині Теребовлянського 

р-ну Тернопільської обл. – 13 липня 1937, Київ) – художник-монументаліст, графік, 
фундатор школи художників-бойчукістів. Один із засновників монументального 
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мистецтва України ХХ ст. Член НТШ (1912) та Українського наукового товариства (після 
1917). Навчався у Віденській (з 1899), Краківській та Мюнхенській (1906–1907) академіях 
мистецтв. 1908–1911 рр. працював у Парижі, створив мистецьку школу (М. Касперович, 
С. Налепинська). Від 1917 р. в Києві. Один із професорів-фундаторів (1917) української 
державної Академії мистецтв (з 1922 р. – Інститут пластичного мистецтва, з 1924 р. – 
Київський художній інститут). Відіграв видатну роль у заснуванні й розбудові вищої 
мистецької освіти в Україні. Ставши членом Академії революційного мистецтва України 
(1925), виступив як художник-новатор, піонер українського монументального мистецтва, 
заклавши його основи й підготувавши плеяду учнів (Т. Бойчук, А. Іванова, С. Колос, 
І. Липківський, О. Павленко, І. Падалка, В. Седляр). Головні монументальні твори 
бойчукістів – розписи Луцьких казарм у Києві (1919), санаторію ім. ВУЦВК на 
Хаджибейському лимані в Одесі (1928), Червонозаводського театру в Харкові (1933–
1935). 1930–1932 рр. вів кафедру композиції у ленінградській Академії мистецтв. У 2-й 
пол. 1930-х рр. художники-бойчукісти були здебільшого репресовані, а всі монументальні 
твори знищені. 

 
Борецький Іов (світське ім’я та по батькові – Іван Матвійович; р. н. невід., с. 

Борче, нині с. Бірче Городоцького р-ну Львівської обл. – 12(2) березня 1631, Київ) – 
український церковний, політичний і культурно-освітній діяч, публіцист. Освіту здобув, 
ймовірно, у Львівській братській школі. Можливо, навчався в Острозькій академії, а 
також за кордоном. 1604 р. – ректор Львівської братської школи й учитель грецької й 
латинської мов. Від 1611 р. – священик київської Свято-Воскресенської церкви. Один з 
організаторів і перший ректор Київської братської школи (1615–1618). 1619 р. прийняв 
чернечий постриг під ім’ям Іова і став ігуменом Києво-Михайлівського Золотоверхого 
монастиря. Від жовтня 1620 р. – Київський православний митрополит. На поч. 20-х рр. 
XVII ст. разом із запорозькими козаками боровся за легалізацію відновленої 
єрусалимським патріархом Теофаном III православної ієрархії. Пізніше І. Борецький став 
схилятися до ідеї об’єднання православної та унійної церков, проте подібним намірам 
перешкодила безкомпромісна проправославна позиція представників Війська 
Запорозького. У деяких своїх творах, зокрема «Протестації» (1621), гостро засуджував 
церковну унію та релігійні утиски православного населення Речі Посполитої, героїзував 
запорозьке козацтво. Як перекладач брав участь у підготовці до друку фундаментальної 
богослужбової кн. С. Соболя (1628–1630). І. Борецькому приписується авторство 
антиунійного та антикатолицького полемічного твора «Пересторога» (1605–1606). 

 
Боровиковський Володимир Лукич (24 липня (4 серпня) 1757, Миргород, нині 

Миргородського р-ну Полтавської обл. – 6 (18) квітня 1825, Санкт-Петербург) – 
український та російський художник-живописець, іконописець та портретист, академік 
Петербурзької Академії мистецтв (з 1795). 

Малювати вчився у батька і дядька-іконописців. В 1788 р. В. Боровиковський 
переїхав до Петербурга, де працював під керівництвом Д. Левицького. Став 
найвидатнішим портретистом Петербурга. З 1795 р. – академік, з 1802 р. – радник 
Академії Мистецтв. Працюючи в дусі класицизму, продовжував кращі західно-
європейські традиції в українському мистецтві. Виконав бл. 160 портретів – О. Капніста 
(1780), «Богоматір на троні», «Цар Давид» (1785), М. Лопухіної (1797), В. Арсеньєвої 
(1795), О. Безбородька з дочками (1803), київського війта П. Борщевського (1818) та 
багато ін. Виконав іконостаси і розписи церков та соборів у Миргород, Кобинцях, 
Могилеві, Петербурзі та інших містах. Загалом В. Боровиковський створив близько 200 
портретів своїх сучасників, написав чимало ікон. Його твори зберігаються в багатьох 
музеях Росії та України, в Луврі (Париж). 
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Брюховецький Іван Мартинович (бл. 1623, Диканька, нині Полтавської обл. – 
17(07) червня 1668, Опішня, нині Полтавської обл.) – український військовий та 
державний діяч, гетьман Лівобережної України (1663–1668). 1659 р. І. Брюховецький 
обраний кошовим отаманом Запорозької Січі. 1663 р. на Чорній раді обраний гетьманом 
України. Спрямував свою діяльність на зміцнення гетьманської влади в Україні, 
обмеження впливу Запорозької Січі на політичне життя гетьманату, впорядкування 
фінансової справи тощо. Намагався також підпорядкувати своєму впливові правобережну 
частину Гетьманщини. Восени 1665 р. першим з гетьманів здійснив офіційний візит до 
Москви. Його результатом стало подальше обмеження гетьманської влади, зафіксоване у 
Московських статтях 1665 р. Після повернення І. Брюховецького в Україну і його спроб 
реалізувати Московські статті авторитет гетьмана почав швидко падати. Прагнучи 
втримати важелі влади, а також протестуючи проти поділу українських земель між 
Польщею та Росією, зафіксованого в положеннях Андрусівського договору 1667 р., 
І. Брюховецький в січні 1668 р. оголосив про розрив з Москвою та об’єднання з 
правобережною частиною Гетьманщини. 

 
Бучма Амвросій Максиміліанович (14 березня 1891, Львів – 6 січня 1957, Київ) – 

український актор, режисер і педагог. Один з засновників українського театрального та 
кіномистецтва ХХ ст. Народний артист СРСР (1944). Лауреат Державної премії СРСР 
(1941, 1949). Нагороджений орденом Леніна, 3-ма орденами Трудового Червоного 
Прапора, медалями. 1919 р. очолив «Новий Львівський театр», на базі його та молодого 
театру Г. Юри був організований 1920 р. Київський драматичний театр ім. І.Франка. 1922–
1926 рр., 1930–1936 рр. працював у театрі «Березіль». Одночасно знімався в кіно на 
Одеській кіностудії. 1936–1957 рр. – актор і режисер Київського драматичного театру ім. 
І.Франка. Зіграв ролі – у театрі: Миколи Задорожного («Украдене щастя» І.Франка), 
Коломійцева («Останні» М.Горького), Макара Діброви («Макар Діброва» О.Корнійчука) 
та ін.; в кінофільмах: Басманова («Іван Грозний»), Тараса Яценка («Нескорені»), боцмана 
Дзюби («В далекому плаванні»). Режисерські роботи: кінофільм «За стіною» (1928), 
вистави: «Назар Стодоля» Т. Шевченка (Київ. драм. театр ім. І.Франка, 1942, 1951, у 
співавт.), «Наталка Полтавка» І.Котляревського (Київський театр опери та балету ім. Т. 
Шевченка, 1953, у співавт.) та ін. 1946–1948 рр. – художній керівник Київського кіностудії 
художніх фільмів. З 1940 р. – викладв у Київському театрі інституті ім. І.Карпенка-
Карого. 100-річчя від дня народження А. Бучми відзначалось ЮНЕСКО 1991 р. 

 
Вернадський Володимир Іванович (28 лютого (12 березня) 1863, Санкт-

Петербург – 6 січня 1945, Москва) – філософ, природознавець, мислитель. Академік 
Петербурзької АН (з 1912), професор Московського університету. Один із засновників та 
перший президент УАН (1918–1921). 1920–1921 рр. – професор Таврійського університету 
в Сімферополі. Організатор та директор Радієвого інституту (1922–1939), Біохімічної 
лабораторії (з 1929; зараз Інститут геохімії та аналітичної хімії АН СРСР ім. 
Вернадського). Дійсний член НТШ та низки інших академій (Паризької, Чеської). 

Вернадський досліджував основні геохімічні закономірності будови й складу Землі, 
хімічний склад земної кори, гідросфери, атмосфери, міграцію хімічних елементів у земній 
корі, роль і значення радіоактивних елементів в її еволюції, розподілив хімічні елементи 
за їх поширенням в названих шарах Землі. Ідеї В.Вернадського про роль живої речовини в 
житті земної кори стали фундаментом створеної ним науки – біогеохімії. Вернадський – 
засновник вітчизняної школи геохіміків, основоположник учення про біосферу та 
ноосферу. В 1943 р. АН СРСР встановила премію, а в 1963 р. – золоту медаль імені 
В.Вернадського. Рішенням ЮНЕСКО 1963 р. у світі відзначалось 100 річчя з дня 
народження В. Вернадського. 
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Виговський Iван Остапович (р. н. невід. – 27(17) березня 1664) – гетьман України 
(1657–1659), український військовий та державний діяч, гетьман Війська Запорозького 
(1657–1659). Від 1650 р. – генеральний писар Української козацької держави. Протягом 
1648–1657 рр. вніс великий вклад у державне будівництво, а також формування 
внутрішньої і зовнішньої політики уряду. У квітні 1657 р. призначений регентом 
неповнолітнього Ю. Хмельницького. У жовтні 1657 р. обраний гетьманом Війська 
Запорозького. Вступив у конфлікт із Запорозькою Січчю та Полтавським полком, який 
вилився у повстання під проводом Мартина Пушкаря і Якова Барабаша. 31 травня 1658 р. 
розбив повстанців і жорстоко покарав полтавську старшину, однак не зміг спинити 
подальші виступи опозиції, що поклали початок Руїні. В умовах загрози початку воєнних 
дій з Росією уклав Гадяцький договір 1658 р. з Річчю Посполитою, який істотно 
обмежував суверенітет козацької України. 29 черв. 1659 р. за воєнної допомоги 
турецького султана Мехмеда IV розгромив російську армію поблизу м. Конотоп, проте 
поступово втратив підтримку оточення через невдоволення козаків Гадяцьким договором. 
У вересні 1659 р. змушений був зректися булави на користь Ю. Хмельницького. Решту 
життя провів на Волині та Галичині, займаючи посаду київського воєводи (1659–1664). 
1663 р., після зречення Ю. Хмельницького, намагався повернути собі гетьманство, але 
програв Павлу Тетері. Був одним із таємних співорганізаторів антипольського повстання, 
що спалахнуло 1664 р. на Правобережній Україні. Арештований поляками і козаками 
гетьмана Павла Тетері. Страчений в ніч з 16 (26) на 17 (27) березня поблизу села 
Вільховець. 

 
Винниченко Володимир Кирилович (14 (26) липня 1880, с. Веселий Кут 

Єлизаветського пов. Херсонської губ. (нині територія м. Кіровоград) – 6 березня 1951, 
Мужен, Франція) – український політичний та державний діяч, прозаїк, драматург та 
художник. 

1901 р. вступив на юридичний факультет Київського університету. 1902 р. 
виключений з університету за політичну діяльність. З 1905 р. входив до керівного ядра 
Української соціал-демократичної партії, з 1907 – член ЦК УСДРП, Перша збірка 
оповідань «Краса і сила» вийшла друком 1906 р. У 1910-х рр. Винниченко набув широкої 
популярності в Росії як письменник європейського рівня, майстер соціальної і морально-
психологічної драми, п’єси якого ставили не лише українські, а й російські та європейські 
театри. 

Після Лютневої революції 1917 р. повернувся до Києва, став одним із лідерів 
української революції 1917–1921 рр. Стояв біля витоків української державності, був 
членом та заступником голови УЦР, головою першого українського уряду – генерального 
секретаріату Української Центральної Ради, генеральним секретарем внутрішніх справ, 
автором та співавтором усіх головних законодавчих актів УЦР, у т.ч. 4-х Універсалів. 

31 (18) січня 1918 р. подав у відставку з поста Голови Ради народних міністрів 
Української Народної Республіки та залишив державну діяльність. 14 листопада 1918 р. 
очолив Директорію УНР. В лютому 1919 р. вийшов з її складу, виїхав за кордон. 

В. Винниченко – автор численних публіцистичних, белетристичних і драматичних 
творів. Серед них – п’єси «Щаблі щастя» (1907), «Великий Молох» (1907), «Memento» 
(1909), «Брехня» (1910), «Гріх», «Між двох сил» (1918) та багато ін.; романи «Записки 
кирпатого Мефістофеля» (1917), «Сонячна машина» (1926), «Слово за тобою, Сталіне» 
(1950) та ін. Від кінця 1920-х рр. В. Винниченко жив у Франції, займався літературною 
діяльністю, живописом (автор понад 100 картин). Твори В. Винниченко перекладались 
багатьма мовами світу. 

 
Вишневецький (Байда) Дмитро Iванович (р. н. невід. – 1563) – український 

політичний і військовий діяч, один з організаторів запорозького козацтва. В історіографії 
існує думка, що він – засновник 1-ї Запорозької Січі (Хортицької). Походив з князівського 
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роду Вишневецьких. Від 1540-х рр. обіймав посаду черкаського і канівського старости, 
спирався у своїй діяльності на запорозьке козацтво. 1555 р. на острові Мала Хортиця 
(острові Байда) зайнявся зведенням потужного укріплення, звідки вчинив ряд успішних 
походів проти Османської імперії та Кримського ханства. Згодом перейшов на службу до 
російського царя Iвана IV. Брав участь в організації оборони пвіденних рубежів Російської 
держави від ординців. 1558 р. Вишневецький і російський воєначальник Ржевський 
здійснили похід проти турків. У квітні 1562 р. прибув до Москви, щоб схилити Iвана IV до 
продовження антиосманської боротьби. 1563 р. разом з польським магнатом Альбрехтом 
Лаським здійснив похід на Молдову. Під час однієї з битв зазнав поразки, дістав 
поранення, потрапив у полон і був привезений до Стамбула. Вишневецький відмовився 
перейти на турецьку службу і був страчений. Героїчна смерть Вишневецького оспівана в 
народній думі про козака Байду. Ця подія відображена в ряді хронік та генеалогічних 
творів. Пізніше постать Д. Вишневецького – Байди привертала увагу багатьох діячів 
української культури, зокрема П. Куліш присвятив йому свою п’єсу. 

 
Волошин Августин (17 березня 1874, с. Келеничі, нині Міжгірського р-ну 

Закарпатської обл. – 11 липня 1945, Москва) – український громадсько-політичний і 
державний діяч, президент Карпатської України (1939). Навчався у богословській 
семінарії в Ужгороді та на теологічному факультеті Будапештського університету. З 
1897 р. – викладач, а 1912–1938 рр. – директор учительської семінарії в Ужгороді. В 1897–
1938 рр. редагував єдину українську газету “Наука”, з 1925 - “Свобода”. У 1918 р. став 
членом-засновником Руської Народної Ради, потім – головою Центральної Руської 
(Української) Народної Ради в Ужгороді. В 1925–1929 рр. А. Волошин – депутат 
чехословацького парламенту. 26 жовтня 1938 р. А. Волошина було обрано прем’єр-
міністром Карпатської України. 14 березня 1939 р. парламент, який зібрався у Хусті, 
проголосив незалежність Карпатської України та обрав А. Волошина президентом. 
Внаслідок агресії угорських військ, 14 березня 1939 р. Президент і частина уряду були 
змушені залишити Карпатську Україену. Згодом А. Волошин працював в Українському 
Вільному Університеті у Празі, очолював кафедру педагогіки, а згодом був обраний 
ректором університету. В травні 1945 р. був заарештований радянською контррозвідкою і 
вивезений до СРСР. 11 липня 1945 р. А. Волошин страчений в Лефортовській тюрмі у 
Москві. Автор ряду педагогічних праць: “Педагогічна психологія” (1920), “Педагогіка і 
дидактика” (1920), “Коротка історія педагогіки” (1921), драматичних творів “Маруся 
Верховинка” (1931), “Без бога ні до порога” (1935), та ін. 

 
Гамалія Микола Федорович (5 (17) лютого 1859, Одеса – 29 березня 1949, 

Москва) – мікробіолог і епідеміолог, почесний академік АН СРСР (з 1940), заслужений 
діяч науки (з 1934). Лауреат Сталінської премії (1943). Нагороджений двома Орденами 
Леніна, Орденом Червоного Прапора. Закінчив Новоросійський університет в Одесі 
(1880), після закінчення Військово-медичної академії в Петербурзі (1883) займався в Одесі 
бактеріологією туберкульозу і сибірської виразки. У 1886 р. працював у Парижі у 
Л. Пастера; вивчаючи щеплення проти сказу, удосконалив пастерівський метод 
запобіжних щеплень. 1886 р. разом з І. Мечниковим організував в Одесі першу в 
Російській імперії (другу в світі) науково-практичну бактеріологічну станцію. 1899 р. 
заснував в Одесі Бактеріологічний і фізіологічний інститут. 1906–1910 рр., працюючи 
приват-доцентом кафедри загальної патології Одеського університету, розробив і 
застосував на практиці план заходів щодо боротьби з холерою в Одесі, на Донбасі, в 
Санкт-Петербурзі. Відкрив речовини, що викликають руйнування бактерій, – 
бактеріолізини (1898). Вніс багато нового у вчення про отрути мікробів. Відкрив 
«Мечниківський вібріон» – збудник холероподобного захворювання птахів. Запропонував 
вакцину проти холери людини; розробив комплекс санітарно-гігієнічних заходів по 
боротьбі з холерою. Багато працював по профілактиці висипного та поворотного тифів, 
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холери, віспи та ін. інфекційних хвороб. У 1910 р. перший обгрунтував значення 
дезінсекції (знищення комах) для ліквідації висипного і поворотного тифів. У 1912–
1928 рр. науковий керівник інституту оспощеплення в Ленінграді, в 1930–1938 рр. – 
Центрального інституту епідеміології і бактеріології в Москві. З 1938 р. до кінця життя 
М. Гамалія професор кафедри мікробіології 2-го Московського медичного інституту і з 
1939 р. завідувач лабораторією інституту епідеміології і мікробіології АМН СРСР. 
Виховав численні кадри радянських мікробіологів. Значний науковий внесок зробив у 
розв’язання проблем імунітету, розробку вчення про дезінфекцію, вироблення засобів 
запобігання інфекційним хворобам, заклав основи вчення про бактеріофаги, автор більше 
300 наукових робіт. 

 
Глушков Віктор Михайлович (24 серпня 1923, Ростов-на-Дону – 30 січня 1982, 

Київ) –математик, кібернетик. Академік АН УРСР (1961), віце-президент АН УРСР 
(1962), академік АН СРСР (1964). Герой Соціалістичної Праці (1969), заслужений діяч 
науки і техніки УРСР (1978). Член кількох іноземних Академій наук та наукових 
товариств. Лауреат Ленінської премії (1964), Державної премії СРСР (1968, 1977), 
Державної премії УРСР (1970), премій ім. М.Крилова (1967) та ім. С.Лебедєва (1979) АН 
СРСР. Закінчив Ростовський університет (1948) та Новочеркаський політехнічний 
інститут (1948). У 1948–1956 рр. – асистент, доцент, зав. кафедри теоретичної механіки 
Уральського лісотехнічного інституту. 1957–1962 рр. – директор Обчислювального 
центру, 1962–1982 рр. – директор Інституту кібернетики АН УРСР. Очолював кафедру 
теоретичної кібернетики Київського університету та кафедру теоретичної кібернетики і 
методів оптимального управління Московського фізико-технічного інституту (від 1967). 
Опублікував низку новаторських праць у галузі вищої алгебри, теорії автоматів, теорії 
ЕОМ, економічної кібернетики, теорії автоматизованих систем управління та систем 
штучного інтелекту. Розв’язав узагальнену п’яту проблему Гільберта. Створив загальну 
теорії цифрових автоматів та дискретних перетворювачів, розроблення обчислювальних 
машин з інтерпретацією алгоритмічних мов високого рівня. З його ім’ям пов’язане 
впровадження обчислювальних машин та відкриття принципово нового макроконвеєрного 
способу організації обчислень, розроблення національної мережі обчислювальних 
центрів, створення засобів інтелектуалізації кібернетичних пристроїв. Спільно з учнями 
розробив математичну теорію проектування обчислювальних систем, першу 
автоматизовану систему керування «Львів». Створив наукову школу в галузі теоретичної 
кібернетики. Під керівництвом В. Глушкова 1974 р. Головною редакцією «Української 
радянської енциклопедії» видано першу в світі «Енциклопедію кібернетики» в 2-х т. 
1982 р. Інституту кібернетики АН УРСР (нині Інститут кібернетики НАН України) 
присвоєно ім’я В. Глушкова. Засновано премію ім. В. Глушкова АН УРСР (1982). 

 
Гмиря Борис Романович (23 липня (5 серпня), 1903, м. Лебедин, нині Сумської 

обл. – 1 серпня 1969, Київ) – співак. Народний артист СРСР (1951). Лауреат Сталінської 
премії (1952). 2-ї премії Всесоюзного конкурсу вокалістів у Москві (1939). 

Закінчив Харківську консерваторію (1939). Соліст Харківського (1936–1939, 1941–
1942), Полтавського (1942–1943), Київського (1939–1941, 1944–1957) театрів опери та 
балету. Як оперний і камерний співак гастролював у багатьох країнах світу. До 
репертуару співака увійшли вокальні цикли на слова Т. Шевченка, «Зимова подорож» 
Ф. Шуберта, «Перські пісні» А. Рубінштейна, «Пісні та танці смерті» М. Мусоргського, 
«П’ять романсів» на слова Є. Долматовського, Д. Шостаковича, романси Р. Шумана, 
Е. Гріга, М. Лисенка, О. Даргомижського, П. Чайковського, С. Рахманінова, К. Стеценка, 
Я. Степового, М. Вериківського, українські народні пісні та романси. Записав на 200 
платівках бл. 600 творів, серед них – партії в операх «Богдан Хмельницький» 
К. Данькевича, «Царевна наречена» М. Римського-Корсакова. Загальний тираж платівок із 
записами творів Б. Гмирі в СРСР протягом 1945–1982 рр. склав близько 9 мільярдів 
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примірників. Автор низки статей з питань вокального мистецтва. Творча діяльність Гмирі 
мала значний вплив на українську вокальну культуру і стала одним з найбільших надбань 
світового оперного і камерного виконавства середини ХХ ст. 2004 р. в Києві відбувся 
Міжнародний конкурс співаків ім. Б. Гмирі. 

 
Горбачевський Іван Якович (15 травня 1854, с. Зарубинці, нині Збаразького р-ну 

Тернопільської обл. – 24 травня 1942, Прага) – біохімік, хімік, громадський та політичний 
діяч. Дійсний (1899), згодом – почесний член НТШ, академік УАН. Закінчив гімназію в 
Тернополі, медичний факультет Віденського університету (1876). 1882 р. вперше 
синтезував сечову кислоту й довів, що в живих істотах вона утворюється з нуклеїнових 
кислот, розробив методи визначення білків і пуринових основ. Одним із перших 
встановив та виокремив амінокіслоти як складову білків. Від 1883 р. – професор 
Карлового університету в Празі, член «Санітарної ради» та «Найвищої санітарної ради» у 
Відні. 1889, 1894, 1904 і 1911 рр. – декан медичного факультету, а 1902–1903 рр. – ректор 
Карлового університету, радник австрійського імператорського двору, член палати панів 
австрійського парламенту. 1917–1918 рр. – міністр здоров'я Австро-Угорщини. 1918 р. 
брав участь у вирішенні проблеми національно-державного самовизначення Східної 
Галичини. Співзасновник і ректор Українського вільного університету у Відні, згодом у 
Празі. Співзасновник Музею визвольної боротьби України в Празі, голова його управи. 
Автор 4-томного підручника з лікарської хімії (чеською мовою) та з органічної хімії 
(українською мовою). Рішенням ЮНЕСКО 2004 р. у світі відзначався ювілей 
І. Горбачевського. 

 
Граве Дмитро Олександрович (25 серпня (6 вересня) 1863, м. Кириллов 

Новгородської губ., нині Вологодської обл. – 19 грудня 1939, Київ) – математик; академік 
АН України (1919), член-кореспондент РАН (1924) і почесний член АН СРСР (1929).  

1885 р. отримав ступінь бакалавра в Санкт-Петербурзькому університеті, а в 
1889 р. – магістра. 1897–1899 рр. професор Харківського університету, з 1899 р. – 
Київського. 1934 р. став першим директором Інституту математики АН УРСР. Д. Граве 
вирішив проблему щодо знаходження всіх інтегралів системи диференціальних рівнянь 
задачі трьох тіл, що не залежать від закону дії сил, дав рішення задач картографічних 
проекцій, знайшов деякі класи рівнянь п’ятого ступеня, розв’язані в радикалах. Д. Граве 
працював також у галузі прикладної математики і механіки. Засновник київської 
алгебраїчної школи. Основні наукові праці присвячені алгебрі, теорії чисел, прикладній 
математиці й механіці. 100-ліття з дня народження Д. Граве відзначалось ЮНЕСКО у 
1963 р. 

 
Григорович-Барський Іван Григорович (1713, Київ – 10 вересня 1791, там 

само) – український архітектор, представник українського бароко. Навчався в Київській 
академії. Після академії чотири роки вдосконалював свою архітектурну майстерність, 
працюючи із зодчими Правобережної України. Творчість І. Г. Григоровича-Барського 
вирізняє особливе пластичне загальне бачення архітектурного образу споруди із 
врахуванням ландшафту. Серед відомих робіт: тридільні однобаневі та трибаневі церкви – 
надбрамна церква з дзвіницею в Кирилівському монастирі (1750–1760) та Покровська 
церква (1766) у Києві; хрещаті однобаневі баштоподібні церкви – церква в с. Лемеші і 
церква Миколи Набережного в Києві (1772), дзвіниця Петропавлівського монастиря в 
Києві (1761–1763). З його ім’ям пов’язують будівництво Полкової канцелярії (1756–1757) 
та церкви Різдва Богородиці в с. Козелець. Останнім творінням архітектора став корпус 
академічної бурси для учнів Київської академії на березі Дніпра. 

 
Грінченко Борис Дмитрович (літ. псевдоніми – Василь Чайченко, П. Вартовий, 

Б. Вільховський та ін.; 9 грудня (27 листопада) 1863, хутір Вільховий Яр, поблизу с. 
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Руські Тишки, нині село Харківського р-ну Харківської обл. – 6 травня (23 квітня).1910, 
м. Оспендалетто, Італія) – письменник, педагог, мовознавець, етнограф, громадський діяч. 
Вчився у Харківському реальному училищі, звідки 1879 р. за розповсюдження нелегальної 
літератури був виключений. 1881–1894 рр. вчителював у школах Харківщини, Сумщини, 
Катеринославщини. 1892 р. – один із фундаторів «Братерства тарасівців». 1894–1900 рр. 
працював у Чернігівському земстві, був активним членом місцевої громади, організував 
видання українською мовою популярних дешевих книжок для народу. Від 1902 р. мешкав 
у Києві, працював у газеті «Громадська думка», редактор журналу «Нова громада», став 
одним із засновників Української радикальної партії. 1906–1907 рр. – засновник і голова 
київського товариства «Просвіта». 

Б. Грінченко залишив значну літературно-наукову спадщину: кілька збірок поезій, 
перекладів укр. мовою кращих творів світової літератури, педагогічних праць, зокрема 
«Українську граматику» та першу книгу для читання українською мовою для дітей «Рідне 
слово». Відомий також як український етнограф («Этнографические материалы, 
собранные в Черниговской и соседней с ней губерниях». Чернигов, 1895–1899, т. 1–3), 
фольклорист (бібліографічний покажчик «Литература украинского фольклора. 1777–
1900», Чернигов, 1901). Був упорядником і редактором «Словаря української мови» (т. 1–
4. Київ, 1907–1909). Б. Грінченко за цю роботу отримав 2-гу премію ім. М. Костомарова 
Петербурзької АН. «Словарь…» Б. Грінченко і досі є одним із найкращих видань у 
світовій лексикографії. 

 
Громашевський Лев Васильович (13 (1) жовтня 1887, Миколаїв – 1 травня 1980, 

Київ) – епідеміолог. Академік АМН СРСР (1944), заслужений діяч науки УРСР (1957), 
Герой Соціалістичної Праці (1967). Лауреат премії ім. Д.Заболотного АН УРСР (1971). 
Нагороджений орденом Леніна та ін. орденами. Закінчив Новоросійський університет 
(1912). Один із організаторів системи санітарно-епідеміологічних станцій в СРСР. 1920 р. 
разом із Д. Заболотним створив і згодом очолив першу в СРСР кафедру епідеміології при 
Одеському медичному інституті. Організатор і керівник низки медичних закладів й 
інститутів, завідувач кафедр вищих медичних навчальних закладів в Одесі, 
Дніпропетровську, Москві, а також у Києві (1948–1963). Засновник і перший директор (з 
1948) Інституту інфекційних хвороб АМН СРСР у Києві. Від 1953 р. – заступник 
директора Київського НДІ епідеміології, мікробіології та паразитології Міністерства 
охорони здоров’я УРСР. Засновник наукової школи. Створив фундаментальну теорію 
епідемічного процесу, вчення про механізм передачі інфекцій. Розробив визнану в усьому 
світі класифікацію інфекційних хвороб та систему практичних засобів боротьби з ними. 
Брав участь у заснуванні Всесвітньої організації охорони здоров’я (1946, США). Автор 
понад 250 наукових праць і публікацій, у т. ч. класичних підручників «Общая 
эпидемиология» (4 вид., 1941–1965) і «Частная эпидемиология» (1947, спільно з Г. 
Вайндрахом). 1983 р. Київському НДІ епідеміології та інфекційних хвороб було 
присвоєно його ім’я. 

 
Грушевський Михайло Сергійович (17 (29) вересня 1866, Холм, нині Польща – 

25 листопада 1934, Кисловодськ) – професор історії, організатор української науки, 
політичний діяч і публіцист, голова Центральної Ради (1917–1918), дійсний член Чеської 
АН (1914), ВУАН (1923) та АН СРСР (1929), автор понад 2000 наукових праць. 

По закінченні Київського університету (1890) провадив дослідницьку роботу в 
наукових установах Львова і Києва. Одночасно брав участь у громадському житті: один з 
організаторів Української національно-демократичної партії в Галичині (1899), засновник 
Товариства українських поступовців (1908). У 1914 р. заарештований і засланий до 
Симбірська.7 березня 1917 р. обраний Головою Української Центральної Ради. За 
гетьмана П. Скоропадського перебував у підпіллі, з 1919 р. на еміграції (Відень, Прага, 
Берлін, Женева, Париж). У 1923 р. обраний дійсним членом ВУАН, у 1924 р. повернувся в 
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Україну. Очолював кафедру історії України, історичний відділ ВУАН. У 1929 р. обраний 
академіком АН СРСР, У 1931 р. арештований ДПУ і звинувачений у керівництві 
«Українським національним центром» та в антирадянській діяльності. З кінця 1930 р. по 
1934 р. був примушений працювати у Москві. 

Грушевський – автор багатьох ґрунтовних праць із всесвітньої та української 
історії, головним з яких є «Історія України-Руси» у 10 томах і 13 книгах (1898–1936), 
«Нарис історії українського народу» (1904), п’ятитомна «Історія української літератури» 
(1923–1927) та ін. 

 
Ґізель (чернече ім’я Інокентій (бл. 1605, Прусія – 28(18) листопада 1683, Київ) – 

церковний і культурний діяч, архімандрит. Навчався у Києво-Лаврській школі, згодом 
Києво-Могилянському колегіумі. Наприкінці 20-х рр. XVII ст. прийняв чернечий постриг 
під іменем Інокентій, викладав у Києво-Могилянському колегіумі. За ініціативи 
київського митрополита П. Могили продовжив навчання у Замойській академії, а також за 
кордоном. Згодом викладав філософію в Києво-Могилянському колегіумі, пізніше (1646–
1650) був ігуменом Києво-Братського (Богоявленського) монастиря. Був ігуменом 
київських Кирилівського (1650–1652) і Пустинно-Микільського (1652–1656) монастирів. 
Від 1656 р. і до смерті був архімандритом Києво-Печерської лаври; відіграв велику роль у 
розбудові лаври, зростанні її авторитету як церковного і культурного центру православ’я. 
І. Ґізель – автор курсу філософії, який читав у колегіумі, богословсько-етичного трактату, 
де велику увагу приділив морально-етичній проблематиці. Був редактором «Синопсиса» 
1674, 1678 і 1680. За ініціативи І. Ґізеля видано Києво-Печерський Патерик (1661; 2-ге 
вид. – 1678), він також активно сприяв науково-літературній творчості Л. Барановича, 
Іоаникія Ґалятовського, А. Радивиловського, святителя Димитрія Ростовського та ін. 

 
Довженко Олексендр Петрович (29 серпня (10 вересня) 1894, хутір В’юнище, 

тепер у межах смт Сосниця Чернігівської області – 25 листопада 1956, Передєлкіно, 
Московська область) – український та радянський письменник, кінорежисер, 
кінодраматург, художник, класик світового кінематографу. Заслужений діяч мистецтв 
(1939), народний артист РРФСР (1950). Лауреат Сталінської премії (1941, 1949), 
Ленінської премії (1959, посмертно). 

У 1914 р. закінчив Глухівський учительський інститут, навчався в Київському 
комерційному інституту та Академії мистецтв. З 1926 р. – на Одеській кінофабриці. 
Шедеврами світового кінематографа визнано його картини «Звенигород» (1927), 
«Арсенал» (1929), «Земля» (1930; 1958 на міжнародному кінофестивалі у м. Брюссель 
названий серед 12 найкращих фільмів всіх часів і народів). 1933 р. переїхав до Москви. 
Впродовж 2-й половини 1930-х рр. поставив кінокартини «Аероград» (1935), «Щорс» 
(1939). В 1939–1941 рр. – режисер Київської кіностудії художніх фільмів. У 1949–
1951 рр. – викладач, з 1955 р. – професор Всесоюзного державного інституту 
кінематографії у Москві. Літературну славу Довженко принесла книга «Зачарована 
Десна» (видана після його смерті, в 1957). 

Довженко увійшов в історію українського і світового кіно як творець художніх 
фільмів «Арсенал»(1929), «Земля» (1930), «Іван» (1932), «Щорс» (1939), «Поема про 
море» (1956), а також документально-публіцистичних – «Битва за нашу Радянську 
Україну» (1943), «Перемога на Правобережній Україні» (1945). 80-ліття з дня народження 
О. П. Довженка включено в список пам’ятних дат на 1974 р., які відзначались за участю 
ЮНЕСКО. 

 
Дорошенко Петро Дорофійович (1627, м. Чигирин, нині Черкаської обл. – 9 

листопада 1698, с. Ярополче (нині с. Ярополець Московської обл., Росія) – український 
військовий, політичний і державний діяч. Гетьман Війська Запорозького (1665–1676). 
Брав участь у національно-визвольній війні українського народу під проводом 
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Б. Хмельницького 1648–1657 рр. як козак і писар Чигиринського полку. В 1663–1664 рр. – 
генеральний осавул у гетьмана П. Тетері, з 1665 р. – полковник Черкаського полку. 1665 р. 
обраний гетьманом. Після укладення Андрусівського договору 1667 р. П. Дорошенко 
проводив політику зближення з Османською імперією та Кримським ханством з метою 
отримання військово-політичної допомоги для возз’єднання українських земель у межах 
незалежної держави. 1668 р. П. Дорошенка обрано гетьманом возз’єднаної Української 
козацької держави. Прагнув добитися зміцнення суверенітету держави та приєднання до 
неї всіх українських земель. Невдоволений умовами турецько-польського Бучацького 
мирного договору 1672 р., намагався зіграти на суперечностях між Османською імперією, 
Російською державою й Річчю Посполитою, однак зазнав невдачі. Воєнні дії між 
польськими, російськими, турецько-татарськими військами спустошили Правобережжя й 
позбавили П. Дорошенка підтримки з боку населення. У вересні 1676 р. він був змушений 
зректися булави на користь І.Самойловича. У березні 1677 р. на вимогу російського царя 
Федора Олексійовича приїхав до Москви. 1677–1678 рр. перебував під арештом. Протягом 
1679–1682 рр. обіймав посаду в’ятського воєводи. 

 
Драгоманов Михайло Петрович (6 (18) вересня 1841, Гадяч, нині Полтавської 

обл. – 20 червня (2 липня) 1895, м. Софія, Болгарія) – український публіцист, історик, 
філософ, економіст, літературознавець, фольклорист, громадський діяч. 

Закінчив історико-філологічний факультет Київського університету (1863), в якому 
займався педагогічною діяльністю до 1875 (доцент кафедри античної історії). 1876 р. 
через переслідування царськими властями за участь у діяльності київської громади 
емігрував до Женеви (Швейцарія), де заснував Вільну українську друкарню, видавав 
перший український політичний журнал «Громада» (1878–1882). Разом із 
С. Подолинським і М. Павликом заснував «Женевський гурток» – зародок українського 
соціалістичного руху. 1889 р. він приймає запрошення обійняти посаду професора 
кафедри загальної історії Софійського університету (м. Софія, Болгарія). У Болгарії провів 
останні роки свого життя. 

М. Драгоманов – автор понад 2 тис. творів з історії, літературознавства, 
фольклористики та ін. наукових дисциплін. У працях «Переднє слово до “Громади”», 
«Чудацькі думки про українську національну справу», «Пропащий час» та ін. звертався до 
багатьох важливих питань історії України ХІV – І-ї пол. ХІХ ст., у т. ч. стосовно 
історичної ролі Запорозької Січі. У публіцистичних творах «Внутрішнє рабство і війна за 
звільнення», «До чого довоювалися», «Листи на Наддніпрянську Україну» та ін. 
засуджував національне й соціальне поневолення народів Російської імперії та Австро-
Угорщини. Як літературний критик висвітлив здобутки українського письменства, його 
значення та місце в європейському літературному процесі. Зокрема, 1873 р. опублікував в 
італійському журналі «Rivista Europea» («Європейський огляд») статтю «Український 
літературний рух у Росії та в Галичині (1798–1872)». Брав участь у закордонному виданні 
творів Т. Шевченка, М. Костомарова та ін. українських письменників і вчених, доклав 
багато зусиль, щоб поширити їхню спадщину в перекладах європейськими мовами. 

 
Духнович Олександр Васильович (24 квітня 1803, с. Тополя, нині Словаччина – 

30 березня 1865, Пряшів, нині Словаччина) – культурно-освітній діяч, письменник, 
педагог, історик, греко-католицький священик. Один із провідних діячів руху «будителів» 
Закарпаття серед. ХІХ ст. Навчався в гімназії та богословській семінарії (1823–1827) в 
Ужгороді. Після висвячення на священика працював архіваріусом єпархіальної канцелярії 
в м. Пряшів. Згодом деякий час учителював в Ужгороді, був парохом у сільській 
місцевості Пряшівщини, нотаріусом єпископської канцелярії в Ужгороді. Від 1844 р. – 
канонік Пряшівської єпархії. 

О. Духнович – автор понад 100 віршів, кількох прозаїчних творів та п’єс, 
підручників для народних шкіл, календарів (т.зв. місяцесловів), оригінальних праць з 
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педагогіки, філософії, етнографії й історії та значної кількості статей. Серед історичних 
праць – «Історія Пряшівської єпархії», написана 1846 р. латинською мовою й видана 
російською мовою в Санкт-Петербурзі (1877) та «Истинная история карпатороссов или 
Угорских русинов», написана російською мовою 1853 р. і надрукована вперше в Москві 
(1914). У ній він, зокрема, обґрунтовує автохтонність й етнічну спільність русинів по 
обидва боки Карпат та їх значний культурний вплив на угорців та ін. завойовників. 

 
Заболотний Данило Кирилович (16 (28) грудня 1866, с. Чоботарка 

Ольгопільського повіту Подільскої губ., нині с. Заболотне Крижопільського р-ну 
Вінницької обл.) – 15 грудня 1929, Київ) – український мікробіолог, епідеміолог, 
Президент ВУАН (1928–1929). Нагороджений французьким орденом Почесного Легіону. 

У 1898 р. на запрошення І. Мечникова працював у Пастерівському інституті в 
Парижі, 1898–1919 рр. – керівник кафедри медичної бактеріології Петербурзького 
жіночого медичного інституту, створив першу в Росії самостійну кафедру медичної 
мікробіології. У 1920 р. організував першу у світі кафедру епідеміології в Одеському 
медичному інституті. 

З 1926 р. Данило Заболотний – дійсний член Академії науки СРСР. 1928–1929 рр. –
перебував на посаді президента ВУАН, у складі якої заснував Інститут мікробіології та 
епідеміології (згодом Інститут мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН 
України). 

Опублікував понад 200 праць, присвячених головним чином вивченню трьох 
інфекційних хвороб – чуми, холери (у співпраці із Савенком І. Г.) й сифілісу. Його наукові 
висновки базувались на багатому фактичному матеріалі, на подвижницькій практичній 
боротьбі з інфекційними захворюваннями. Д. Заболотний слідом за Л. Пастером зробив 
значний внесок у вивчення та трактування ролі мікробіологічного чинника, біологічних 
властивостей збудників різних захворювань у виникненні, розвитку та згасанні епідемій, 
що і принесло йому світове визнання. 

 
Заньковецька (справжнє прізв. – Адасовська) Марія Костянтинівна (4 серпня 

(23 липня) 1854, с. Заньки, нині Ніжинського р-ну Чернігівської обл. – 4 жовтня 1934, 
Київ) – актриса і театральна діячка. Народний артист УСРР (1922). Брала уроки співу в 
Петербурзькій консерваторії. Працювала в українських театральних колективах під 
керівництвом М. Кропивницького (1882–1883, 1885–1888, 1899–1900), М.Старицького 
(1883–1885), П.Саксаганського та І.Карпенка-Карого (1900–1903), в трупах Ф. Волика 
(1903–1904), О.Суслова (1903), у Руському народному театрі у Львові (1905–1906), у 
театрі М.Садовського в Києві (1907–1909). Її творчість справила великий вплив на 
розвиток української драматургії і створення національного театру. Разом із 
М. Садовським 1907 р. організувала перший стаціонарний театр у Києві, керувала (1909–
1915) аматорськими гуртками в містах Ніжин та Кролевець, входила до складу Товариства 
українських акторів під орудою І.Мар’яненка (1915–1917), упродовж 1918–1922 рр. у 
Києві працювала в Державному народному театрі, керованому П.Саксаганським та у 
філіалі Етнографічного театру ім. М. Заньковецької (1922). Знімалася в кінофільмах 
(«Наталка Полтавка», «Остап Бандура», «Наймичка»). Найкращими її ролями були: 
Наталка («Наталка Полтавка» І.Котляревського), Галя, Ярина («Назар Стодоля», 
«Невольник» Т.Шевченка), Олена, Оксана, Зінька («Глитай, або ж павук», «Доки сонце 
зійде, роса очі виїсть», «Дві сім’ї» М.Л.Кропивницького), Харитина, Софія («Наймичка», 
«Безталанна» І.Карпенка-Карого), Катря («Не судилося» М.Старицького), Наталя 
(«Лимерівна» Панаса Мирного), а з комедійного репертуару — Цвіркунка («Чорноморці» 
М.Старицького) та ін. Ім’ям М. Заньковецької названо Український драматичний театр у 
Львові. 
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Карпенко-Карий Іван (справжнє прізвище, ім’я та по батькові – Тобілевич Іван 
Карпович; ін. псевд. – Гнат Карий, Неплюй, Тугай; 17 (29) вересня 1845, с. Арсенівка, 
Бобринецького повіту Херсонської губ., нині Новомиргородського р-ну Кіровоградської 
обл. – 2 (15) вересня 1907, Берлін) – український письменник, драматург, актор, ерудит, 
один із засновників українського театру. 

Наприкінці 1870-х рр. очолив аматорський гурток при громадському клубі 
(діяльність гуртка припинилася після після Емського указу 1876). Від 1888 р. – актор 
трупи свого брата М.. Садовського. 1890 р. разом зі своїм молодшим братом 
П. Саксаганським створив «Товариство російсько-малоросійських артистів». Під 
керівництвом його брата товариство стало найкращим українським театральним 
колективом, що плідно розвивав традиції української сцени. На базі цього товариства 
виникла об’єднана трупа корифеїв українського театру «Малоросійська трупа», а згодом – 
«Товариство малоросійських артистів під керівництвом П. Саксаганського за участю Івана 
Карпенко-Карого». 

Літературну діяльність почав у середині 1870-х рр. як критик, фейлетоніст, 
публіцист. У драматургії виступив на початку 1880-х рр. Написав 18 оригінальних п’єс і 
переробив 3 п’єси ін. авторів. З нагоди 100-річчя від дня народження Карпенко-Карого 
1945 р. його ім’я присвоєно Київському інституту театральних мистецтв. 

 
Квітка-Основ’яненко Григорій Федорович (справжнє прізв. – Квітка; псевд. – 

Грицько Основ’яненко; 29(18) листопада 1778, хутір Основа, нині в межах Харкова – 20 
серпня 1843, Харків) – письменник, культурний та громадський діяч. Основоположник 
художньої прози в новій українській літературі. Брав участь у заснуванні професійного 
театру в Харкові (1812), у виданні першого в Україні журналу «Украинский Вестник» 
(1816–1817), сприяв виданню альманаху «Молодик» (1843–1844). 

1835 р. написав українською мовою соціально-побутову комедію «Сватання на 
Гончарівці», 1838 р. – п’єсу «Шельменко-денщик». Його перу належать також дві книги 
«Малороссийских повестей, рассказываемых Грыцьком Основьяненком» (1834–1937), 
роман «Пан Халявський» (1839–1840 – рос. мовою) та ін., низка історичних нарисів, 
переказів російською мовою («Головатий» 1839; «Історія театру в Харкові», 1841; 
«Українці», 1841; «Переказ про Гаркушу», 1842; «Заснування Харкова», 1843 та ін.). 

Низка його україномовних оповідань і перекладених російською мовою повістей 
вийшла в Санкт-Петербурзі, його п’єси ставилися за межами України. Його твори 
перекладалися польською, болгарською, французькою мовами. 

Письменник увів у нову укр. літературу жанри повісті, оповідання, комедії, 
розробив і утвердив в укр. худож. прозі естетичні принципи просвітительського реалізму, 
поглибив його соціальні основи та психологічну аналітичність, утвердив високі естетичні 
можливості укр. літ. мови, широко представив народно-побутову лексику. Ювілей 
Г. Ф. Квітки-Основ’яненка відзначався у світі за участі ЮНЕСКО в 1967 та 1978 рр. 

 
Кобилянська Ольга Юліанівна (27 листопада 1863, м. Ґура-Гумора, повіт Сучава, 

Герцогство Буковина, Австро-Угорщина (нині м. Гура-Гуморулуй, Румунія) – 21 березня, 
1942, Чернівці) – українська письменниця. 

Закінчила 4-класну німецьку школу, глибші знання одержала шляхом самоосвіти. 
Світогляд Кобилянської формувався під впливом творів української., російської та 
західно-європейської літератури. Почала писати у 1880-х (спочатку німецькою мовою), а 
друкуватися – у 1890-х рр. Більшість ранніх творів залишилися неопубліковані. 1891 р. 
О. Кобилянська переїхала в Чернівці, де 1894 р. організувала «Товариство руських жінок 
на Буковині», однією з перших в українській літературі виступила проти духовного 
закріпачення жінки, відстоюючи її право на повноцінне суспільного й духовне життя. 
Завдяки участі в жіночому русі почала глибше цікавитися, а згодом і писати українською 
мовою. Перший твір українською мовою – повість «Людина» – був надрукований у 
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журналі «Зоря» 1895 р. Одним із кращих творів не лише української, а й світової 
літератури стала соціально-психологічна повість Кобилянської «Земля» (1902). 1927 р. з 
нагоди 40-річного ювілею літературної діяльності Кобилянської у Харкові вийшло 
багатотомне видання її творів. О. Кобилянська – визначний представник нової соціально-
психологічної школи в українській літературі кін. ХІХ – поч. ХХ ст., її творчість сприяла 
виходу української літератури на світовий рівень. 

100-річчя від дня народження О. Кобилянської відзначалось ЮНЕСКО у 1963 р. 
Твори Кобилянської видані багатьма мовами світу, інсценізувалися театрами, 
екранізувалися на Київській кіностудії ім. О.Довженка. Її ім’ям названо Чернівецький 
музично-драматичний театр. 

 
Козловський Іван Семенович (11 (24) березня 1900, с. Мар’янівка, нині 

Васильківського р-ну Київської обл. – 24 грудня 1993, Москва) – український співак, 
народний артист СРСР (1940), Герой Соціалістичної Праці, лауреат двох Сталінських 
премій, та Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка. 

З 1924 р. – соліст Харківського, з 1925 р. – Свердловського оперних театрів, у 
1926–1954 рр. – соліст Великого театру в Москві. 

Виконав понад 50 оперних партій: Ленський («Євгеній Онєгін» П.Чайковського), 
граф Альмавіва («Севільський цирюльник» Дж.Россіні), Фауст («Фауст» Ш.Гуно), 
Юродивий («Борис Годунов» М.Мусоргського), Лоенгрін («Лоенгрін» Р.Вагнера), Орфей 
(«Орфей і Еврідіка» К.-В.Глюка), Андрій, Петро, Левко («Тарас Бульба», «Наталка 
Полтавка», «Майська ніч, або Утоплена» М.В.Лисенка), герцог («Ріголетто» Дж.Верді) та 
ін. Поставив опери і виконав у них головні партії: «Вертер» Ж.Масне, «Паяци» 
Р. Леонкавалло. За його участі створений Державний ансамбль опери (1938–1941). 
Рішенням ЮНЕСКО 2000 р. у світі відзначалось 100-річчя від дня народження 
І. С. Козловського. 

 
Конашевич-Сагайдачний Петро (бл. 1582, с. Кульчиці, нині Самбірського р-ну 

Львівської обл. – 10 (20) квітня 1622, Київ) – український полководець та політичний діяч, 
гетьман Війська Запорозького. Організатор успішних походів запорозьких козаків проти 
Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства, меценат православних 
братств. Протягом 1616–1622 рр. чотири рази був обраний гетьманом Війська 
Запорозького. Під його керівництвом здобуто міста Варну, Очаків, Перекоп (1607), Синоп, 
Трапезунд, Кафу (1616). Військові перемоги П. Сагайдачного сприяли зростанню 
міжнародного значення українського козацтва. У 1618 р. П. Сагайдачний приєднався до 
“Ліги міліції християнства”, метою якої була боротьба з Османською імперією. Весною 
1618 р. П. Сагайдачний на чолі 10-тисячного козацького війська взяв участь у поході 
польського королевича Владислава на Москву. За сприяння П. Сагайдачного у Києві 
утворився культурний осередок, до якого належали I. Борецький, Є.Плетенецький, 
К.Сакович, М.Смотрицький та ін. Завдяки активній підтримці П. Сагайдачного була 
відновлена православна ієрархія у Речі Посполитій. У 1620 р., дбаючи про розвиток 
національно-освітнього руху в Україні, П. Сагайдачний разом з усім Військом 
Запорозьким записався до Київського Богоявленського братства. У вересні 1621 р. 
П. Сагайдачний очолював 40-тисячну українську армію, яка, приєднавшись до польських 
військ, відіграла вирішальну роль у розгромі турків у битві під Хотином і тим самим 
зупинила експансію Османської імперії у Європу. 

 
Кондратюк Юрій Васильович (справжні прізвище, ім’я та по батькові – Шаргей 

Олександр Гнатович; 9 (21) червня 1897, Полтава – 25 лютого 1942, Орловська обл.) – 
учений-винахідник, один з піонерів космонавтики, обґрунтував і розрахував 
найекономнішу схему польоту на Місяць із поверненням на Землю. 1916 р. закінчив 
Полтавську гімназію. На початку 1917 р. зацікавився проблемами міжпланетних 
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незабаром закінчив рукописну роботу, присвячену цим питанням: «Тем, кто будет читать, 
чтобы строить» (1919), в якій незалежно від К. Е. Ціолковського оригінальним методом 
вивів основне рівняння руху ракети, дав схему і опис 4-ступінчастою ракети на киснево-
водневому паливі. 1929 р. в Новосибірську опублікував працю «Завоевание 
межпланетных пространств». У ній було систематизовано, технічно й математично 
обґрунтовано основні ідеї космонавтики. 31 липня 1930 р. був заарештований і 
засуджений на 3 роки ув’язнення. Від 1934 до 1938 рр. працював у Харківському 
інституту промислової енергетики над розробкою робочого проекту Кримської ВЕС. 
Одним із втілень його ідей у практичній космонавтиці став політ на Місяць 21 липня 1969 
р. американських астронавтів Н. Армстронга, М. Коллінза й Е. Олдріна. На космодромі 
Канаверал (США) йому встановлено пам’ятник. 100-річчя від дня народження 
Ю. Кондратюка відзначалось ЮНЕСКО у 1997 р. 

 
Костенко Ліна Василівна (19 березня 1930, Ржищів, Київської обл.) – українська 

письменниця-шістдесятниця. Лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка (1987), 
міжнародної премії Фонду Омеляна і Тетяни Антоновичів (1990), премії ім. Ф.Петрарки за 
книжку поезій у перекладі італійською мовою «Інкрустації» (1994), премії ім. О. Теліги 
(2000). Почесний професор Києво-Могилянської академії, почесний доктор Львівського та 
Чернівецького університетів. Навчалася в Київському педагогічному інституті, та у 
Московському літературному інституті імені О. М. Горького (закінчила 1956 р). 
Авторка поетичних збірок «Над берегами вічної ріки» (1977), «Неповторність» (1980), 
«Сад нетанучих скульптур» (1987), роману у віршах «Маруся 
Чурай» (1979, Шевченківська премія 1987), поеми «Берестечко» (1999, 2010). Твори 
Костенко перекладено англійською, білоруською, естонською, італійською, німецькою, 
словацькою та французькою мовами. 

 
Костомаров Микола Іванович (16(04) травня, за ін. даними, 17(05) травня 1817, 

слобода Юрасовка Острогозького пов. Воронезької губ., нині селище Воронезької обл., 
Росія  – 19(07) квітня 1885, Санкт-Петербург) – громадський і політичний діяч, дослідник 
історії, археограф і архівознавець, фольклорист і етнограф, письменник і публіцист. 
Доктор історії (1864), член-кореспондент Петербурзької АН (1867). 

Закінчив Харківський університет (1836). Від 1846 р. – ад’юнкт-проф. Київського 
університету, член-співробітник Тимчасової комісії для розбору давніх актів у Києві. 
Один із засновників та ідеологів таємного політичного товариства «Кирило-Мефодіївське 
братство» (1845–1847), автор його найголовнішого програмного документа «Книга буття 
українського народу». У березні 1847 р. за участь у Кирило-Мефодіївському товаристві 
заарештований, ув’язнений на рік у Петропавловській фортеці, потім засланий до м. 
Саратов. 1855 р. – амністований, у 1859–1862 рр. – професор кафедри російської історії 
Петербурзького університету. Від 1860 р. – член Археографічної комісії. Його літературна 
спадщина складається з десятків томів поезії, повістей, оповідань, науково-
публіцистичних і полемічних статей. Редактор та рецензент зібрань документів: «Акты 
Южной и Западной России» (т. 1–9, 11, 13) та «Архив Юго-Западной России». Автор 
багатьох наукових праць з історії України та Росії. 

Плідно працював у галузі історіографії та джерелознавства, здійснив глибокий 
науковий огляд майже всього комплексу вітчизняних літописів. Запроваджені ним 
концепції вічового начала, демократизму та державотворення зайняли чільне місце в 
українській історіографії й помітно вплинули не лише на розвиток вітчизняної історичної 
науки, а й на ідеологію національно-визвольного руху. Започаткував і розвинув ідею 
історичного дослідження всіх верств суспільства. Створив життєписи вітчизняних 
політичних та культурних діячів. Досліджував історію українського козацтва. Рішенням 
ЮНЕСКО 1967 р. у світі відзначалось 150-річчя від дня народження М. Костомарова. 
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Костюк Платон Григорович (20 серпня 1924, Київ – 10 травня 2010, там само) – директор 
Інститута фізіології імені Богомольця НАН України, Голова Верховної Ради УРСР, Герой України. 
Фізіолог і біофізик, організатор науки, педагог, громадський діяч. Академік НАН України 
(1969) та Академії медичних наук України (1994), Європейської Академії (Academia 
European) (1989), член Німецької академії Природознавства "Леопольдіна" (1966), АН 
Чехословаччини (1990), Угорської АН (1990). Заслужений діяч науки і техніки України 
(2004), лауреат Державних премій УРСР та України в галузі науки і техніки (1976, 1992, 
2003), Державної премії СРСР в галузі науки і техніки (1983) та ін. Закінчив Київський 
університет ім. Т. Г. Шевченка (1946) та Київський медичний інститут 
ім. О. О. Богомольця (1949). Завідуючий заснованого (1958) ним відділу загальної 
фізіології нервової системи Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, 
директор цього ж Інституту (з 1966 р.); засновник та завідувач (з 1982 р.) навчальної 
базової кафедри молекулярної фізіології і мембранної біофізики Київського відділення 
Московського фізико-технічного інституту, котра працює в Інституті фізіології; разом з 
лауреатом Нобелівської премії Ервіном Негером (Німеччина) очолював міжнародну 
кафедру ЮНЕСКО молекулярної та клітинної фізіології, яка відкрита у червні 2000 р. на 
базі Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України; засновник і директор 
Міжнародного центру молекулярної фізіології НАН України (з 1992 р.). Член Президії 
АН СРСР (1975–1990), віце-президент НАН України (1993-1999), член Президії НАН 
України (1999–2004). П. Г. Костюк створив школу дослідників у галузях нейрофізіології, 
клітинної та молекулярної фізіології, біофізики. Вперше в світовій науці розробив 
методику внутріклітинного діалізу соми нервової клітини та застосував її для дослідження 
мембранних і молекулярних механізмів цієї клітини. Вперше в СРСР застосував 
мікроелектродну техніку для дослідження структурно-функціональної організації 
нервових центрів, біофізичних та молекулярних механізмів збудження та гальмування в 
нервових клітинах. Зробив вагомий внесок у розкриття гомеостазу іонів кальцію в 
нервових клітинах та його порушень при деяких специфічних формах мозкової патології: 
гіпоксії, цукровому діабеті, фенілкетонурії. 

 
Котляревський Іван Петрович (29 серпня (9 вересня) 1769, Полтава – 29 жовтня 

(10 листопада) 1838, там само) – український письменник, поет, драматург, засновник 
сучасної української літератури, громадський діяч. Його поема «Енеїда» (1798) стала 
першим в українській літературі твором, написаним народною мовою. 

У 1780–1789 рр. навчався у Полтавській духовній семінарії. З 1789 р. служив у 
Новоросійській канцелярії в Полтаві, з 1793 р. вчителював. У 1796 р. вступив на військову 
службу, брав участь у поході на Туреччину (1806). У 1808 р. в чині штабс-капітана 
вийшов у відставку. Працював наглядачем Полтавського будинку виховання бідних 
дворянських дітей, захоплювався театральним аматорством. Літературну діяльність 
Котляревський розпочав близько 1794 р. переробкою «Енеїди» Вергілія. Цей твір (уперше 
виданий не повністю у 1798, перше повне видання – у 1842) став початком нової доби в 
українській літературі. У 1819 р. створив п’єси «Наталка Полтавка» і «Москаль чарівник», 
що започаткували розвиток національного театру. Твори І. Котляревського перекладені 
російською, французькою, португальською, чеською та ін. мовами. Творчість 
І. Котляревського досліджували в Англії, Франції, Німеччині, Італії, США, Канаді, 
Бразилії, Польщі та ін. країнах. 200-ліття з дня народження І. П. Котляревського включено 
в список пам’ятних дат на 1969 р., які відзначались за участю ЮНЕСКО. 

 
Коцюбинський Михайло Михайлович (5 вересня (17 вересня) 1864, Вінниця – 12 

квітня (25 квітня) 1913, Чернігів) – український письменник, культурний та громадський 
діяч. 

Закінчив Шаргородське духовне училище (1880). У 1890-ті рр. розпочав 
літературну діяльність. 1898 р. оселився у Чернігові, працював спочатку діловодом, а з 
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1900 – статистиком у земській управі та завідувач відділом статистичного бюро. 1906–
1908 рр. очолював чернігівське товариство «Просвіта». 

В українську літературу увійшов як майстер психологічної прози. Вже його ранні 
оповідання «Харитя», «Ялинка» (1891), «Маленький грішник» (1893) відзначалися тонким 
психологізмом, мальовничістю, експресивністю та художнім лаконізмом. У ці ж роки 
звертається до традиційної для укр. літератури сел. тематики. Публікує повість «На віру» 
(1891), оповідання «П’ятизлотник» (1892), «Ціпов’яз» (1893), де порушує соціальні та 
морально-етичні проблеми, вони знайшли своє продовження в оповіданнях «Для 
загального добра» (1896), «Дорогою ціною» (1901) та ін. Найулюбленішим його жанром 
була соціально-психологічна новела. Від кін. 1890-х рр. написав низку творів, позначених 
глибоким реалізмом у зображенні соціального життя: «В путах шайтана» (1899), «По-
людському» (1900), «Лялечка» (1901), «У грішний світ», «Під мінаретами» (1904) та ін.  

Вершинами досконалості його особливого художнього стилю критики вважають 
«Fata morgana» (1903–1910), «Intermezzo» (1908), «Що записано в книгу життя» (1910), 
«Тіні забутих предків» (1911). У своїх останніх новелах («Хвала життю», «На острові», 
«Цвіт яблуні») доповнив свій характерний стиль елементами неоромантизму. 
М. Коцюбинський один з яскравих представників імпресіонізму в українській літературі. 

Окремі його твори екранізовано та інсценізовано, перекладено мовами багатьох 
народів світу. Рішенням ЮНЕСКО 100-річчя від дня народження М. М. Коцюбинського 
відзначалось у світі 1964 р.; 150-річчя від дня народження включено до календаря 
пам’ятних дат ЮНЕСКО на 2014 рр. 

 
Кравчук Михайло Пилипович (27 вересня (10 жовтня) 1892, с. Човниця, нині 

Ківерцівського р-ну Волинської обл. – 9 березня 1942, Колима) – український математик, 
громадський діяч. Академік АН УРСР (з 1929). Член математичних товариств Франції, 
Німеччини, Італії. 

1914 р. закінчив фізико-математичний факультет Київського університету. 1924 р. 
захистив у Київському політехнічному інституті докторську дисертацію на тему: «Про 
квадратичні форми та лінійні перетворення». Цього ж року зробив доповідь про 
найважливіші результати своїх досліджень на 2-му Міжнародному математичному 
конгресі в Торонто (Канада). 1928 р. брав участь в Міжнародному математичному 
конгресі в Італії, виступив на засіданні Математичного товариства в Парижі (Франція). 
Очолював природничий відділ Інституту української наукової мови, ініціював створення 
3-томного математичного словника. У лютому 1938 р. він був заарештований НКВС УРСР 
та засуджений до 20 років позбавлення волі. 

Автор понад 180 робіт, у т.ч. більше 10 монографій з різних галузей математики: 
алгебри, теорії чисел, теорії функцій дійсної і комплексної змінних, теорії 
диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей і математичної статистики. Багато 
наукових результатів Кравчука, у т.ч. і його внесок у розробку проекту комп’ютера, 
дістали міжнародне визнання, сьогодні широковживаними у багатьох галузях знань є 
поняття «q-багаточлени Кравчука», «q-функції Кравчука-Мейкснера», «моменти 
Кравчука», «осцилятори Кравчука». 

 
Крейн Марк Григорович (3 квітня 1907, Київ – 17 жовтня 1989, Одеса) – 

радянський математик. Член-кореспондент АН УРСР (1939). Почесний іноземний член 
Американської академії мистецтв і наук (1970). Член Харківського, Московського та 
Американського математичних товариств, лауреат премії ім. Н. М. Крилова. Лауреат 
премії Вольфа з математики (1982). Автор понад 250 робіт (у тому числі 7 монографій) з 
різних розділів алгебри, аналізу, теорії функцій, функціонального аналізу, теорії 
інтегральних і диференціальних рівнянь , математичної фізики та аналітичної механіки. 
Значна частина робіт М. Крейна перекладена іноземними мовами. Працював у навчальних 
закладах та науково-дослідних інститутах Одеси, Куйбишева, Харкова, Києва, від 1954 р. 
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працював в Одеському інженерно-будівельному інституті. Підготував понад 60 
кандидатів і докторів наук. Створив Одеську математичну школу. 

 
Крилов Микола Митрофанович (17 (29) листопада 1879, Санкт-Петербург – 11 

травня 1955, Москва) – російський та український математик, механік. Професор (1912), 
доктор математики (1917), академік ВУАН (1922), член-кореспондент АН СРСР (1928), 
академік АН СРСР (з 1929), заслужений діяч науки УРСР (1939). Обраний почесним 
членом Американського математичного товариства, Американської математичної 
асоціації, Французького математичного товариства. 

У 1902 р. закінчив Петербурзький гірничий інститут. З 1912 р. професор там же, з 
1922 р. керівник кафедри математичної фізики АН УРСР. Загалом опублікував 185 
наукових праць. Основні праці відносяться до інтерполяції, наближеного інтегрування 
диференціальних рівнянь математичної фізики, нелінійної механіки. Розробив ряд нових 
методів розв’язання задач математичної фізики, що застосовуються як для доказу 
існування рішень , так і для фактичної їх побудови . Цикл досліджень М. Крилова спільно 
з М. М. Боголюбовим (з 1932) присвячений вивченню актуальних проблем нелінійних 
коливальних процесів, де М. Крилову вдалося закласти основи нелінійної механіки. 
Роботи М. Крилова отримали застосування в ряді галузей науки і техніки. 1964 р. президія 
АН УРСР на честь М. Крилова встановила премію його імені. 

 
Кримський Агатангел Юхимович (3 (15) січня 1871, м. Володимир-Волинський, 

нині Волинської обл. – 25 січня 1942, м. Кустанай, Казахська РСР) – український історик, 
письменник і перекладач кримськотатарського походження, один з організаторів Академії 
Наук України (1918). 

У 1889–1892 рр. – навчався у Лазаревському інституті східних мов у Москві. З 
1892–1896 рр. – пройшов повний курс славістичних студій на історико-філологічному 
факультеті Московського університету. Від 1898 р. Кримський працює в Лазаревському 
інституті, з 1901 р. очолює кафедру арабської лінгвістики, стає професором арабської 
літератури та історії мусульманського Сходу. 

У 1918 р. переїхав до Києва, де став секретарем Української Академії наук. В 
Академії наук він також очолював історико-філологічний відділ, кабінет арабо-іранської 
філології, комісію словника живої мови, комісію історії української мови, діалектологічну 
та правописну комісії. Від 1921 р. директор Інституту української наукової мови. У 1918–
1921 рр. працює професором всесвітньої історії у Київському університеті. З серпня 
1925 р. був головою Київського філіалу Всесоюзної асоціації сходознавства, створеного 
при ВУАН. У 1930-х рр. Кримський був практично усунений від науково-викладацької 
роботи в академічних установах України. 

А. Кримський – засновник українського сходознавства, автор численних праць з 
історії та культури арабських країн, Ірану, Туреччини та ін., семітології, історії, ісламу. 
Велику увагу приділяв дослідженню історії української мови і літератури, фольклору, 
етнографії. Вважається одним з найвидатніших орієнталістів в історії світової 
філологічної науки. Кримському належать численні художні переклади Антари, Омара 
Хайяма, Сааді, Хафіза, Міхрі-Хітум, Фірдоусі та багатьох інших, у тому числі 
західноєвропейських поетів. Підготував ряд відомих сходознавців. Рішенням ЮНЕСКО 
100-річчя від дня народження А. Кримського відзначалось у світі 1971 р. Інститут 
сходознавства НАН України носить ім'я Агатангела Кримського. 

 
Кричевський Василь Григорович (12 січня 1873 (31 грудня 1872), с. Ворожба, 

нині Лебединського р-ну Сумської обл. – 15 листопада 1952, м. Каракас, Венесуела) – 
архітектор, мистецтвознавець, маляр, графік, декоратор театральних вистав та 
кінофільмів, майстер декоративно-вжиткового мистецтва. Заслужений діяч мистецтв 
УРСР (1940). Почесний член Вільної української академії наук у США (1945). Навчався в 
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Харкові в залізнично-технічному училищі. По закінченні був помічником міського 
архітектора. Після революції 1917 р. В. Г. Кричевський був професором Державної 
академії мистецтв, згодом – Архітектурного і Мистецького інститутів м. Києва. На думку 
істориків архітектури, В. Кричевський є одним з основоположників нового стилю в 
архітектурі – неоукраїнського стилю, або українського модерну. В різні роки його художні 
твори експонувалися як в Україні, так і за кордоном (зокрема у Німеччині, Франції, 
Бельгії, Чехії, Польщі, Великій Британії, США, Канаді). Найвідомішими його роботами 
стали: «Гребля Квітки-Основ’яненка» (1899), «На Дніпрі» (1900), «Крим» (1901), 
«Ярмарок» (1913), «Кам’яна баба» (1925), «Пейзаж» (1934) та ін. Його картини 
зберігаються в Українському музеї в Нью-Йорку; музеях у Харкові, Києві, Львові, Сумах, 
Полтаві, Каневі. 

 
Кропивницький Марко Лукич (22(10) травня 1840, с. Бежбайраки, нині 

с. Кропивницьке Новоукраїнського р-ну Кіровоградської обл. – 21(08) квітня 1910, 
Харків) – драматург, актор, режисер, композитор, один із засновників українського 
професійного театру. Працював на канцелярських посадах у Бобринці та м. Єлизаветград. 
1862–1863 рр. протягом трьох семестрів був вільним слухачем юридичного факультету 
Київ. університету. 1863 р. написав першу п’єсу – драму «Микита Старостенко, або 
Незчуєшся, як лихо спобіжить» (1873 р. переробив її і назвав «Дай серцю волю, заведе в 
неволю»). Повернувшись до Бобринця, брав участь у виставах аматорського гуртка, 
заснованого 1863 р. І.Тобілевичем, з 1865 р. був керівником цього гуртка. Протягом 10 
років працював у російських театральних трупах. 1882 р. організував у Єлизаветграді 
власну трупу, яка виступала в містах України, Центральній Росії, Криму, на Дону, Кубані, 
Північному Кавказі, в Закавказзі, Білорусі, Молдові, Польщі. В цей період (1882–1900) 
створив і поставив свої п’єси: «Глитай, або ж Павук» (опублікована 1882, поставлена 
1883), «Доки сонце зійде, роса очі виїсть» (1903), «Дві сім’ї» (1895). Загалом написав 
понад 40 п’єс. 1900–1910 займався драматичними переробками й інсценізаціями творів ін. 
письменників, перекладами (зокрема, «Ревізора» й «Отелло»), писав вірші, романси, 
музику до вистав, мемуари. Останні роки життя мешкав на своєму хуторі Затишок на 
Харківщині. Його ім’ям названо Кіровоградський український музично-драматичний 
театр. 

 
Крушельницька Соломія Амвросіївна (23 вересня 1872, село Білявинці, нині 

Бучацького р-ну Тернопільської обл. – 16 листопада 1952, Львів) – українська оперна 
співачка, педагог. Заслужений діяч мистецтва УРСР (1951). Здобула всесвітнє визнання 
поруч з Е.Карузо, М.Баттістіні, Т.Руффо, Ф.Шаляпіним. Виконувала різнопланові 
сопранові партії, зокрема з опер Р.Вагнера, Р.Штрауса, Дж. Пуччіні. 1893 р. закінчила 
Львівську консерваторію, дебютувала у Львівській опері. Вокальну майстерність 
удосконалювала в Мілані та Відні. Виступала на багатьох оперних сценах світу. Виконала 
близько 60 партій в операх Р.Вагнера, Дж.Верді, Дж.Пуччіні, Ш.Гуно, Ж.Бізе, Р.Штрауса, 
М.Масне, С.Гулака-Артемовського, П.Чайковського та ін. 1904 р. на запрошення 
Дж.Пуччіні блискуче виконала партію Баттерфляй у його опері «Чіо-Чіо-сан» (театр 
«Гранде», Трієст), після чого ця опера здобула всесвітнє визнання.  

У 1923 р. С. Крушельницька залишила оперну сцену і присвятила себе концертній 
діяльності. Здійснила турне по Україні, Європі, Америці. У 1894–1923 рр. майже щороку 
виступала з концертами у містах Галичини. У 1939 р. повернулася до Львова, де до кінця 
життя викладала в консерваторії. 1988 р. на честь С. Крушельницької було засновано 
фестиваль оперного мистецтва у Львові. 1991 р. в Україні засновано Міжнародний 
конкурс оперних співаків ім. С. Крушельницької. 100-ліття від дня народження 
С. Крушельницької відзначалось за участю ЮНЕСКО 1973 р. 

 



 35 

Куліш Пантелеймон Олександрович (26 липня (7 серпня) 1819, містечко 
Вороніж, нині Шосткинського р-ну Сумської обл. – 2 (14) лютого 1897, хутір Мотронівка, 
нині село Оленівка, Борзнянського р-ну Чернігівської обл.) – письменник, публіцист, 
етнограф, історик, літературний критик, перекладач, громадський діяч. Навчався у 
Новгород-Сіверській гімназії, потім (1837–1839) на правах вільного слухача відвідував 
лекції в Київському університеті. Один з засновників Кирило-Мефодієвського братства. У 
другій половині 1850–1860-х рр. П. Куліш один з найактивніших учасників і організаторів 
українського літературного процесу. У 1856–1857 рр. Куліш видав «Записки о Южной 
Руси» у двох томах. Від 1868 р. проживав за кордоном, був в Італії та Німеччині, мешкав у 
Відні. 1871 р. П. Куліш повернувся до Росії. 1876 р. після Емського акту, залишив 
державну службу. 

П. Куліш автор першої фонетичної абетки для української мови, що попри низку 
внесених до неї змін лежить в основі сучасного українського правопису. Автор першого 
україномовного історичного роману «Чорна рада» (1859). Його 9-томний проект 
«Воссоединения Руси» був першою спробою створення синтетичної історії України. 
П. Куліш перший професійний український літературний критик, автор літературно-
критичних оглядів. П. Куліш активно виступав як збирач і публікатор українського 
фольклору. Значним надбанням у літературній спадщині Куліша є його переклади з 
світової класики. Він переклав 15 п’єс В. Шекспіра, твори Дж. Байрона. Разом з І. Пулюєм 
та І. Нечуєм-Левицьким здійснив перше повне українське видання Біблії (1903). Він 
одним із перших став на шлях європеїзації художніх форм нової української літератури. В 
епічній прозі дав перший зразок українського історичного роману. В ліричній і 
ліроепічній поезії використовував розмаїті види строф, більшість з яких ввів в українську 
поезію вперше. Творчість П. Куліша відкрило нові перспективи для подальшого розвитку 
української літератури, вплинула на поезію М. Старицького, І. Франка, А. Кримського, 
Лесі Українки. П. Куліш виступав предтечею укр. «неокласиків», М. Хвильового. 

1999 р. створено Міжнародний благодійний фонд ім. П.Куліша. 1998 р. у Відні на 
фасаді будинку, де 1870 р. проживали П. Куліш та І. Пулюй, на їхню честь встановлено 
барельєфну дошку. 

 
Курбас Лесь (повністю – Олександр-Зенон Степанович Курбас; 25 лютого 1887, 

Пшемисль, нині Польща – 3 листопада 1937, Сандармох, нині Медвеж’єгорського р-ну 
Республіки Карелія, Росія) – український режисер, актор, теоретик театру, драматург, 
публіцист, перекладач. Народний артист УРСР (1925). 

Навчався у Віденському та Львівському університетах, драматичній школі при 
Віденській консерваторії. Від 1911 р. працював в «Гуцульському театрі», згодом 
перейшов до професійного пересувного театру «Руська бесіда» (1912–1914). 

Від 1916 р. працював в Києві у театрі М. К. Садовського. На поч. 1917 р. створив 
театральну групу, а невдовзі – «молодий театр», в якому був актором і режисером.1919 р. 
відбулося об’єднання «Молодого театру» з Українським драматичним театром 
ім. Т. Шевченка. 1922 р. Л. Курбас створив і став директором та художнім керівником 
мистецького об’єднання «Березіль» (1926 р. театр переїхав до м. Харкова). 

Л. Курбас європеїзував український національно-етнографічний театр і стиль 
акторської гри, вивів його на орбіту передових мистецьких шукань світу (експресіонізму, 
конструктивізму), дав зразки оригінального синтезу з найновішими драматичними 
формами. 1925 р. отримав у Парижі золоту медаль театральної виставки за макети 
мистецького обладнання «Березіль» (під його режисурою). 1933 р. Л. Курбас 
заарештований та засуджений до 5 років таборів, розстріляний в урочищі Сандармох. 

Як режисер і викладач театральних студій Київського (1922–1926) і Харківського 
(1926–1933) музично-драматичних театрів Курбас виховав плеяду українських акторів і 
режисерів (Й. Гірняк, О. Добровольська, В. Василько, Н. Ужвій, Н. Пилипенко, 
Л. Гаккебуш, В. Чистякова, Ф. Лопатинський, Г. Ігнатович, Б. Тягно та ін.). Творча 
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діяльність Л. Курбаса – епоха в українській культурі: він сприяв піднесенню українського 
театру на новий, вищий щабель, прилученню української сцени до світового мистецтва. 
Його творча практика позначена впливом експресіонізму і конструктивізму. Рішенням 
ЮНЕСКО 1987 р. у світі відзначено 100-річчя від дня народження Л. Курбаса. Його ім’ям 
названо Львівський академічний театр. 1994 р. створено Державний центр театрального 
мистецтва ім. Леся Курбаса, засновано премію його імені. 

 
Ландау Лев Давидович (9 (22) січня 1908, Баку – 1 квітня 1968, Москва) – 

радянський фізик, академік АН СРСР (1946). Член академій наук Данії, Нідерландів, 
Американської академії наук і мистецтв, Французького фізичного товариства, 
Лондонського фізичного товариства і Лондонського королівського товариства. 

У 1932 р. очолив теоретичний відділ Українського фізико-технічного інституту в 
Харкові. З 1937 р. працював в Інституті фізичних проблем АН СРСР. За піонерські 
дослідження в галузі теорії конденсованих середовищ, зокрема теорії рідкого гелію, в 
1962 р. Ландау була присуджена Нобелівська премія з фізики. Л. Ландау є творцем 
класичного курсу теоретичної фізики (спільно з Євгеном Ліфшицем), який перевидавався 
багато разів і багатьма мовами, започаткований у Харкові (Ленінська премія, 1962). Разом 
з теоретичним мінімумом Л. Ландау курс відігравав значну роль у вихованні молодих 
теоретиків, зокрема в створенні Л. Ландау великої багатопрофільної наукової школи, 
початок формування якої відбувався в Харкові (О. Ахієзер, І. Померанчук, О. Компанієць, 
Є. Ліфшиць та І. Ліфшиць), а подальший розвиток – Москві. 100-ліття з дня народження 
Л. Д. Ландау включено в список пам’ятних дат на 2008 р., які відзначались за участю 
ЮНЕСКО. 

 
Лебедєв Сергій Олексійович (20 жовтня (2 листопада) 1902, Нижній Новгород – 3 

липня 1974, Москва) – вчений, академік, створив перший в континентальній Європі 
комп’ютер. Академік АН УРСР (1946), академік АН СРСР (1953). Герой Соціалістичної 
Праці (1956). Лауреат Ленінської премії (1966), Державної премії СРСР (1950 і 1969). У 
1946–1951 рр. очолював інститут електротехніки АН УРСР. З 1952 р. професор 
Московського фізико-технічного інституту. З 1953 р. директор інституту точної механіки 
та обчислювальної техніки АН СРСР. Одним з перших в СРСР почав розробку проблем 
стійкості енергетичних систем. Автор теорії штучної стійкості синхронних машин. Значні 
роботи виконані С. Лебедєвим з проблем обчислювальної техніки, теорії лічильних 
пристроїв і їх конструкцій. Під керівництвом Лебедєва створені перша радянська 
електронна центральна обчислювальна машина «МЕСМ», а також ряд швидкодіючих 
обчислювальних машин (БЕСМ). 

 
Левицький Дмитро Григорович (близько 1735, можливо Київ – 4 (16) квітня 

1822, Санкт-Петербург) – російський і український живописець-портретист. академік 
Петербурзької академії мистецтв (з 1770). 

В 1752–1755 рр. разом з Г. Левицьким і О. Антроповим брав участь у розписах 
іконостасу Андріївської церкви у Києві. З 1762 р. працював у Москві, пізніше – у 
Петербурзі. В 1770 р. – академік, 1771–1788 рр.– керівник портретного класу 
Петербурзької академі мистецтв. В 1788–1795 рр. жив і працював в Україні. З 1807 р. – 
радник академії мистецтв у Петербурзі. В останні 20 років життя Д. Левицький через 
хворобу очей майже не працював. В 1820 р. на деякий час повернувся на батьківщину. 

Д. Левицький виконав ряд блискучих портретів, які відзначаються досконалою 
технікою, композицією і колоритом, серед них – архітектора О. Кокорінова (1769–1770), 
власника мануфактурних заводів П. Демидова (1773), французького філософа Д. Дідро 
(1773–1774), польського короля С. Лещинського, серію портретів вихованок Смольного 
інститу (1773–1776), М. Д’якової (1778), Д. Долгорукого (1783), акторок А. Давіа та 
У. Мнішек (обидва – 1782), алегоричного портрету Катерини II (1783) та ін. Навчаючись 
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на кращих зразках українського барокко і працюючи в дусі класицизму, Д. Левицький 
створив реалістичну школу портретного малярства, з якої вийшов цілий ряд українських 
художників М. Миропольський, С. Маяцький, Л. Калиновський та ін. Характерною рисою 
його творчості стало поєднання художньої техніки кращих європейських мистецьких шкіл 
з національними народними витоками. 

Твори Д. Левицького зберігаються у музеях Росії (Російський музей, Санкт-
Петербург, Третьяковська галерея, Москва), Швейцарії (Музей мистецтва та історії, 
Женева), Франції (Лувр, Париж). 

 
Липинський В’ячеслав (Вацлав-Вікентій) Казимирович (5 (18) квітня 1882, с. 

Затурці, нині село Локачинського р-ну Волинської обл. – 14 червня 1931, Віннервальд, 
Австрія) – історик, соціолог, публіцист, громадський і політичний діяч, ідеолог 
консервативного напряму в українського суспільно-політичної думці й основоположник 
державницького напряму в українській історіографії, засновник українського 
монархічного руху. Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (1914). Закінчив 
Ягеллонський університет в Кракові (1908). Один із засновників і автор політичної 
програми Української демократично-хліборобської партії (1917). Посол України в Австрії 
(1918). Від червня 1919 р. перебував на еміграції в Австрії. 1920 р. став ініціатором і 
одним із засновників позапартійної організації «Український союз хліборобів-
державників» (УСХД), написав її статут і регламент, очолив її керівний орган – Раду 
присяжних. 1920–1925 рр. редагував неперіодичний друкований орган УСХД 
«Хліборобська Україна», оприлюднив там свій політичний трактат «Листи до братів-
хліборобів», в якому виклав свої філософські погляди і політичну програму (а також свою 
теорію еліт і їх циркуляції). У 1926–1927 рр. він мешкав у Німеччині, очолював кафедру 
історії української державності Українського наукового інституту в Берліні. Автор праць 
„Данило Братковський” (1909), „Генерал артилерії Великого Князівства Литовського” 
(1909), „Шляхта на Україні” (польськ., 1909), “Z dziejw Ukrainy” (1912), „Україна на 
переломі 1657-1669” (1920), „Листи до братів-хліборобів”(1926) та ін. Історичні праці 
В. Липинського, насамперед «Україна на переломі, 1657–1659» започаткували новий 
державницький напрям в українській історіографії. Послідовниками В. Липинського були 
Н.Полонська-Василенко, Д.Дорошенко, С.Томашівський, І.Крип’якевич, Б.Крупницький, 
В.Кучабський, В.Заїкін, О.Оглоблин, Л.Окіншевич, Д.Олянчин, М.Петровський, 
М.Слабченко та ін. На честь В. Липинського названо Інститут східноєвропейських 
досліджень у Філадельфії (США). 

 
Лисенко Микола Віталійович (10 (22) березня 1842, с. Гриньки, нині 

Глобинського р-ну Полтавської обл. – 24 жовтня (6 листопада) 1912, Київ) – український 
композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч. 
Основоположник української композиторської школи. 

У 1867–1869 рр. навчався у Лейпцізькій консерваторії, в 1874–1876 рр. – у 
Петербурзі у М. Римського-Корсакова. Своєю композиторською працею, зокрема операми 
«Різдвяна ніч» (1876), «Утоплена» (1884), «Тарас Бульба» (1890), «Енеїда» (1911), 
«Наталка Полтавка» й інші; інструментальними та вокальними творами: друга 
фортепіанна рапсодія, Елегія для фортепіано, кантати «Б’ють пороги», «Радуйся, ниво 
неполитая» (на слова Тараса Шевченка) й інші заклав основи національного класичного 
музичного мистецтва. М. Лисенко створив численні аранжування народної музики для 
голосу й фортепіано, для хору та інших складів, а також написав значну кількість творів 
на слова Тараса Шевченка (романси, хори, кантати). Він започаткував також наукову 
українську музичну фольклористику. 

Створив близько 20 творів для музичного театру, що заклали основу українського 
оперного мистецтва, у тому числі опери - «Різдвяна ніч» (2-а редакція 1882, Харків), 
«Утоплена» (1885, Харків); оперету «Чорноморці» (1872), «Наталка Полтавка» (1889, 
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Одеса). Вершина оперної творчості М. Лисенка – героїко-романтична опера «Тарас 
Бульба» (1890, поставлена 1924, Харків, за однойменною повістю Гоголя). 

Критики вважають, що значення М. Лисенка в українській музиці зіставне з роллю 
Т.Шевченка в українській літературі. Його послідовниками були М.Леонтович, 
К.Стеценко, Я.Степовий, С.Людкевич, Л.Ревуцький та ін. 125 річниця з дня народження 
М. В. Лисенка включено в список пам’ятних дат на 1967 р., які відзначались за участю 
ЮНЕСКО. 

 
Люлька Архип Михайлович (10(23) березня 1908, с. Саварка, нині 

Богуславського р-ну Київської обл. – 1 червня 1984, Москва) – конструктор авіаційних 
двигунів, один із фундаторів теорії повітряно-реактивних двигунів. Академік АН СРСР 
(1968), генерал-полковник-інженер, Герой Соціалістичної Праці (1957). Лауреат 
Державної премії СРСР (1948, 1951). Нагороджений 3 орденами Леніна, орденом 
Жовтневої Революції, орденом Трудового Червоного Прапора і медалями. 1931 р. закінчив 
Київський політехнічний інститут інститут за фахом «турбобудування». Працював в 
авіаційній промисловості (у Харкові, Ленінграді, Москві). 1933–1937 рр. займався 
проблемою застосування газової турбіни в якості авіаційного двигуна, науково 
обгрунтував доцільність створення турбореактивних двигунів для швидкісних літаків. У 
1939–1941 рр. розробив конструктивну схему двоконтурного турбореактивного двигуна, 
що стала прототипом нині існуючих схем; визначив аналітичну залежність так званої зони 
«виродження» для турбореактивних двигунів. З 1946 р. генеральний конструктор 
авіаційних двигунів. За його безпосередньої участі і під його керівництвом був створений 
перший вітчизняний турбореактивний двигун, що пройшов в 1948 р. державні 
випробування; пізніше А. Люлька сконструював ряд потужних турбореактивних двигунів. 

 
 
Мазепа Іван Степанович (20 березня 1639, хутор на р. Камянка, нині с. Мазепенці 

Білоцерківського р-ну Київської обл. – 21 вересня 1709, с. Варниці поблизу Бендер, нині 
Молдова) – український військовий, політичний і державний діяч, гетьман (1687–1709), 
князь Священної Римської Імперії (1707). 1687 р. на Коломацькій Раді обраний гетьманом 
Війська Запорозького. Підписав Коломацькі статті 1687 р., що визначали подальші 
українсько-російські відносини і стали значним кроком на шляху обмеження українського 
суверенітету. І.  Мазепа докладав зусилля до об’єднання українських земель у єдиній 
державі, утвердження міцної гетьманської влади, розбудови станової держави 
європейського зразка на основі традиційного українського козацького устрою, прагнув 
надати гетьманській владі спадкового характеру. І. Мазепа сприяв розвиткові української 
культури. Він докладав значних зусиль для відродження Києва як духовної столиці 
України, спрямовував значні кошти на церковне та цивільне будівництво. Участь Війська 
Запорозького Північній війні 1700–1721 рр. та наміри царської влади ліквідувати 
козацький устрій обумовило кризу у взаєминах з Росією. У 1705 р. встановив зв’язки з 
польським королем Станіславом Ліщинським, а пізніше зі шведським королем. У жовтні 
1708 р. перейшов на бік Карла ХІІ. 28 березня 1709 р. було укладено українсько-
шведський договір. Після поразки шведської армії в Полтавській битві 27 червня 1709 р. 
І. Мазепа разом з Карлом ХII дістався до м. Бендери, де помер. Постать І. Мазепи була 
відображена у творах поетів і письменників (Вольтера, Д.-Н.Байрона, К.Рилєєва, В.Гюго, 
О.Пушкіна, Ф.Булгаріна, Ю.Словацького, Т.Шевченка, Б.Лепкого, Б.Брехта), художників 
(Т.Жеріко, Е.Делакруа, О.Верне, Л.Буланже) і композиторів (Ф.Ліста, П.Чайковського), 
щл зробило І. Мазепу одним з найвідоміших українців світу. 

 
Макаренко Антон Семенович (1(13) березня 1888, м. Білопілля, нині Сумської 

обл. – 1 квітня 1939, Москва) – педагог, письменник. Закінчив Полтавський учительський 
інститут (1917). Організатор і керівник трудової Колонії імені Максима Горького (1920–
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1928). Упродовж 1927–1932 рр. очолював Комуну імені Ф.Дзержинського в с-щі Новий 
Харків (передмістя Харкова). Від квітня 1932 р. до липня 1935 р. – заступник начальника 
Комуни ім. Ф.Дзержинського. Улітку 1935 р. переїхав до Києва. Член Спілки 
письменників СРСР (1934), автор низки художніх творів із проблем виховання дітей: 
«Марш 30-го року» (1932), «Педагогічна поема» (1933–1935), «Книга для батьків» (1937), 
«Прапори на баштах» (1938) та ін. Твори А. Макаренка перекладені багатьма мовами 
світу. У м. Кременчук є музей А. Макаренка. 1991 р. створено Міжнародну 
макаренкознавчу асоціацію. 

 
Меленський Андрій Іванович (1766, Москва – 1 січня 1833, Київ) – український 

архітектор російського походження. Сформувався як майстер під впливом Баженова та 
Казакова. Першим його досвідом стало відрядження до Петербурга на будівництво 
палаців під керівництвом Джакомо Кваренгі. З 1799 р. архітектор працював у Києві. 
Протягом 30 років Меленський керував губернською креслярнею, брав участь у складанні 
генерального плану Києва. Проведені А. Меленським містобудівні заходи значною мірою 
визначили сучасний характер планувальної структури центральної частини міста. 
Здійснив забудову Подолу після пожежі 1811 р., наблизивши до природного ландшафту 
прямокутну планувальну основу, запропоновану В. Гесте. А. Меленському належить ідея 
прокладання важливих магістралей міста, зокрема, Олександрівської (нині вул. 
Грушевського) та Васильківського шосе (нині вул. Велика Васильківська) й Хрещатика, 
який у середині ХІХ ст. став головною вулицею Києва. 1803–1806 рр. на початку 
Хрещатика побудував перший міський театр (не зберігся). За його проектами в Києві 
зведено понад 50 визначних архітектурних памяток і містобудівних об’єктів. 

 
Менцинський Модест Омелянович (29 квітня 1875 р. с. Новосілки, нині 

Львівської обл. – 11 листопада 1935, Стокгольм) – український співак (драматичний 
тенор). Закінчив духовну семінарію у Львові і теологічний факультет Львівського 
університету (1899). Вокальну освіту здобув у Львівській (1897–1899) та Франкфурсткій 
(1899–1901) консерваторіях. У 1901 р. дебютував на сцені Франкфурської опери. У 1902–
1903 рр. – соліст Ельберфельдської опери (Німеччина), 1903–1904 рр. – оперного театру в 
Карлсруе, 1904–1910 рр. – Стокгольської, 1910–1926 рр. – Кельнської опер. Гастролював 
на оперних сценах Львова (1903, 1908–1909), Лондона («Ковент-Гарден», 1905), Мюнхена, 
Берліна, Байрейта, Відня (1914), Амстердама, Копенгагена, Варшави, Праги (1924), 
Гамбурга, в містах Італії та Франції. В його репертуарі було близько 50  партій. 
Європейське визнання здобув завдяки виконанню партії Зигфріда з циклу «Перстень 
Нібелунгів» Р. Вагнера. 

В історію української музичної культури М. Менцинський увійшов і як 
незрівнянний камерний співак, блискучий інтерпретатор укр. нар. пісень і творів 
М. Лисенка. Серед останніх – «За думою дума», «Гетьмани, гетьмани...», «Гомоніла 
Україна», «Минають дні», «Мені однаково» (сл. Т. Шевченка), «Розвійтеся з вітром» (сл. 
І. Франка). Його виконавське мисецтво дістало високу оцінку за кородоном. Так, у 1909 р. 
він був нагороджений орденом Вази – найвищою державною відзнакою у Швеції в галузі 
музики. У Стокгольмі М. Менцинський одержав титул камерного співака шведського 
короля. З 1927 р. займався у Стокгольмі приватною педагогічною діяльністю, іноді 
виступаючи в концертах. У 1912, 1924, 1925 і 1928 рр. концертував у Галичині (Львів, 
Станіслав, Коломия, Стрий та ін.). У 1933 дав останній укр. концерт у Стокгольмі. 

 
Мечников Ілля Ілліч (3 (15) травня 1845, с. Іванівка, нині Купянського р-ну 

Харківської обл. – 2 (15) липня 1916, Париж) – біолог, один з основоположників 
еволюційної ембріології, порівняльної патології, мікробіології та імунології. Доктор 
біології (1868), почесний член Петербурзької АН (1902), почесний доктор Кембріджського 
університету. Почесний академік Російської академії наук, Петербурзької військово-
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медичної академії, почесний член Паризької, Віденської, Нью-Йоркської, Бельгійської, 
Румунської та низки інших академій наук, Французької академії медицини, Шведського 
медичного товариства.  

Лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини (1908). 1864 р. закінчив 
фізико-математичний факультет Харківського університету. 1867 р. захистив 
магістерську, 1868 р. – докторську дисертації. З 1867–1868 рр. – приват-доцент кафедри 
зоології, 1872–1882 рр. – професор, зав. кафедри зоології та порівняльної анатомії на 
природничому відділенні фізико-математичному факультету Новоросійського 
університету. 1867 р. та 1870 р. І. Мечникову була присуджена Берівська премія 
Петербурзької АН. 1886 р. разом з лікарем-епідеміологом М. Гамалією і своїм учнем-
бактеріологом Я. Бардахом заснував в Одесі другу у світі і першу в Російській імперії 
бактеріологічну станцію. Мечников переїхав до Парижа, де організував при інституті 
Л. Пастера лабораторію, якою керував до кінця життя. Установив загальні закономірності 
в розвитку хребетних і безхребетних тварин, запропонував теорію походження 
багатоклітинних організмів. Відкрив явище фагоцитозу (1882), що лягло в основу його 
фагоцитарної теорії імунітету. Приділяв значну увагу розробці проблем імунітету, 
довголіття, питанням захисту рослин, вивченню інфекційних хвороб (холери, черевного 
тифу, туберкульозу тощо). Ім’я І. І. Мечникова присвоєно Одеському університету (1945). 

 
Мирний Панас (Панас Якович Рудченко; 1 (13) травня 1849, Миргород, нині 

Полтавської обл. – 28 січня 1920, Полтава) – український письменник-реаліст, творець 
новаторських соціальних романів і повістей із життя народу. Працював у канцеляріях 
Гадяча (1863–1864), Прилук (1865–1867), Миргорода (1867–1871), згодом – на різних 
посадах у губернській казенній палаті. 1914 р. отримав за службу чин статського радника. 

Літературну творчість розпочав у 2-й пол. 1860-х рр. («Голодні годи», «Рід», 
«Карло Карлович»). У великому соціальному романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні» 
(1872–1875), написаному разом із І.Біликом (опублікований 1880), та у незакінченій 
повісті «Голодна воля» (поч. 1880-х рр., надрукована вперше 1940), повісті «Лихо давнє й 
сьогочасне» (1897, надрукована 1903) П. Мирний викривав кріпосницький, антинародний 
характер селянської реформи 1861 р. Синтетичною картиною віку та енциклопедією 
суспільного життя 2-ї пол. ХІХ ст., разом з попередніми творами П. Мирного, став роман 
«Повія» – один із найвидатніших творів української прози дорадянського періоду та 
світової романістики. Поряд з епічними творами П. Мирний залишив у спадок блискучі 
зразки малих художніх форм – оповідання, нариси, новели («Казка про Правду та 
Кривду», 1889; «Серед степів», 1900; «Морозенко», 1898 та ін.). Помітне місце в творчості 
займали драматичні твори («Перемудрив», 1884; «Згуба», 1896; «Лимерівна», 1883; «У 
черницях», 1884), філософська драма-містерія «Спокуса» (1901) та перекладацька 
діяльність. З творчістю П. Мирного почала складатися нова для української прози 
жанрова система: психологічні оповідання й новела, соціально-психологічна повість і 
роман, сатирична казка. Твори П. Мирного перекладались російською, естонською, 
латиською, молдавською мовами. 

 
Митропольський Юрій Олексійович (21 грудня 1916 (3 січня 1917), с. Шишаки, 

нині смт Полтавської обл. – 14 червня 2008, Київ) – 
український математик і механік, академік АН СРСР (1984) і НАН України (1961), 
іноземний академік-кореспондент Академії наук у Болоньї (Італія, 1971), Герой 
України, Герой Соціалістичної Праці, Заслужений діяч науки УРСР, доктор технічних 
наук, дійсний член НТШ у Львові.  

Упродовж 1953–2001 рр. Ю. Митропольський керував відділом математичної 
фізики і теорії нелінійних коливань Інституту математики НАН України, протягом 1958–
1987 рр. був директором інституту. Очолював Міжнародний математичний центр НАН 
України, був почесним директором Інституту, головним редактором журналу «Нелінійні 
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коливання» та «Українського математичного журналу», членом редколегії «Журнала 
математической физики, анализа, геометрии». Понад 30 років учений був академіком-
секретарем Відділення математики НАН України. 

За 60-річну наукову діяльність Юрій Олексійович отримав фундаментальні 
результати в галузі асимптотичних методів нелінійної механіки, якісних методів теорії 
диференціальних рівнянь, у дослідженні динаміки коливних процесів у нелінійних 
системах. Він створив алгоритм побудови асимптотичного розкладання нелінійних 
диференціальних рівнянь, що описують нестаціонарні коливальні процеси, розробив 
метод вивчення одночастотних процесів у коливальних системах з багатьма степенями 
свободи. Учений досліджував системи нелінійних диференціальних рівнянь, що описують 
коливальні процеси у гіроскопічних та сильно нелінійних системах, розвинув теорію 
інтегральних многовидів і метод усереднення. Він є автором понад 750 наукових праць. 
Серед його учнів – 25 докторів і 100 кандидатів фізико-математичних наук. 

 
Многогрішний Дем’ян Ігнатович (бл. 1630, Короп, нині Чернігівської обл.  – 

після 1701, Іркутськ, Росія) – гетьман Лівобережної України (1669–1672). В 1665–
1669 рр. – чернігівський полковник. В 1668 р. призначений П. Дорошенком наказним 
гетьманом Лівобережної України. У грудні 1668 р. на козацькій раді у м. Новгород-
Сіверський Д. Многогрішний був обраний «сіверським гетьманом», тобто гетьманом 
Лівобережної України, а в березні 1669 р. на раді в м. Глухів його обрання було 
підтверджене в присутності царського представника. Він прагнув відновити російсько-
український союз за умовами Березневих статей 1654 р., але йому вдалося лише 
ліквідувати Московські статті 1665 р. У результаті було укладено Глухівські статті 
1669 р., які передбачали обмежену автономію для Лівобережної України у складі Росії. 
Після обрання гетьманом Д. Многогрішний намагався проводити політику, спрямовану на 
захист державних інтересів України. Він добився, щоб Київ з округою, незважаючи на 
умови Андрусівського перемир’я 1667 р., залишився у складі Лівобережжя. Вів таємні 
переговори з П. Дорошенком про можливість переходу Лівобережної України під 
протекторат Туреччини. Така політика викликала незадоволення як частини страшинської 
верхівки так і московського уряду. 1672 р. був зміщений з посади гетьмана групою 
козацької старшини, вивезений до Москви та засуджений до страти. Згодом страту 
замінено на довічне заслання до Сибіру. З 1688 р. звільнений з тюрми Д. Многогрішний 
перебував на військовій службі у Селенгінську на Забайкаллі. 1696 р. постригся у ченці. 

 
Могила Петро (31 грудня 1596 (10 січня 1597), Сучава, нині Румунія – 1 (11) січня 

1647, Київ) – церковний і культурно-освітній діяч, богослов, митрополит Київський, 
Галицький і всієї Русі (з 1633) архімандрит Києво-Печерського монастиря з 1627 р., екзарх 
Константинопольського патріарха. Канонізований православною церквою 1996 р. 

Проводив реформи у церкві, спрямовані на піднесення освіти, моральності, 
дисципліни, організації кліру, що сприяли виходу православної церкви з кризи та 
занепаду. 1632 p. П. Mогила заснував Києво-Могилянську колегію – перший вищий 
навчальний заклад у східних слов’ян. Разом з соратниками П. Могила уклав системний 
виклад основних засад православного вчення «Православне сповідання віри» (1640). 
«Сповідання» було прийняте всіма православними церквами. Ця праця викликала інтерес 
серед європейських теологів, уперше повністю була видана грецькою мовою в Голландії 
1667 р. На основі його укладено короткий катехізис, виданий 1645 р. польською, потім – 
церковнослов’янською мовами. Уніфіковані П. Могилою чини та обряди, викладені в 
Требнику Петра Могили 1646 р., використовувалися в церковній практиці протягом 
століть. 

Реформи П. Могили вивели українську православну церкву з кризи, піднесли її 
авторитет у суспільстві та православному світі. Його діяльність безпосередньо вплинула 
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на формування самосвідомості українського народу. Рішенням ЮНЕСКО 400-річчя від 
дня народження П. Могили відзначалось у світі 1996 р. 

 
Нечуй-Левицький Іван Семенович (справжнє прізвище Левицький; 25(13) 

листопада 1838, м. Стеблів, нині Черкаської обл. – 15 квітня 1918, Київ) – прозаїк, 
драматург, перекладач, педагог, магістр богослов’я (1865). Отримав духовну освіту (в 
училищі, семінарії та Київській духовній академії, 1861–1865). Викладав російську мову, 
історію і географію в Полтавській духовній семінарії (1865–1866) та в гімназіях міст 
Каліш, Седлець і Кишинів (1866–1884). Від 1885 р. – у відставці; жив у Києві, займався 
творчою роботою, яку розпочав 1865 р. Автор повістей («Дві московки», «Рибалка Панас 
Круть», 1868; «Причепа», 1869; «Микола Джеря», 1878; «Кайдашева сім’я», 1879, та ін.), 
романів («Хмари», 1874; «Над Чорним морем», 1890; «Князь Єремія Вишневецький», 
1897, опублікований 1932), оповідань, численних науково-популярних нарисів переважно 
на історичні теми, публіцистичних, літературно-критичних і мовознавчих праць. 
Перекладач Біблії (разом із П. Кулішем та І. Пулюєм). Творчість І. С. Нечуя-Левицького 
займає визначне місце в українській літературі. Письменник збагатив образні засоби, 
розширив тематичні й жанрові межі художньої прози, охопив українське суспільство в 
усіх соціальних зрізах. Кращі традиції І. Нечуя-Левицького знайшли розвиток у творчості 
Панаса Мирного, І. Франка, Б. Грінченка, М. Коцюбинського та ін. письменників. Твори 
письменника перекладено російською, польською, чеською, угорською, німецькою та ін. 
мовами. Рішенням ЮНЕСКО 1968 р. у світі відзначалось 130-річчя від дня народження та 
50-річчя від дня смерті І. С. Нечуя-Левицького. 

 
Огієнко Іван Іванович (митрополит Іларіон; 15 січня 1882, містечко Брусилів 

Радомишльського пов. Київської губ., нині Житомирської обл.  – 29 березня 1972 р., 
Вінніпег, Канада) – історик і письменник, мовознавець, видавець, педагог, громадський, 
політичний і церковний діяч. Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (1922), 
Української вільної академії наук. Професор (1926), д-р філософії (1931). 1909 р. закінчив 
історико-філологічний факультет Київського університету, 1915–1918 рр. – приватдоцент 
Київського університету, співзасновник Українського народного (1917) та Українського 
державного (1918) університетів у Києві, фундатор і перший ректор Кам’янець-
Подільського державного українського університету (1918), один із активних діячів УАН, 
мережі нац. вищих навч. закладів, міністр нар. освіти УНР (1919), міністр сповідань, 
головноуповноважений міністр УНР (1919–1920), професор теологічного факультету 
Варшавського університету (1926–1932), єпископ, архієпископ, митрополит Холмський і 
Підляський (1940–1944). З 1947 р. – у Вінніпезі (Канада), першоієрарх Української греко-
православної церкви в в Канаді (1951–1972). Перекладач Біблії та низки богослужбових 
книг на українську мову, автор віршованих творів релігійного змісту, багатьох праць з 
історії, культури, канонічного права, славістики, мовознавства та ін. дисциплін. 

 
Орлик Пилип Степанович (21(11) жовтня 1672, с. Косута, нині Вілейського р-ну 

Мінської обл., Білорусь  – 5 червня (26 травня) 1742, м. Ясси, нині Румунія) – гетьман 
Війська Запорозького та Правобережної України (1710–1714), гетьман України в еміграції 
(1714–1742). 1694 р. закінчив Київський колегіум. 1700–1706 рр. – перебував на посаді 
старшого військового канцеляриста, а згодом – управляючого справами Генеральної 
військової канцелярії. Від 1707 р. – генеральний писар в уряді гетьмана І. Мазепи. Після 
поразки шведсько-українських військ у Полтавській битві 1709 р. і смерті І. Мазепи 
П. Орлик був обраний на козацькій раді у Бендерах гетьманом Війська Запорозького 
(1710). Тоді ж між ним і козацькою старшиною було укладено угоду під назвою «Пакти і 
Конституції законів, вольностей Війська Запорозького» 1710 р. Протягом наступних 4-х 
років намагався з допомогою військових походів та дипломатичних заходів поширити 
свою владу на Правобережну та Лівобережну Україну. На посаді гетьмана уклав союзні 
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договори зі Швецією (1710), Османською імперією та Кримським ханатом (1711, 1712). 
1714 р. П. Орлик переїхав до Швеції, 1720 р. – Австрії, а згодом – Чехії. З 1734 р. жив у 
Салоніках (Греція), потім – у Молдові. Перебуваючи в політичні еміграції, П. Орлик 
шукав підтримки у європейських держав з метою відновлення своєї влади над 
Українською козацькою державою. П. Орлик – автор багатьох поезій, а також книг «Алкід 
російський» (1695) та «Гіппомен Сарматський» (1698), присвячених І.Мазепі й 
І.Обидовському. П. Орлик також відомий як автор політичних маніфестів та «Щоденника 
подорожнього» (1720–1732).  

 
Острозький Василь-Костянтин Костянтинович (2 (12) лютого 1526, Дубно, нині 

Рівненської обл. – 13 (23) лютого 1608, Острог) – князь, магнат, воєнний, політичний і 
культурний діяч, Київський воєвода, Волинський маршалок, сенатор Речі Посполитої. 
Один з найбільш впливових політичних постатей того часу. Був претендентом на 
польський престол після смерті Сигізмунда II Августа (1572) і московський трон після 
смерті царя Федора Івановича (1598). Відіграв значну роль у національно-культурному 
житті України другої пол. XVI – поч. XVII ст. Засновник шкіл у Турові (1572), 
Володимирі-Волинському (1577), академії (бл. 1576–1580) і друкарні (1578) в Острозі. З 
ініціативи В.-К. Острозького в Острозі був створений гурток визначних діячів української 
культури, членами якого були Г. Смотрицький, Клирик Острозький, З. Тустанівський, 
Д. Наливайко та ін. У 1581 р. на кошти В.-К. Острозького був виданий перший повний 
текст Біблії староукраїнською мовою. Відігравав важливу роль у релігійному житті 
України. У 1596 р. під час Берестейського церковного собору очолив опозицію і виступив 
проти укладення Берестейської унії 1596 р. 

 
Палладін Олександр Володимирович (29 серпня (10 вересня) 1885, Москва – 6 

грудня 1972, Київ) – український біохімік. Президент АН Української РСР (1946–1962), 
академік АН УРСР і АН СРСР. Засновник української школи біохіміків. 

Професор Новоолександрійського інституту сільського господарства і лісництва 
(1916–1923 рр., м. Харків), водночас у 1921–1931 рр. завідував кафедрою фізіологічної 
хімії Харківського медичного інституту. 1925–1970 рр. – очолював Український 
біохімічний інститут (з 1931 р. – Інститут біохімії АН України у Києві), водночас у 1934–
1954 рр. завідував кафедрою біохімії Київського університету. В 1939–1946 рр. – віце-
президент, у 1946–1962 рр. президент АН України. 

Основні наукові праці присвячені біохімії нервової системи і м’язової діяльності, 
біохімії вітамінів і живлення. О. В. Палладін – засновник ряду актуальних наукових 
напрямків, що стали основою сучасної біохімії і молекулярної біології, теоретичної і 
практичної медицини. Серед них біохімія нервової діяльності (нейрохімія), м’язової 
діяльності, харчування, зокрема біохімія вітамінів, гіпо- та авітамінозних станів, 
порівняльна й еволюційна, а також біохімія спорту. Ці напрямки, що склали базис 
функціональної біохімії, упродовж десятиріч успішно розроблялися і розробляються 
учнями та послідовниками О. В. Палладіна в Україні і в інших державах. 

О. В. Палладін – один із засновників міжнародного нейрохімічного товариства, 
товариств фізіологів, біохіміків і фармакологів СРСР і України, Харківського медичного 
товариства, Товариства «Знання» України, а також засновник «Українського біохімічного 
журналу» і міжнародних журналів «The Journal of Neuroscience», «The International Journal 
of Neuroscience». У 1924 р. видано перший в СРСР «Підручник фізіологічної хімії» 
О. В. Палладіна, що витримав 25 видань дев'ятьма мовами. Наукова школа 
О. В. Палладіна налічує понад 150 докторів і кандидатів наук, що працюють у різних 
країнах світу. 

 
Параджанов Сергій Йосипович (вірм. Саркіс Говсепі Параджанян; 9 січня 1924, 

Тбілісі – 20 липня 1990, Єреван) – вірменський і український кінорежисер, народний 
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артист УРСР (з 1990), лауреат Державної премії України ім. Т.Шевченка (1991, 
посмертно). 

В 1951 р. закінчив Всесоюзний державний інститутут кінематографії у класі 
І. Савченка. З Україною пов’язана значна частина творчої біографії Параджанова. В 
Україні створив фільми «Наталія Ужвій», «Золоті руки», «Думка» (всі - 1957), «Перший 
хлопець» (1958), «Українська рапсодія» (1961) «Квітка на камені» (1962, у співавторстві з 
А. Слісаренком). Міжнародне визнання прийшло до С. Параджанова після екранізації в 
1964 р. повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Цей фільм С. Параджанова був 
удостоєний 16 призів на багатьох міжнародних кінофестивалях, зокрема, премія 
міжнародного кінофестивалю у Мардель-Платі (Аргентина, 1965); Кубок фестивалю 
фестивалів (Рим, 1965); Золота премія у Солоніках (Греція, 1966); премія Британської 
кіноакадемії (1966) та ін. 1973 р. був заарештований, і за сфабрикованими звинуваченнями 
засуджений до тривалого ув'язнення. Тільки завдяки міжнародній кампанії протесту 
(звернення підписали Ф. Трюффо, Ж.-Л. Годар, Ф. Фелліні, Л. Вісконті, Р. Росселіні, 
М. Антоніоні) звільнений 1977 р. Зважаючи на заборону жити в Україні, поселився у 
Тбілісі. Зазнавав переслідувань з боку радянських репресивних органів. Серед фільмів 
С. Параджанова: «Цвіт граната» (1969), «Легенда про Сурамську фортецю» (1984), 
«Ашик-Керіб» (1988). Написав сценарій до фільмів «Етюди про Врубеля», «Лебедине 
озеро. Зона» (разом з Ю. Ільєнком; обидва –1989). 2004 р. рішенням ЮНЕСКО у світі 
відзначалось 80-річчя від дня народження С. Параджанова. 

 
Патон Борис Євгенович (27 листопада 1918, Київ) – учений у галузі 

електрозварювання, металургії і технології металів. Професор (1954), академік АН УРСР 
(1958), академік АН СРСР (1962), академік РАН (1992), президент АН УРСР (з 1962; з 
1991 – АН України, з 1994 – НАН України). Заслужений діяч науки і техніки України 
(1968), заслужений винахідник СРСР (1983). Двічі Герой Соц. Праці (1969, 1978), Герой 
України (1998). Іноземний член низки академій і наукових товариств зарубіжних країн. 
Почесний доктор і професор багатьох університетів світу. 1941 р. закінчив Київський 
політехнічний інститут. З 1953 р. – директор Інституту електрозварювання ім. Є. Патона 
АН УРСР. Автор понад 1000 публікацій, зокрема 20 монографій; понад 400 винаходів. 
Наукові дослідження присвячені процесам автоматичного і 
напівавтоматичного зварювання під флюсом, розробці теоретичних основ створення 
автоматів і напівавтоматів для дугового зварювання і зварювальних джерел живлення; 
умовам тривалого горіння дуги та її регулювання; проблемі керування зварювальними 
процесами. Вивчає системи керування з різноманітними кібернетичними приладами, 
працює над створенням зварювальних роботів. Велику увагу приділяє 
вивченню металургії зварювання, вдосконаленню існуючих і створенню нових металевих 
матеріалів. Очолював дослідження із застосування зварювальних джерел теплоти в 
спеціальних плавильних агрегатах, які увінчалися створенням нової галузі якісної 
металургії – спецелектрометалургії (електрошлаковий, плазмово-дуговий та електронно-
променевий переплави). Б. Патон – автор ідеї та один з розробників 
методу електрозварювання м’яких тканин. 

 
Патон Євген Оскарович (20 лютого (4 березня) 1870, Ніцца, Франція – 12 серпня 

1953, Київ) – український вчений у галузі зварювальних процесів і мостобудування. 
Академік АН УРСР (1929). Професор (1901), академік ВУАН (1929), віце-президент АН 
УРСР (1945–1952). Герой Соціалістичної Праці (1943). Заслужений діяч науки УРСР 
(1940). Фундатор і перший керівник Інституту електрозварювання АН України. 

1897–1901 рр. – викладач Московського інженерного училища шляхів сполучень, 
1901–1904 рр. – професор, одночасно працював у технічному відділі Петербурзько-
Московській залізниці. 1904–1936 рр. (з перервами) – професор Київського політехнічного 
інституту. 1929 р. організував зварювальну лабораторію та Електрозварювальний 
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комбінат, на базі яких 1934 р. був утворений Інститут електрозварювання ВУАН в Києві. 
1934–1953 рр. – директор цього інституту. 

Автор понад 350 праць. Займався проектуванням і будівництвом мостів. Створив 
методи розрахунку раціональних конструктивних схем металевих споруд мостів, дослідив 
умови їх роботи, розробив способи відбудови зруйнованих мостів. Автор чотирьохтомної 
праці «Залізні мости». 

У 1930-х рр. Є. Патон розвинув ідеї винахідника М. Бенардоса, метод швидкісного 
автоматичного зварювання під шаром флюсу дістав назву «метод Патона». Виконав 
фундаментальні дослідження у галузі розрахування та міцності зварних конструкцій, 
механізації зварювальних процесів, наукових основ електричного зварювання 
плавленням. Під його керівництвом винайдено спосіб автоматичного швидкісного 
зварювання, який відіграв визначну роль у технічному розвитку. 

У роки Великої Вітчизняної війни розробив і впровадив технологію та обладнання 
для зварювання спеціальних сталей, зокрема, для танкових башт.  

1953 р. ім’ям Є. О. Патона названо міст через Дніпро у Києві, який споруджувався 
під керівництвом Є. О. Патона. 100-ліття з дня народження Є. Патона включено в список 
пам’ятних дат на 1970 р., які відзначались ЮНЕСКО. 

 
Петлюра Симон Васильович (10 (22) травня 1879, Полтава – 25 травня 1926, 

Париж) – український державний, політичний і військовий діяч, публіцист, голова 
Директорії УНР, організатор Армії УНР, Головний Отаман Армії УНР. Освіту здобув у 
Полтавській духовній семінарії. В квітні 1917 р. обраний головою Української фронтової 
ради військ Західного фронту. Делегат І Українського військового з’їзду, на якому 
обраний головою Українського Генерального Військового Комітету. 28 червня 1917 р. 
призначений Центральною Радою на посаду генерального секретаря військових справ. 
Велику енергію спрямував на створення українських збройних сил і переведення в 
Україну з Росії українізованих військових частин. 31 грудня 1917 р., не погоджуючись з 
політикою голови Генерального Секретаріату, вийшов з уряду. Після гетьманського 
перевороту очолював Всеукраїнський союз земств. Перебував в опозиції до уряду 
гетьмана П. Скоропадського, був заарештований. 14 жовтня 1918 р. виїхав до Білої 
Церкви, звідки керував анти гетьманським виступом. Став членом Директорії, очолив 
армію УНР. Після відступу військ УНР з Києва і виїзду В. Винниченка за кордон став 
Головою Директорії (11 лютого 1919). Від 1920 р. на еміграції у Польщі, згодом (1923) у 
Будапешті, потім у Відні, Женеві, з 1924 р. – у Парижі. Керував діяльністю уряду УНР в 
екзилі. 25 травня 1926 р. був вбитий агентом С. Шварцбардом. 

 
Петрушевич Євген Омелянович (3 червня 1863, Буськ, нині Львівської обл. – 29 

серпня 1940, Берлін) – український громадсько-політичний діяч, голова Української 
національної ради ЗУНР. Навчався в Академічній гімназії у Львові та на юридичному 
факультеті Львівського університету. В 1907–1918 рр. – посол австрійського парламенту, 
заступник голови Української Парламентарної Репрезентації. З 1910 р. – депутат 
галицького сейму. У 1914–1918 рр. – член Головної Української Ради та Загальної 
Української Ради. В 1917–1918 рр. – голова Української Парламентарної Репрезентації в 
австрійському парламенті. 19 жовтня 1918 р. як президент Української Національної Ради 
проголосив створення на українських землях Австро-Угорщини Української держави. 4 
січня 1919 р. обраний Президентом Західно-Української Національної Ради (фактично – 
Президентом ЗУНР). Після проголошення 22 січня 1919 р. Акту Злуки ЗУНР і УНР згідно 
рішення Трудового Конгресу України у Києві став членом Директорії УНР. 9 червня 
1919 р. призначений Українською Національною Радою Диктатором ЗО УНР-ЗУНР. 
Директорія УНР не визнала чинності цього акту і вивела Є. Петрушевича зі свого складу, 
Після переходу Галицької Армії та уряду ЗО УНР за р. Збруч на територію 
Наддніпрянської України, виявилися гострі розходження політичних ліній 
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Є. Петрушевичем та С. Петлюрою. 15 листопада 1919 р. Є. Петрушевич виїхав до Відня. 
Після укладення 21 квітня 1920 р. договору між УНР і Польщею, згідно якого, зокрема, 
українська сторона офіційно визнала анексію Польщею Галичини, Західної Волині, 
частини Полісся, Лемківщини, Підляшшя, Посяння і Холмщини Є. Петрушевич визнав 
цей акт юридично неспроможним й очолив дипломатичну боротьбу за самовизначення 
Галичини на міжнародній арені. В серпні 1920 р. сформував екзильний уряд, який ставив 
собі за мету домагатися відновлення незалежності ЗУНР дипломатичними засобами, Уряд 
Є. Петрушевича припинив свою діяльність 15 березня 1923 р. після рішення Ради Послів 
про передачу Галичини до складу Польщі. До кінця свого життя Є. Петрушевич 
перебувавв еміграції у Берліні. 

 
Пирогов Микола Іванович (13 (25) листопада 1810, Москва – 23 листопада (5 

грудня) 1881, с. Вишня, нині в межах Вінниці) – російський хірург, анатом, педагог, 
громадський діяч. Член-кореспондент Петербурзької академії наук (1847). 

У 1828 р. закінчив медичний факультет Московського університету, потім 
готувався до професури (1828–1832) при Дерптському (нині Тартуському) університеті; в 
1836–1840 рр. професор теоретичної і практичної хірургії цього університету. У 1841–
1856 рр. професор госпітальної хірургічної клініки, патологічної та хірургічної анатомії і 
керівник інституту практичної анатомії Петербурзької медико-хірургічної академії . У 
1855 брав участь в Севастопольській обороні 1854–1855 рр. Піклувальник Одеського 
(1856–1858) і Київського (1858–1861) навчальних округів. З 1866 р. жив у своєму маєтку в 
с. Вишня Вінницької губернії, звідки як консультант з військової медицини та хірургії 
виїжджав на театр воєнних дій під час франко-пруської (1870–1871) і російсько-турецької 
(1877–1878) воєн. 

М. Пирогов – один з основоположників хірургії як наукової медичної дисципліни. 
Його праці заклали фундамент топографічної анатомії та оперативної хірургії. Вперше в 
Росії виступив з ідеєю пластичних операцій; вперше в світі висунув ідею кісткової 
пластики. Розробив ряд важливих операцій та хірургічних прийомів. М. Пирогов вперше в 
світі застосував (1847) наркоз у військово-польової хірургії. Висловив припущення про 
існування хвороботворних мікроорганізмів, що викликають нагноєння ран. Виконав цінні 
дослідження з патологічної анатомії холери (1849). У працях «Початки загальної 
військово-польової хірургії» (1865–1866), «Військово-лікарська справа і приватна 
допомога на театрі війни в Болгарії і в тилу ... » (1879) та ін. висловив найважливіші 
положення про війну як «травматичну епідемію» та ін. М. Пирогов вперше наклав гіпсову 
пов’язку в польових умовах (1854); під час оборони Севастополя залучив (1855) жінок 
(«сестер милосердя») до догляду за пораненими на фронті. 

 
Підвисоцький Володимир Валеріанович (24 травня (5 червня) 1857, 

с. Максимівка, нині Ічнянського р-ну Чернігівської обл. – 22 січня 1913, Санкт-
Петербург) – український патолог, ендокринолог, імунолог, мікробіолог. 

Основоположник київської школи патологів. Член-кореспондент Анатомічного 
товариства у Парижі (1887). Член-кореспондент Імператорської військово-медичної 
академії (1900). Ординарний почесний член Королівського інституту експериментальної 
терапії у Франкфурті-на-Майні (1911). 

Закінчив медичний факультет Київського університету св. Володимира (1884). У 
1885–1887 рр. як бактеріолог працював в Інституті Л. Пастера. 

1887–1890 рр. В. Підвисоцький завідував кафедрою загальної та експериментальної 
патології Університету св. Володимира. У 1900–1905 рр. В. Підвисоцький – декан 
медичного факультету в Новоросійському університеті в Одесі. У 1905 р. обійняв посаду 
директора петербурзького Імператорського інституту експериментальної медицини. Серед 
його учнів були майбутні академіки ВУАН: О. Богомолець, Д. Заболотний, Л. Тарасевич. 
В. Підвисоцький був одним із ініціаторів ендокринологічних досліджень: вивчав розвиток 
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графових пухирців яєчника, діяльність надниркових залоз. У 1888 р. під його 
керівництвом О. Маньковський вперше отримав адреналін, назвавши його наднирковим 
стимуліном. 

В. В. Підвисоцький вивчав захисні функції організму людини, вплив на нього 
збудників хвороб, патології мікроорганізмів. Результатом цих досліджень стала праця 
«Основи загальної та експериментальної патології. Керівництво до вивчення хворої 
людини», яка вперше вийшла друком у 1891 р., була перевидана понад 20 разів, 
перекладена на 17 іноземних мов і удостоєна премії Бера Академії наук. 

 
Пінзель Йоган-Георг (нім. Penzel Johann Georg; р.н. невід. – помер між 16 липня 

1761 і 24 жовтня 1762) – скульптор, найвизначніший представник західноукраїнського 
середовища майстрів скульптури пізнього бароко. Ймовірно, походив із Чехії. 

Професійна діяльність Пінзеля простежується від 1750 р., коли він виконав у 
Бучачі придорожню фігуру св. Яна Непомука (збережено фрагментарно), а наступного 
року – аналогічну Непорочного Зачаття Богородиці (втрачена). Близько 1752 р. працював 
над скульптурним ансамблем будованої за проектом Б. Меретина Ратуші в Бучачі, 
тематичну основу якого складали подвиги Геракла (знищений у пожежі, збереглися 
фрагменти). До 1-й пол. – середини 1750-х рр. слід зарахувати також відомий нині вже 
тільки частково скульптурний ансамбль костьолу місіонерів у Городенці, над яким так 
само працював й ін. різьбярі, насамперед головний вівтар костьолу з монументальними 
фігурами святих Анни, Єлизавети та Йоакима і двох ангелів (Львівська галерея мистецтв). 

У 2-й пол. 1750-х рр. фіксується активність Пензеля у Львові. З-перед 1756 р. і до 
кінця 1757 р. разом зі скульптором Я.-Є. Гертнером він працював над вівтарями святих 
Фелікса Валуа та Яна де Мата для костьолу тринітаріїв. 1759–1760 рр. виконав фігури 
святих Льва, Афанасія і скульптурну групу св. Юрія на фасаді собору святого Юра у 
Львові. У травні–серпні 1761 р. майстер разом із помічником А. Штилем отримував плату 
за два невеликі вівтарі для парафіяльного костьолу до Монастириськах, робота над якими 
є останнім відомим свідком його діяльності. Твори Пінзеля зберігаються у Львівській 
галереї мистецтв, Музеї Пінзеля, Тернопільському краєзнавчому музеї, Івано-
Франківському художньому музеї, Баварському національному музеї та ін. 2013 р. 
виставка робіт І. Пінзеля проходила в Луврі. 

 
Полуботок Павло Леонтієвич (бл. 1660 – 18(29) грудня 1723, Санкт-Петербург) – 

державний і військовий діяч України, чернігівський полковник, наказний гетьман 
Лівобережної України (1722–1723). Навчався в Києво-Могилянській Колегії. З 1705 р. – 
чернігівський полковник. У 1708 р. П. Полуботок був одним з претендентів на 
гетьманство, але через недовіру до нього Петра І кандидатура чернігівського полковника 
була відхилена московським урядом. Ставши після смерті І. Скоропадського (1722) 
наказним гетьманом П. Полуботок активно протидіяв наступу Петра І на українську 
автономію. 1723 р. за організацію опозиційної діяльності П. Полуботок був викликаний до 
Санкт-Петербурга та заарештований, помер у у Петропавловській фортеці. 

 
Потебня Олександр Опанасович (10 (22) вересня 1835, хутір Манев поблизу 

с. Гаврилівка, нині с. Гришине Роменського р-ну Сумської обл. – 29 листопада (11 грудня) 
1891, Харків) – мовознавець і філософ, літературознавець, фольклорист та етнограф, 
представник психологічного напряму в слов’янської філологічної науці. Доктор слов’яно-
руської філології, професор (1875). Член-кореспондент Петербурзької АН (1875). Дійсний 
член Московського археологічного товариства (1864), Товариства любителів російської 
словесності при Московському університеті (1875), Чеського королівського товариства 
наук (1887) та ін.  

Навчався на юридичному (1851) та історико-філологічному факультеті 
Харківського університету (1852–1856), позаштатний викладач кафедри російської мови і 
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словесності Харківського університету (1857–1861). Ад’юнкт кафедри російської мови і 
словесності (1861–1862), доцент (1863–1874), екстраординарний (1874), ординарний 
(1875) професор Харківського університету. 1877–1890 рр. О. Потебня – голова 
Харківського історико-філологічного товариства. За працю «Из записок по русской 
грамматике» (т.1–2) Петербурзька АН присудила Потебні повну Ломоносовську премію 
(1874), золоті Уваровські медалі за розгляд праць П. Житецького «Очерк звуковой 
истории малорусского наречия» (1878), Я. Головацького «Народные песни Галицкой и 
Угорской Руси» (1879), Російський географічним товариством присуджена золота 
Констянтинівська медаль (1891). Ім’я О. Потебні присвоєно Інституту мовознавства НАН 
України. 

Автор праць із загального мовознавства, фонетики, наголосу, граматики, 
семантики, етимології, діалектології, теорії словесності, фольклору, етнографії, 
досліджень про походження мови, взаємозв’язок мови й мислення тощо. Розглядав 
питання історії української мови та української діалектології у зв’язку з відповідними 
аспектами російської мови. Завдяки Потебні Харківський університет став одним із 
найвидатніших наукових центрів з вивчення слов’янської філології. Створив наукову 
школу, відому як «харківська лінгвістична школа». Розробляв питання теорії словесності, 
фольклору та етнографії (розділяючи погляди міфологічної школи), головним чином 
загального мовознавства, фонетики, морфології, синтаксису, семасіології. У 
загальнотеоретичному плані досліджував в основному питання взаємовідношення мови і 
мислення, мови і нації, походження мови. Особливий інтерес представляє «лінгвістична 
поетика» О. Потебні, погляди на поетичну мову, природу поезії і взагалі мистецтва. Праці 
О. Потебні вплинули на розвиток сучасної філології, особливо мовознавства, насамперед 
у галузі синтаксису. 

 
Примаченко Марія Оксентіївна (30 грудня 1908 (12 січня 1909), село Болотня, 

нині Іванківського р-ну Київської обл. – 18 серпня 1997, там само) – українська народна 
художниця, представниця «народного примітиву» («наївного мистецтва»); лауреат 
Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка, одна з найвідоміших українських 
художниць. Заслужений діяч мистецтв УРСР з 1970 р. народна художниця України. Не 
маючи професійної освіти, виробила в рамках «наївного мистецтва» власну художню 
систему. 1936 р. за участь у виставці народного мистецтва М. Примаченко нагородили 
дипломом першого ступеня, срібною медаллю на Всесвітній виставці (1937, Париж). Її 
твори експонувалися на виставках у Парижі, Варшаві, Софії, Монреалі, Празі. 100-ліття з 
дня народження М. Примаченко включено в список пам’ятних дат на 2009 р., які 
відзначались ЮНЕСКО. 

 
Прокопович Теофан (Феофан, світське ім’я – Єлизар або Єлисей; 17(07) червня 

1677 – 19(08) вересня 1736, Санкт-Петербург) – церковний і культурний діяч, просвітник, 
основоположник теорії освіченого абсолютизму в Російській імперії. Один з 
найосвченіших людей свого часу. Навчався у Київському колегіумі, Кракові, Римі та ін. 
1704 р. прийняв чернечий постриг. Професор Київської академії, 1705–1716 рр. викладав 
поетику, риторику, фізику, математику, історію, філософію, теологію, 1711–1716 рр. – 
ректор академії. Від 1718 р. – єпископ Псковський, Нарвський та Ізборський. Один із 
провідників петровських реформ, автор Духовного регламенту 1721 р. Від 1721 р. – віце-
президент Найсвятішого Синоду, від 1725 р. – архієпископ Новгородський і 
Великолуцький. Був прихильником І. Мазепи, присвятив гетьману свою історичну драму 
«Володимир» (1705), в якій в образі князя Володимира зображено І. Мазепу. В своїх 
числених проповідях прославляв гетьмана і звеличував Київ, називаючи його «другим 
Єрусалимом». Автор суспільно-політичних та науково-освітніх творів («История 
императора Петра Великого от рождения его до Полтавской баталии» (бл. 1713), 
передмова до «Морського статуту», «Коротку книгу для навчання отроків», «De arte 
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poetika» та ін.). Зокрема, надзвичайно популярним було «Первоє ученіє отроком» (СПб., 
1721), яким користувалися не лише в Україні, а й далеко за її межами, зокрема в Сербії. 
Ця книга витримала 7 видань. Твори Ф. Прокоповича були відомі європейським ученим, 
видавалися різними мовами. 

 
Пулюй Іван Павлович (2 лютого 1845, Гримайлів, нині Гусятинського р-ну 

Тернопільської обл. – 31 січня 1918, Прага) – український фізик і електротехнік, 
винахідник, організатор науки, громадський діяч, перекладач. Доктор філософії і фізики 
(1877), професор. Один із першовідкривачів радіоактивного випромінювання. Закінчив 
філософський факультет Віденського університету (1872). 1873–1875 рр. – викладав 
фізику у Військово-морській академії в Фіуме (нині Рієка, Хорватія). 

1875–1877 рр. – як стипендіат австрійського Міністерства освіти навчався у 
Стразбурзькому університеті. 1877 р. – захистив докторську дисертацію на тему 
«Залежність внутрішнього тертя газів від температури». 1877–1884 рр. викладав у 
Віденському університету. Із 1884 р. понад 30 років працював професором у Празькому 
політехнічному німецькому інституті. 1889–1890 рр. обирався ректором, із 1902 р. – 
першим деканом першого в Європі електротехнічного факультету. 

Працював у галузі молекулярної фізики, електротехніки, досліджував електричні 
розряди в газах, властивості та природу рентгенівських променів задовго до В. Рентгена. 
За прилад для вивчення «механічного еквівалента тепла» нагороджений на Всесвітній 
виставці в Парижі 1878 р. 1882 р. винайшов фосфоресцентну лампу, попередницю 
рентгенівської. Стояв біля витоків чеської електротехнічної школи, збудував кілька 
електростанцій на постійному струмі. 

Разом з П. Кулішем та І. Нечуй-Левицьким переклав українською мовою Біблію 
(Відень, 1880, 1912, 1918), розробляв основи концепції національної освіти, працював над 
словником української технічної термінології. Автор бл. 50 наукових та науково-
популярних праць. Тернопільський національний технічний університет носить ім'я Івана 
Пулюя. Раз у 2 роки присуджується Премія НАН України імені Івана Пулюя Пулюя – за 
видатні роботи у галузі прикладної фізики. 

 
Розумовський Кирило Григорович (18(29) березня 1728, с. Лемеші, нині 

Козелецького р-ну Чернігівської обл. – 3(15) січня 1803, Батурин) – останній гетьман 
України (1750–1764), граф (1744), генерал-фельдмаршал (1764), президент Петербурзької 
АН (1745–1765). Навчався в університетах Геттінгена, Кенігсберга, Страсбурга. У лютому 
1750 р. на козацькій раді у Глухові обраний гетьманом України. К. Розумовський став 
виразником прагнень освіченої та заможної частини українського суспільства щодо 
відновлення становища України часів Б.Хмельницького. За К. Розумовського 
Гетьманщина була виведена з відомства Сенату і передана до Колегії закордонних справ. 
Провів судову реформу 1760–1763 рр., внаслідок якої було створено станові шляхетські 
суди - земський, гродський і підкоморський. Поділив Гетьманщину на 20 судових повітів, 
в кожному з яких засновувався суд земський (для вирішення цивільних справ) і суд 
підкоморський (для земельних справ). За К. Розумовського було обмежено право переходу 
селян (1760), за яким переходи селян дозволялися лише за умови отримання письмової 
згоди від поміщика і залишення йому селянського майна. За проектом лубенського 
полковника Івана Кулябки провів реформу козацького війська. Реформував систему 
освіти, запровадив обов'язкове навчання козацьких дітей і вживав заходів для відкриття у 
Батурині університету. Намагався добитися права вільних дипломатичних відносин з 
інозеними державами. Державницька позиція К. Розумовського та заходи гетьмана, 
спрямовані на зміцнення автономії України, суперечили централістській політиці 
російського уряду. 1764 р. К. Розумовський був усунутий від гетьманства, а сама посада 
гетьмана України була скасована. 
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Садовський Микола Карпович (справжнє прізвище Тобілевич; 6(18) березня 
1856, с. Кам’яно-Костувате, нині Братського р-ну Миколаївської обл. – 7 
лютого 1933, Київ) – актор, режисер і громадський діяч. Корифей українського 
побутового театру. З 1881 р. в професійному театрі у трупах Г. 
Ашкаренка, М. Кропивницького, М. Старицького, а 1888 р. року організував власну 
трупу. У 1898 р. трупа Садовського об’єдналася з «Товариством російсько-
малоросійських артистів» братів Тобілевичів (І. Карпенка-Карого та П. Саксаганського), а 
ще двома роками пізніше (1900 р.) до них приєднався ансамбль М. Кропивницького. У 
1905 р. на запрошення з Галичини Садовський очолював театр «Руської Бесіди» у Львові, 
чим (разом з М. Заньковецькою) сприяв значному піднесенню театральної культури в 
Галичині. Повернувшись до Києва, Садовський заснував перший український 
стаціонарний театр, який розпочав свою роботу 1906 р. в Полтаві, а потім діяв до 1919 р. в 
Києві. 1921 р. очолював театр «Просвіти» в Ужгороді. З 1923 р. жив у Празі. 1926 р. 
повернувся до СРСР. Садовський також вніс свій вклад до збагачення українського 
репертуару перекладами («Ревізор» М. Гоголя, лібретта опер «Галька»С. Монюшка, 
«Продана наречена» Б. Сметани та ін.). Як режисер Садовський виховав цілу плеяду 
українських акторів (О. Петляш, О. Корольчук, Є. Хуторна, М. Малиш-Федорець, І. 
Ковалевський і багато ін.). Роль Садовського як культурного і громадського діяча 
виходить далеко за межі театру. Діяльність Садовського сприяла народженню нового 
покоління української інтелігенції ХХ ст. 

 
Саксаганський Панас Карпович (справжнє прізвище – Тобілевич; 3 (15) травня 

1859, с. Кам’яно-Костувате, нині Братського р-ну Миколаївської обл. – 17 вересня 1940, 
Київ) – український актор, режисер, драматург і педагог, корифей українського 
побутового театру. Народний артист УРСР (1925), народний артист СРСР (1936), Герой 
Праці (1924). Професійне творче життя розпочав 1883 року на сцені Миколаївського 
театру під керівництвом М. Кропивницького та М. Старицького, виконавши роль Возного 
в «Наталці Полтавці». З 1885 р. – у трупі М. Кропивницького, з 1888 р. – 
у М. Садовського, в 1890–1898 та 1905–1909 рр. очолював Товариство українських 
артистів. Впродовж 1910–1915 рр. гастролював у трупах Т. Колісниченка та ін. У 1912 
разом з М. Заньковецькою вживав заходів до створення в Харкові Українського 
художнього театру (на зразок МХТу). В 1915–1917 рр. працював у «Товаристві 
українських артистів». У 1918–1922 рр. очолював у Києві постійний Державний народний 
театр, на основі якого 1922 р. утворено Театр ім. М. К. Заньковецької. У 1923–1932 рр. 
періодично виступав на гастролях у Державному драматичному театрі ім. М. К. 
Заньковецької. П. Саксаганський був видатним майстром сценічного перевтілення. 
Відзначався широким діапазоном акторських можливостей, глибиною і силою 
темпераменту, блискучою акторською технікою. Як режисер П. Саксаганський вперше в 
історії українського театру запровадив план постановки вистави. Особливу увагу приділяв 
роботі з акторами, добиваючись ансамблю. П. Саксаганський утвердив на українській 
сцені соціально-психологічну драму. 

 
Самойлович Іван Самійлович (р. н. невід., м. Ходорків, нині с. Попільнянського 

р-ну Житомирської обл. – 1690, м. Тобольськ, нині Тюменської обл., Росія) – гетьман 
Лівобережної України (1672–1687). Навчався в Київському колегіумі. За гетьманства 
Д. Многогрішного був обраний на посаду генерального судді. 1672 р. обраний гетьманом. 
Протягом свого правління І. Самойлоич здійснював політику, спрямовану на об’єднання 
Правобережної та Лівобережної України. Після походу на Правобережжя на козацькій 
раді під Переяславом 1674 р. був обраний гетьманом «обох сторін Дніпра». Брав активну 
участь у війні Гетьманщини та Росії з Османською імперією (1676–1681). Виступав проти 
укладення польсько-російсткого «Вічного миру» 1686 р., який узаконював розподіл 
України. За гетьманства І. Самойловича українська православна церква була 
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підпорядкована Московському патріархату (1686). Після невдалого українсько-
російського походу на Крим 1687 р. був скинутий із гетьманства, заарештований і 
відправлений на заслання до м. Тобольськ. І. Самойлович був визначним меценатом 
української культури. 

 
Сковорода Григорій Савич (22 листопада (3 грудня) 1722, с. Чорнухи, нині 

Чорнухинського р-ну Полтавської обл. – 29 жовтня (9 листопада) 1794, с. Іванівка, нині с. 
Сковородинівка Золочівського р-ну Харківської обл.) – український просвітитель-
гуманіст, філософ, поет, педагог. 

В 1734–1753 рр. з перервами навчався в Києво-Могилянській академії. В 1741–
1744 рр. був співаком придворної капели в Петербурзі. В 1745 р. з місією генерала 
Вишневського виїхав до Угорщини м. Токай, де перебував до 1750 р. У 1751 р. деякий час 
викладав поетику в Переяславській семінарії. В 1753 р. працював учителем сина багатого 
поміщика, а потім здійснив подорож до Москви. В 1759–1768 рр. викладав у Харківському 
колегіумі. В 1768 був запрошений читати курс етики у додаткових класах при колегіумі. 
Останні понад 25 років життя Г. Сковорода мандрував по Слобожанщині. Творчий 
доробок Г. Сковороди включає 17 філософських творів, переклади, збірникив «Сад 
божественнх песней» (1756), «Басни Харковскія» (1774) та ін.  

Своєю літературною творчістю, особливо ранньою, Г. Сковорода створив 
передумови формування нової української літературної мови на народній основі. 
Г. Сковорода виступав як виразник етико-гуманістичних засад людей праці. Його твори 
пройняті різким неприйняттям вад тогочасного суспільства, що позбавляло людину 
можливості утвердити себе у праці, в якій Сковорода бачив єдиний засіб досягнення 
щастя. Г. Сковороду можна вважати предвісником епохи українського романтизму. 
Рішенням ЮНЕСКО ювілей Г. Сковороди відзначався у світі 1972 р. та 1994 р. 

 
Скоропадський Іван Ілліч (бл. 1646, Умань, нині Черкаської обл.  – 14(03) липня 

1722, Глухів, нині Сумської обл.) – гетьман Лівобережної України (1708–1722). Обіймав 
посади чернігівського полкового писаря (1680–1694), генерального бунчужного (із 1694), 
генерального осавула (із 1701), стародубського полковника (1706–1708). Після переходу 
гетьмана І. Мазепи на бік шведського короля Карла ХII І. Скоропадський був обраний 
гетьманом. За гетьманства І. Скоропадського 1709 р. за наказом Петра I було зруйновано 
Чортомлицьку Січ. Намагався протистояти російським планам ліквідації козацької 
автономії. Для контролю за діяльністю гетьманського правління цар призначив свого 
резидента. Він одним із перших гетьманів почав видавати універсали, за якими козаки 
офіційно зобов’язувалися виконувати повинності на користь держави, а посполиті за 
подання скарги на можновладців каралися побиттям і арештом. Царським маніфестом 
1722 р. було створено Малоросійську колегію, яка замінила собою вищі судові й 
адміністративні органи в Гетьманщині. 

 
Скоропадський Павло Петрович (3(16) травня 1873, Вісбаден, Німеччина – 28 

квітня 1945, Меттен, Німеччина) – визначний український державний і політичний діяч, 
воєначальник, гетьман Української Держави (1918). Один із лідерів монархічного-
гетьманського руху. У Першій світовій війни 1914–1918 рр. командував кінним полком, 1-
ю Гвардійською кавалерійською дивізією. У січні 1917 р. призначений командувачем 34-м 
армійським корпусом. В липні-серпні 1917 р. українізував свій корпус. 29 квітня 1918 р. 
на Всеукраїнському хліборобському конгресі П. Скоропадського обрано гетьманом 
України. Після приходу до влади приділяв велику увагу вирішенню економічно-
фінансових проблем держави, сприяв створенню системи судівництва, здійснював 
розбудову Збройних сил Української Держави. П. Скоропадський намагався українізувати 
державний апарат та загальноосвітню школу, сприяв створенню в Україні цілої низки 
національних державних наукових і культурно-освітніх інституцій, зокрема, Української 
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національної бібліотеки, Української академії наук та ін. Внаслідок повстання проти 
гетьманського режиму під керівництвом Директорії УНР. 14 грудня 1918 р. 
П. Скоропадський підписав зречення від влади. В еміграції жив у Німеччині. заснував 
Союз гетьманців-державників. Був співорганізатором численних філій гетьманських 
осередків у багатьох країнах світу. Заходами П. Скоропадського у 1926 р. створено 
Український науковий інститут при Берлінському університеті, що зіграв велику роль у 
розвитку української науки та культури. 

 
Сліпий Йосиф (17 лютого 1892, с. Заздрість, нині Теребовлянського р-ну 

Тернопільської обл. – 7 вересня 1984, Рим, Італія) – визначний церковний діяч, учений-
богослов, патріарх УГКЦ (1975–1984), кардинал (1960). Дійсний (1930) і почесний член 
Наукового товариства ім. Т. Шевченка (1964), почесний доктор Українського вільного 
університету та ряду ун-тів США і Канади, дійсний член Тіберійської академії в Римі 
(1965), член Папської академії св. Томи (1981). Закінчив гімназію у Тернополі (1911), 
навчався у Львівській духовній семінарії, Львівському університеті. У вересні 1917 р. 
висвячений у сан священика. Доктор теології (Інсбрукський університет, 1918). У 1920-х 
роках удосконалював богословську освіту у Римі. Від 1925 р. – ректор Львівської греко-
католицької духовної семінарії (з 1928 р. Богословської академії). У 1920–1930-ті рр. – 
співзасновник Богословського наукового товариства, згодом – його постійний голова, 
редактор видань: «Видання Богословії», «Праці Богословського наукового товариства», 
«Праці Греко-католицької богословської академії» та ін., автор численних наукових 
студій. 25 листопада 1939 р. йменований архієпископом Серрейським (висвячений таємно 
21 грудня 1939). Після смерті митрополита А. Шептицького 1 листопада 1944 р. став 
митрополитом Галицьким, архієпископом Львівським і єпископом Кам’янець-
Подільським. 11 квітня 1945 р. разом з усіма іншими єпископами УГКЦ був арештований 
радянською владою і засуджений до 8 років ув’язнення. 18 років перебував у сибірських і 
мордовських таборах. 9 листопада 1963 р. був звільнений стараннями папи Іоанна XXIII і 
прибув у Рим. Брав участь у Другому Ватиканському Соборі (25 лютого 1965). Приділив 
багато уваги удосконаленню організаційної структури УГКЦ, відновленню її 
самоуправного устрою. У 1975 р. патріарх УГКЦ. За його участі був заснований 
Український католицький університет Св. Климента і збудувано собор Св. Софії у Римі 
(посвячений 1969). Й. Сліпий – активний учасник міжнародних євхаристійних конгресів у 
Бомбеї, Боготі та Мельбурні. Наукова і пастирська спадщина Й. Сліпого налічує 14 томів. 

 
Смакула Олександр Теодорович (9 вересня 1900, с. Доброводи, нині Збаразького 

р-ну Тернопільської області – 17 травня 1983, м. Обурн, штат Массачусетс, США) – фізик, 
фундатор квантової органічної хімії. Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, 
член Нью-Йоркської АН. Професор (1951). Закінчив Тернопільську гімназію (1922), 
Геттінгенський університет ім. Георга-Августа(1927). Працював керівником оптичної 
лабораторії Ін-ту медичних досліджень (Гейдельберг, Німеччина), директором дослідної 
лабораторії у фірмі К. Цайса (Єна, Німеччина). 1945 р. був вивезений до США. Від 1951 – 
професор Массачусетського університету, в якому створив та очолив лабораторію фізики 
кристалів. Із 1964 р. – директор лабораторії фізики монокристалів у Массачусетському 
інституті технологій, згодом – повний професор цього найвизначнішого у світі 
технологічного інституту (єдиний з українців). Був почесним головою Товариства 
українських інженерів Америки, почесним членом Американського оптичного товариства. 

Автор понад 100 наукових праць, багатьох патентів. Широко відомою в науковому 
світі є «формула Смакули» (математичне пояснення співвідношення радіаційного 
забарвлення кристалів), «інверсія Смакули» (процес трансформації кристалічного 
вуглеводу збудженнями р-електронів). 100-річчя від дня народження С. Смакули 
відзначалось ЮНЕСКО у 2000 р. 
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Смотрицький Мелетій (у миру – Максим Герасимович; бл. 1577, Острог, нині 
Острозького р-ну Рівненської обл. – 27 груд. 1633, с. Дермань, нині Здолбунівського р-ну 
Рівненської обл.) – письменник-полеміст і філолог, церковний ієрарх, культурний і 
освітній діяч. Навчався у Віленській єзуїтській академії, слухав лекції у Лейпцизькому та 
Віттенберзькому університетах. 1610 р. опублікував у Вільно полемічний твір польською 
мовою «Тренос, або плач Східної Церкви». Близько 1617–1618 рр. прийняв чернечий 
постриг під ім’ям Мелетій. 1616–1618 рр. підготував до друку граматику 
старослов’янської мови. 1620 р. патріархом Єрусалимським висвячений на архієпископа 
Полоцького, а також єпископа Вітебського і Мстиславського. На початку листопада 
1620 р., став архімандритом Віленського монастиря Святого Духа. У 1619–1623 рр. видав 
ряд полемічних трактатів. Після подорожі до Константинополя та Палестини (1623–1625) 
1627 р. таємно приєднався к унії. Того ж року став архімандритом Дерманського Свято-
Троїцького монастиря. Його твір «Апологія мандрівки до східних країв»; Львів, 1628) 
було визнано таким, що суперечить православній догматиці, й піддано анафемі. 
Повернувшись до Дерманського монастиря, М. Смотрицький написав працю «Протестація 
проти собору 1628 року…, що відбувся в Києві в Печерському монастирі»; Львів, 1628), в 
якій відкрито заявив про свій розрив із православною Церквою. Згодом він видав ще два 
полемічні твори, написані з позицій унійної ідеології: «Паранезіс або порада; Краків, 
1629) та «Ex“thesis» (Львів, 1629). 

 
Солов’яненко Анатолій Борисович (25 вересня 1932, Сталіно, нині Донецьк – 29 

липня 1999, с. Козин Обухівського р-ну Київської обл.) – український співак (тенор). 
Народний артист УРСР (1969), народний артист СРСР (1975). Лауреат Ленінської премії 
(1980), Шевченкіської премії (1997). Герой України (2008, посмертно).  

1962 р. – запрошений до Київського театру опери та балету,. 1963–1965 рр. 
проходив стажування в театрі Ла Скала (Мілан). З 1965 р. – соліст Київської опери. 1973–
1978 рр. – навчався в Київській консерваторії. 1977–1978 рр. – соліст «Метрополітен-
опера» (Нью-Йорк, США). 

У репертуарі Солов’яненка – понад 20 оперних партій, більше 10-ти програм 
камерного репертуару, старовинних арій, романсів української, російської та світової 
класики. Виступав більше, ніж на 100 світових сценах.  

Серед найкращих партій: Андрій («Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-
Артемовського), Фауст (в однойменній опері Шарля Гуно), Альфред («Травіата» Дж. 
Верді), Надір («Шукачі перлин» Ж. Бізе), Рудольф («Богема» Дж. Пуччіні) та ін. 1998 р. 
присвоєно звання "Народний посол України". 

 
Старицький Михайло Петрович (2(14) грудня 1840, с. Кліщинці, нині 

Чорнобаївського р-ну Черкаської обл. – 14 (27) квітня 1904, Київ) – український 
письменник, театральний і культурно-громадський діяч. Навчався в Харківському (1858–
1860) та Київському (1860–1866) університетах. З 1867 р. жив у Києві, де займався 
літературною працею і громадсько-видавничою і театральною діяльністю. Перекладав 
вірші О. Пушкіна, М. Некрасова, М. Лєрмонтона А. Міцкевича, В. Сирокомлі, Дж. 
Байрона, Г. Гейне, твори У. Шекспіра тощо. Зробив великий внесок в українську 
драматургію. М. Старицький написав багато оригінальних драматичних творів, 
найсильніші з них соціальні драми: «Не судилось» (1881), «У темряві» (1893), «Талан» 
(1893), історичні драми: «Богдан Хмельницький» (1897), «Маруся Богуславка» (1899). З 
ім’ям М. Старицького пов’язане становлення музичного жанру в українському театрі 
(опера «Утоплена» та ін.). У 1880–1890-і рр. М. Старицький написав ряд романів, 
повістей, оповідань і нарисів, переважно рос. мовою: Трилогія «Богдан Хмельницький» 
(1894–1897); повість «Облога Буші» (1891) та ін. Він розширив тематику і проблематику 
української літератури. Зокрема, велику увагу М. Старицький приділяв розвиткові 
літературної мови, запроваджував інтернаціональні і т. з. ковані слова-неологізми, 
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більшість яких прижилася (байдужість, задумливість, співчувати тощо). З серпня 1883 р. 
був директором трупи М. Кропивницького. У 1885 р. М. Старицький очолив нову трупу. 
У 1892–1897 рр. – директор і режисер трупи М. К. Садовського. М. Старицький увійшов 
до історії українського театру як майстер побутових масових сцен; особливої уваги 
надавав індивідуалізації кожної дійової особи, музичному і сценографічному 
оформленню. 

 
Стефаник Василь Семенович (14 травня 1871, Русів, нині Снятинського р-ну 

Івано-Франківської області – 7 грудня 1936, там само) – український письменник, майстер 
експресіоністичної новели, громадський діяч, політик. 

Навчався на медичному факультеті Краківського університету (1892–1900). 
В. Стефаник – майстер психологічної новели, перші з яких («Синя книжечка», «Лист», 
«Виводили з села», «Стратився», «У корчмі», «Побожна», «Сама-самісінька») були 
опубліковані в чернівецькій газеті «Праця» (1897). 1899 р. в Чернівцях опублікована 
перша збірка новел «Синя книжечка», яка була високо оцінена тогочасними 
літературними критиками. З не меншим захопленням громадськість зустріла ін. збірки 
художніх творів (новел) – «Камінний хрест» (1900), «Дорога» (1901), «Моє слово» (1905). 
1904–1909 рр. проживав у с. Стецева (нині село Снятинського р-ну Івано-франківської 
об.), з 1910 до кінця свого життя – у с. Русів. 

Двічі обирався послом (депутатом) до австрійського парламенту від Української 
радикальної партії (1908, 1911). Під час Першої світової війни здебільшого перебував у 
Відні. 1916 р. повернувся до літературної діяльності. 1916–1933 рр. опублікував 23 
новели, які увійшли до останньої збірки «Земля» (1926) та ювілейного видання «Твори» 
(1933). Новелам письменника притаманний особливий драматизм і психологізм, що 
відрізняє його від інших представників цього напряму. Рішенням ЮНЕСКО 1971 р. у світі 
відзначалось 100-річчя від дня народження В. Стефаника. 

 
Стражеско Микола Дмитрович (17 (29) грудня 1876, Одеса – 27 червня 1952, 

Київ) – радянський терапевт, один із фундаторів радянської наукової школи терапевтів і 
кардіологів, академік АН СРСР (1943), АН УРСР (1934) і Академії медичних наук СРСР 
(1944), Герой Соціалістичної Праці (1947). У 1899 р. закінчив медичний факультет 
Київського університету. професор Київських жіночих медичних курсів (з 1907), 
Новоросійського університету в Одесі (з 1919). З 1922 р. в Київському медичному 
інституті, де з 1929 р. завідував кафедрою факультетської терапії та одночасно (з 1934) 
клінічним відділом інституту клінічної фізіології АН УРСР. Директор (1936–1941 і з 1943) 
організованого ним Українського інституту клінічної медицини , якому в 1955 р. 
присвоєно ім’я М. Стражеска. 

Разом з В. Образцовим вперше у світі (1909) описав клінічні ознаки тромбозу 
вінцевих артерій серця. 1924 р. розробив метод фізичної діагностики захворювань органів 
черевної порожнини, тоді ж вийшла його монографія «Основы физической диагностики 
заболеваний брюшной полости», 1934 р. довів гіпотезу стрептококової етіології 
ревматизму. Стражеско разом зі своїми учнями вніс значний вклад до багатьох розділів 
клініки внутрішніх хвороб, особливо з проблем кардіології, ревматології, септичних 
захворювань внутрішніх органів тощо. Його праці змусили докорінно переглянути 
уявлення про сутність недостатності кровообігу, ревматизму, раневої інфекції, клінічної 
гематології тощо. Серед його учнів такі відомі вчені, як академіки В. Василенко, 
В. Іванов, Д. Чеботарьов, професори А. Міхньов, Д. Яновський, Н. Щупак, С. Штейнберг, 
Ф. Примак, та багато ін. 100-ліття з дня народження М. Стражеско відзначалось ЮНЕСКО 
у 1978 р. 

 
Стус Василь Семенович (6 січня 1938, село Рахнівка Гайсинського р-ну 

Вінницької обл. – 4 вересня 1985, табір ВС-389/36-1 біля села Кучино, Пермської обл., 
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РРФСР) – український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник. Один 
із найактивніших представників українського культурного руху шістдесятників. Герой 
України (2005, посмертно). 

Навчався на історико-філологічному факультеті Сталінського педінституту (1954–
1959). Почав друкуватися з 1959 р. З березня 1963 р. – літературний редактор газети 
“Социалистический Донбасс”. В 1964 р. став аспірантом Інституту літератури АН УРСР, 
звідки його звільнили в вересні 1965 р. За виступ на захист заарештованих українських 
інтеліґентів був постійно переслідуваний. Був заарештований у січні 1972 р. і засуджений 
у Києві у вересні того ж року до 5 років табору суворого режиму і 3 років заслання. 
Ув'язнення відбував у концтаборі в Мордовській АРСР, а заслання в Магаданській обл. 
Після повного відбуття строку покарання повернувся на Україну і жив у Києві. В жовтні 
1979 р. став членом Української Хельсінкської групи. За участь в Групі був 
заарештований у травні 1980 р. і засуджений того ж року до 10 років ув’язнення і 5 років 
заслання. Покарання відбував у концтаборі ч. 36-1 в Пермській обл., де важко хворів. 
Автор поетичних збірок «Зимові дерева» (1970), «Веселий цвинтар» (1971), «Час 
творчості» (1972), «Палімпсести» (1977). Після смерті поета в Україні видано збірки 
«Поезії» (1990), «Вікна в позапростір» (1992), три томи «Творів» (1994–1995). 

Важливе значення для української літератури мають переклади В. Стуса з 
німецької, англійської, італійської, іспанської, французької та ін. мов, особливо переклади 
творів Й. Ґете й Р.-М. Рільке. 1985 р. В. Стус був номінований на здобуття Нобелівської 
премії з літератури. 

 
Сухомлинський Василь Олександрович (28 вересня 1918, с. Василівка, нині с. 

Онуфріївського р-ну Кіровоградської обл. – 2 вересня 1970, смт Павлиш, Онуфріївського 
р-ну Кіровоградської обл.) – педагог, публіцист, письменник, громадський діяч. Член-
кореспондент Академії педагогічних наук РРФСР (1957) та Академії педагогічних наук 
СРСР (1968). Заслужений учитель УРСР (1958). Герой Соціалістичної Праці (1968). 
Нагороджений 2-ма орденами Леніна, ін. орденами і медалями СРСР, зокрема медаллю 
А.Макаренка. 

Із 1948 р. і до кінця життя працював директором Павлиської середньої школи. Із 
1949 р. друкувався в республіканських і всесоюзних виданнях. 1956 р. опублікував у 
Москві першу монографію «Воспитание коллективизма у школьников». Автор праць  
«Верьте в человека» (1960), «Духовный мир школьника» (1961), «Людина неповторна» 
(1962) та ін. Найвідоміша праця В. Сухомлинського – «Серце віддаю дітям» (1969), яка 
отримала 1-шу премію Педагогічного товариства УРСР (1973) і Державною премію УРСР 
(1974), була перевидана 9 разів в Україні (1971–1988), а також 50 разів за кордоном 25 
мовами, як і ін. його твори (особливо в Німеччині та Японії). В. Сухомлинський автор бл. 
1200 художніх творів (науково-худож. оповідань, есе, казок). Його спадщина була 
новаторською для того часу й отримала визнання в усьому світі. У Марбурзькому 
університеті (Німеччина) 1990 р. створено Міжнародне товариство послідовників 
В. Сухомлинського, яке щорічно проводить педагогічні читання вчених Європи. 

 
Тимошенко Степан Прокопович (11(23) грудня 1878, с. Шпотівка, нині 

Конотопського р-ну Сумської обл. – 29 травня 1972, Вупперталь, Німеччина) – вчений у 
галузі механіки. Член багатьох академій світу. Іноземний член АН СРСР (з 1928). 
Закінчив Петербурзький інститут шляхів сполучення (1901), в 1903–1906 рр. викладав там 
же. У 1907–1911 рр. професор Київського політехнічного інституту, в 1912–1917 рр. 
професор інститутів в Петрограді , в грудні 1917 р. виїхав до Києва, де взяв участь в 
організації АН УРСР і став її академіком (1918). У 1920 р. емігрував до Югославії і зайняв 
кафедру Загребського політехнічного інституту. У 1922 р. переїхав до США. Від 1927 р. 
професор Мічиганського університету, з 1936 р. Станфордского університету. У 1960 р. 
переїхав до ФРН. 
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Основні напрями наукової роботи – фундаментальні розробки і подальший 
розвиток актуальних проблем механіки твердого тіла: міцності, стійкості й коливання 
механічних систем, будівельної механіки і теорії споруд. Його наукові праці стали 
основою розвитку багатьох напрямів механіки. Особливо великий внесок ним зроблений у 
розвиток прикладної теорії пружності, теорії стійкості пружних, оболонкових і 
пластинчатих систем, у тому числі підкріплених ребрами жорсткості. Важливими є 
дослідження щодо згинання, кручення, коливання та удару сучасних інженерних 
конструкцій. З урахуванням новітніх досягнень науки і техніки виконав фундаментальні 
розробки з опору матеріалів, прикладної теорії пружності і теорії коливань, які знайшли 
практичне використання у створенні сучасної авіаційно-космічної техніки, інженерних 
споруд та кораблебудуванні. Створив класичні навчальні посібники «Курс опору 
матеріалів» (1911) і «Курс теорії пружності» (т. 1–2, 1914–1916).  

1951 р. адміністрація Стенфордського університету назвала іменем Тимошенка 
Лабораторію інженерної механіки. У 1957 р. Відділом прикладної механіки 
Американського товариства інженерів-механіків (ASME) була заснована медаль 
Тимошенка. Його іменем названий Інститут механіки Національної Академії України. 

 
Тетеря (Моржковський, Мошковський) Павло Іванович (р. н. невід. – квітень 

1671) – державний і політичний діяч України та Польщі, дипломат Української козацької 
держави, гетьман Правобережної України (1663–1665). Походив з волинського 
шляхетського роду Моржковських. Із 1649 р. – військовий писар Переяславського полку 
Української козацької держави, 1653–1658 рр. – переяславський полковник. Протягом 
1650-х рр. брав участь у багатьох дипломатичних місіях, один з авторів Переяславсько-
Московського договору 1654 р., Гадяцького договору 1658 р. та Чуднівського договору 
1660 р. 1662 р. – генеральний писар в уряді гетьмана Ю.Хмельницького. Після зречення 
останнього обраний гетьманом на ген. раді в Чигирині. Орієнтація П. Тетері на Річ 
Посполиту та його внутрішня політика викликали невдоволення частини населення 
Правобережної України і, як наслідок, повстання проти гетьманської влади 1664–1665 рр., 
що підтримувалося лівобережним гетьманом І. Брюховецьким та Запорозькою Січчю. 
Згідно з проектом, поданим на варшавський вальний сейм 1664 р., намагався реформувати 
внутрішньополіт. устрій України. Після того, як у червні 1665 р. його війська були розбиті 
повстанцями, зрікся булави та виїхав до Варшави. Період правління П. Тетері 
характеризується поглибленням суспільно-політичної кризи в Україні та її політичним 
розколом. Згодом переїхав до Османської імперії. Розглядався султаном Мехмедом IV як 
один із претендентів на гетьманську посаду в Україні, однак у квітні 1671 р. був отруєний 
польським агентом у Стамбулі. 

 
Українка Леся (справжнє ім’я: Лариса Петрівна Косач-Квітка; 13 (25) лютого 

1871, м. Новоград-Волинський, нині Житомирської обл.  – 19 липня (1 серпня) 1913, 
Сурамі, Грузія) – українська письменниця, поетеса, перекладач, культурний діяч, 
фольклорист. Писала у найрізноманітніших жанрах: поезії, ліриці, епосі, драмі, прозі, 
публіцистиці. 

Походила з родини української дворянської інтелігенції. Через хронічну хворобу 
(туберкульоз кісток) освіту здобула вдома, володіла багатьма мовами, багато років була 
змушена жити на півдні (у Криму, Грузії, Італії, Єгипті). Серед найвідоміших творів Лесі 
Українки – збірки поезій «На крилах пісень» (1893), «Думи і мрії» (1899), «Відгуки» 
(1902), поеми «Давня казка» (1893), «Одно слово» (1903), драми «Бояриня» (1913), 
«Кассандра» (1903-1907), «В катакомбах» (1905), «Лісова пісня» (1911). Драматургія Лесі 
Українки збагатила українську літературу новими темами й образами і підняла українську 
драму до рівня передових досягнень світової драматургії. Її твори перекладені багатьма 
мовами народів світу. Рішенням ЮНЕСКО 1963 р. у світі відзначалось 50-ліття від дня 
смерті Лесі Українки, 1971 р. 100-ліття від дня її народження. Пам’ятники та пам’ятні 
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дошки на честь Лесі Українки встановлені в багатьох містах України, в Грузії, Канаді, 
Німеччині. 

 
Федоров Іван (Бл. 1510 – 5 (15) грудня 1583, Львів) – один із перших 

східнослов’янських першодрукарів. У 1550-тх рр. – диякон церкви Миколи Гостунського 
в Московському Кремлі. Ймовірно, в 50-х рр. XVI ст. працював у т. зв. анонімній друкарні 
в Москві. З 19 квітня 1563 р. по 1 березня 1564 р. І. Федоров разом з Петром Мстиславцем 
надрукував «Апостол», що став першою російською датованою друкованою книгою. У 
1565 р. І. Федоров і П. Мстиславець надрукували в Москві 2 видання «Часословця». У 
1566 р. через переслідування з боку осифлянської церковної верхівки їм довелося 
покинути Російську державу і переїхати до Литви. Нова друкарня була заснована в 
Заблудові, в маєтку гетьмана Г. А. Ходкевича, де в 1569 р. були надруковані «Учительне 
євангеліє», а в 1570 р. – «Псалтир» з «Часословцем». Згодом І. Федоров переїхав до 
Львова. Тут в 1574 р. він надрукував нове видання «Апостола» зі своєю післямовою. У 
тому ж році він випустив Буквар. Четверта друкарня І. Федорова заснована в Острозі (у 
маєтку кн. К. К. Острозького), тут в 1578 р. їм видана азбука, в 1580 – «Новий заповіт» з 
«Псалтирем» і алфавітно-предметний покажчик «Книжка, збори речей потрібних», в 
1580–1581 рр. – перша повна слов’янська Біблія (т. зв. Острозька біблія), в 1581 р. – 
«Хронологія» Андрія Римші. Рішенням ЮНЕСКО 1983 р. у світі відзначено 400-річчя від 
дня смерті, 2012 р. 500-річчя від дня народження І. Федорова. 

 
Федькович Осип Юрій (повне ім’я і прізвище – Осип Домінік Гординський де 

Федькович; 8 серпня 1834, с. Путила, нині Путильського р-ну Чернівецької обл. – 11 січня 
1888, Чернівці) – український письменник-романтик, передвісник українського 
національного відродження Буковини. Вчився у Чернівецькій німецькій реальній школі 
(1846–1848), пізніше працював у Ясах і Нямці (Молдавія, 1849–1852). Служив в 
австрійській армії (1852–1863), 1859 р. брав участь у поході до Італії. Був шкільним 
інспектором Вижницького повіту (1869–1872), працював редактором у видавництві 
«Просвіти» і театрі «Руська Бесіда» (1872–1873), був редактором газети «Буковина» 
(1885–1888). Почесний член НТШ. Автор поетичних збірок «Поезії» (1862), «Поезії» 
(1862–1867), «Поезії» (3 тт. 1867–1868), «Дикі думки» (1876) й ін., поем «Довбуш» (1862), 
«Юрій Гінда», «Лук'ян Кобилиця» (1865), «Киртчалі», «Шипітські берези» та ін., 
оповідань і повістей «Люба-Згуба» (1863), «Серце не навчити», «Дністрові кручі», 
«Штефан Славич», «Сафат Зінич», «Жовнярка», «Побратим», «Три як рідні брати» й ін. 
Крім поезії і прози, Ю. Федькович писав драми: побутова комедія «Так вам треба» (1865), 
історична трагедія «Хмельницький» (у 3 ред.: 1883–1887), мелодрама «Керманич» (1876, 
1882); переробки чужих авторів: «Як козам роги виправляють» (за В. Шекспіром — 
«Приборкання Непокірної»). Перекладав драми В. Шекспіра «Гамлет», «Макбет», Р. 
Ґотшаля «Мазепа». Найвдалішою є його історична драма «Довбуш» (у 3 ред: 1869, 1876 і 
1918). У своїй творчості О. Федькович поєднував впливи західно-європейського 
романтизму з буковинським фольклором. 

 
Філатов Володимир Петрович (15 (28) лютого 1875 с. Михайлівка Саранського 

пов., Пензенської губ., Росія – 30 жовтня 1956, Одеса) – радянський офтальмолог, дійсний 
член АН УРСР (із 1939) та Академії медичних наук СРСР (із 1944). Засновник одеського 
Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова Національної Академії 
медичних наук України. Герой Соціалістичної Праці (1950), лауреат Сталінської премії 
(1941), нагороджений Золотою медаллю ім. І. Мечникова АН СРСР (1951). 

У 1897 р. закінчив медичний факультет Московського університету. З 1911 р. – 
професор і завідувач кафедрою очних хвороб медичного факультету Новоросійського 
університету (Одеса) і одночасно (1936–1950) директор інституту експериментальної 
офтальмології (з 1965 р. – Одеський науково-дослідний інститут очних хвороб і тканинної 
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терапії ім. академіка В. П. Філатова). Збагатив пластичну хірургію методом т. зв. 
філатовського стебла – пластику на круглому шкірному стеблі (1917). Всесвітньо відомі 
праці Філатова з проблем трансплантації рогівки: він розробив нові методи повної (1924) і 
часткової наскрізної (1927–1938) її пересадки, для чого сконструював спеціальні 
інструменти; застосував для пересадки консервовані трупні тканини – рогівку (1931) та ін. 
Розробив (1933) принципово новий метод лікування – тканинну терапію, на основі якого 
створив вчення про біогенних стимуляторів. 

 
Франко Іван Якович (27 серпня 1856, с. Нагуєвичі, нині Дрогобицького р-ну 

Львівської обл. – 28 травня 1916, Львів) – український письменник, поет, публіцист, 
перекладач, вчений, громадський і політичний діяч. Один з найвидатніщих українських 
письменників.  

В 1875 р. закінчив Дрогобицьку гімназію, навчався у Львівському, Чернігівському 
та Віденському університетах. З 1894 р. очолював філологічну секцію, а з 1898 р. також 
етнографічну комісію Наукового товариства ім. Шевченка, був співредактором журналу 
«Літературно-науковий вісник» (1898–1907). 1890 р. став одним із засновників Русько-
української радикальної партії. Його творчий доробок українською, німецькою, 
польською, російською, болгарською мовами налічує кілька тисяч творів загальним 
обсягом понад 100 томів. Усього за життя І. Франка окремими книгами з’явилося понад 
220 видань у т. ч. більш ніж 60 збірок його оригінальних і перекладних творів різних 
жанрів. І. Франко – автор 10 прижиттєвих книг віршів, до складу яких увійшло понад 
півтисячі окремих творів. Багатий творчий доробок - близько півсотні  творів складають 
поеми. Проза Франко налічує понад 100 творів малої форми та 9 повістей і романів.  

Перекладацький доробок Франка охоплює величезний діапазон світового 
письменства та усної народної творчості від найдавніших часів до поч. ХХ ст. 
Письменник переклав українською мовою близько 200 авторів із 14 мов та 37 
національних літератур. І. Франко – автор численних наукових праць з історії та теорії 
літератури, літературної критики, фольклористики, етнології, мовознавства, ґрунтовних 
мистецтвознавчих студій із теорії та історії українського і світового театру, економіки, 
соціології та історії.  

На честь І. Франка 1962 р. місто Станіслав було перейменовано в Івано-Франківськ. 
Його ім’ям названий Львівський національний університет, Київський драматичний театр, 
багато установ освіти, науки, культури в Україні та за кордоном. Твори І. Франка 
перекладено багатьма мовами світу. Пам’ятники та пам’ятні знаки на честь І. Франка 
встановлені у багатьох містах України, також в Австрії, Хорватії, Чехії, Канаді. 1916 р. 
І. Франко був номінований на Нобелівську премію з літератури. За рішенням ЮНЕСКО 
ювілей І. Франка відзначався у світі 1966 та 2006 рр. 

 
Хмельницький Богдан (Зиновій-Богдан) Михайлович (бл. 6 січня 1596 (27 

грудня 1595, Суботів, нині Чигиринського р-ну Черкаської обл. – 6 серпня (27 липня) 
1657, Чигирин, нині Черкаської обл.) – політик, полководець і дипломат, провідник 
національно-визвольних змагань 1648–1657 рр., творець Української козацької держави та 
її перший гетьман. 1648 р. після обрання гетьманом і укладання військового союзу з 
Кримом Б. Хмельницький розпочав повстання проти Речі Посполитої. Здобув ряд 
перемоги над польськими військами. Проводив виважену соціально-економічну політику, 
запровадив новий адміністративно-територіальний устрій, реформував Запорозьку Січ, 
зміцнив державні інституції, удосконалював функціонування органів влади, вів 
дипломатичну боротьбу за міжнародне визнання Української держави. В січні 1654 р. на 
раді в Переяславі прийняв царську протекцію, а пізніше уклав договір із Росією. В 
листопаді 1656 р. став на шлях створення військово-політичного союзу із 
Трансильванським князівством і Швецією проти Речі Посполитої. Водночас рішуче 
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протидіяв намірам Москви обмежити суверенітет козацької України. Рішенням ЮНЕСКО 
1994 р. у світі відзначався ювілей Б. Хмельницького. 

 
Хмельницький Юрій (6л. 1641, хутір Суботів, нині Чигиринського р-ну 

Черкаської обл. – 1681) – гетьман України (1659–1663), гетьман Правобережної України 
(1677–1681), молодший син Б. Хмельницького. 1659 р. обраний гетьманом України. Після 
поразки України в україно-російській війні 1658–1659 рр. був змушений укласти 
Переяславські статті 1659 р., які значно обмежували державні права України. Після цього 
він взяв участь у невдалому російсько-укр. поході проти Речі Посполитої. Щоб уникнути 
тотального розгрому, Ю. Хмельницькому довелося піти на укладення з Річчю 
Посполитою нерівноправного Чуднівського договору, за яким Україна відновила союз з 
Річчю Посполитою на умовах Гадяцького договору 1658 р. У січні 1663 р., 
Ю. Xмельницький зрікся булави і постригся у ченці. У 1664–1667 рр. ув’язнений 
польським урядом у Марієнбурзькій тюрмі. В 1670 р. Ю. Xмельницький захоплений в 
полон кримськими татарами і ув’язнений Туреччиною. Під час Чигиринських походів 
1677 і 1678 рр. турецький уряд, намагаючись захопити Україну, проголосилв 
Ю. Xмельницького гетьманом і «князем малоросійської України» на правах султанського 
васала. У 1678–1679 рр. Ю Xмельницький спробував з допомогою турецько-татарського 
війська встановити владу над Лівобережною Україною, але зазнав невдачі. Після 
підписання Бахчисарайського миру 1681 р. X. позбавлений гетьманства і восени цього ж 
року за наказом турецького уряду вбитий. 

 
Холодний Микола Григорович (10 (22) червня 1882, Тамбов – 4 травня 1953, 

Київ) – український ботанік, фізіолог, мікробіолог, еколог. Член-кореспондент (1925), 
дійсний член (1929) АН УРСР. Заслужений діяч науки УРСР (1944). Засновник 
вітчизняної школи фізіології рослин. Закінчив Київський університет (1907), викладав у 
ньому до 1941 р. (з 1926 професор); заснував кафедру мікробіології та завідував нею (з 
1933). Одночасно (1920–1949) працював в інституті ботаніки АН УРСР, якому в 1971 р. 
присвоєно ім’я Миколи Холодного. Зробив великий внесок у вчення про гормони рослин, 
створив майже одночасно з Ф. В. Вентом (1927) теорію фітогормональної природи 
тропізмов (теорія Холодного-Вента). Вивчав екологію розмноження і поширення 
квіткових рослин. Запропонував нові методи кількісного обліку бактерій в грунті. Вивчав 
летючі органічні виділення рослин. Розробляв загальнобіологічні питання – виникнення 
життя на Землі, еволюційної теорії, історії науки. 

Автор понад 200 праць, присвячених різним питанням фізіології, анатомії та 
екології рослин, філософським проблемам природознавства, мікробіології та 
ґрунтознавства. 

Провів досліди із штучної стимуляції розвитку рослин, яку широко застосовують у 
сільськогосподарській практиці в усьому світі. Велику цінність становлять його 
дослідження з морфології та фізіології залізобактерій. 

 
Челомей Володимир Миколайович (17 (30) червня 1914, м. Седльце, нині 

Польща – 8 грудня 1984, Москва) – вчений механік, фахівець у галузі динаміки стійкості 
складних коливальних систем, генеральний конструктор ракетно-космічної техніки, 
дійсний член АН СРСР (з 1962 р.), дійсний член Міжнародної академії астронавтики (з 
1974 р.), двічі Герой Соціалістичної Праці (1959, 1963). Нагороджений Золотою медаллю 
ім. М. Є. Жуковського ( 1964) за кращу роботу з теорії авіації, Золотою медаллю ім. 
А. М. Ляпунова АН СРСР ( 1977) за видатні роботи в галузі математики та механіки.  

Після закінчення в 1937 р. Київського авіаційного інституту В. Челомей працював 
там же викладачем, а з 1941 р. – у Центральному інституті авіаційного моторобудування 
ім. П. І. Баранова. З 1944 р. головний конструктор, з 1959 р. генеральний конструктор 
авіаційної техніки. З 1952 р. професор Московського вищого технічного училища ім. 
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Н. Е. Баумана. Під керівництвом В. Челомея створено ряд найважливіших об’єктів 
ракетної, космічної та авіаційної техніки: крилаті ракети 10ХН, ракету-носій «Протон», 
штучні супутники Землі серій «Політ» і «Космос», орбітальні станції «Салют-3» і «Салют-
5». Від 1971 р. – головний керівник радянської космічної програми. Основні праці по 
конструкції і динаміці машин, теорії коливань, динамічної стійкості пружних систем, 
теорії сервомеханизмов. Заснована медаль імені В. М. Челомея, якою нагороджуються 
діячі науки і техніки за видатні роботи в галузі ракетно-космічної техніки. 

 
Чижевський Дмитро Іванович (23 березня (4 квітня) 1894, Олександрія, нині 

Кіровоградської обл. – 18 квітня 1977, Гайдельберг, Німеччина) – учений-енциклопедист, 
культуролог, філософ, літературознавець, релігієзнавець, лінгвіст, славіст, 
дослідник української і слов’янської літератур, історії культури, філософії, релігійної 
думки й слов’янської духовності. Відомий дослідник німецької славістики. Навчався в 
Петербурзькому (1911–1913) та Київському (1913–1917, 1919) університетах. Під час 
революції – член Української Центральної Ради, її виконавчого органу – Малої Ради. Від 
1921 р. у Німеччині, де продовжував навчання у Гейдельберзькому (1921–1922) та 
Франкфуртському (1922–1924) університетах. У 1933 р. захистив дисертацію «Hegel in 
Russland» («Гегель в Росії»). З 1924 р. викладав у Празі: в Українському педагогічному 
інституті ім. М. Драгоманова, а з 1929 р. – вУкраїнському Вільному Університеті. Був 
дійсним членом Слов’янського інституту у Празі. У 1949–1956 рр. працював на посаді 
професора Гарвардського університету (США), завідував філософським 
відділом Української Вільної Академії наук у Нью-Йорку. З 1956 р. й до кінця життя 
обіймав посаду професора, керівника Інституту славістики Гейдельберзького 
університету (ФРН). Чижевський зробив значний внесок у дослідження історії літератури, 
у критику, філологію, естетику й філософію (російську, українську, словацьку, чеську, 
польську й німецьку, хоча з 1 000 наукових праць більшість – близько 200 – присвячено 
Україні). Наукові праці із славістики, історії літератури, філософії, філології. 
Д.Чижевський – автор фундаментальних праць «Філософія на Україні», «Нариси з історії 
філософії на Україні», «Гегель в Росії», «Філософія Сковороди», «Історія української 
літератури від початків до доби реалізму» та інших. Автор «теорії стилів». 

 
Шалімов Олександр Олексійович (20 січня 1918, село Введенка, нині 

Задонського р-ну Липецької обл., Росія – 28 лютого 2006, Київ) – хірург, один із 
засновників української хірургічної школи. Член міжнародного союзу хірургів, Асоціацій 
хірургів Австрії, Німеччини, Росії, України. Дійсний член АН УРСР (з 1978) Академії 
медичних наук України і Нью-Йоркської академії наук. Автор більше 830 наукових праць 
та 112 винаходів, створив в Україні два науково-дослідні інститути – у Харкові і Києві. 
Шалімов провів близько 40 тисяч операцій. 

У 1936–1941 рр. навчався на лікувальному факультеті Кубанського медичного 
інституту. У 1959 –1970 рр. хірург і головний лікар у лікарнях Харкова, з 1970 р. у 
Київському Інституті удосконалення лікарів, а з 1972 р. директор Київського науково-
дослідного інституту клінічної та експериментальної хірургії. З 1975 р. засновник та 
директор Інститут хірургії та трансплантології, що нині названий його іменем. 

Шалімов став першим лікарем, котрий провів вдалу пересадку підшлункової залози 
хворому на діабет, розробив і впровадив нові методи операцій при онкологічних 
захворюваннях, органів травлення, судин, серця. Шалімов запровадив нові методи 
операцій при захворюваннях органів травлення, серця, онкологічних захворюваннях тощо. 

Під керівництвом Шалімова проведено першу в Україні операцію пересадки серця. 
У 1998 р. академіка Шалімова рішенням Міжнародної палати американського 
біографічного інституту визнано «Людиною планети». 
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Шашкевич Маркіян Семенович (6 листопада 1811, с. Підлисся, нині 
Золочівського р-ну Львівської обл. – 7 червня 1843, Новосілки, нині Буського р-ну 
Львівської обл., похований у Львові) – письменник, громадський і культурний діяч, 
зачинатель нової української літератури в Галичині, лідер національного відродження на 
Західній Україні. Закінчив богословський факультет Львівського університету та Греко-
католицьку духовну семінарію у Львові (1838). Був священиком у селах Галичини. Став 
організатором і лідером «Руської трійці», ініціатором її діяльності на засадах романтизму. 
У літературі визначився як поет-новатор, творам якого притаманні чітко виражені 
національні мотиви. Серед його творів – балади («Погоня»), перші в українській 
літературі сонети. Ініціатор видання, співавтор, співупорядник «Русалка Дністровая» 
(1837). Автором перекладів із сербської, чеської, польської, грецької, німецької мов. Ідеї 
та діяльність М. Шашкевича мали значний резонанс у Галичині та за її межами, 
стимулювали утвердження національної свідомості багатьох поколінь української 
інтелігенції. 

 
Шевельов Юрій Володимирович (прізвище при народженні – 

Шнейдер; псевдоніми: Юрій Шерех та ін.  17 грудня 1908, Харків – 12 квітня 2002, Нью-
Йорк, США) — славіст-мовознавець, історик української літератури, літературний і 
театральний критик, активний учасник наукового та культурного життя української 
еміґрації. Професор Гарвардського, Колумбійського університетів. Іноземний член НАН 
України (1991). 1949 р. – доктор філософії. Президент УВАН у 1959–1961 та 1981–
1986 рр. Член Американського лінгвістичного товариства, Польського інституту мистецтв 
і науки в США. Почесний доктор Альбертського, Лундського, Харківського університетів 
та Києво-Могилянської академії. Головний редактор журналу «Сучасність». Досліджував 
проблеми історичної фонології української мови, що показувала б її розвиток від 
праслов'янської мови донині на широкому історичному, діалектному міжмовному й 
текстуальному ґрунті з установленням системно-причинних зв’язків між 
окремими фонетичними змінами («A Historical Phonology of the Ukrainian 
Language», 1979). Попередніми студіями до цієї праці були характеристика сучасної 
української літературної мови («Нарис сучасної української літературної мови», 1951), 
взаємодії її з діалектами головно Чернігівщини й Галичини (підсумовано в «Die 
ukrainische Schriftsprache», 1966), розмежування української і білоруської мов («Problems 
in the Formation of Belorussian», 1953), пробні етимологічні студії (вантаж, веремія та ін.), 
історична фонологія праслов'янської мови («A Prehistory of Slavic» 1964, 1965). 

 
Шевченко Тарас Григорович (25 лютого (9 березня) 1814, с. Моринці, нині 

Звенигородського р-ну Черкаської обл. – 26 лютого (10 березня) 1861, Санкт-Петербург) – 
великий український поет, письменник (драматург, прозаїк), художник, громадський діяч, 
філософ, політик, фольклорист, етнограф, історик. 

Народився в сім’ї селянина-кріпака. У 1885 р. Т. Шевченка було викуплено з 
кріпацтва. Цього ж року його прийнято до Академії мистецтв, яку закінчив у 1844 р. У 
1843 р. та 1845 р. відвідав Україну, працював художником у київській Тимчасовій комісії 
для розгляду давніх актів. У лютому 1847 р. затверджений на посаді вчителя малювання в 
Київському університеті. 24 березня 1847 р. за участю у Кирило-Мефодіївському 
товаристві заарештований і засланий солдатом до Орської фортеці Оренбурзького 
окремого корпусу. 

У 1857 р. завдяки клопотанням друзів Т. Шевченка звільнили з заслання. У 1858 р. 
прибув до Москви, потім до Петербурга. У 1859 р. приїхав в Україну, де перебував під 
наглядом поліції. 

Шевченко почав писати вірші у другій половині 30-років. У 1840 р. в Петербурзі 
вийшла перша збірка його поезій «Кобзар», у 1845 р. – героїчно-романтична поема 
«Гайдамаки». В 1843–1845 рр. написав цикл поезій «Три літа» (центральним твором якого 
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є «Сон»), поему «Кавказ», послання «І мертвим і живим…», поезії «Чигирине, Чигирине», 
«Великий льох», «Стоїть в селі Суботові» та ін., в яких гостро виступив проти соціально-
національного гноблення українського народу. В ув’язненні писав вірші, які згодом 
об’єднав у цикл «В казематі». У 1854–1858 рр. написав російською мовою повісті 
«Музикант», «Художник», «Несщасний», «Капітанша», «Близнята», «Прогулянка з 
задоволенням і без моралі». Т. Шевченко був одним з найвидатніших майстрів 
українського образотворчого мистецтва. Він є автором понад тисячі мистецьких творів. 

Пам’ятники Т. Шевченку встановлено в багатьох містах України та країнах світу 
(Росія, США, Канада, Польща, Чехія, Білорусь, Грузія, Угорщина, Парагвай, Узбекистан, 
Франція, Австралії тощо). Твори Т. Шевченка перекладено багатьма мовами світу. 
Рішенням ЮНЕСКО ювілей Т. Шевченка відзначався у світі 1964, 2011 рр., відзначення 
200-ліття від дня народження поета заплановано на 2014 р. Твори Т. Шевченка 
перекладені багатьма мовами світу. 

 
Шелест Петро Юхимович (14 (1) лютого 1908, с. Андріївка, нині смт 

Балаклійського району Харківської обл. – 2 січня 1996, Москва) – партійний і державний 
діяч. Із 1928 р. – на партійній роботі. Із лютого 1957 р. до серпня 1962 р. – 1-й секретар 
Київського обкому КПУ. У серпні 1962 р. – липні 1963 р. – секретар ЦК КПУ. Із 1963 р. 
по 1972 р. – 1-й секретар ЦК КПУ. 1966 р. став членом політбюро ЦК КПРС. Підтримав 
придушення «Празької весни» 1968 р., критикував виступи дисидентів проти режиму. 
Разом із тим П. Шелест обстоював економічні інтереси України перед керівництвом 
СРСР, виступав за надання Україні більших прав в економічній політиці. Вагомими були 
його виступи на захист прав української мови в шкільній освіті, друкуванні газет, 
журналів і книжок. В книзі «Україна наша радянська» (1970) багато уваги приділяв 
важливості вивчення історії України і робив акцент на самобутність українського народу. 
На початку 1960-х рр. П. Шелест був одним із натхненників створення унікальної 
краєзнавчої енциклопедії — двадцятишеститомної «Історії міст і сіл Української РСР». 
Це, а також зусилля політичних конкурентів створили П. Шелесту імідж «надмірного» 
українського патріота, який нібито плекає плани більшої автономізації України. У травні 
1972 р. П. Шелеста усунули від обов’язків 1-го секретаря ЦК КПУ у зв’язку з 
призначенням одним із заступників голови Ради Міністрів СРСР. Із квітня 1973 р. 
П. Шелест – на пенсії, мешкав у Москві. 1991 р. він вітав проголошення незалежності 
України. 

 
Шептицький Андрей (29 липня 1865, с. Прилбичі, нині Яворівського р-ну 

Львівської обл. – 1 листопада 1944, Львів) – український церковний культурний та 
громадський діяч, митрополит Української греко-католицької церкви (митрополит 
Галицький, архієпископ Львівський, єпископ Кам’янець-Подільський), граф. 

Навчався на юридичному факультеті Краківського та Вроцлавського університетів. 
Доктор права (1888). 1888 р. вступив до монастиря отців василіян у Добромилі. Згодом 
студіював філософію та теологію у Кракові, отримав наукові ступені доктора теології та 
доктора філософії. 1892 р. був висвячений на священика у Перемишлі, згодом – магістр 
новиків (молодих ченців) у Добромилі (1892–1896), а з 1896 – ігумен монастиря Св. 
Онуфрія у Львові. 1899 р. іменований імператором Францом Йосифом І станіславським 
єпископом. Від 1901 р. номінований галицьким митрополитом (1901). 

А. Шептицький приділяв постійну увагу організації та розвитку наційонально-
релігійного життя у західноукраїнських землях. Важливою була екуменічна та унійна 
діяльність Шептицького У цих справах він двічі відвідав Росію (1907, 1912) та Білорусь. 
Заснував Російську католицьку церкву. 1907 р. А. Шептицький добився призначення 
єпископа для США, а 1912 р. і для українських поселенців у Канаді. 

В умовах польської окупації Галичини постійно залишався оборонцем українського 
населення. Після приходу радянських військ у Західну Україну в умовах переслідування 
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УГКЦ, А. Шептицький намагався відстоювати права церкви і вірних перед новою владою. 
На початку радянсько-німецької війни 1941–1945 рр. митрополит Андрей очолив 
Українську Національну Раду, а 1944 р. – Всеукраїнську національну раду. Митрополит 
негативно ставився до німецького окупаційного режиму. За згодою А. Шептицького 
значна кількість євреїв переховувалась у греко-католицьких монастирях і навіть у 
митрополичій резиденції. Під час Другої світової війни А. Шептицький ставив питання 
про об’єднання всіх християн України навколо Київського патріархату у єдності з 
Римським престолом, але не знайшов розуміння з боку окремих ієрархів церкви та 
української інтелігенції. 

 
Шмальгаузен Іван Іванович (11 (23) квітня 1884, Київ – 7 жовтня 1963, Москва) – 

зоолог-морфолог, дійсний член АН УРСР (з 1922) і АН СРСР (з 1935). Нагороджений 
орденом Трудового Червоного Прапора, Золотою медаллю ім. І. І. Мечникова АН СРСР, 
Дарвінівською медаллю Німецької академії натуралістів «Леопольдіна». 

По закінченні Київського університету працював у ньому (до 1912 і 1930–1941 рр.), 
1938–1948 рр. у Московському, 1912–1918 рр. у Воронізькому університетах. Від 1924 р. – 
директор Мікробіологічного інституту ім. Ф. Омельченка. 1930–1941 рр. директор 
Інституту Зоології та Біології АН УРСР, 1936–1948 рр. – директор Інституту еволюційної 
морфології AH CРCP, згодом працював у Зоологічному інституті AH CРCP. Інститут 
зоології НАН України нині носить його ім’я. Наукові праці І. Шмальгаузена присвячені 
питанням порівняльної анатомії та ембріології, еволюційної морфології, походження 
наземних хребетних, вивчення процесів росту організмів, феногенетики і 
формоутворення, чинникам, шляхам, закономірностям еволюції, біокібернетики. У 1920–
1930-х рр. сформулював універсальний закон зростання, що базувався на кількісному 
аналізі, і виробив методику визначення константи росту, що мало велике прикладне 
значення. З кінця 1930-х І. Шмальгаузен займався загальнобіологічними проблемами. Він 
збагатив матеріалістичну теорію еволюції Ч. Дарвіна розробкою проблеми цілісності 
організму в індивідуальному та історичному розвитку, введенням теорії стабілізуючого 
відбору та дослідженням механізмів як еволюційного процесу, так і індивідуального 
розвитку в якості авторегулюючої системи. Цим І. Шмальгаузен передбачив ряд положень 
кібернетики, з позицій якої він у 1950–1960-х виклав еволюційну теорію. Наукова 
спадщина І. Шмальгаузена зробила великий вплив на розвиток біології. 

 
Щербицький Володимир Васильович (17 лютого 1918, м. Верхньодніпровськ, 

нині Дніпропетровської обл. – 16 лютого 1990, Київ) – радянський партійний і державний 
діяч. Двічі Герой Соціалістичної Праці (1974, 1977). Лауреат Ленінської премії (1982). Від 
1948 р. на партійній роботі. 1954–1957 рр. – 2-й, 1-й секретар Дніпропетровського обкому 
КПУ. Від 1957 р. член Секретаріату ЦК КПУ; у 1972–1989 рр. перший секретар ЦК КПУ, 
одночасно з 1961 р. – член ЦК КПРС і з 1971 р. член Політбюро ЦК КПРС. З 1955 р. 
депутат Верховної Ради УРСР, з 1958 р. СРСР. З травня 1972 р. член Президії обидвох 
Верховних Рад. В 1961–1963 рр. та 1965–1972 рр. – Голова Ради Міністрів УРСР. Під час 
перебування на посаді першого секретаря ЦК КПУ В. Щербицький чимало зробив для 
зміцнення економіки і науково-технічного потенціалу потенціалу УРСР, вирішення 
соціальних проблем. Водночас був прихильником радянської системи управління. 
Економіка УРСР, щільно інтегрована у загальносоюзний господарський комплекс, 
поступово занепадала. У період Щербицького 20 квітня 1978 р. було прийнято нову 
Конституцію УРСР. В. Щербицькому не завжди вдавалося відстоювати інтереси 
республіки перед союзними інстанціями. Певні кроки було зроблено у сфері культури – 
створені музеї народної архітектури і побуту, історії Великої вітчизняної війни та ін., 
видана багатотомна «Історія міст і сіл Української РСР» тощо. Водночас за умов 
ідеологічного диктату партії у культурно-освітній сфері наростав процес русифікації, 
зменшувалася кількість українських шкіл, звужувалося вживання української мови в 



 64 

інформаційному просторі. Учасники дисидентського руху зазнавали репресій. 
Чорнобильська катастрофа 1986 р. виявила нездатність вищих органів республіки 
адекватно оцінити масштаби аварії та своєчасно вжити необхідних заходів із захисту 
населення від її наслідків. У вересні 1989 р. В. Щербицький пішов у відставку з поста 
першого секретаря Компартії України внаслідок звільнення пленумом ЦК КПУ. 

 
Юра Гнат Петрович (27 грудня 1887 (8 січня 1888), с. Федварі, нині с. Підлісне 

Олександрівського р-ну Кіровоградської обл. – 18 січня 1966, Київ) – український 
театральний режисер, актор театру і кіно, народний артист СРСР (1940). Нагороджений 3 
орденами Леніна, 3 іншими орденами , а також медалями. Лауреат Державної премії СРСР 
(1949, 1951). Професійну сценічну діяльність почав в 1907 р. Працював у театрах України. 
Один із засновників (1920) і керівників (до 1954 , в 1954–1961 спільно з 
М. М. Крушельницьким) Нового театру у Вінниці, що невдовзі став Театром ім. Франка (з 
1923 р. в Харкові, з 1926 р. у Києві). Серед найбільших режисерських робіт: «97» 
М. Куліша (1924), «Вій» (1925), «Одруження Фігаро» Бомарше (1933 , грав роль Фігаро), 
«Ой , не ходи Грицю ... » Старицького (1938), «Украдене щастя» Франка (1940, 1956), 
«Богдан Хмельницький» (1939), «Макар Діброва» (1948), «Калиновий гай» (1950) 
Корнійчука, «Дума про Британку» Яновського (1957), «Свіччине весілля» Кочерги (1960). 
З 1938 р. викладав у Київському театральному інституті ім. Карпенка-Карого (з 1946 - 
професор). 

 
Янгель Михайло Кузьмович (25 жовтня 1911, с. Зирянова Іркутської губ., нині 

Нижньоілімського р-ну Іркутської обл., Росія – 25 жовтня 1971, Москва) – радянський 
вчений-механік, конструктор у галузі ракетно-космічної техніки. Нагороджений Золотою 
медаллю АН СРСР ім. С. П. Корольова (1970). Лауреат Ленінської премії (1960), 
Державної премії СРСР (1967). 

У 1937 р. закінчив Московський авіаційний інститут ім. С. Орджонікідзе. 
Працював в КБ Н. Н. Полікарпова (до 1944); брав участь у розробці винищувачів І-16, І-
17, двомоторного винищувача для супроводу далеких бомбардувальників та інших літаків. 
З 1944 р. працював у КБ А. І. Мікояна і В. М. Мясищева . У 1950 р. закінчив Академію 
авіаційної промисловості; в 1952–1954 рр. директор НДІ. З 1954 р. головний конструктор 
СКБ «Південне», Дніпропетровськ. М. Янгель створив новий напрямок і свою школу в 
розробці ракет і космічних апаратів різного призначення , вніс істотний внесок у розвиток 
міжнародного співробітництва у галузі супутникових досліджень, а також у вивчення 
верхньої атмосфери і навколоземного космічного простору за програмою «Космос». 

 
Яновський Феофіл Гаврилович (12(24) червня 1860, м. Миньківці, нині 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. – 8 липня 1928, Київ) – радянський терапевт, 
академік АН УРСР (1927). 1884 р. закінчив медичний факультет Київського університету, 
спеціалізувався з патологічної анатомії, фізіології, бактеріології, фтизіатрії. Професор 
терапевтичних клінік Новоросійського університету в Одесі (з 1904 ), Київського 
університету (з 1905). Основні праці з проблем клініки та імунології туберкульозу легенів, 
діагностиці хвороб нирок, фізіології і патології травлення, клінічної бактеріології. 
Створив українську школу терапевтів, був членом багатьох наукових товариств. На I з’їзді 
терапевтів УРСР (Харків, 1926) він був обраний довічним головою всіх майбутніх з’їздів 
терапевтів республіки. Був редактором 1-го видання Великої Медичної Енциклопедії, 
членом редколегії журналу «Лікарська справа». Ім’я Ф. Яновського присвоєно 
Українському науково-дослідному інституту туберкульозу та грудної хірургії (1928). 
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2. Діячі, які походили з України та відіграли значущу роль в історії 

інших країн і народів 
 
 
Айвазовський (Гайвазовський) Іван (Ованес) Костянтинович (29(17) липня 

1817, м. Феодосія – 2 травня (19 квітня) 1900, там само) – російський живописець. 
Академік (1845), почесний член (з 1887). Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі. Член 
Товариства південно-російських художників (з 1894). Закінчив петербурзьку Академія 
мистецтв (1837). 1840 р. працював у Римі, Неаполі, Соренто, Венеції, Парижі, Лондоні, 
Амстердамі. 1845 р. побував у Туреччині й після свого повернення назавжди оселився у 
Феодосії, де збудував будинок та майстерню, влаштовував виставки, грошові 
надходження від яких передавав на добродійні цілі. 1880 р. заснував картину галерею. 
Айвазовський створив понад 6 тис. картин, які зараз зберігаються в усіх основних музеях 
світу і приватних зібраннях. Ранні твори – «Морський берег» (1840), «Дев’ятий вал» 
(1850) та ін. – були написані під впливом романтизму. Як баталіст Айвазовський відомий 
картинами "Чесменський бій", "Наваринський бій" (обидві – 1848), "Пожежа Москви в 
1812 р." (1851), "Сінопський бій" (1853), "Облога Севастополя" (1854), "Бій пароплава 
"Веста"" (1877), "Узяття Карса" (1881), "Чорноморський флот у Феодосії" (1890), "Бій 
брига "Меркурій"" (1892) та ін. 24 квітня 2012 р. на аукціоні Sotheby’s картина 
Айвазовського «Вид Константинополя та Босфора» (1856) була продана за 3,2 млн фунтів 
стерлингів. Ім’ям художника названі вулиці багатьох міст і деякі населені пункти. 

 
Александров Анатолій Петрович (13 лютого (31 січня) 1903, м. Тараща, нині 

Київської обл. – 3 лютого 1994, Москва) – фахівець у галузі атомної фізики та енергетики. 
Академік АН СРСР (1953; від 1992 – РАН). Тричі Герой Соціалістичної Праці (1954, 1960, 
1973). Чотири рази відзначений Державними преміями СРСР (1942, 1949, 1951, 1953), 
Ленінською премією (1959). Нагороджений медаллю ім. Курчатова АН СРСР за 
сукупність робіт в атомній енергетиці (1968), золотою медаллю Ломоносова АН СРСР за 
видатні досягнення в галузі атомної науки та техніки (1978) та ін. Закінчив Київський 
університет (1930). Близько 30 років очолював Iнститут атомної енергії ім. I. Курчатова 
(Москва). 1975–1986 рр. – президент АН СРСР. Один з засновників радянської ядерної 
енергетики. Під його керівництвом створений атомний реактор типу РБМК-1000. Такі 
реактори діяли на ЧАЕС. Під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС входив до складу 
Урядової комісії та Оперативної групи політбюро ЦК КПРС. 

 
Ахматова Анна Андріївна (дівоче прізвище – Горенко; 23(11) червня 1889, 

Одеса – 5 березня 1966, м. Домодєдове Московської обл., Росія, похована в селищі 
Комарово Ленінградської обл.) – російська поетеса, перекладачка. Належала до течії 
акмеїстів Одна із найвизначніших російських поетес ХХ ст. Її творчість отримала світове 
визнання. В 1964 р. А. Ахматова стала лауреатом міжнародної премії «Етна-Таорміна», 
1965 р. отримала почесну ступінь доктора літератури Оксфордського університету. Член 
Національної академії Деї-Лінчеї (Італійська Республіка). 

Закінчила Фундуклеєвську гімназію в Києві і 1907 р. поступила на юридичний 
факультет Вищих жіночих курсів (1908–1909). У березні 1912 р. вийшла перша збірка 
віршів «Вечер». У 1920-х рр. поезія А. Ахматової мала великий успіх, її вірші 
багаторазово перевидавались. 1946 р. була піддана несправедливій критиці і надовго 
усунута від літературного процесу. У 1956 р. А. Ахматову було повернуто в літературу, 
проте значна частина її творів не публікувалася. 1965 р. вийшла найповніша прижиттєва 
поетична збірка Ахматової «Бег времени». Творчість Ахматової пов’язана з Україною 
(цикл «Киевская тетрадь», 1907–1917; «У самого моря» (1921)). Переклала збірник поезій 
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І. Франка «Зів’яле листя». Рішенням ЮНЕСКО 1989 р. у світі відзначалось 100-річчя від 
дня народження А. Ахматової. 

 
Баал Шем Тов (справжнє ім’я Ізраель бен Еліезер; 1698, с. Окопи, нині 

Борщівського р-ну Тернопільської обл. – 1760, Меджибіж, нині смт Летичівського р-ну 
Хмельницької обл.) – єврейський цадик, засновник хасидського руху серед євреїв. 1710 р. 
закінчив та став помічником меламеда (вчителя). Від поч. 1740-х рр. мешкав у 
Меджибожі, зібрав навколо себе групу учнів, відому під назвою «Свята громада», які, в 
свою чергу стали лідерами хасидизму в наступному поколінні. Хасидизм з часом 
розвинувся у потужний містичний релігійний рух, що спричинив переворот у духовній 
історії євреїв. Меджибіж, Полонне та деякі інші міста України стали духовним центром 
хасидизму. Під керівництвом учнів Баала Шем Това хасидизм поширився серед 
єврейських громад Східної Європи.  

 
Бердяєв Микола Олександрович (18(6) березня 1874, Київ – 24 березня 1948, 

м. Климар, Франція) – російський філософ, публіцист. Один із основоположників 
екзистенціалізму в Росії. М. Бердяєв вважається одним з найвидатніших філософів ХХ ст. 
Його творчість відносять до релігійного екзистенціалізму – філософії існування, яка мала 
значний вплив на розвиток літератури та мистецтва. Започаткував філософський 
напрямок – персоналізм. Доктор теології Кембриджського університету.  

Навчався в Київському університеті. У студентські роки брав участь в соціал-
демократичному русі. Виступав у програмних збірниках російських ідеалістів: «Проблемы 
идеализма» (1902), «Вехи» (1909), «С глубины» (1918); був організатором і головою 
«Вільної академії духовної культури» (1918–1922). 1922 р. висланий за кордон. Тривалий 
час жив у Берліні (Німеччина). Був деканом відділення історії Російського наукового 
інституту. Європейську відомість принесла йому робота «Новое средневековье. 
Размышление о судьбе Росии и Европы» (Берлін, 1924). Від 1925 до 1940 рр. М. Бердяєв 
був редактором журналу «Путь» – провідного видання релігійно-філософської думки 
російського зарубіжжя. Став активним учасником європейського філософського процесу, 
підтримував стосунки з багатьма західними мислителями: Е. Муньє, Г. Марселем, 
К. Бартом та ін. Своїми найважливішими працями емігрантського періоду Бердяєв вважав 
«Філософия свободного духа» (Ч. 1–2. 1927–1928), «О назначении человека» (1931), «О 
рабстве и свободе человека» (1939), «Опыт эсхатологической метафизики» (1947). Вже 
після смерті філософа побачили світ його книги: «Самопознание. Опыт философской 
автобиографии», «Царство Духа и царство кесаря» (обидві – 1949), «Єкзистенциальная 
диалектика Божественного и человеческого» (1952). 

 
Бондарчук Сергій Федорович (25 вересня 1920, с. Білозерка, нині Херсонської 

обл. – 20 жовтня 1994, Москва) – радянський режисер, актор. Народний артист СРСР 
(1952), Герой Соціалістичної Праці (1980). Режисер кіноепопеї «Війна і мир», яка 1968 р. 
удостоєна премії «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук в 
категорії «Найкращий іноземний фільм». 1982 р. за значний внесок у кінокультуру 
відзначений престижною Міжнародною премією Академії Сімба (Італія). 

1948 р. закінчив Всесоюзний державний інститут кінематографії (майстерня 
С. Герасимова та Т. Макарової), з 1971 р. – його викладач (з 1974 р. – професор), керівник 
режисерської та акторської майстерень. 1971–1985 рр. – секретар правління Союзу 
кінематографістів СРСР. Серед робіт на українських кіностудіях найвідоміші головні ролі 
у фільмах: «Тарас Шевченко» (1951 р., Державна премія СРСР та премія Міжнародного 
кінофестивалю у м. Карлови Вари (Чехія; обидві – 1952 р.), «Іван Франко» (1956), «Овод» 
(кардинал Монтанеллі, 1980, Державна премія УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 1982) та ін. 

Всесвітньо відомі роботи як режисера й водночас актора – фільми «Доля людини» 
(режисерський дебют), де він зіграв роль Соколова (головна премія Міжнародного 
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кінофестивалю в Москві та Ленінська премія, 1960), і «Война и мир» (1965–1967), де він 
зіграв роль П’єра Безухова (головна премія Міжнародного кінофестивалю у Москві, 
премія «Оскар», 1968). 

 
Булгаков Михайло Афанасійович (3 (15) травня 1891, Київ – 10 березня 1940, 

Москва) – російський письменник, драматург, театральний режисер. 
Під час Першої світової війни служив у військових госпіталях у Саратові (1914), 

Києві (1915), Кам’янці-Подільському та Чернівцях (1916). 1918–1919 рр. – у Києві. У 
лютому 1919 р. мобілізований військовим лікарем в армію Директорії УНР, у вересні – в 
Добровольчу армію. Від 1921 р. – у Москві. Працював у Московському художньому 
академічному театрі, Великому театрі. 

Автор романів: «Белая гвардия» (1924), «Жизнь господина де Мольера» (1933), 
«Театральный роман» (1937), «Мастер и Маргарита» (1938); повістей: «Необыкновенные 
приключения доктора», «Записки на манжетах» (обидві – 1922), «Дьяволиада», «Роковые 
яйца» (1924), «Собачье сердце» (1925), «Морфий» (1927); п’єс: «Дни Турбиных» (1926), 
«Бег» (1927), «Кабала святош» (1929), «Адам и Ева» (1931), «Иван Васильевич» (1934) та 
ін. Роман «Мастер и Маргарита» приніс М. Булгакову світове визнання. Роман увійшов до 
списку 200 кращих романів по версії ВВС (2003), 100 книг століття за версією Le Monde 
(1999). 

 
Бурлюк Давид Давидович (9 (21) липня, 1882, хутір Семиротівщина 

(Семиротівка) поблизу с. Рябушки, нині Лебединського р-ну Сумської обл. – 15 січня 
1967, Нью-Йорк, США) – український і російський художник-футурист, поет, теоретик 
мистецтва, літературний і художній критик, видавець. Один із творців українського 
модернізму початку ХХ ст. 

Навчався в Казанській художній школі, Одеському художньому училищі, 
мистецьких студіях Мюнхена (А. Ашбе) та Парижа, Московському училищі живопису, 
скульптури та архітектури. Д. Бурлюк став ідеологом російського футуризму як у 
живописі, так і в літературі. Після 1917 р. емігрував до Японії, а потім – до США. У Нью-
Йорку Д. Бурлюк видавав журнал «Колір і рима». Його виставки відбувалися в багатьох 
містах Європи, Австралії й Америки. 

Серед картин митця є твори, присвячені Україні (зокрема, «Святослав», «Запорожці 
у поході», «Козак Мамай», «Рибалки», «Тарас Шевченко»). Основна частина творів 
Д. Бурлюка зберігається у меморіальному музеї художника у Нью-Йорку, також 
зберігаються у музеях Росії, країн Європи, в Японії, Канаді. У музеях і приватних збірках 
України збереглося лише 35 робіт Д. Бурлюка. 

 
Ваксман Зельман Абрахам (22 липня 1888, Нова Прилука, нині Вінницької обл. – 

16 серпня 1973, Вудс-Хоул (штат Массачусетс), США) – американський біохімік 
єврейського походження. Член Національної академії наук США, багатьох наукових 
товариств. Закінчив екстерном гімназію в Одесі (1910). У тому ж році емігрував до США. 
Працював у Ратгерському університеті (1918–1958), професор (з 1930), завідувач відділом 
мікробіології (з 1940), директор організованого при університеті Інституту мікробіології 
(1949–1958). Завідував відділом у Океанографічному інституті у Вудс-Холі (1931–1942). 
Автор праць з грунтової мікробіології, біології актиноміцетів і грибів, мікробному 
антагонізму, ролі мікроорганізмів у кругообігу речовин у морях, систематики 
актиноміцетів. Відкрив стрептоміцин (1942) та ряд інших антибіотиків. Створив школу 
американських мікробіологів. У 1952 р. З. Ваксман був нагороджений Нобелівською 
премією з фізіології і медицини «за відкриття стрептоміцину, першого антибіотика, 
ефективного при лікуванні туберкульозу». 
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Виноградський Сергій Миколайович (1(13) вересня 1856, Київ – 24 лютого 1953, 
м. Брі-Конт-Робер, Франція) – мікробіолог, еколог і ґрунтознавець. Доктор ботаніки 
(1892), член-кореспондент Санкт-Петербургської АН (1894), почесний член АН СРСР 
(1923), член-кореспондент Паризької АН (1924). Член Лондонського королівського 
товариства. 

Закінчив фізико-математичний факультет С.-Петербурського університету (1881). 
Працював завідувачем відділу загальної мікробіології (1891–1912) С.-Петербурського 
інституту експериментальної медицини (1902–1905). Від 1922 р. – завідувач відділу 
агробактеріології Інституту Пастера (недалеко від Парижу). Один із засновників ґрунтової 
мікробіології. Вперше дослідив конструктивний і енергетичний обмін у нітрифікуючи 
бактерій, сірко- та залізобактерій. Низка праць С. М. Виноградського присвячена 
вивченню збудників і хімізму аеробного процесу розкладу целюлози. Вперше запровадив 
у мікробіології практику метод елективних (вибірних) поживних середовищ. Довів 
існування особливих мікроорганізмів (аноргоксидантів), які отримують енергію в 
результаті окислення неорганічних речовин, і на основі цього відкрив процес хемосинтезу 
у мікроорганізмів. Розробив фундаментальні положення загальної мікробіології щодо 
біохімічної діяльності мікроорганізмів, їх значення в кругообігу речовин у природі. Автор 
«Ėtudes sur la microbiologie du sol», надрукованих в щорічниках Пастерівського інституту 
(від 1925). 

 
Вороний Георгій Феодосійович (16 (28) квітня 1868, с. Журавка Полтавської губ., 

нині Варвинського р-ну Чернігівської обл. – 7 (20) листопада 1908, Варшава) – математик. 
Член-кореспондент Російської Академії наук (1907), професор Варшавського 
університету. 

В 1889 р., після закінчення Петербурзького університету, був залишений для 
підготовки до професорського звання. У 1894 р. захистив магістерську дисертацію «Про 
цілі алгебраїчні числа, що залежать від кореня неприводимого рівняння 3-го ступеня» і 
був призначений професором Варшавського університету. У 1897 р. захистив докторську 
дисертацію «Про один узагальнений алгоритм безперервних дробів». Важливі відкриття 
зроблені Вороний в геометрії багатогранників і геометрії чисел. Особливо значні 
результати в цій області викладені ним у статті «Властивості позитивних досконалих 
квадратичних форм» (1907) і «Дослідження про примітивні параллелоедри» (1908–1909), 
що тісно пов’язано з геометричними дослідженнями Є. С. Федорова. Робота «Про одну 
задачу з теорії асимптотичних функцій» (1903) стимулювала розвиток сучасної 
аналітичної теорії чисел. Дослідження Вороного були продовжені І. М. Виноградовим, 
Б. А. Венковим, Б. Н. Делоне та ін. 

На честь Вороного названі діаграми Вороного, що застосовуються у інформатиці. 
Справжнє значення започаткованих ним наприкінці минулого – початку нинішнього 
століття нових напрямків у галузі теорії чисел розкривається лише в наш час. Праці 
Г. Вороного набули особливо великого значення за останні двадцять років. Це пов’язано із 
розвитком комп’ютерної графіки, молекулярної біології, радіаційної фізики, космології, 
творенням штучного інтелекту. 

 
Гамов Георгій Антонович (Джордж Гамов; 20 лютого (4 березня) 1904, Одеса – 19 

серпня 1968, м. Боулдер, США) – радянський і американський фізик-теоретик, астрофізик 
і популяризатор науки. Член-кореспондент АН СРСР (з 1932 по 1938 рік, відновлений 
посмертно в 1990 р.). Член Національної академії наук США (1953). У 1956 р. 
нагороджений ЮНЕСКО премією Калінга за внесок у популярізацію науки. 1921 р. 
вступив на фізико-математичний факультет Новоросійського університету. Закінчив 
Ленінградський університет (1926). У 1928–1931 рр. працював в Геттінгені, Копенгагені, 
Кембриджі. 1931–1933 рр. у Фізико-технічному інституті в Ленінграді. 1933 р. емігрував 
спочатку до Франції, потім до Англії. З 1934 р. – в США. У 1934–1956 рр. професор 
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університету Дж. Вашингтона у Вашингтоні, з 1956 р. університету в Колорадо. Г Гамов 
відомий своїми роботами з квантової механіки, атомної та ядерної фізики, астрофізики, 
космології, біології. Він є автором першої кількісної теорії альфа-розпаду, одним з 
основоположників теорії «гарячого Всесвіту» і одним з піонерів застосування ядерної 
фізики до питань еволюції зірок. Він вперше чітко сформулював проблему генетичного 
коду. 

 
Гельфанд Ізраїль Мойсейович (20 серпня (2 вересня) 1913, Окни 

Тираспольського пов. Херсонської губ., нині Одеської обл. – 5 жовтня 2009, Нью-
Брансвік, штат Нью-Джерсі) – один з найбільших математиків XX ст., біолог, педагог і 
організатор математичної освіти. Лауреат премії Вольфа з математики (1978), багатьох 
інших міжнародних нагород. Доктор фізико-математичних наук (1940). 1923 р. родина 
переїхала до Ольгополя Вінницької області, де І. Гельфанд поступив до хімічної 
професійної школи в Чечельнику. З 1930 р. – у Москві, професор Московського 
державного університету ім. М. В. Ломоносова (1941–1990). Президент Московського 
математичного товариства (1966–1970). З 1989 р. – в США. Професор Ратгерського 
університету (1990–2009). Автор понад 800 наукових статей і близько 30 монографій; 
засновник великої наукової школи. Основні праці Гельфанда відносяться до 
функціонального аналізу, алгебри і топології. Один з творців теорії нормованих кілець 
(банахових алгебр). Автор фундаментальних результатів у галузі теорії узагальнених 
функцій, займався диференціальними рівняннями, теорією топологічних лінійних 
просторів, зворотними завданнями спектрального аналізу, квантовою механікою, 
динамічними системами, теорією ймовірностей, наближеними і чисельними методами та 
іншими областями математики. Автор численних праць з нейрофізіології вольових рухів, 
клітинної міграції в тканинних культурах, протеоміці (класифікації третинної структури 
білків ) і алгоритмізації клінічної роботи лікарів. 

 
Гілельс Еміль Григорович (6 (19) жовтня 1916, Одеса – 14 жовтня 1985, 

Москва) – радянський піаніст, педагог. Народний артист СРСР (1954). Лауреат 
Сталінської (1946) та Ленінської (1962) премії. Почесний член Королівської академії 
музики у Лондоні (1969), Музичної академії у Будапешті (1970) та Національної академії 
«Санта Чечилія» у Римі (1980). Лауреат Міжнародних конкурсів піаністів у Відні (1938, 2-
а премія) та Брюсселі (1938, 1-а премія). 

Закінчив Одеську консерваторію (1935), Школу вищої виконавської майстерності 
Московської консерваторії (1938). Дебютував 1929 р. в Одесі. Від 1935 р. – у Москві. 
1938–1976 рр. викладав у Московській консерваторії (від 1952 р. – професор). 

У репертуарі Е. Гілельса – музичні твори від епохи бароко до сьогодення. Серед 
трактувань Е. Г. Гілельса, які стали класикою світового виконання майстерності, – твори 
В.-А. Моцарта, Л. Ван Бетховена, Й. Брамса, П. Чайковського та ін. Виступав також в 
ансамблях, зокрема в тріо з Л. Коганом та М. Ростраповичем. Гастролював у понад 27 
країнах Європи, Азії та Північної Америки. Творчість Гілельса відносять до найвищих 
досягнень піанізму XX століття. В Одесі проводяться Міжнародні конкурси піаністів 
пам’яті Гілельса. 

 
Глушко Валентин Петрович (20 серпня (2 вересня) 1908, Одеса – 10 січня 1989, 

Москва) – академік АН УРСР (1958) та АН СРСР, інженер, радянський вчений в галузі 
ракетно-космічної техніки, основоположник радянського рідинного ракетного 
двигунобудування. Творець багаторазового ракетно-космічного комплексу «Енергія» – 
«Буран». Академік АН СРСР (1958). Дійсний член Міжнародної академії астронавтики 
(1976). Герой соціалістичної праці (1956, 1961), лауреат Ленінської премії (1957), 
Державної премії СРСР (1967, 1984), Золота медаль К. Ціолковського АН СРСР (1958). 
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Закінчив Ленінградський університет (1929). Того ж року при Газодинамічній 
лабораторії у Ленінграді створив і очолював групу для розроблення ракетних двигунів, що 
від 1933 р. працювала при Реактивному НДІ у Москві, а в 1941 р. реорганізованого в ОКБ, 
від 1946 р. –ОКБ –456, його конструктор до 1974 р. (м. Хімки Московська область; від 
1990 р. – НВО «Енергомаш» ім. Глушко). Від 1974 р. – генеральний конструктор НВО 
«Енергія». Основні наукові праці присвячені теоретичним і експериментальним питанням 
створення рідинних реактивних двигунів (РРД) і космічних апаратів. 1929 р. створив 
перший у світі електротермічний ракетний двигун, який 1964 р. використав для 
забезпечення орієнтації та корекції траєкторії польотів на космічному човні «Восход» і 
автоматичної станції «Зонд-2». Керував створенням перших радянських РРД (1930–1931) 
та серії реактивних літальних апаратів на рідинному паливі. Запропонував нові 
компоненти пального для РРД. Спільно з С. Корольовим керував створенням (на базі 
бойових балістичних ракет) міжконтинентальних і космічних ракет, з допомогою яких 
виведено на орбіту перші радянські штучні супутники та автоматичні станції, а 12 квітня 
1961 р. здійснено перший в історії політ людини в космос. За проектом і під керівництвом 
В. П. Глушко створено багаторазову космічну систему «Енергія»–«Буран» і 
багатомодульну станцію «Мир». 

 
Гоголь Микола Васильович (прізвище при народженні Яновський, з 1821 р. – 

Гоголь-Яновський; 20 березня (1 квітня) 1809, Сорочинці, нині с. Великі Сорочинці 
Миргородського р-ну Полтавської обл. – 21 лютого (4 березня) 1852, Москва) – 
російський та український прозаїк, драматург, поет, критик, публіцист, визнаний класик 
російської літератури. 

В 1828 р. закінчив гімназію в Ніжині і переїхав до Петербурга, де служив у 
канцеляріях, а потім учителював. З 1834 р. – ад’юнкт-професор на кафедрі загальної 
історії при Петербурзькому університеті. Літературну славу Гоголь принесли твори 
«Вечори на хуторі біля Диканьки» (1831–1832), «Миргород» (1835), «Тарас Бульба» 
(1835), «Ніс» (1836), «Шинель» (1842), «Мертві душі», т. 1 (1842). Паралельно робив 
розвідки з історії України та загальної історії: «План викладання загальної історії», 
«Погляд на утворення Малоросії (1834), «Про малоросійські пісні»» (1834). Збирав 
український фольклор, матеріали до російсько-українського словника. В 1836 р. виїхав за 
кордон. У 1848 р. повернувся до Росії, деякий час перебував в Україні (Полтавщина, 
Одеса). Останні роки життя провів у Москві. 200-ліття з дня народження М. В. Гоголя 
включено в список пам’ятних дат на 2009 р., які відзначались за участю ЮНЕСКО. Роман 
М. В. Гоголя «Мертві душі» включено до списку 100 кращих книг всіх часів та народів*. 

 
Горовиць Володимир Самійлович (1 жовтня (18 вересня) 1903, Київ – 6 

листопада 1989, Нью-Йорк) – піаніст-віртуоз, педагог. Один з найвідоміших піаністів ХХ 
століття. В 1989 р. посмертно удостоєний Національної медалі США в галузі мистецтв. 
Лауреат премії Вольфа (1978). 

1913 р. вступив до Київського музичного училища (пізніше реорганізованого в 
консерваторію), де навчався в класах В. Пухальського (1913–1918), С. Тарновського 
(1918–1919), і Ф. Блуменфельца (1919–1920). Під час навчання почав писати фортепіанні 
п’єси, позначенні впливом російського композитора С. Рахманінова. По закінченні 
консерваторії (1920) виступив з концертами в багатьох містах. Виїхавши за кордон, 
1926 р. дебютував у Берліні та Гамбурзі, пізніше – в Парижі, Лондоні та ін. містах Європи. 
Від січня 1928 р. жив у Нью-Йорку (США). 1932 р. записав з Нью-Йоркським 
філармонічним оркестром під керівництвом італійського диригента А. Тасканіні 1-й 
концерт для фортепіано з оркестром П. Чайковського. До 1935 р. Горовиць гастролював у 
Європі та Америці, даючи до 100 концертів за сезон. Через хвороби двічі переривав 
                                                
* Список укладено 2002 р. Норвезьким книжковим клубом спільно з Норвезьким інститутом Нобеля. В 
укладанні списку взяли участь 100 письменників із 54 країн світу. 
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концертну діяльність(1939–1938, 1953–1964). 1982 р. був на гастролях у Лондоні. 1984 р. в 
Японії, 1986 – у СРСР. 1995 р. Музичним училищем ім. Р. Гліера у Києві започатковано 
проведення міжнародного конкурсу юних піаністів ім. В. Горовиця. 

 
Гоффман Роалд (ім’я при народженні – Руал Сафран; 18 липня 1937, м. Золочів, 

нині Львівської області) – американський хімік (органічна та квантова хімія), поет, 
драматург і філософ єврейського походження. Член Національної академії наук США, 
Американської асоціації фундаментальних наук, Міжнародної академії квантово-
молекулярних досліджень, Американського фізичного товариства. Почесний доктор 
Королівського технологічного інституту в Швеції і Йєльського університету. Лауреат 
Нобелівської премії з хімії (1981). 

1946 р. родина Гоффманів опинилася у Німеччині й Австрії, 1949 р. отримала 
дозвіл на переїзд до США. 1958 р. Р. Гофман закінчив Колумбійський університет зі 
ступенем бакалавра медицини. 1962 р. – отримав ступінь доктора хімії (Гарвардський 
університет). 

З 1965 р. – професор Корнельського університету. Основні наукові дослідження 
Р. Гоффмана стосуються хімічної кінетики та вивчення хімічних реакцій. Ім’я вченого є в 
назвах наукових теорій, наприклад, «Правило (закон) Вудварда-Гоффмана». 

 
Даль Володимир Іванович (22(10) листопада 1801, селище Луганський завод нині 

м. Луганськ – 4 жовтня (22 вересня) 1872, Москва) – письменник, лексикограф, етнограф, 
фольклорист. Один із засновників Російського географічного товариства (1845), почесний 
член Петербурзької АН (1863). 

1814–1819 рр. навчався в Петербурзькому морському корпусі, 1819–1826 рр. 
служив на флоті, зокрема в Миколаєві. 1826–1829 рр. навчався на медичному факультеті 
Дерптського (нині Тартуського) університету. Від 1829 р. лікар в Умані та Кам’янець-
Подільському. Від 1833 р. – чиновник в Оренбурзі, Санкт-Петербурзі, Нижньому 
Новгороді. 1859 р. вийшов у відставку. Працював над «Толковым словарем живого 
великорусского языка» (в 4 т, 1863–1866), матеріали до якого (бл. 200 тис. слів) збирав 
понад 50 років. Автор праці «Пословицы русского народа» (1861–1862), до якої увійшло 
понад 30 тис. прислів’їв, приказок (серед них і українські), повістей, казок, нарисів, 
оповідань. Низку творів присвятив української тематиці. Перекладав з української мови 
художні твори. 200-річчя від дня народження В. Даля відзначалось у світі за рішенням 
ЮНЕСКО 2001 р. 

 
Добржанський Теодосій (Добжанський) (Феодосій) Григорович (12 (25) січня 

1900, м. Немирів, нині Вінницької обл. – 18 грудня 1975, м. Дейвіс, Каліфорнія, США) – 
визначний американський біолог, генетик, зоолог, ентомолог, еволюціоніст українського 
походження. Основоположник американської популяційної генетики. Професор 
Колумбійського університету. Член Лондонського королівського товариства, Німецької 
академії природодослідників «Леопольдина», Шведської академії наук, Датського 
королівського товариства. Його наукові праці здійснили великий вплив на розвиток 
генетики та теорію еволюції. 

Навчався в Київському університеті (1917–1921). У 1921–1924 рр. – аспірант 
кафедри зоології УАН. Від 1927 р. у США. У 1941 р. нагороджений медаллю Daniel 
Girand Elliot (нагорода Американської національної академії). У 1964 р. став почесним 
доктором Оксфордського університету. Автор понад 500 наукових праць. Праця 
Ф. Добржанського «Генетика та походження видів» була видана у книжковій серії «Великі 
книги Західної цивілізації», підготовленої видавництвом «Енциклопедія Британніка» 
(1990). 
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Жаботинський Володимир (Зеєв) Євгенович (17 жовтня 1880, Одеса – 4 серпня 
1940, Нью-Йорк) – єврейський письменник і публіцист, ідеолог та один із лідерів 
сіоністського руху. 1898–1901 рр. – закордонний кореспондент газет «Одесский листок», 
«Одесские новости». 1905 р. брав активну участь у створенні «Ліги оборони прав 
єврейського народу в Росії», 1911 р. заснував в Одесі єврейське видавництво «Тургеман». 
На початку Першої світової війни виїхав до Західної Європи як кореспондент газети 
«Русские ведомости» і розгорнув кампанію зі створення єврейських підрозділів в арміях 
Антанти; пізніше був офіцером єврейського легіону в складі британської армії. 1920 р. 
поселився в Єрусалимі й брав активну участь в організації єврейських загонів 
самооборони. 1921 р. уклав угоду з представником уряду УНР М. Славинським про 
організацію при Армії УНР єврейської жандармерії для оборони єврейського населення 
від погромів. 1925 р. створив Союз сіоністів-ревізіоністів (від 1935 р. – Нова сіоністська 
організація). Після приходу до влади в Німеччині нацистів висунув гасло масової 
евакуації євреїв Європи до Палестини. Під час Другої світової війни виїхав до США, де 
розпочав переговори про створення єврейської армії для спільної із західними країнами 
боротьби проти нацизму. 

Автор численних праць, присвячених проблемам сіонізму; художніх творів. Значну 
увагу приділяв українському національному питанню (у статтях «До питання про 
націоналізм», «Non multum, sed multa», «Стороннім оком», «Про мови та інше», «Наука з 
Шевченківського ювілею», «Струве і українське питання»). Співробітничав з 
українськими виданнями «Украинский вестник», «Украинская жизнь». 

 
Захер-Мазох Леопольд фон (нім. Leopold von Sacher-Masoch; 27 січня 1837, 

Львів – 09 березня 1895, Линдхейм, Німеччина) – австрійський письменник, публіцист та 
історик, автор популярних романів і новел. Закінчив університет у м. Грац (Австрія). 
1856–1870 рр. – приват-доцент кафедри історії університету в м. Грац. Перша його повість 
«Одна галіційська історія» (1858; 2-ге вид. під назвою «Граф Донський, 1864) зображує 
повстання в Галичині під час Краківського повстання 1846 р. Досліджував історію та 
культуру галицьких українців, підтримував контакти з галицькими діячами староруської 
орієнтації. Виступав проти пангерманських тенденцій в Австрійськй імперії і прагнув, 
щоб українці отримали в ній кращі можливості для національного розвитку. 

 
Зелінський Микола Дмитрович (25 січня (6 лютого) 1861, м. Тирасполь 

Херсонської губ., нині Молдова – 31 липня 1953, Москва) – радянський хімік-органік, 
академік АН СРСР (1929), один з основоположників вчення про органічний каталіз. Герой 
Соціалістичної Праці (1945). Лауреат Ленінської премії (1934), Сталінської премії (1942, 
1946, 1948). У 1884 р. закінчив Новоросійський університет (Одеса), там же захистив 
магістерську (1889) і докторську (1891) дисертації. У 1893–1953 рр. професор 
Московського університету (крім періоду 1911–1917 рр.). Один із засновників Інституту 
органічної хімії Академії наук СРСР (з 1953 р. носить його ім’я). 

М. Зелінський створив всесвітньо відому школу хіміків-органіків, що зробили 
фундаментальний внесок у різні галузі хімії, серед його учнів академіки АН СРСР 
А. А. Баландін, Л. Ф. Верещагін, Б. А. Казанський, К. А. Кочешков та ін. 

Наукові праці стосуються органічного каталізу, хімії амінокислот і білків. Провів 
низку досліджень із встановлення органічного походження нафти, досліджував хімічний 
склад продуків її переробки, синтезував низку органічних сполук, у т.ч. бензен з 
ацетилену. Винайшов вугільний протигаз. У 1930-ті рр. досліджував проблему 
виробництва синтетичного каучуку. 

 
Іоффе Абрам Федорович (17(29) жовтня 1880, м. Ромни, нині Роменського р-ну 

Сумської обл. – 14 жовтня 1960, Ленінград), радянський фізик, академік АН СРСР (1920; 
член -кореспондент 1918), віце-президент АН СРСР (1926–1929, 1942–1945), Герой 
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Соціалістичної Праці (1955). Нагороджений 3 орденами Леніна. У 1961 р. А. Іоффе 
посмертно присуджена Ленінська премія. Почесний член багатьох АН і наукових 
товариств світу. У 1902 р. закінчив Петербурзький технологічний інститут і в 1905 р. 
Мюнхенський університет. У 1903–1906 рр. працював асистентом В. К. Рентгена у 
Мюнхені, де отримав вчений ступінь доктора філософії. З 1906 р. в Петербурзькому (з 
1924 р. – Ленінградський) політехнічному інституті (в 1913–1948 професор). З 1918 р. 
керівник організованого за його пропозицією фізико-технічного відділу Державного 
рентгенологічного та радіологічного інституту в Петрограді, а потім до 1951 р. директор 
Фізико-технічного інституту АН СРСР, створеного на основі цього відділу . Від 1955 р. – 
Інституту напівпровідників АН СРСР. З ініціативи А. Іоффе та за його участю були 
створені фізико-технічні інститути в Харкові, Дніпропетровську, Свердловську, Томську. 
Основні наукові досягнення пов’язані з вивченням електричних, фотоелектричних та 
механічних властивостей кристалів. Дослідження А. Іоффе та його школою електричних 
властивостей напівпровідників (1931–1940) призвело до створення їх наукової 
класифікації. Ці роботи поклали початок розвитку нових областей напівпровідникової 
техніки - термо- і фотоелектричних генераторів і термоелектричних холодильних 
пристроїв. Найважливіша заслуга А. Іоффе – створення школи фізиків, з якої вийшли 
багато великих радянських вчених. Його називали «батьком радянської фізики». Наукову 
школу Іоффе можна порівнювати з школами Е. Резерфорда (Кембридж, Великобританія) 
та Макса Борна (Геттінген, Німеччина). 

 
Конрад Джозеф (пол. Józef Teodor Konrad Korzeniowski, англ. Joseph Conrad; 3 

грудня 1857, с. Терехове, нині Бердичівського р-ну Житомирської обл. – 3 серпня 1924, 
Бішопсборн біля Кентербері, Англія) – англійський письменник польського походження. 
Класик англійської літератури. 

У 1874–1894 рр. був моряком французького та британського торговельних флотів. 
Від 1894 р. Д. Конрад присвятив себе літературній праці. Автор романів «Олмейрова 
примха» (1895), «Лорд Джим» (1900), «Серце темряви» (1902), «Ностромо» (1904), 
«Шанс» (1913), перекладених багатьма мовами світу. Творчість Д. Конрада належить до 
неоромантизму – течії в англійській літературі кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Його твори мали 
великий вплив на багатьох письменників, серед яких Ернест Хемінгуей, Ґрем Ґрін, Вільям 
Сьюард Берроуз, Джозеф Хеллер та інші. Твори Дж. Конрада неодноразово були 
екранізовані, найвідоміша з екранізацій – фільм Френсіса Форда Копполи «Апокаліпсис 
сьогодні», за мотивами роману Джозефа Конрада «Серце темряви». Роман «Ностромо» 
був включений у список «100 кращих книг всіх часів та народів». Твори Д. Конрада 
виходили у всесвітньовідомих видавничих серіях «Великі книги Західної цивілізації», 
«Бібліотека Плеяди», «Оксфордська бібліотека великих книг світу» тощо. 

Пам’ятник Джозефу Конраду встановлено у місті Гдиня (Польща) та Вологда 
(Росія). У м. Сан-Франциско (США) є площа Джозефа Конрада. Рішенням ЮНЕСКО 
2007 р. у світі відзначено 150 річницю з дня народження Джозефа Конрада. У 2007 р. з 
нагоди 150-річчя від дня народження Джозефа Конрада Польща заснувала для 
українських письменників премію ім. Конрада. 

 
Корольов Сергій Павлович (30 грудня 1906 (12 січня 1907), Житомир – 14 січня 

1966, Москва) – радянський вчений у галузі ракетобудування та космонавтики, 
конструктор, один із основоположників практичної космонавтики. Академік АН СРСР (з 
1958), двічі Герой Соціалістичної Праці (1956, 1961). Лауреат Ленінської премії (1957). 
Конструктор перших штучних супутників Землі і космічних кораблів. Від 1931 р. 
працював у Групі вивчення реактивного руху, а від 1933 р. у новоутвореному 
Реактивному НДІ, де 1934 р. очолив відділення ракетних літальних апаратів. Від 1946 р. – 
головний конструктор балістичних ракет далекої дії і керівник Ради головних 
конструкторів. Наукові та технічні ідеї С. Корольова отримали широке застосування в 
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ракетній і космічній техніці. Під його керівництвом створено багато балістичні та 
геофізичні ракети , ракети- носії і пілотовані космічні кораблі «Восток» і «Восход» , на 
яких вперше в історії здійснені космічний політ людини і вихід людини в космічний 
простір. Ракетно-космічні системи, на чолі розробки яких стояв Корольов, дозволили 
вперше у світі здійснити запуски штучних супутників Землі і Сонця, польоти 
автоматичних міжпланетних станцій до Місяця, Венери і Марса, здійснити м’яку посадку 
на поверхню Місяця. Під його керівництвом були створені штучні супутники Землі серій 
«Електрон» і « Блискавка -1», багато супутників серії «Космос», перші екземпляри 
міжпланетних розвідників серії «Зонд». Корольов виховав численні кадри учених і 
інженерів. 

У 1966 р. Академія наук СРСР заснувала золоту медаль імені С. П. Корольова «За 
видатні заслуги в області ракетно-космічної техніки». Засновані стипендії імені 
С. П. Корольова для студентів вищих учбових закладів. Його ім’я носять Державний 
аерокосмічний університет Самари, місто в Московської області. 1990 р. ім’я 
С. Корольова занесено до Міжнародної аерокосмічної зали Слави Аерокосмічного музею 
м. Сан-Дієго (Каліфорнія, США). 

 
Лифар Серж (Сергій Михайлович Лифар, фр. Serge Lifar, 2 (15) квітня 1905, Київ – 

15 грудня, 1986, Лозанна, Швейцарія) – балетний танцівник та хореограф українського 
походження, теоретик, історик і реформатор балетного мистецтва відомий як один із 
найвидатніших танцівників XX сторіччя. Кавалер ордена Почесного легіону, ордена 
Літератури і мистецтва, володарь найвищої відзнаки балету – «Золотого черевичка», 
премії «Оскар». Нагороджений Золотою медаллю міста Парижа. 

Від 1923 р. у Франції. Працював у паризькій «Grand Opera»: був прем’єром (1929–
1956), головним балетмейстером і педагогом (1929–1945, 1947–1958, 1962–1963, 1977). 
Загалом Лифар поставив у «Гранд-Опера» понад 200 балетних вистав, виховав 11 зірок 
балету. У 1947 р. він заснував у Парижі Інститут хореографії при Гранд-Опера, з 1955 р. 
вів курс історії й теорії танцю в Сорбонні, був ректором Університету танцю, професором 
Вищої школи музики та почесним президентом Національної ради танцю при ЮНЕСКО. 
Від 1995 р. в Києві проводяться Міжнародні фестивалі танцю «Серж Лифар де ля Данс». 
100-ліття з дня народження С. Лифаря включено в список пам’ятних дат на 2005 р., які 
відзначались ЮНЕСКО. 

 
Малевич Казимир Северинович (11(23) лютого 1879, Київ – 15 травня 1935, 

Ленінград) – художник, теоретик мистецтва, педагог. Один із засновників нових 
напрямків в абстрактному мистецтві – супрематизму та кубофутуризму. 

Початкову художню освіту здобув у Київській рисувальній школі М. Мурашка 
(1895–1896). Подальшу мистецьку освіту здобув у Московському училищі живопису, 
скульптури та архітектури та Строгановському училищі (1904–1905) і московській школі-
студії Ф. Рерберга (1905–1910). 

Робота Малевича 1913 р. над декораціями та костюмами до футуристиної опери 
«Победа над солнцем» заклала підвалини для супрематизму, художнього напряму, 
створеного Малевичем. Основні постулати власного художнього напряму Малевич виклав 
у своєму есе "От кубизма к футуризму: Новый живописный реализм" (1915). З осені 
1922 р. викладав малюнок на архітектурному відділенні петроградського Інституту 
цивільних інженерів. 1924–1926 рр. очолював Державний інститут художньої культури 
("Гинхук"). 1924 р. його полотна з успіхом експонувалися на 14-му бієнале у Венеції 
(Італія). 1928–1930 рр. – професор Київського художнього інституту. 1932–1933 рр. 
очолював експериментальну лабораторію в Російському музеї. 

Основні твори: «Черный квадрат» (ймовірно, 1914), «Авиатор» (1914), 
«Супрематизм: Желтое и черное» (1916), «Три женские фигуры» (1928–1929), та ін. Твори 
К. Малевича зберігаються у багатьох музеях світу: Державний російський музей (Санкт-
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Петербург, Росія), Державна Третьяковська галерея (Москва, Росія), Нью-Йоркський 
музей сучасного мистецтва (США), Центр Жоржа Помпіду (Париж, Франція), Міський 
музей Амстердама (Нідерланди) тощо. Картина К. Малевича «Супрематическая 
композиция» була продана 2008 р. на аукционі Sotheby's за 60 млн доларів. 

 
Меїр (Меєрсон) Голда (уроджена Мабович; 3 травня 1898, Київ – 8 грудня 1978, 

Єрусалим) – ізраїльський державний та політичний діяч, одна з засновників держави 
Ізраїль. 1906 р. родина Г. Меїр емігрувала до США й оселилася в Мілуокі (шт. Вісконсін). 
1921 р. Г. Меїр репатріювалася до Ерец-Ісраєль (Палестини). Після проголошення 
держави Ізраїль Г. Меїр була призначена послом у Москві і займала цей пост з вересня 
1948 по квітень 1949. 1949 була обрана до кнесету від партії Мапай і призначена на посаду 
міністра праці та соціального страхування у кабінеті Д. Бен-Гуріона. У липні 1956 р. Меїр 
призначена міністром закордонних справ і представником Ізраїлю в ООН. 17 березня 1969 
року Голда Меїр була вибрана прем’єр-міністром Ізраїлю та займала цю посаду до 1974 р. 

 
Моїсєєв Ігор Олександрович (8 (21) січня 1906, Київ – 2 листопада 2007, 

Москва) – російський артист балету, балетмейстер, хореограф, широко визнаний як 
найвизначніший хореограф народного танцю у XX ст. Народний артист СРСР (1953), 
лауреат Ленінської і п’яти Державних премій, тричі кавалер ордена Леніна, кавалер 
почесних орденів майже всіх європейських країн, лауреат американської премії «Оскар» в 
галузі танцю (1969, 1971), почесний член Народних зборів Франції. Відзначений однією з 
найпрестижніших нагород ЮНЕСКО – медаллю Моцарта (2001). 

Після закінчення технікуму прийнятий до балетної трупи Великого театру (1924–
1931), в 1931–1937 рр. – соліст Великого театру, виконував партії Рауля в «Теолінді», 
Мато в «Саламбо», Іосифа в «Іосифі Прекрасному» та інші. 

1930 р., залишаючись артистом балету, Моїсєєв стає балетмейстером, 
постановником танцювальних сюїт в оперних спектаклях «Кармен», «Демон», «Любов до 
трьох апельсинів», «Турандот». На сцені Великого Театру ставить балети «Саламбо» 
(1932), «Три товстуни» (1935), «Спартак» (1958). 

У 1937 р. створив перший в СРСР професійний ансамбль народного танцю. 
Впродовж 60 років Моїсєєв був беззмінним художнім керівником ансамблю. За програму 
«Дорога до танцю» (1965) Моїсєєв був удостоєний Ленінської премії, а колектив – звання 
Академічного. У 1943 р. Моїсєєв створив першу в СРСР професійну школу народного 
танцю. Поставив декілька сот оригінальних танцювальних мініатюр. Під впливом і при 
участі І. Моїсєєва створено низку професійних національних ансамблів народного танцю і 
в СРСР, і в інших країнах. У 1966 р. в Москві заснував Хореографічний концертний 
ансамбль (нині Московський театр класичного балету). 

 
Нахман із Брацлава, раббі (4 квітня 1772, Меджибіж, нині Летичівського р-ну 

Хмельницької обл. – 16 жовтня 1810, Умань, нині Черкаської обл.) – засновник 
брацлавського (бресловського) хасидизму. Правнук засновника хасидизму Ісраеля Баал 
Шем Това. Після свого одруження Нахман поселився в Осятині (Старій Осоті), проводив 
багато часу в молитвах і медитації. Після смерті тестя переїхав до Медведівки, де почав 
формуватися особливий стиль майбутнього брацлавського хасидизму. В 1798 р. здійснив 
поїздку в Ізраїль. 1802–1809 рр. жив у Брацлаві, який став центром його вчення. Тут  
Нахман познайомився з раббі Носоном (Натаном) Штернгарцем, який став його 
найближчим послідовником і згодом присвятив своє життя для збереження спадщини 
раббі Нахмана та поширення його вчення. Після смерті Нахмана, раббі Натан опублікував 
основний твір Нахмана «Лікутей» (Зібрання наук). Могила раббі Нахмана в Умані є 
місцем паломництва хасидів з усього світу, особливо під час єврейського Нового року – 
Рош а- Шана. 
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Ніжинський Вацлав Хомич (12 березня (28 лютого) 1889, Київ – 11 квітня 1950, 
Лондон) – артист балету, балетмейстер, хореограф. Один з найвидатніших танцівників 
ХХ ст. 

У 1909–1913 і 1916–1917 рр. провідний танцівник і хореограф в «Російських 
сезонах» і в балетній трупі антрепризи С. П. Дягілєва. Виконував головні партії в балетах, 
поставлених М. М. Фокіним: «Петрушка» Стравінського, «Павільйон Арміда» і «Нарцис» 
Н. Черепніна, «Єгипетські ночі» Аренського, «Шопеніана» , «Карнавал » на музику 
Шумана , «Привид троянди »на музику Вебера, та ін. у 1912 р. поставив 
«Післеполудневий відпочинок фавна» на музику Дебюссі, в 1913 р. – «Весну священну» 
Стравінського та «Ігри» Дебюссі – все в Парижі; в 1916 р. в Нью-Йорку – «Тіля 
Уленшпігеля» Р. Штрауса. 1917 р. залишив сцену. Як танцівник В. Ніжинський відродив 
мистецтво чоловічого танцю, поєднуючи високу техніку стрибка і піруета з виразністю 
пластики і пантоміми. М. Бежар присвятив драматичній долі Ніжинського синтетичний 
балет «Ніжинський, клоун Божий» на музику 6-ї симфонії П. Чайковського і П. Анрі, 
поставлений 1971 р. в Брюсселі. 2001 р. в Києві відбувся 1-й міжнар. фестиваль 
класичного танцю ім. В. Ніжинського. 

 
Ойстрах Давид Федорович (Фішелевич) (17 (30) вересня 1908, Одеса – 24 жовтня 

1974, Амстердам) – радянський скрипаль, диригент і педагог, народний артист СРСР 
(1953). Член-кореспондент Академії мистецтв у Берліні (1961), доктор Кембріджського 
університету (1969), почесний член італійської Національної академії «Санта-Чечілія» 
(1961 ) та ін. зарубіжних академій музики, а також музичних товариств. Лауреат 
Державної премії СРСР (1943), Ленінської премії (1960). 

1923–1926 рр. навчався в Одеській консерваторії. З 1934 р. викладав в Московській 
консерваторії, з 1939 р. професор, з 1950 р. завідувач кафедрою скрипки. Лауреат 1-ї 
премії на Всесоюзному конкурсі музикантів-виконавців (Ленінград, 1935) та 
Міжнародному конкурсі скрипалів ім. Е. Ізаї (Брюссель, 1937) та ін. Д. Ойстрах – один з 
найвидатніших скрипалів ХХ ст. Його репертуар включав всі найбільш значні твори 
класичної та сучасної скрипкової музики. Виступав як диригент, гастролював за 
кордоном. Давид Ойстрах вів активну педагогічну діяльність. Серед найвідоміших учнів 
Д. Ойстраха: Леонард Бруштейн, Михайло Готсдінер, Валерій Клімов, Олег Каган, Ґідон 
Кремер, Олег Криса, Ігор Ойстрах та ін. 

 
Остроградський Михайло Васильович (12 (24) вересня 1801, с. Пашенівка 

Полтавської губ., нині Козельщинського р-ну Полтавської обл. – 1 січня 1862, Полтава) –
російський та український математик. У 1816–1820 рр. навчався в Харківському 
університеті, 1822–1828 рр. продовжував навчання у Collège de France у Парижі. 
Працював переважно у Франції та Росії. З 1828 р. професор вищих шкіл у Петербурзі. 
Учень Лапласа, Ампера. Викладач Колегії Анрі IV (Париж), професор Петербурзького 
університету та Морського кадетського корпусу, член Петербурзької АН (з 1830, у віці 29 
років), Паризької (з 1856 р.), Римської й Туринської Академій наук, почесний доктор 
Київського, Московського та багатьох інших університетів. 

Автор 40 праць з математичного аналізу, математичної фізики, теоретичної 
механіки. Остроградський встановив формулу перетворення інтеґрала по об’єму в 
інтеґрал по поверхні, названу його ім’ям (формула Остроградського, 1828, опублікована 
1831). Належить до найкращих математиків ХІХ ст., чиї праці отримали світове визнання. 
Займався майже всіма актуальними проблемами математики свого часу. Основні праці в 
галузі теоретичної механіки, математичної фізики, математичного аналізу. Досліджував 
теорію диференційованих рівнянь, теорію чисел, варіаційне числення, теорію ймовірності. 
Автор низки підручників. Заснував наукову математичну школу. 
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У теоретичній механіці М. Остроградському належать фундаментальні результати, 
пов’язані з розвитком принципу можливих переміщень, варіаційних принципів механіки; 
М. Остроградським побудована (1854) загальна теорія удару. 

Рішенням ЮНЕСКО 2001 р. у світі відзначалось 200-річчя від дня народження 
М. Остроградського. 

 
Прокоф’єв Сергій Сергійович (11 (23) квітня 1891, маєток Сонцівка Бахмуцького 

повіту Катеринославської губ., нині с. Красне Красноармійського р-ну Донецької обл. – 5 
березня 1953, Москва) – радянський композитор, піаніст та диригент, народний артист 
РРФСР (1947). Один з найвидатніших композиторів ХХ ст. Лауреат Сталінської премії 
(1943, 1946 – тричі, 1947, 1951). Закінчив Петербурзьку консерваторії по класу композиції 
(1909), диригування (1914). У 1918–1933 рр. гастролював по Європі, Америці, Японії. 
1936 р. С. Прокоф’єв остаточно повернувся в СРСР. Від 1933 р. був почесним професором 
Московської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського. 

Автор понад 130 творів, серед яких 8 опер («Повість про справжню людину», 
«Маддалена», «Гравець», «Вогненний ангел», «Війна і мир», «Любов до трьох 
апельсинів»), балети «Ромео і Джульєтта», «Попелюшка», 7 симфоній; ораторії і кантати, 
інструментальні концерти і ансамблі, численні фортепіанні твори, романси, пісні, музика 
для театру і кіно. С. Прокоф’єв увійшов в історію радянської і світової музичної культури 
як композитор-новатор, який створив глибоко самобутній стиль, свою систему виразних 
засобів. Творчість С. Прокоф’єва склало епоху в світовій музичній культурі ХХ ст. На 
честь композитора названо Донецький міжнародний аеропорт. Ім’я С. Прокоф’єва носять 
академічний симфонічний оркестр Донецької обласної філармонії і Донецька державна 
музична академія. 

 
Рєпін Ілля Юхимович (5 серпня (24 липня) 1844, Чугуїв, нині Харківської обл. – 

29 вересня 1930, Куоккала, Фінляндія) – живописець, дійсний академік петербурзької 
Академії мистецтв (1876). Навчався в Рисувальній школі Товариства заохочення 
художників та в Академії мистецтв в Санкт-Петербурзі (1864–1871), де в подальшому 
викладав (1894–1907) й обирався ректором (1898–1899). Отримавши Велику золоту 
медаль за дипломну роботу «Воскресіння дочки Іаіра» (1871), як пенсіонер Академії 
мистецтв відвідав Італію та Францію (1873–1876), де ознайомився із класичним та 
сучасним мистецтвом Західної Європи. Повернувшись додому, оселився в Чугуєві (1876–
1877). Збираючи матеріали, мандрував Україною (1880–1882). Член товариства 
Передвижників (з 1878 р.) і мистецької групи «Мир искусства» (з 1890 р.). І. Рєпін 
залишив багату й різноманітну мистецьку спадщину, представлену творами різних жанрів 
і тематики. Автор творів історичного жанру («Царівна Соф’я», «РатникXVII ст.», «Іван 
Грозний та його син Іван 16 листопада 1581 року»); побутового жанру («Проводи 
новобранця», «У волосному правлінні», «Хресна хода в Курській губернії» та ін.). 
Етнонаціональні мотиви втілив у творах народної тематики («Садко в підводному 
царстві», «Білорус»), у т. ч. з використанням українського фольклору («Запорожці пишуть 
листа турецькому султанові Ахмеду ІII», «Вечорниці» («Досвітки»). Брав активну участь у 
культурному та художньому житті. Художня діяльність І. Рєпіна вплинула на творчість 
багатьох його послідовників, у першу чергу учнів – І.Бродського, І.Грабаря, 
Д.Кардовського, Б.Кустодієва; в Україні – М. Пимоненка, О.Мурашка, Ф.Красицького, 
С.Прохорова, Ю.Бершадського, що позначилося на формуванні російської та української 
національної шкіл живопису. Після 1917 р. мешкав на території тогочасної Фінляндії 
(нині смт Рєпіно у складі Санкт-Петербурга), Пам’ятники Р. зведені в Чугуєві (1956), 
Києві (1984). 

 
Ріхтер Святослав Теофілович (7 (20) березня 1915, Житомир – 1 серпня 1997, 

Москва) – радянський піаніст німецького походження. Один із найвидатніших піаністів 
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ХХ ст. Народний артист СРСР (1961), Герой Соціалістичної Праці (1975). Почесний 
доктор Страсбурзького університету (1977). Лауреат 1-ї премії на Всесоюзному конкурсі 
піаністів (1945), Державної премії СРСР (1950), премії Греммі за виконання Другого 
фортепіанного концерту Й. Брамса (першим серед радянських виконавців), Ленінської 
премії (1961) та ін. 

У 1933–1937 рр. концертмейстер Одеського театру опери та балету. У 1937–
1947 рр. навчався (з перервами) у Г. Г. Нейгауза в Московській консерваторії. З 1940 р. 
концертує в СРСР, з середини 1950-х рр. – у багатьох країнах світу. Репертуар С. Ріхтера 
включав майже всі стилі – від творів І. С. Баха до К. Дебюссі, С. С. Прокоф’єва, 
Д. Д. Шостаковича. Автор фортепіанних п’єс: прелюдій, вальсів, романсів на вірші 
О. Блока та ін., опери-казки «Даремне визволення», опери «Бела» за М. Лермонтовим. 

Від 2004 р. в Києві відбувається міжнародний музичний фестиваль «Ріхтер Фест», 
організований силами Міністерства культури і мистецтв України та Національній 
музичній академії України за сприяння посольств Росії та Німеччини в Україні. 

 
Сікорський Ігор Іванович (6 червня (25 травня) 1889, Київ – 26 жовтня 1972, м. 

Істон (штат Коннектікут, США) – один із найвідоміших авіаконструкторів світу, 
підприємець, який зробив вагомий внесок у розвиток літакобудування в Російській імперії 
та США. 1907–1911 рр. (із перервами) навчався в Київському політехнічному інституті. 
1912–1917 рр. – головний конструктор авіаційного відділу Російсько-Балтійського 
вагонного заводу (Санкт-Петербург). Створив перші у світі багатомоторні важкі літаки 
«Гранд», «Русский витязь», «Илья Муромец». Заклав основи авіаційної промисловості 
Російської імперії. За 1909–1917 рр. створив 25 основних типів літаків, 2 вертольоти. Від 
1919 р. – у США. 1923 р. заснував літакобудівну фірму. 1923–1937 рр. створив понад 
півтора десятка основних типів літаків (S-38, S-42 та ін.). 1939–1972 рр. створив бл. 20-ти 
основних типів вертольотів одногвинтової схеми та ряд їх модифікацій (S-55, S-61, S-65 та 
ін.). Вперше у світі налагодив крупносерійне виробництво вертольотів різноманітного 
призначення і різних вагових категорій. На вертольотах його конструкції встановлено 
значну кількість рекордів. На них здійснено перші безпосадочні міжконтинентальні і 
перельоти через Атлантичний і Тихий океани, перші фігури вищого пілотажу. Із 
виготовлення за ліцензією вертольотів його конструкції почалося серійне 
вертольотобудування у Великій Британії та Франції. 1966 р. ім’я І. Сікорського внесено до 
Міжнародної аерокосмічної зали Слави Аерокосмічного музею м. Сан-Дієго (шт. 
Каліфорнія, США). 

 
Скліфосовський Микола Васильович (25 березня (6 квітня), 1836, хутір поблизу 

м. Дубоссари Тираспольського пов. Херсонської губ., нині Молдова – 30 листопада (13 
грудня) 1904, с. Яківці, нині частина м. Полтава) – російських хірург. У 1859 р. закінчив 
Московський університет, працював в Одеській міській лікарні. З 1870 р. 
М. Скліфосовський професор Київського університету, з 1871 р. – петербурзької Медико-
хірургічної академії, з 1880 р. – професор і декан медичного факультету Московського 
університету , в 1893–1900 рр. – директор інституту удосконалення лікарів у Петербурзі. 
Сприяв жіночій медичній освіті, організації медичного факультету при Новоросійському 
університеті в Одесі. Сприяв впровадженню в російську. хірургію принципів антисептики 
і асептики. Один з піонерів порожнинної хірургії; розробив оригінальну операцію 
з’єднання кісток при помилкових суглобах. Розвиваючи погляди М. І. Пирогова, зробив 
значний внесок у розвиток військово-польової хірургії (наближення медичної допомоги 
до місця бою, принцип «ощадного лікування» вогнепальних поранень, застосування 
гіпсових пов’язок як засобу іммобілізації при пораненнях кінцівок і т. д.). Ініціатор 
Пироговських з’їздів лікарів, президент 12-го Міжнародного конгресу лікарів у Москві 
(1897), засновник і голова 1-го з’їзду російських хірургів (1900). Ім’я Скліфосовського 
присвоєно (1923) Московському науково-дослідному інституту швидкої допомоги. 
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Словацький Юліуш (пол. Juliusz Słowacki, 4 вересня 1809, м. Кременець, нині 

Тернопільської обл. – 3 квітня 1849, Париж) – польський поет і драматург. Народився у 
сім’ї професора ліцею. У 1829 р. закінчив Віленський університет. Учасник Польського 
повстання 1830–1831 рр., під час якого виїхав за кордон. Перебував у Швейцарії, Італії, 
подорожував по країнах Сходу. З 1839 р. жив у Парижі. У своїх творах відображав ідеї 
боротьби за демократичну Польщу, дружби і співробітництва народів у боротьбі з 
монархічною тиранією, звертався до подій визвольної війни українського народу під 
проводом Б. Хмельницького (драма “Ян Казимир”, 1841), Коліївщини (драма “Срібний 
сон Саломеї”, 1843), поема “Беньовський”, (1841–1846), оцінюючи їх у дусі народних 
традицій, оспівував Кременець, природу Волині, широко використовував український 
фольклор. 

 
Струве Отто Людвигович (12 серпня 1897, Харків – 6 квітня 1963, Берклі, штат 

Каліфорнія, США) американський астроном. Один з найбільших астрофізиків XX ст. 
1919 р. закінчив Харківський університет. 1920 р. емігрував до США. З 1921 р. асистент, з 
1932 р. професор Чиказького університету. У 1932–1947 рр. директор обсерваторій 
Йеркської та Мак-Дональд, в 1959–1962 рр. директор Національної радіоастрономічної 
обсерваторії США в Грін-Бенк. Віце-президент (1948–1952) і президент (1952–1955) 
Міжнародного астрономічного союзу. Член Лондонського королівського товариства 
(1952). Дослідження О. Струве присвячені питанням теоретичної та практичної зоряної 
спектроскопії. Займався визначенням променевих швидкостей зірок і з’ясуванням явища 
обертання зірок; провів дослідження спектрів пекулярних зірок, міжзоряного газу і полів 
іонізованого водню НП. О. Струве висунув гіпотезу еволюції зірок. 

 
Татлін Володимир Євграфович (16(28) грудня 1885, Харків – 31 травня 1953, 

Москва) – російський і радянський живописець, графік, дизайнер і художник театру. Один 
з найбільших представників російського авангарду, родоначальник художнього 
конструктивізму. Навчався в Московській академії мистецтв, Паризьких мистецьких 
студіях, зокрема у Пабло Пікассо. Працював у Харкові та Києві. У 1925–1927 рр. – 
професор у Київському художньому інституті. У 1927–1930 рр. – професор Вищого 
художньо-технічного институту в Москві. У 1930–1940-х рр. В. Татлін працював як 
книжковий художник і сценограф. Проект Пам’ятника III Інтернаціоналу (1919–1920) 
В. Татліна з винесеною назовні несучою конструкцією став одним з найважливіших 
символів світового модернізму і своєрідною візитною карткою конструктивізму. Роботи 
В. Татліна надихнули німецьких художників-дадаїстів, які сприйняли їх як революцію в 
мистецтві. Його спадщина стала популярною спочатку в 1960-х , а потім – в 1990-х рр. в 
Європі та Росії. Проводилися ретроспективні виставки, його проекти реконструювалися і 
цитувалися різними художниками, спадщина В. Татліна стала одним із символів 
російського авангарду. 

 
Троцький Лев Давидович (Лейба Давидович Бронштейн; 26 жовтня (7 листопада) 

1879, с. Янівка, нині с. Береславка Бобринецького р-ну Кіровоградської обл. – 21 серпня 
1940, Койоакан, Мехіко, Мексика) – діяч міжнародного комуністичного руху, теоретик 
марксизму. Один з організаторів Жовтневої революції 1917 р. і один з творців Червоної 
армії. Один із засновників та ідеологів Комінтерну , член Виконкому Комінтерну. У 
радянському уряді - нарком з іноземних справ ; в 1918–1925 рр. – нарком з військових і 
морських справ і голова Революційної військової ради РРФСР, потім СРСР. З 1923 р. – 
лідер внутрішньопартійної лівої опозиції . Член Політбюро ВКП (б) в 1919–1926 рр. У 
1927 р. знятий з усіх посад , відправлений на заслання. У 1929 р. висланий за межі СРСР. 
Після висилки з СРСР – творець і головний теоретик Четвертого інтернаціоналу (1938). 
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Автор робіт з історії революційного руху в Росії, грунтовних історичних праць з 
революції 1917 р., літературно-критичних статей. 

 
Хавкін Володимир Аронович (Валдемар Мордехай Волф Хавкін) (15 березня 

1860, Бердянськ, нині Запорізької обл. – 26 жовтня 1930, Лозанна, Швейцарія) – 
російський бактеріолог і епідеміолог. Учень І. І. Мечникова. У 1884 р. закінчив 
Новоросійський університет, працював в Одеському зоологічному музеї. У 1888 р. приват-
доцент Женевського університету, в 1889–1893 рр. – в Пастерівському інституті в Парижі. 
У 1893–1915 рр. працював в Індії. Державний бактеріолог індійського уряду (1893–1904). 
Директор (1896–1904) створеної за його ініціативою протичумної лабораторії в Бомбеї, 
реорганізованої в 1925 в інститут його імені (Haffkine Institute ), що став центром з 
вивчення бубонної чуми і холери в Південно-Східній Азії. Основні роботи з дослідження 
холери та чуми. Довів інфекційну природу холери. Вперше розробив ефективні вакцини 
проти холери (1892) і чуми (1896), провів на собі досліди, які довели безпеку цих вакцин. 
Безпосередньо брав участь у вакцинації населення в Індії під час епідемій холери (1893–
1895) і чуми (1896–1902). 

 
Харпак Георгій (фр. Georges Charpak, Жорж Шарпак; 1 серпня 1924, 

м. Дубровиця, нині Рівненської області – 29 вересня 2010, Париж) – французький фізик 
єврейського походження. Член Французької Академії наук, почесний доктор 4 
університетів, зокрема Женевського університету, професор кафедри Жоліо-Кюрі і Вищій 
школі фізики та хімії в Парижі. На початку 1930-х рр. родина емігрувала до Франції. З 
1959 р. працював в Європейському центрі ядерних досліджень (CERN). За розроблення 
детектора елементарних часток у 1992 р. удостоєний Нобелівської премії в галузі фізики. 

 
Целан Пауль (нім. Paul Celan; справжнє ім’я Пауль Анчель, рум. Paul Ancel, нім. 

Paul Antschel; 23 листопада 1920, Чернівці – 20 квітня 1970, Париж, Франція) – єврейський 
німецькомовний поет і перекладач. 

Від 1947 р. мешкав в Австрії, від 1948 р. у Парижі. Автор збірок поезій «Пісок з 
урн», «Мак і пам’ять», «Від порога до порога». Отримав найвищу німецьку літературну 
премію імені Георга Бюхнера. Літературна критика вважає П. Целана найбільшим 
австрійським поетом ХХ століття. Целан вважається багатьма одним із найкращих 
європейських ліричних поетів повоєнного часу. Перекладав німецькою і румунською 
мовами твори Мандельштама, Єсеніна, Блока, Лермонтова, Тургенєва, Чехова, Шекспіра, 
Валєрі, Рембо та інших авторів. Збірка поезій П. Целана «Мак і пам’ять» увійшла до 
списку 100 кращих книг всіх часів та народів. 

 
Шмуель Йосеф (Йосиф) Аґнон (справжнє ім’я Шмуель Йосеф Галеві Чачкес; 17 

липня 1888, м. Бучач, нині Тернопільської обл. – 17 лютого 1970, Єрусалим) – єврейський 
письменник. Писав мовами ідиш та іврит. Лауреат державної премії Ізраїлю (1954, 1958), 
почесний громадянин Єрусалиму. 1907 р. еміґрував до Палестини, де опубліковав повість 
«Покинуті дружини». 1913 р. переїхав до Німеччини. 1924 р. повернувася до Палестини, 
видав роман «Весільний балдахін» про пригоди бідного хасида у Галичині. Після 
відвідання Бучача (1929) свої враження він описав у творах «Проста історія» (1935) та 
«Гість на одну ніч» (1939). Лауреат Нобелівської премії з літератури (1966). 

 
Шолом-Алейхем (справжнє прізвище, ім’я та по батькові – Рабинович Шолом 

Нохумович; 18 лютого (2 березня) 1859, містечко Вороньків Полтавської губ., нині с. 
Бориспільського р-ну Київської обл. – 13 травня 1916, Нью-Йорк) – єврейський 
письменник. Один із основоположників єврейської літератури мовою їдиш. Писав також 
мовою іврит та російською мовою. У 1880–1882 рр. Шолом-Алейхем працював 
громадським рабином у Лубнах. 1883–1887 рр. жив і працював у Білій Церкві. У 1887–
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1890, 1893–1905 рр. жив у Києві. Після еврейських погромів у Києві в жовтні 1905 р. 
переїхав до Львова. В 1907–1914 рр. жив в Італії та Швейцарії. У 1915 році переїхав до 
Нью-Йорка. Літературну діяльність Шолом-Алейхем розпочав наприкінці 1870-х рр. 
Перші художні твори – повість «Два камені» та оповідання «Вибори» (обидва – 1883 р.). 
Започаткував книжкову серію «Єврейську народну бібліотеку». Першими виданнями серії 
стали романи Шолом-Алейхема «Стемпеню» (1888) та «Йоселе-Соловей» (1890). 

У 1894 р. видав першу повість із широко відомого циклу «Тев’є-молочник» (1894–
1914. Творчий доробок Шолом-Алейхем складають десять романів, двадцять п’єс, сотні 
повістей та оповідань, багато статей. Творчість Шолом-Алейхема отримало світове 
визнання, його твори перекладені понад 60 мовами світу. Рішенням ЮНЕСКО 1959 р. у 
світі відзначалось 100-ліття від дня народження Шолом-Алейхема. Поряд з М. Твеном, А. 
П. Чеховим та Б. Шоу, визнаний ЮНЕСКО одним з найбільших у світовій літературі 
письменників-гумористів. 

 
Шульц Бруно (польск. Bruno Schulz, 2 липня 1892, Дрогобич, нині Львівської 

обл. – 19 листопада 1942, там само) – галицький письменник та художник єврейського 
походження, писав польською та німецькою мовами.  

У 1902–1910 рр. навчався у гімназії ім. Франца Йосифа I, яку закінчив із відзнакою. 
Навчався на будівельному факультеті Львівської Політехніки й архітектурному 
факультеті Віденського університету, брав у Відні уроки малювання. Від 1924 до 1941 рр. 
Б. Шульц працював вчителем у гімназії ім. Владислава Яґелла у Дрогобичі. Брав участь у 
мистецьких виставках у Львові, Вільнюсі, Кракові тощо. Автор книг оповідань 
«Цинамонові крамниці» (1934), «Санаторій під клепсидрою» (1937) та ін. 1938 р. отримав 
відзнаку Польської академії літератури. Загинув під час німецької окупації Дрогобича. 
Після Другої світової війни творчість Б. Шульца отримала світове визнання. Його книги 
«Цинамонові крамниці» та «Санаторій під клепсидрою» перекладені багатьма 
європейськими, а також японською, корейською та ін. мовами. Творчість Б. Шульца 
вплинула на прозу Б. Грабала, Д. Кіша, Ф. Рота та ін. відомих письменників. В США 
заснована премія Д. Кіша кращому зарубіжному автору року. 1992 р. ЮНЕСКО 
проголосила роком Б. Шульца. 
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3. Іноземні діячі, які відіграли значущу роль в історії України та 

діяльність яких пов’язана з Україною 
 
Абдул-Гамід І (тур. I. Abdülhamit; 12 березня 1725, Стамбул – 7 квітня 1789, там 

само) – султан Османської імперії (1774–1789). 
Август III Фрідріх (пол. August III Sas; 17 жовтня 1696, Дрезден – 5 жовтня 1763, 

там само) – польський король та великий князь литовський (1734–1763), курфюрст 
Саксонії (1733–1763) 

Август ІІ Фрідріх (нім. August II der Starke, пол. August II Mocny) (12 травня 1670, 
Дрезден – 31 січня 1733, Варшава) – польський король та великий князь литовський 
(1697–1706, 1709–1733), курфюрст Саксонії (Фрідріх-Август І з 1694). 

Андропов Юрій Володимирович (2 (15) червня 1914, станиця Нагутська, 
Ставропольська губ., нині с. Солуно-Дмитрівське Ставропольского краю, Росія – 9 лютого 
1984, Москва) – радянський партійний і державний діяч. Генеральний секретар ЦК КПРС 
(1982–1984). 

Анна Іоаннівна (28 січня (7 лютого) 1693, Москва – 17 (28) жовтня 1740, Санкт-
Петербург) – російська імператриця (1730–1740). 

Ахмед I (тур. Birinci Ahmet; 18 квітня 1590, Маніса, нині Туреччина – 22 листопада 
1617, Стамбул) – султан Османської імперії (1603–1617). 

Ахмед II (тур. İkinci Ahmet; 25 лютого 1643, Стамбул – 6 лютого 1695, Едірне, нині 
Туреччина) – султан Османської імперії (1691–1695). 

Ахмед III (тур. Üçüncü Ahmet; 30 грудня 1673, Стамбул – 1 червня 1736, там 
само) – султан Османської імперії (1703–1730). 

Бальзак Оноре де (фр. Honoré de Balzac; 20 травня 1799, Тур, Франція – 18 серпня 
1850, Париж) – французький письменник. Один з найвидатніших прозаїків ХІХ ст., один з 
основоположників реалізму в європейській літературі. Автор прозових та драматичних 
творів, зокрема багатотомної епопеї «Людська комедія», до якої ввійшли «Шуани» (1829), 
«Гобсек» (1930), «Євгенія Гранде» (1833), «Тридцятилітня жінка» (1831–1834), «Батько 
Горіо» (1834), «Втрачені ілюзії» (1937–1843), «Блиск і злидні куртизанок» (1838–1847) та 
ін. У 1847, 1848, 1850 рр. перебував в Україні (Броди, Радивилів, Дубно, Корець, 
Новоград-Волинський, Житомир, Бердичів, Київ). 1850 р. в бердичівському костьолі 
Святої Варвари обвінчався з Е. Ганською. 

Банах Стефан (пол. Banach Stefan; 30 березня 1892, Краків – 31 серпня 1945, 
Львів) –математик, професор Львівського університету та Львівської Політехніки (з 1924), 
декан фізико-математичного факультету Львівського університету (з 1939). Член 
Польської Академії знань (1924) та член-кореспондент АН УРСР (1939). Голова 
Польського математичного товариства (1939). Один з творців сучасного функціонального 
аналізу. Досліджені ним лінійні простори, що одержали назву «простір Банаха», мають 
велике значення для сучасної математики. Один із засновників Львівськоі математичноі 
школи, в якій розроблено значну частину функціонального аналізу. Багато результатів 
його досліджень стали класичними і входять до підручників та монографій з 
функціонального аналізу. Основні твори (зокрема «Теорія лінійних операторів», 
«Диференційне та інтегральне числення») опубліковано польською, французькою й 
українською мовами. Польське математичне товариство заснувало премію ім. Банаха 
(1946), його ім’ям названо вулиці багатьох міст. У 1972 р. створено Міжнародний 
математичний центр імені Стефана Банаха при Інституті математики Польської Академії 



 83 

наук, а в 1992 р., до сторіччя народження С. Банаха, встановлена Медаль імені Банаха за 
особливі заслуги в галузі математичних наук. 

Баязид II (тур. İkinci Bayezid; 3 грудня 1447, Дідімоніка, нині Греція – 1512, 26 
травня 1512, Стамбул) – султан Османської імперії (1481–1512). 

Більчевський Юзеф (пол. Józef Bilczewski, 26 квітня 1860, Вілямовіце, нині 
Польща – 20 березня 1923, Львів) – святий Римо-Католицької Церкви, архієпископ міста 
Львів, професор богослов’я і догматики у Львівському університеті. У 1880 р. закінчив 
гімназію у Вадовіце, після чого вступив до семінарії в Кракові, одночасно навчаючись у 
Ягеллонському університеті Кракова. 6 липня 1884 р. був висвячений на священика. У 
1888 р. після захисту дисертації у Відні отримує звання доктора богослов’я і починає 
займатися дослідженнями догматики і християнською археологією в Римі, Відні та 
Парижі. У 1891 р. стає професором догматики, деканом у Львівському Університеті Яна 
Казимира. У 1890 р. призначається ректором, але незабаром залишив викладацьку 
діяльність та був призначений на посаду львівського архієпископа. Будучи львівським 
архієпископом починає будівництво нових церков у львівській митрополії, організовує 
курси для священиків, які бажають займатися соціальною діяльністю, фінансує благодійні 
організації. Особливу популярність Юзеф Більчевський отримав серед бездомних. Крім 
цього, займається духовною опікою студентів, організовує народні школи. Під час Першої 
світової війни створював комітети для допомоги робочим Галичини, які через війну 
потерпали від голоду. Беатифікований як блаженний у 2001 р. Папою Римським Іваном 
Павлом II і канонізований як святий Римським Папою Бенедиктом XVI 23 жовтня 2005 р. 

Боплан Гійом Левассер де (фр. Beauplan; бл. 1600, Дьєпп, Франція – 6 груд. 1673, 
Руан, Франція) – французький військовий інженер-фортифікатор, картограф, архітектор, 
письменник. Від кін. 1630 р. по 1648 р. – у Польщі, на службі в Сигізмунда III Ваза, 
Владислава IV Ваза і Яна II Казимира Ваза. Як військовий інженер і архітектор керував 
будівництвом і укріпленням фортець і замків, переважно на території України. 1639 р. 
відбудовував Кодак, спалений 1635 р. І. Сулимою; в цей же час складав карту нижнього 
Дніпра. Весною 1647 р. був звільнений зі служби і 1648 р. повернувся на батьківщину. 
Творець першої карти України на основі власних вимірів (1639); 1647 р. закінчив велику 
«спеціальну» і пізніше – генеральну карту. Як коментар до карт України і Дніпра видав 
«Опис України» (Руан, 1651, 1660; Париж, 1661), який було перекладено англійською 
(1704), німецькою (1780), польською (1822), російською (1832) мовами. Він містив у собі 
багато цікавих відомостей про історію, географію, культуру і етнографію України. 

Брежнєв Леонід Ілліч (06(19) грудня 1906 р., за іншими даними, 19 грудня 1906 (1 
січня 1907), Кам’янське, Катеринославська губернія – 10 листопада 1982, Заріччя , 
Московська область) – радянський державний і партійний діяч. Перший секретар ЦК 
КПРС у 1964–1966 рр., з 1966 по 1982 рік – генеральний секретар ЦК КПРС. Голова 
Президії Верховної Ради СРСР у 1960–1964 і 1977–1982 рр. 

Бунін Іван Олексійович (10 (22) жовтня 1870, Воронеж – 8 листопада, 1953, 
Париж) – російський поет, письменник, почесний академік Петербурзької Академії наук 
(1909), лауреат Нобелівської премії з літератури (1933). Перший поетичний твір 
надрукував 1887 р. У ранній поезії і прозі змалював природу сільської Росії (поетична 
збірка «Під відкритим небом», оповідання «Танька», «На хуторі»). На початку 1890-х рр. 
жив і працював у Полтаві, Харкові, відвідував Київ, Черкаси, Чигирин, Миргород. 
Підтримував стосунки з М. Коцюбинським та В. М. Гнатюком. Від 1920 р. в еміграції у 
Франції. Найвідоміші твори: роман «Життя Арсеньєва» (1927–1933, 1939), повість 
«Митькове кохання» (1924), цикл новел «Темні алеї» (1943, 1946) та ін. 

Вавилов Микола Іванович (13 (25) листопада 1887, Москва – 26 січня 1943, 
Саратов) – радянський генетик, рослинник, географ, творець сучасних наукових основ 
селекції, вчення про світові центри походження культурних рослин, їх географічне 
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поширення; один з перших організаторів і керівників біологічної та сільськогосподарської 
науки в СРСР, громадський діяч. Академік АН СРСР (1929; член-кореспондент 1923), 
академік АН УРСР (1929). Президент (1929–1935) і віце-президент ВАСГНІЛ (1935–1940). 
Відзначений премією ім. В. І. Леніна (1926), золотою медаллю ім. М. М. Пржевальського 
та ін. Від 1921 р. – завідувач Відділу прикладної ботаніки і селекції, реорганізованого 
1924 р. у Всесоюзний інститут прикладної ботаніки і нових культур, а 1930 р. – у 
Всесоюзний інститут рослинництва (1924–1940 рр. – його директор). Розробив основні 
положення теорії імунітету рослин до захворювань; сформулював закон гомологічних 
рядів у спадковій мінливості, що дало можливість зрозуміти шляхи еволюції рослинного 
світу. Зібрав унікальну колекцію зразків місцевої дикої та культурної флори понад 30-ти 
країн світу. Розробив теорію основи селекції рослин, заклав основи сортовипробування 
польових культур. Розвивав генетику й селекцію в Україні. 1926 р. на його вимогу 
Наркомзем УСРР дав згоду на організацію поблизу Харкова Української станції 
Всесоюзного інституту прикладної ботаніки та нових культур. Засновник Кримської 
помологічної станції. Начальник Комплексної експедиції Наркомзему СРСР у західні 
райони України і Білорусі. Ім’ям Вавілова названо Полтавську дослідну станцію, на 
будівлі якої 1977 р. встановлено меморіальну дошку; Українське товариство генетиків і 
селекціонерів, низку наукових установ, вулиці міст України. 1965 р. АН СРСР встановила 
премію ім. Вавілова. 

Владислав II Ягелончик – (пол. Władysław II Jagiellończyk; 1 березня 1456, Краків, 
13 березня 1516, Буда) – чеський король від 27 травня 1471 року (коронація 22 серпня 
1471 року) до 3 березня 1509 року (вигнання), угорський від 15 липня 1490 року 
(коронація 21 вересня 1490 року), титулярний король Галичини і Володимерії. 

Владислав IV Ваза (пол. Władysław IV Waza; 9 червня 1595, Краків – 20 травня 
1648, Мереч, Литва) – польський король та великий князь литовський (1632–1648). 

Воронцов Михайло Семенович (19(30) травня 1782, Санкт-Петербург – 06(18) 
листоп. 1856, Одеса) – державний та військовий діяч Російської імперії, генерал-ад’ютант 
(1815), член Державної ради (1826), почесний член Петербурзької АН, граф, найясніший 
князь (1852), генерал-фельдмаршал (1856). Від 1823 р. – новоросійський генерал-
губернатора і повноважний намісник Бессарабської обл., 1828–1844 рр. – новоросійський і 
бессарабський генерал-губернатор, 1844–1854 рр. – намісник на Кавказі й 
головнокомандувач Кавказьким корпусом. Брав участь у Кавказькій кампанії 1803 р., 
війнах з Наполеоном І, російсько-турецькій війні 1806–1812 рр., російсько-турецькій війні 
1828–1829 рр.. Великий землевласник, запроваджував у своїх маєтностях (у Черкаському 
повіті Київської губ. та в Криму) нові форми господарювання. Відповідно до своїх 
ліберальних переконань намагався створити на Південній України сприятливі умови для 
розвитку капіталіст. відносин, підприємницької діяльності, піднесення аграрного 
виробництва. Як адміністратор царського уряду виступав за уніфікацію держ. і соціально-
економічного устрою на півдні Російської імперії, провів ліквідацію автономії та 
самоврядування у Бессарабії. Водночас багато зробив для розвитку культури й освіти 
Південної України, сприяв проведенню історичних та палеографічних розвідок у 
Північному Причорномор’ї. 

Врубель Михайло Олександрович (17(05) березня 1856, м. Омськ, Росія – 14(01) 
квітня 1910, Санкт-Петербург) – художник. Академик петербурзької Академії мистецтв 
(1905). Творчість Врубеля посіла провідне місце у формуванні російського та 
українського модерну. Навчаючись в Одеській гімназії, відвідував малювальну школу 
(1870–1872). 1880–1884 рр. навчався в петербурзькій Академії мистецтв у П. Чистякова. 
Від 1884 до 1889 рр. жив у Києві, з 1889 р. – у Москві. Викладав у Рисувальній школі М. 
Мурашка в Києві, Строгановському училищі ужиткового мистецтва в Москві. Працював у 
галузях станкового, монументального і театрально-декораційного живопису, станкової та 
книжкової графіки, декоративно-ужиткового мистецтва, архітектури. Засновник 
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символізму та модерну в російському мистецтві кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Київський період 
мав виняткове значення у становленні особистості Врубеля, формуванні його творчого 
методу. Приїхав до Києва на запрошення А. Прахова для реставрації стінопису 
Кирилівської церкви, брав участь у відновленні стародавнього живопису в Софійському 
соборі. На пропозицію А. Прахова розробив ескізи до розписів Володимирського собору 
(1887), але був відсторонений від основних робіт. Автор портретів, пейзажів, 
натюрмортів, ілюстрацій до творчості М. Лермонтова. Творчість Врубеля вирізняють 
символізм образів, пошуки високого монументального стилю. Твори Врубеля зберігається 
у Державній Третяковській галереї (Москва), Державному Російському музеї (Санкт-
Петербург) Київському музеї російського мистецтва, Одеському художньому музеї. 

Гашек Ярослав (чеськ. Jaroslav Hašek; 30 квітня 1883, Прага – 3 січня 1923, 
Липнице-над-Сазавою, Чехія) – чеський письменник-сатирик. Під час Першої світової 
війни після мобілізації 1915 р. до австрійської армії добровільно здався в російський 
полон. 1916–1918 рр. перебував в Україні, зокрема в Києві, де був співробітником 
тижневика «Чехослован» («Čechoslovan»). 1918 вступив до РКП (б) і Червоної армії. 
Учасник громадянської війни 1918–1921 рр. 1920 вернувся до Чехословаччини, працював 
у газеті "Руде право" У творчому доробку Я. Гашека понад 1500 творів. Я. Гашек автор 
найвідомішого у світі чеського роману «Пригоди бравого вояка Швейка» (1921–1923), 
перекладеного близько 30 мовами. 

Генріх III (фр. Henri III, пол. Henryk III Walezy; 19 вересня 1551, Фонтенбло, 
Франція – 2 серпня 1589, Сен-Клод, Франція) – польський король, великий князь 
литовський (1573–1574), король Франції (з 1574 р.). 

Глинка Михайло Іванович (1 червня (20 травня) 1804, с. Новоспаське, нині 
Смоленської обл., Росія – 15(3) лютого 1857, Берлін) – російський композитор, 
основоположник російської класичної музичної школи. Створив опери «Життя за царя» 
(«Іван Сусанін», 1836), «Руслан і Людмила» (1842), симфонічні твори («Вальс-фантазія», 
«Іспанські увертюри» – «Арагонська хота» та «Ніч у Мадриді», «Камаринська»), якими 
визначив основний напрямок розвитку російського музичного мистецтва. Автор бл. 80 
вокальних творів. Двічі був в Україні – 1823 р. у Харкові і 1838 р. – для набору співаків 
до Придворної співацької капели у Санкт-Петербурзі. Відвідав тоді Київ, Новгород-
Сіверський, Чернігів, Ніжин, Переяслав Фастів, Ромни, Полтаву, Харків, Охтирку. 
Основним місцем перебування М. Глинки в Україні 1838 р. став маєток поміщика 
Г.Тарновського в с. Качанівка. В Качанівці М. Глинка написав перші частини опери 
«Руслан і Людмила», зокрема «Персидський хор» та «Марш Чорномора». Український 
народно-пісенний матеріал у дещо зміненому вигляді він використав для симфонії «Тарас 
Бульба», над якою почав працювати 1852 р., але не завершив. 

Гораздовський Зигмунт (пол. Zygmunt Gorazdowski; 1 листопада 1845, м. Санок, 
нині Польща – 1 січня 1920, Львів) – блаженний Римсько-Католицької Церкви, польський 
священик, засновник жіночого чернечого товариства «Сестри святого Йосипа». Навчався 
на юридичному відділенні університету Яна-Казимира у Львові, закінчив львівську 
духовну семінарію. 1871 р. висвячений в сан священика. Від 1877 р. почав чернече 
служіння та благодійну діяльність у Львові, був вікарієм, потім парафіяльним священиком 
костелу Святого Миколая. Написав та опублікував катехізис та багато інших духовних 
книг, також займався апостольською роботою. Ініціював створення лікарні для 
невиліковно хворих і видужуючих, відкрив притулок Св. Йосафата. Заснував перший у 
Галичині дитячий притулок Ісуса. Таким чином врятував від передчасної смерті близько 
3000 дітей. З. Гораздовський – засновник жіночого чернечого товариства «Сестри святого 
Йосипа » (1884). Був зарахований до лику блаженних 26 червня 2001 р. Папою Римським 
Іоанном Павлом II. Канонізований Папою Римським Бенедиктом XVI в Римі 23 жовтня 
2005 р. «Сестри святого Йосипа» сьогодні працюють у восьми країнах світу з бідними , 
хворими та страждаючими , а також у сфері освіти. 
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Горбачов Михайло Сергійович (2 березня 1931, с. Привольне Ставропольського 
краю) – радянський партійний і державний діяч. Генеральний секретар ЦК КПРС (1985–
1991). Президент СРСР (1990–1991). Лауреат Нобелівської премії миру 1990 р. 

Докучаєв Василь Васильович (1 березня (17 лютого) 1846, с. Мілювково, нині 
Смоленської обл., Росія – 8 листопада (26 жовтня) 1903, Санкт-Петербург) – учений, 
педагог, громадський діяч. Доктор геогнозії та мінералогії (1883). Один з 
основоположників фізичної географії. Автор вчення про світову зональність грунтових 
природних зон; наукових праць, присвячених комплексній характеристиці 
причорноморських степів України. Розробив першу в світі природно-історичну 
класифікацію грунтів. Засновник сучасного наукового генетичного грунтознавства та 
зональної агрономії. Закінчив фізико-математичний факультет Петербурзького 
університету зі ступенем кандидата природничих наук (1871). Від 1872 – на посаді 
консерватора (хранителя) в університетському геологічному кабінеті. 1877–1878 рр. взяв 
участь в організованих Вільним економічним товариством геолого-географічних 
«екскурсіях» чорноземною смугою Російської імперії, переважно Україною. 1888–
1894 рр. керував фізико-географічними дослідженнями Полтавської губернії, разом із 
колегами видав матеріали щодо оцінки її земель, статті, монографії «Наши степи прежде и 
теперь». Створив у Полтаві природничо-історичний музей (1891). 1892 р. очолив 
Особливу експедицію, споряджену Лісовим департаментом до Воронезької, Харківської 
та Катеринославської губерній задля запобігання ерозії ґрунтів, посухам і недородам. Від 
1892 р. виконував обов'язки директора Новоалександрівського інституту сільського 
господарства та лісництва. Заснував у інституті першу в Росії кафедру грунтознавства 
(1895); провів докорінну реорганізацію викладання і програми інституту; за цим зразком 
було реорганізовано вища сільськогосподарська освіта в Росії. 

Емінеску Міхай (рум. Mihai Eminescu; справжнє прізвище Емінович (Eminovici); 
15 січня 1850, с. Іпотешти Ботошанського пов., нині Румунія – 15 червня 1889, Бухарест, 
Румунія) – румунський поет-романтик та основоположник румунської літературної мови. 
Від 1858 р. навчався у Чернівцях у початковій школі та у вищій німецькій гімназії, де 
дебютував з елегією «Могилі Арона Пумнула» (1866). 1869–1874 рр. – вільний слухач 
Віденського та Берлінського університетів. Із 1874 р. проживав у Яссах (Румунія), де 
працював директором бібліотеки, шкільним інспектором, редактором газети «Курієрул де 
Яшь». 1877 р. переїхав до Бухареста і став редактором газети «Тімпул». Писав соціально-
історичні повісті, новели, поезії (зокрема, «На смерть князя Штирбея», «Розтлінні 
молодики» (1869), «Епігони» (1870), «Казка про Мироан). Вершиною його творчості стали 
філософсько-символічна поема «Лучаферул» (1883) та п’ять філософсько-естетичних 
«Послань» (1881–1889). Рішенням ЮНЕСКО 2000 р. у світі відзначалось 150-ліття з дня 
народження М. Емінеску. Твори М. Емінеску перекладено понад 70 мовами. 

Єлизавета Петрівна (18 (29) грудня 1709, Коломенське, нині Московської обл., 
Росія – 25 грудня 1761 (5 січня 1762), Санкт-Петербург) – російська імператриця (1741–
1762). 

Єремія II Транос (близько 1530 – 1595, Константинополь) – 
Константинопольський Патріарх (1572–1579, 1580–1584, 1589–1595 рр.). Протягом 1587–
1589 рр. двічі відвідав Україну. Перебуваючи на українських землях, провів ряд реформ: 
надав широкі права братствам, а Львівському Успенському братству надав право 
ставропігії (грудень 1586 р.); зобов’язав митрополитів щорічно скликати церковні собори; 
позбавив сану всіх багатоженців, в тому числі київського митрополита О. Дівочку, 
супрасльського архимандрита Т. Злобу. 1589 р. – висвятив на Митрополита Київського, 
Галицького та вісієї Руси Михайла Рогозу та призначив патріаршим екзархом – луцького 
єпископа Кирила Терлецького.1589 р. здійснив подорож до Москви, де був змушений 
погодитись на заснування Московського патріархату. Реформи, проведені ним (особливо 
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надання широких прав братствам), викликали незадоволення серед українських єпископів, 
певною мірою дали поштовх до укладення Берестейської унії 1596 р. 

Запольяі Янош (2 лютого 1487 – 22 червня 1540) – угорський державний діяч, 
князь Трансільванії і король Угорщини (1526–1540). 

Ібрагім I (тур. Birinci İbrahim; 5 листопада 1615, Стамбул – 12 серпня 1648, там 
само) – султан Османської імперії (1640–1648). 

Іван (Іоанн) V Олексійович (27 серпня (6 вересня) 1666, Москва – 29 січня (8 
лютого) 1696, Москва) – російський цар (1682–1696). 

Йосиф II (нім. Joseph II; 13 березня 1741, Відень – 20 лютого 1790, там само) – 
імператор Священної Римської імперії (1765–1790). 

Кандінський Василь Васильович (4 (16) грудня 1866, Москва – 13 грудня 1944, 
Нейї-сюр-Сен, Франція) – російський художник, графік і теоретик мистецтва. Один з 
основоположників абстрактного мистецтва. Закінчив Одеську гімназію (1885), навчався в 
московському університеті (1893), у Мюнхені (1896–1900). Учасник художніх виставок 
від 1902 р. Персональна – у Берліні (1912, 1936, 1938–1939, 1943), Парижі (1936–1944, 
посмертна – 1979), Москві та Ленінграді (обидві – 1989, посмертні). Брав участь у 
створенні об’єднання символістів «Phalax» (1902–1904 рр. – голова), 1909–1911 рр. – 
очолював Нове художнє товариство (обидва – Мюнхен). Від 1914 р. – у Москві; від 
1920 р. – директор Інституту художньої культури і професор Московського університету; 
1921 р. – віце-президент Російської академії художніх наук. 1922–1933 рр. – викладач 
школи мистецтв та архітектури у Веймарі (Німеччина). Згодом мешкав у Франції. Автор 
альбомів гравюр «Стихи без слов» (Москва, 1904), та «Ксилографии» (Париж, 1909) та ін. 
У книзі «О духовном в искусстве. Особенно в живописи» (1912) виклав перші теоретичні 
обґрунтування абстрактного мистецтва. Твори В. Кандинського зберігаються у 
Державному російському музеї та Ермітажі (обидва – С.-Петербуг), Державній 
Трет’яківській галереї (Москва), Центрі Жоржа Помпіду (Париж), Музеї Соломона 
Р. Гуггенхейма (Нью-Йорк), Міській галереї (Мюнхен) та ін. 

Карл XII (швед. Karl XII; 17 (27) червня 1682, Тре-Крунур, Швеція – 30 листопада 
(11 грудня) 1718, Фредріксхальд, Норвегія) – король Швеції (1697–1718), полководець. 

Карл І Франц Йосиф (нім. Karl I Franz Joseph; 17 серпня 1887, Перзенбойг-
Готсдорф, Австря – 1 квітня 1922, Фуншал, Мадейра, Португалія) – імператор Австро-
Угорщини (1916–1918). 

Катерина I (5 (15) квітня 1682, Дерпт, нині Тарту, Естонія – 6 (17) травня 1727, 
Санкт-Петербург) – російська імператриця (1725–1727). 

Катерина ІІ (21 квітня (2 травня) 1729, Штетін, Пруссія – 6 (17) листопада 1796, 
Санкт-Петербург) – російська імператриця (1762–1796). 

Конопницька Марія (пол. Maria Konopnicka, 23 травня 1842, м. Сувалки, 
Польща – 8 жовтня 1910, Львів) – польська письменниця, поет, новелістка, літературний 
критик і публіцист, автор творів для дітей і юнацтва. Авторка поетичних збірок 
«Образки», «Лінії та звуки», «Італія», поеми «Пан Бальцер у Бразилії», книжок прози 
«Чотири новели», «Мої знайомі», «На дорозі», «На Нормандському березі», «Люди і 
речі». Від 1902 р. мешкала в Галичині, у маєтку в Жарновце поблизу Кросна, який 
отримала з нагоди 25-річчя творчої діяльності в дар від нації. 

Корчак Януш (пол. Janusz Korczak, справжнє ім'я Генрик Ґольдшмідт, пол. Henryk 
Goldszmit, Henryk Goldschmidt; 22 липня 1878 або 1879, Варшава – 6 серпня 1942, 
Треблінка, Польща) – польський лікар, педагог, письменник, публіцист, громадський діяч 
єврейського походження. Педагог-новатор, автор праць із теорії й практики виховання. 
Був одним із піонерів досліджень у галузі розвитку й психології дитини, а також виховної 
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діагностики. У 1898–1905 рр. – навчався на медичному відділенні Імператорського 
Університету у Варшаві. У 1914–1917 рр. служив в російській армії в Україні. Основні 
принципи виховної системи педагога Корчака викладені в його книзі «Як любити дітей» 
(1920, 1921). Разом із Стефанією Вільчинською (1886–1942) Корчак заснував і керував 
Домом Сиріт – варшавським сиротинцем для єврейських дітей. Януш Корчак загинув 
разом із своїми вихованцями у нацистському таборі смерті у Треблінці. Творча спадщина 
Корчака становить 24 книги, а також понад 1 400 текстів, що друкувалися у різних 
періодичних виданнях. Серед книжок для дітей особливу популярність здобув «Король 
Мацюсь Перший» і «Король Мацюсь на безлюдному острові» (1923), перекладені на 
понад 20 мов та ін. За свою літературну творчість у 1937 р. Корчак отримав Золотий 
Академічний Лавр Польської Академії Літератури. 1948 р. – Корчак посмертно отримав 
Хрест Кавалера Ордену Відродження Польщі. Ювілей Я. Корчака відзначався ЮНЕСКО у 
1978 р. 

Костюшко Анджей Тадеуш Бонавентура (пол. Andrzej Tadeusz Bonawentura 
Kościuszko; 4 лютого 1746, Меречовщина, нині Івацевічського р-ну Брестської обл., 
Білорусь – 15 жовтня 1817, Золотурн, Швейцарія) – польський і американський 
військовий і політичний діяч, учасник Війни за незалежність США, національний герой 
Польщі і США. Від 1790 р. служив у Малопольській дивізії, квартирував у Меджибожі. З 
літа 1791 р. – у Немирові тимчасово був заступником начальника українського корпусу 
кн. Ю. Понятовського. Навесні 1794 р. очолив визвольний рух, що охопив території 
Польщі, Литви, Білорусі та Правобережної України. Від 1797 р. до кінця життя перебував 
на еміграції в Західній Європі й Америці. 

Кузнець Саймон Сміт (англ. Simon Smith Kuznets, Кузнець Семен Абрамович; 30 
квітня 1901, Пінск, нині Білорусь – 8 липня 1985, Кембридж, Массачусетс, США) – 
американський економіст єврейського походження. Почесний доктор багатьох 
американських вузів, зокрема, Прінстонського, Колумбійського, Пенсільванського 
університетів. Навчався у реальному училищі, гімназії (м. Харків) і Харківському 
університеті (юридичний факультет). Очолював сектор у відділі статистики праці 
Центральної ради профспілок України. 1922 р. емігрував до США. Працював професором 
в Гарварді (1960–1971), в університетах Пенсільванії (1930–1954) і Джона Хопкинса 
(Балтімор, 1954–1960); в Національному бюро економічних досліджень (1927−1961). Від 
1954 р. – Президент Американської економічної асоціації. Лауреат Нобелівської премії з 
економіки 1971 р. «за емпірично обґрунтоване тлумачення економічного зростання, яке 
призвело до нового, глибшого розуміння економічної і соціальної структури і процесу 
розвитку в цілому». С. Кузнець увійшов в історію економічної науки як дослідник 
проблем, пов’язаних з національним доходом, економічними циклами та економічним 
зростанням. Він став творцем теорії будівельних циклів – коливань тривалістю у 18–25 
років, які пов’язані з періодичним масовим оновленням житла новим поколінням. 

Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михайло Іларіонович (16(5) вересня 1745, за ін. 
даними, 1746 або 1747, Санкт-Петербург – 28(16) квітня 1813, м. Бунцлау, нині м. 
Болеславець, Польща – військовий і державний діяч, дипломат, поміщик, граф (1811), 
найясніший князь і князь Смоленський (1812), генерал-фельдмаршал (1812), чл. Держ. 
ради (1812). Від 1759 р. – в російській армії. Герой російсько-турецької війни 1768–
1774 рр. Від 1777 р. до 1784 р. командував полками — Луганським пікінерним, а потім 
Маріупольським легкокінним. Від 1784 р. – генерал-майор Під керівництвом 
Г.Потьомкіна брав участь в організації Чорноморського козацького війська, заснуванні 
Миколаєва. Брав активну участь у російсько-турецькій війни 1787–1791 рр., російсько-
польській війни 1792 р. Від зими 1800–1801 рр. – командувач армії на Волині, з червня 
1801 р. – військовий губернатор Санкт-Петербурга. 1802 р. усунутий з посад і тимчасово 
звільнений зі служби, замешкав в Україні у містечку Горошки (нині смт Володарськ-
Волинський). 1805 р. командував російською армією під час російсько-австро-
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французької війни. 180 р. призначений київським військовим губернатором з особливими 
повноваженнями контролювати також цивільні справи. Від березня 1811 р. – 
головнокомандувач Молдавською (за рік потому – Дунайською) армією. Від серпня 
1812 р. головнокомандувач російською армією. Протистояв Наполеонові I в Бородінській 
битві 1812. Рішуче перетнув шляхи, які франц. війська могли б використати для маршу на 
південь, зокрема в Україну, і водночас не дав їм змоги відновити сили, принципово 
відмовившись від мирних переговорів. 

Ленін Володимир Ілліч (справжнє прізвище – Ульянов; 22 квітня 1870, м. 
Симбірськ, нині м. Ульяновськ, Росія – 21 січня 1924, садиба Горки, нині Московської 
обл., Росія) – російський і радянський політичний і державний діяч, революціонер. 

Леопольд II (нім. Leopold II; 5 травня 1747, Відень – 1 березня 1792, там само) – 
імператор Священної Римської імперії (1790–1792). 

Ліст Ференц (угор. Liszt Ferenc, нім. Franz Liszt; 22 жовтня 1811, Добор’ян, нині 
Райдинг, Австрія – 31 липня 1886, Байройт, Німеччина) – угорський композитор, піаніст, 
педагог, диригент, публіцист, представник музичного романтизму, засновник угорської 
національної музичної школи. Один з найвидатніших піаністів ХІХ ст. Написав понад 
1200 всесвітньо відомих музичних творів для фортепіано, мес, ораторій, пісень, симфоній, 
органної музики тощо. 1842, 1843 і 1847 рр. давав концерти у Російській імперії. Виступав 
в українських містах. Відвідав Житомир, Немирів, Бердичів, Кременець, Львів, Одесу, 
Миколаїв, Єлизаветград, Воронинці на Поділлі. 1847 р. давав концерти у Києві. На 
українські теми написав 2 п’єси для фортепіано – «Українську баладу» та «Скаргу», де 
використано мелодії пісень-романсів. 200-річчя від дня народження Ф. Ліста відзначалось 
у світі за участю ЮНЕСКО 2011 р. 

Ляпунов Олександр Михайлович (25 травня (6 червня) 1857, Ярославль – 3 
листопада 1918, Одеса) – російський математик і механік, академік Петербурзької АН 
(1901; член-кореспондент 1900). У 1880 р. закінчив Петербурзький університет. З 1885 р. 
доцент, з 1892 р. професор Харківського університету. Від жовтня 1889 р. був 
заступником, а з 1891 р. – головою Харківського математичного товариства і редактором 
його друкованого видання. З 1902 р. працював в Петербурзькій АН. Улітку 1917 р. виїхав 
в Одесу. 1918 р. викладав в Новоросійському університеті. Був іноземним членом 
Академії в Римі, член-кореспондентом Паризької АН. Видатна заслуга О. Ляпунова – 
побудова загального методу для вирішення завдань про стійкість; основна праця - 
докторська дисертація «Общая задача об устойчивости движения» (1892) (ця робота 
випередила час, лише для технічних можливостей середини ХХ ст. вона стала 
актуальною, тоді ж була перекладена іноземними мовами, а її автор визнаний одним з 
найвизначніших математиків). Дисертація і наступні роботи О. Ляпунова містять цілий 
ряд фундаментальних результатів в теорії звичайних диференціальних рівнянь як 
лінійних, так і нелінійних. Роботи О. М. Ляпунова з теорії стійкості руху служать сьогодні 
глибоким науковим фундаментом теорії різноманітних автоматичних пристроїв і, зокрема 
, систем управління польотом літаків і ракет. У теорії ймовірностей О. Ляпунов 
запропонував новий метод дослідження (метод «характеристичних функцій»), довів так 
звану центральну граничну теорему теорії ймовірностей при значно більш загальних 
умовах, ніж його попередники (теорема Ляпунова). 

Марія Терезія (нім. Maria Theresia; 13 травня 1717, Відень – 29 листопада 1780, 
там само) – ерцгерцогиня Австрії, король Угорщини з 1741 р., королева Богемії з 1740 р., 
імператриця Священної Римської імперії (як жінка, а пізніше вдова Франца I Стефана 
Лотарингського, обраного імператором 1745 р.). 

Махмуд I (Birinci Mahmut; 2 серпня 1696, Стамбул – 13 грудня 1754, там само) – 
султан Османської імперії (1730–1754). 
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Мехмед III (тур. nc Mehmet; 26 травня 1568, Стамбул – 22 грудня 1603, там само) – 
султан Османської імперії (1595–1603). 

Мехмед IV (тур. Dördüncü Mehmet; 2 вересня 1642, Стамбул – 1692, Едірне, нині 
Туреччина) – султан Османської імперії (1648–1687). 

Микола I (25 червня (6 липня) 1796, Царське село, нині м. Пушкін, Росія – 18 
лютого (2 березня) 1855, Санкт-Петербург) – російський імператор (1825–1855). 

Микола II (6 (18) травня 1868, Царське село, нині м. Пушкін, Росія – 17 липня 
1918, Єкатеринбург, Росія) – російський імператор (1894–1917). 

Милорадович Михайло Андрійович (1 (12) жовтня 1771, Санкт-Петербург − 15 
(27) грудня 1825, там само) – російський військовий діяч, генерал, граф (з 1813). Отримав 
освіту в університетах Страсбурга та Метца. Учасник швейцарського походу російської 
армії (1799), війни проти Франції (1805), Туреччини (1806–1812). В 1810–1812 рр. – 
київський губернатор. У Бородінській битві 1812 р. командував правим крилом 1-ої армії. 
В 1813–1814 рр. брав участь у закордонних походах російських військ. З 1818 р. – 
петербурзький генерал-губернатор. У грудні 1825 р. під час повстання декабристів був 
смертельно поранений П. Каховським на Сенатській площі. Брав активну участь у 
подоланні наслідків пожежі київського Подолу 1811 р. та відшкодуванні збитків 
потерпілим. В липні 1812 р. за наказом Олександра І проводив мобілізацію полків 
Лівобережної та Слобідської України. 

Міхал Корибут Вишневецький (пол. Míchał Korýbut Wiśniowiécki; 31 липня 1640, 
Білий Камінь, нині Золочівського р-ну Львівської обл. – 10 листопада 1673, Львів) – 
польський король та великий князь литовський (1669–1673). 

Міцкевич Адам (пол. Adam Mickiewicz; 24 грудня 1798, с. Заосся, нині 
Гродненської обл., Білорусь – 26 листопада 1855, м. Константинополь) – один із 
найвидатніших польських поетів, драматург, публіцист, один із творців політичної думки 
1-ї пол. ХІХ ст. Навчався у Віленському університеті (1815–1819). Належав до 
співзасновників і керівників таємних гуртків академічної молоді: «Товариства філоматів» 
і «Зібрання філаретів» (1817–1823). У зв’язку із слідством у справі таємних товариств 
молоді в Литві був заарештований і ув’язнений у Вільно (1823–1824), а згодом – 
засуджений і висланий у Росію. Там перебував до 1829 р., відвідав Київ, Єлизаветград, 
Харків, Одесу, подорожував по Криму (свої враження відобразив у поетичній збірці 
«Sonety krymskie» («Кримські сонети»)). Від 1832 р. перебував у Парижі (Франція), 
викладав слов’янські літератури у Колеж де Франс (1840–1844). Значну увагу приділяв 
українській культурі й історії, захоплено висловлювався про мелодійність української 
мови. Серед найвідоміших творів А. Міцкевича: драматична поема «Дзяди» («Dziady») 
(1820–1832), польська національна поема «Пан Тадеуш» (1834), яка справила великий 
вплив на національну свідомість польського народу. Творчість А. Міцкевича справила 
значний вплив на інші слов’янські літератури, зокрема українську. Твори А. Міцкевича 
перекладені багатьма мовами світу, пам’ятники поету встановлено в багатьох містах 
Польщі та за її межами. 

Мурад III (тур. Üçüncü Murat; 4 липня 1546, Маніса, нині Туреччина – 15 січня 
1595, Стамбул) – султан Османської імперії (1574–1595). 

Мурад IV (тур. Dördüncü Murat; 9 червня 1612, Стамбул – 8 лютого 1640, там 
само) – султан Османської імперії (1623–1640). 

Мустафа I (тур. Birinci Mustafa; 1592, Маніса, нині Туреччина – 20 січня 1639, 
Стамбул) – султан Османської імперії (1617–1618 та 1622–1623). 

Мустафа II (тур. İkinci Mustafa; 6 лютого 1664, Стамбул – 29 грудня 1703, там 
само) – султан Османської імперії (1695–1703). 
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Мустафа III (тур. Üçüncü Mustafa; 28 січня 1717, Стамбул – 21 січня 1774, там 
само) – султан Османської імперії (1757–1774). 

Олександр I Ягеллончик (пол. Aleksander Jagiellonczyk; 5 серпня 1461, Краків – 
19 серпня 1506, Вільно) – великий князь литовський (з 1492), польський король (1501–
1506). 

Олександр III (26 лютого (10 березня) 1845, Санкт-Петербург – 20 жовтня (1 
листопада) 1894, Лівадія, Крим) – російський імператор (1881–1894). 

Олександр І (12(23) грудня 1777, Санкт-Петербург – 19 листопада (1 грудня) 1825, 
Таганрог, нині Ростовської обл., Росія) – російський імператор (1801–1825). 

Олександр ІІ (17 (29) квітня 1818, Москва – 1 (13) березня 1881, Санкт-
Петербург) – російський імператор (1855–1881). 

Олексій I Михайлович (19 (29) березня 1629, Москва – 29 січня (8 лютого) 1676, 
Москва) – російський цар (1645–1676). 

Осман III (тур. Üçüncü Osman; 2 січня 1699, Стамбул – 30 жовтня 1757, там само) – 
султан Османської імперії (1754–1757). 

Павло I (20 вересня (1 жовтня) 1754, Санкт-Петербург – 12 (24 березня) 1801, 
Санкт-Петербург) – російський імператор (1796–1801). 

Петро II (12(23) жовтня 1715, Санкт-Петербург – 18(29) січня 1730, Москва) – 
російський імператор (1727–1730). 

Петро III Федорович (10 (21) лютого 1728, Кіль, Німеччина – 6 (17) липня 1762, 
Ропша, нині Ленінградської обл., Росія) – російський імператор (1761–1762). 

Петро І Олексійович (30 травня (9 червня) 1672, Москва – 28 січня (8 лютого) 
1725, Санкт-Петербург) – російський цар (1682–1725), російський імператор (1721–1725). 

Потьомкін Григорій Олександрович (13 (24) вересня 1739, с. Чижово, нині 
Смоленської обл., Росія – 5 (16) жовтня 1791, на шляху з Ясс біля села Реденій Векі, 
Молдавське князівство, похований в Херсоні) – російський державний і військовий діяч, 
дипломат, генерал-фельдмаршал (з 1784), князь. Учасник Російсько-турецької війни 1768–
1774 рр., з 1768 р. – генерал-майор, з 1771 р. – генерал-поручик. Займав ряд високих 
державних і військових посад – член Державної Ради, президент Воєної колегії (з 1784), 
генерал-губернатор Новоросійської губернії (1774–1783), азовський губернатор (1775–
1783), катеринославський генерал-губернатор (1783–1791), таврійський губернатор (з 
1784), Харківський губернатор (1787–1791) та ін. З 1783 р. Г. Потьомкін управляв 
новоствореним Катеринославським намісництвом, до складу якого увійшла значна 
частина південноукраїнських земель. Здійснював заходи по колонізації Півдня України і 
Криму. У період правління Потьомкіна почалося будівництво Миколаєва, Херсона, 
Катеринослава, Севастополя, було розпочато вивчення покладів руд і кам'яного вугілля на 
півдні України. Головнокомандувач російською армією під час російсько-турецької війни 
1787–1791 рр. 1788 р. Г. Потьомкін підтримав проект В. В. Капніста про необхідність 
відновлення козацьких полків і сприяв організації Катеринославського козацького війська 
та Війська Вірних козаків (згодом – Чорноморське козацьке військо). У 1790 р. 
Г. Потьомкіну було присвоєно титул великого гетьмана Катеринославського і 
Чорноморського козацьких військ. 

Пушкін Олександр Сергійович (6 червня (26 травня) 1799, Москва – 10 лютого 
(29 січня) 1837, Санкт-Петербург) – російський поет, прозаїк, драматург, творець 
російської літературної мови, основоположник нової російської літератури. 1820–1824 рр. 
поета було заслано на південний захід Російської імперії (Україна і Бессарабія). У цей 
період О. Пушкін побував у понад 120 населених пунктах України, насамперед у Києві, 
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Катеринославі, Одесі, Кам’янці на Черкащині, Тульчині, а також у Криму; проїздом 
побував у Чернігові, Ніжині, Прилуках, Пирятині, Лубнах, Кременчуці, Каховці, Херсоні 
та ін. Тоді ж він написав кілька класичних творів («Брати-розбійники», «Бахчисарайський 
фонтан», «Цигани», «Руслан і Людмила», «Пісня про віщого Олега» та ін.), в яких 
відображені й українські реалії та українське минуле. 

Рахманінов Сергій Васильович (20 березня (1 квітня) 1873, с. Семенове 
Староруського пов. Новгородської губ., Росія – 28 березня 1943, Беверлі-Хіллз, штат 
Каліфорнія, США) – російський композитор, піаніст і диригент, один із яскравих 
представників фортепіанного мистецтва, один з найбільших музикантів кін. ХІХ – першої 
половини ХХ ст. Нагороджений Золотою медаллю філармонічного товариства 
(Великобританія). Закінчив Московську консерваторію (1891, 1892). 1904–1906 рр. 
працював диригентом Великого театру. Із 1899 р. концертував як піаніст і диригент у Росії 
та Європі, із 1909 р. – у США. Перебуваючи 1911 р. в Києві на гастролях, сприяв 
майбутній (1913) реорганізації Київського музичного училища в консерваторію. Протягом 
1914–1917 рр. виступав у Києві. Гастролював у Харкові (1893, 1911, 1913, 1914, 1917), 
Одесі (1911, 1913), Катеринославі (1911, 1913), Полтаві (1913), Криму (1898, 1917). Від 
1918 р. – в США, 1918–1943 рр. гастролював у США та Європі. Автор трьох симфоній 
(1895, 1906–1907, 1935–1936), поеми «Острів мертвих» (1909), «Симфонічних танців» 
(1940) та багатьох ін. творів. Музику С. Рахманінова виконували оркестри світу під 
керівництвом диригентів Г. Малера, Ю. Орманді та ін. Вагоме значення має виконавська 
творчість С. Рахманінова, він залишив еталонні записи багатьох творів світової музики, на 
яких вчаться багато поколінь музикантів.  

Рішельє Арман-Еммануель-Софія-Септімані де Віньєро дю Плессі, граф де 
Шинон, герцог де Рішельє (Armand Emmanuel du Plessis de Richelieu; русифіковане ім’я – 
Еммануїл Осипович; 25 вересня 1766, Париж – 17 трав. 1822, там само) – французький і 
російський державний діяч, генерал-майор російської служби (1797), герцог. 1789 р. 
емігрував до Російської імперії. Служив у російській армії, брав участь російсько-
турецьких війнах 1787–1791 рр., 1806–1812 рр. Із 1803 р. – градоначальник Одеси, 
одночасно 1805–1814 – херсонський військовий губернатор і керуючий цивільною 
частиною в Катеринославській та Таврійській губерніях, генерал-губернатор 
Новоросійського краю. Безпосередньо займався заселенням і економічним освоєнням 
Північного Причорномор’я. За часів його урядування Одеса перетворилася на значний 
торговий центр. Займався спорудженням морського порту в Одесі, міським будівництвом, 
благоустроєм. За ініціативи Рішельє засновано перший Міський театр в Одесі (1808), 
навчальні заклади в містах Півдня України, зокрема Рішельєвський ліцнй (1817). Займався 
влаштуванням Чорноморського козацького війська, переселенням до нього козаків з 
території Лівобережної України, із Задунайської Січі. 1814 р. Рішельє повернувся до 
Франції, де обіймав різні державні посади, у т. ч. прем’єр-міністра країни. 

Селім II (тур. Selim ІІ; 28 травня 1524, Стамбул – 13 грудня 1574, там само) – 
султан Османської імперії (1566–1574). 

Селім І Грізний (тур. Yavuz Sultan Selim; 10 жовтня 1465, Амасія, нині 
Туреччина – 22 вересня 1520, Едірне, нині Туреччина) – султан Османської імперії (1512–
1520). 

Сєченов Іван Михайлович (1(13) серпня 1829, с. Теплий Стан, нині с. Сеченове 
Нижегородської обл., Росія – 2(15) листопада 1905, Москва) – фізіолог, психолог. 1860 р. 
захистив докторську дисертацію в Медико-хірургічній академії в Петербурзі. У тому ж 
році очолив кафедру фізіології цієї академії, де незабаром організував одну з перших у 
Росії фізіологічних лабораторій. В 1871–1876 рр. завідував кафедрою фізіології в 
Новоросійському університеті (Одеса); в 1876–1888 рр. був професор фізіології 
Петербурзького університету. З 1889 р. приват-доцент, з 1891 р. професор фізіології 
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Московського університету. Започаткував першу в Росії фізіологічну школу та 
природничо-науковий напрямок психології. У 1862 р. в паризькій лабораторії К. Бернара 
І. Сєченов експериментально перевірив гіпотезу про вплив центрів головного мозку на 
рухову активність (феномен центрального гальмування, описаний ним у 1863 р., був 
названий «сеченівськім гальмуванням»). 1863 р. опублікував роботу під назвою 
«Рефлекси головного мозку». У 1890-ті рр. І. Сєченов звертається до проблем 
психофізіології і теорії пізнання. Курс лекцій, прочитаний ним у Московському 
університеті, став основою «Фізіології нервових центрів» (1891). У цій роботі вчений 
аналізував весь спектр різних нервових явищ, від несвідомих реакцій у тварин до вищих 
форм сприйняття у людини. 

Сигізмунд I Старий (пол. Zygmunt I Stary; 1 січня 1467, м. Козеніце, Польща – 1 
квітня 1548, Краків) – польський король і великий князь литовський (1506–1548). 

Сигізмунд II Август (пол. Zygmunt II August; 1 серпня 1520, Краків – 7 липня 
1572, Книшин, Польща) – польський король (1548–1572), великий князь литовський 
(1544–1572). 

Сиґізмунд ІІІ Ваза (швед. Sigismund, пол. Zygmunt III Waza; 20 червня 1566, 
Гріпсхольм, Швеція – 30 квітня 1632, Варшава) – польський король та великий князь 
литовський (1587–1632), король Швеції (1592–1599). 

Слуцький Євген Євгенович (19(7) квітня 1880, с. Нове Мологського пов. 
Ярославської губ. – 10 березня 1948, Москва) – учений-економіст, математик, статистик. 
Професор, д-р фізикоматематичних наук Автор багатьох новітніх ідей і розробок у галузі 
економічної теорії та історії економічної думки, економетрії, математичної статистики, 
демографії та засновник праксеології. Започаткував нову галузь науки – праксеологію. 
1899 р. закінчив із золотою медаллю Житомирську класичну гімназію та вступив на 
математичне відділення фізико-математичного факультету Київського університу, з якого 
1902 р. був виключений за «неблагонадійність». 1905 р. вступив на юридичний факультет 
Київського унверситету. Від 1913 до 1926 рр. Є. Слуцький – викладач, доцент, проф. 
Київського комерційного інституту, брав активну участь у діяльності УАН; із 1923 р. 
очолював секцію теоретичної економії створеного 1920 р. Товариства економістів. Від 
1926 р. – у Москві. У 1938–1948 рр. працював у Математичному інституті імені 
В. Стєклова АН СРСР. Праця Є. Слуцького «Теорія кореляції та елементи вчення про 
криві розподілення» (1912) була визнана одним із найкращих підручників зі статистики. В 
історію світової економічної думки Є. Слуцький увійшов як автор праці «До теорії 
збалансованого бюджету споживача» (1915), яка започаткувала якісно новий етап у 
розвитку теорії попиту. Всесвітнє визнання Є. Слуцькому принесла праця «Складання 
випадкових причин як джерело циклічних процесів» (1927), в якій учений надав 
дослідженням кон’юнктурних коливань нового напряму. Світове визнання Є. Слуцькому 
принесла також праця «Етюд до проблеми будування формальнопраксеологічних засад 
економіки» (1926). 

Сталін Йосип Віссаріонович (справжнє прізвище – Джугашвілі, 06(18) грудня 
1878 (за офіційною версією 9 ( 21 ) грудня 1879), м. Горі, нині Грузія – 5 березня 1953, с. 
Волинське, Кунцевського р-ну, Московської обл.) – російський революціонер, радянський 
політичний, державний, військовий і партійний діяч. 

Станіслав II Авґуст Понятовський (пол. Stanisław August Poniatowski, 17 січня 
1732, с. Волчин, нині Кам’янецького р-ну Брестської обл., Білорусь – 12 лютого 1798, 
Санкт-Петербург) – польський король та великий князь литовський (1764–1795). 

Станіслав Лещинський (пол. Stanisław Leszczyński) (20 жовтня 1677, Львів – 23 
лютого 1766, Люневіль, Франція) – польський король та великий князь литовський (1704–
1711, 1733–1734). 
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Стефан Баторій (пол. Stefan Batory; 27 вересня 1533, Шимлеу-Сілванієй, нині 
Румунія – 12 грудня 1586, Гродно, нині Білорусь) – польський король та великий князь 
литовський (1576–1586). 

Стравінський Ігор Федорович (5 (17) червня 1882, Оранієнбаум, нині 
м. Ломоносов Ленінградської обл., Росія – 6 квітня 1971, Нью-Йорк) – композитор, 
диригент, піаніст, письменник. У 1900–1905 рр. навчався на юридичному факультеті 
Петербурзького університету. 1909 р. на замовлення С. Дягілєва написав балети «Жар-
птица» (1910), «Петрушка» (1911), «Весна священна» (1913), прем’єра яких відбулась в 
Парижі та принесла І. Стравінському світову славу. У 1906–1914 рр. жив переважно в 
маєтку дружини в м. Устилуг (нині Волинської обл.). Від 1914 р. жив за кордоном: у 
Швейцарії (1914–1920), Франції (1920–1939). Від 1939 р. мешкав у США. Вів широку 
концертну діяльність (диригував переважно власними творами, виступав і як піаніст). 
Автор 4 опер («Соловей», 1908–1914; «Мавра», 1922; «Царь Эдип»; «Похождения 
повесы», 1951); 14 балетів, 3 симфоній (1907, 1940, 1945) та значної кількості творів для 
симфонічного і камерного оркестрів, камерно-інструментальних ансамблів, для 
фортепіано та ін. Вершиною творчості І. Стравінського вважається «Реквием» (1966). 
Рішенням ЮНЕСКО 1982 р. у світі відзначалось 100-річчя від дня народження 
І. Стравінського. Від 1994 р. у Луцьку регулярно проводяться фестивалі «Стравінський та 
Україна». 

Суворов Олександр Васильович (24(13) листопада 1729 або 1730, Москва – 18(6) 
травня 1800, Санкт-Петербург) – військовий діяч Російської імперії, генералісимус (1799), 
граф (1789), князь (1799). Брав участь у Семилітній війні 1756–1763 рр. Від 1762 р. 
полковник та командир Астраханського піхотного полку, 1763 р. – командир 
Суздальського піхотного полку. 1769–1770 рр. брав участь у придушенні Барської 
конфедерації та козацько-гайдамацького повстання в Правобережній Україні, за що 
отримав чин генерал-майора. Командував корпусом під час російсько-турецької війни 
1768–1774 рр. По закінченню війни отримав чин генерал-поручика. Був залучений до 
виселення з Криму християнського населення. 1786 р. в чині генерал-аншефа керував 3-ю 
дивізією Катеринославської армії. Під час російсько-турецької війни 1787–1791 рр. 
війська на чолі з В. Суворовим війська, до яких входили підрозділи «Війська вірних 
козаків» та Бузького козацького війська, брали участь у багатьох битвах. Протягом 1792–
1793 рр. керував будівництвом багатьох нових та укріпленням старих фортець на Півдні 
України. 1794 р. очолив армію Російської імперії, яка придушила повстання Т.Костюшка. 
1796–1797 рр.в чині генерал-фельдмаршала командував Катеринославською армією, яка 
базувалася на південному сході України. 1799 р. під час закордонного походу російської 
армії до Австрії, Італії та Швейцарії в її складі під керівництвом О. Суворова воювало 
багато вихідців з України. 

Сулейман II (тур. İkinci Süleyman; 15 квітня 1642, Стамбул – 22 червня 1691, 
Едірне, нині Туреччина) – султан Османської імперії (1687–1691). 

Сулейман І (тур. Süleyman Kanuni; 6 листопада 1494, Трабзон, нині Туреччина – 5 
вересня 1566, Сігетвар, нині Угорщина) – султан Османської імперії (1520–1566). 

Тамм Ігор Євгенович (26 червня (8 липня) 1895, Владивосток – 12 квітня 1971, 
Москва) – фізик-теоретик, академік Академії наук СРСР, доктор фізико-математичних 
наук, Герой Соціалістичної Праці. Лауреат двох Сталінських премій СРСР (1946, 1953). 
Член багатьох академій світу. Лауреат Нобелівської премії з фізики (1958) разом із Іллею 
Франком та Павлом Черенковим. 1913 р – закінчив Єлисаветградську чоловічу гімназію. 
У 1914–1918 рр. – навчався на фізико-математичному факультеті Московського 
університету. 1919 р. – викладач фізики Кримського університету в Сімферополі, а з 
1921 р. – Одеського політехнічного інституту. У 1924–1941 рр. і з 1954 рр. викладав в 
Московському державному університеті. З 1934 р. працював у Фізичному інституті АН 
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СРСР. Основні праці з квантової механіки та її застосувань, теорії випромінювання, теорії 
космічних променів і взаємодії ядерних частинок. Побудував квантову теорію 
розсіювання світла в твердих тілах (1930) і теорію розсіювання світла електронами (1930). 
Автор фундаментального курсу «Основи теорії електрики» (1929), який тільки за життя 
автора перевидавався 8 разів, перекладений багатьма мовами світу. Створив школу 
фізиків-теоретиків, до якої належать багато видатних радянських та російських вчених. 

Федір ІІІ Олексійович (30 травня (9 червня) 1661, Москва – 27 квітня (7 травня) 
1682, Москва) – російський цар (1676–1682). 

Фердинанд I (нім. Ferdinand I; 19 квітня 1793, Відень – 29 червня 1875, Прага) – 
імператор Австрії (1835–1848), король Угорщини та Чехії (як Фердинанд V, у ті ж роки). 

Франц II (нім. Franz II; 12 лютого 1768, Флоренція – 2 березня 1835, Відень) – 
імператор Священної Римської імперії (1792–1806), імператор Австрії (1804–1845). 

Франц Йосиф I (нім. Franz Joseph I; 18 серпня 1830, Відень – 21 листопада 1916, 
там само) – імператор Австрійської імперії і король Богемії з 1848 р., з 1867 р. імператор 
Австро-Угорщини. 

Хрущов Микита Сергійович (15 квітня 1894, Калинівка, Курська губернія – 11 
вересня 1971, Москва) – перший секретар ЦК КПРС з 1953 по 1964 рр., Голова Ради 
Міністрів СРСР з 1958 по 1964 рр. 

Чайковський Петро Ілліч (25 квітня (7 травня) 1840, селище при Камсько-
Воткінському заводі Вятської губернії, нині м. Воткінськ Удмуртської АРСР – 25 жовтня 
(6 листопада) 1893, Санкт-Петербург) – російський композитор, диригент. 1865 р. 
закінчив Петербурзьку консерваторію. У 1866–1878 рр. професор Московської 
консерваторії. У 1870-х рр. створив опери «Опричник» (1870–1872), «Коваль Вакула» 
(«Ніч перед Різдвом», 1874, 2-а ред. під назвою «Черевички», 1885), балет «Лебедине 
озеро» (1876) та ін. Від 1878 р. протягом кількох років жив переважно то за кордоном 
(переважно у Швейцарії та Італії ) то на батьківщині (найчастіше у своєї сестри 
А. І. Давидової в маєтку Кам’янка в Україні). Наприкінці 1870-х – поч. 1880-х рр. написані 
опери «Євгеній Онєгін» (1877–1878), «Орлеанська діва» (1878–1879) і «Мазепа» (1881–
1883), кантата «Москва» (1883) та ін. Його творчість отримало широке визнання в Росії і 
за кордоном. У 2-й пол. 1880-х – поч. 1890-х рр. П. Чайковський створив ряд 
найвидатніших творів. Серед них – опери «Чародійка» (1885–1887), «Пікова дама» (1890), 
балети «Спляча красуня» (1888–1889) і «Лускунчик» (1891–1892) та ін. Творчість 
П. Чайковського є однією з найвищих вершин у розвитку світового симфонізму 
післябетховенського періоду. Велике гуманістичне мистецтво Чайковського справило 
значний вплив на багатьох композиторів кінця ХІХ – ХХ ст. Музика П. Чайковського 
користується всесвітньою славою. За даними ЮНЕСКО П. Чайковський – найбільш 
виконуваний композитор у світі, кожну хвилину в якомусь куточку планети звучить його 
музика. 

Черненко Костянтин Устинович (11 (24) вересня 1911, с. Велика Тесь, нині 
Красноярського краю, Росія – 10 березня 1985, Москва) – радянський партійний і 
державний діяч. Генеральний секретар ЦК КПРС (1984–1985). 

Чехов Антон Павлович (17 (29) січня 1860, Таганрог, нині Ростовської обл., 
Росія – 2 (15) липня 1904, Баденвейлер, Німеччина) – російський драматург і прозаїк. 
Класик світової літератури. Один з найвідоміших драматургів світу. Його твори 
перекладені понад 100 мовами. Його п’єси, особливо «Чайка», «Три сестры» і «Вишневый 
сад», впродовж понад ста років йдуть на сценах багатьох театрва світу .За 26 років 
творчості А. Чехов створив близько 900 різних творів (коротких гумористичних 
оповідань, повістей, п’єс), багато з яких стали класикою світової літератури. Особливу 
увагу звернули на себе «Степь», «Скучная история», «Дуэль», «Палата № 6», «Рассказ 
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неизвестного человека», «Мужики» (1897), «Человек в футляре» (1898), «В овраге», 
«Детвора», «Драма на охоте»; з п’ес: «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», 
«Вишнёвый сад». А. Чехов зробив великий вплив на розвиток російської та світової 
літератури. А. Чехов – один з найпопулярніших драматургів сучасного радянського і 
зарубіжного театру. Чимало його творів екранізувалися для кіно і телебачення («Свадьба», 
«Дама с собачкой», «Чайка», «Дядя Ваня», «Вишнёвый сад» та ін.) (понад 200 
екранізацій). Всього в світі є 12 чеховських музеїв. 

Ян II Казимир Ваза (пол. Jan II Kazimierz Waza, нім. Johann II. Kasimir Wasa; 22 
березня 1609, Краків – 16 грудня 1672, Невер, Франція) – польський король та великий 
князь литовський (1648–1668) і титулярний король Швеції (1648–1660). 

Ян III Собеський (пол. Jan III Sobieski; 17 серпня 1629, Олесько, нині Буського р-
ну Львівської обл.  – 17 червня 1696, Варшава) – польський король та великий князь 
литовський  1674–1696). 
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4. Іноземні діячі, діяльність яких не пов’язана з Україною, але їх 

документи зберігаються в українських архівах 
 
Бехтерєв Володимир Михайлович (1 лютого 1857, с. Соралі, нині с. Бехтерєво, 

Єлабужського р-ну, Татарстан, Росія – 24 грудня 1927, Москва) – російський 
невропатолог, психіатр і психолог, морфолог і фізіолог нервової системи. 

В 1878 р. закінчив Петербузьку військово-медичну академію, і продовжив 
діяльність при кафедрі психіатрії. В 1881 р. захистив докторську дисертацію. З 1885 р. 
завідував кафедрою психіатрії Казанського університету, де заснував клініку і 
лабораторію, а також перше в Росії товариство невропатологів і психіатрів (1892), журнал 
«Неврологический вестник» (1893). 

З 1894 р. – професор Петербузької військово-медичної академії, а з 1897 р. – 
Жіночого медичного інституту. В 1908 р. заснував Психоневрологічний інститут, що 
відіграв значну роль у розвитку російської науки. В. Бехтерєв автор понад 600 наукових 
праць. Він відкрив нові провідні шляхи мозку, з’ясував роль окремих нервових центрів, 
відкрив ряд нових нервових центрів, вніс багато нового у тлумачення функції рівноваги 
тіла. Бехтерєв є одним з засновників анатомо-фізіологічного напряму в невропатології і 
психіатрії. Він встановив цілий ряд нових діагностичних симптомів і нових нормальних та 
патологічнихрефлексів, вперше описав кілька хворобливі симптоми і синдроми. Один з 
основоположників нейрохірургії і експериментальної психології в СРСР. Був одним з 
творців «об’єктивного» напряму в психології, що відіграв роль в боротьбі з ідеалізмом. 

 
Блок Олександр Олександрович (16 (28) листопада 1880 Санкт-Петербург – 7 

серпня 1921 Петроград) – російський поет, класик російської літератури XX ст., один з 
найвидатніших поетів Росії. Закінчив слов’яно-російське відділення філологічного 
факультету Петербурзького університету (1906). Починав у дусі символізму («Вірші про 
Прекрасну Даму» , 1901–1902). Лірика Блоку, за своєю «стихійністю» близька музиці, 
формувалася під впливом романсу. Через поглиблення соціальних тенденцій (цикл 
«Місто», 1904–1908), релігійного інтересу (цикл «Снігова маска», 1907), осмислення 
«страшного світу» (однойменний цикл 1908–1916), Вірш: «З рук ти вовка пригощала» 
(1909), усвідомлення трагедії сучасної людини (п’єса «Роза і хрест», 1912–1913) прийшов 
до ідеї неминучості «відплати» (однойменний цикл 1907–1913; цикл «Ямби», 1907–1914; 
поема «Відплата», 1910–1921). Головні теми поезії знайшли вирішення в циклі 
«Батьківщина» (1907–1916). Схвально зустрів Жовтневу революцію 1917 р. Автор вірша 
«Скіфи» (1917) присвяченого історичній місії революційної Росії. В останні роки життя 
Блок вів велику літературну та громадську роботу: у Державній комісії з видання 
класиків, у Театральному відділі Наркомосу, в Союзі діячів художньої літератури, та ін. 
Поетичні твори Блока перекладено багатьма мовами світу. 

 
Бодуен де Куртене (Baudouin de Courtenav) Іван Олександрович (1(13) березня 

1845, Радзимін, нині Польща – 3 листопада 1929, Варшава) – російсько-польський 
мовознавець, член-кореспондент Петербурзької АН (1897). Один з найвизначніших 
представників загального і слов’янського історико-порівняльного мовознавства, 
родоначальник т. зв. казанської, пізніше петербурзької лінгвістичних шкіл. Професор 
Казанського (1875–1883), Юр’ївського (нині Тартуський; 1883–1893), Краківського (1893–
1899), Петербурзького (1900–1918 ) університетів. Головна заслуга Бодуена де Куртене – 
побудова теорії фонем і фонетичних чергувань. Він встановив «неспівпадання фізичної 
природи звуків з їх значенням в механізмі мови для чуття народу»; це призвело до 
розрізнення матеріального елементу мови – «звуку мови» з основною фонетичною 
одиницею мови – фонемой. У ХХ ст. основні положення теорії Бодуена де Куртене 
зробили вирішальний вплив на розвиток фонетики, а через неї і на загальне мовознавство. 
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Бодуен де Куртене розглядав окремі мови як системи, що історично змінюються. Він 
аналізував поняття «спорідненості мов» і дав огляд слов’янських мов, що зберігає наукове 
значення. Йому належать цінні дослідження з російської та польської мов. Відредагував і 
доповнив «Тлумачний словник живої мови» В. І. Даля (3 вид., 1903–1909, 4 вид., 1912–
1914). 

 
Вольтер (фр. Voltaire, справжнє ім’я Марі Франсуа Аруе, фр. François Marie Arouet, 

21 листопада 1694, Париж – 30 травня 1778, там само) – один з найбільших французьких 
філософів-просвітників XVIII ст., поет, прозаїк, сатирик, історик, публіцист. Автор 
різноманітних за темами та жанрами прозових творів: філософські повісті «Макромегас» 
(1752), «Кандид, чи Оптимізм» (1759), «Простодушний» (1767), трагедії в стилі 
класицизму «Брут» (1731), «Танкред» (видана в 1761), сатиричні поеми («Орлеанська 
незаймана», 1735, видана в 1755), публіцистика. Історична творчість Вольтера пов'язана з 
боротьбою проти релігійної нетерпимості, критикою феодально-абсолютистської системи: 
«Філософські листи» (1733), «Філософський словник» (1764–1769). Вольтер зіграв значну 
роль у розвитку світової філософської думки, в ідейній підготовці Великої французької 
революції кінця XVIII ст. 

 
Достоєвський Федір Михайлович (30 жовтня (11 листопада) 1821, Москва – 28 

січня (9 лютого) 1881, Санкт-Петербург) – один з найзначущих і відоміших у світі 
російських письменників і мислителів. Член-корреспондент Петербурзької АН (1877). 

Автор творів: «Бідні люди», «Двійник», «Дядюшкін сон», «Село Стєпанчіково і 
його мешканці», «Принижені та зневажені», «Гравець», «Записки із Підпілля», «Злочин і 
кара», «Ідіот», «Біси», «Підліток», «Брати Карамазови». 

Ф. М. Достоєвський автор першого в Росії соціально-психологічного роману, 
здійснив значний вплив на розвиток літературного і культурного процесу не тільки в 
Росії, але й у світі. Ф. М. Достоєвський лишається найбільш читаним російськомовним 
автором на Заході і в цілому світі. Твори письменника традиційно включаються до 
навчальних програм у багатьох країнах світу. 

 
Ейнштейн Альберт (нім. Albert Einstein; 14 березня 1879, Ульм, Німеччина – 18 

квітня 1955, Прінстон, США) – один з найвизначніших фізиків XX століття. Лауреат 
Нобелівської премії 1921 р. 

 
Єсенін Сергій Олександрович (21 вересня (3 жовтня) 1895 р., с. Константиново, 

нині Рязанської обл. – 28 грудня 1925, Ленінград) – російський поет. Один з найвідоміших 
російських ліриків. Народився в селянській родині. Закінчила чотирикласне училище, 
потім вчительську школу (1909–1912). У 1912 р. переїхав до Москви, працював у 
книговидавництві, потім в друкарні І. Д. Ситіна. В цей же час Єсенін займається на 
історико-філософському відділенні університету Шанявського (1913–1915). Друкуватися 
почав 1914 р. в московських дитячих журналах. З перших збірок ("Радуниця", 1916; 
"Сільський часослов" , 1918 ) виступив як тонкий лірик , майстер глибоко 
психологізованого пейзажу, співак селянської Русі , знавець народної мови і народної 
душі. У 1919–1923 рр. входить до групи імажиністів. Автор поем «Чорна людина» (1925), 
«Балада про двадцять шість» (1924), «Анна Снегіна» (1925), багатьох поетичних збірок. У 
стані депресії покінчив життя самогубством. Твори С. Єсеніна перекладено багатьма 
мовами світу. 

 
Жоліо-Кюрі Фредерік (фр. Jean Frédéric Joliot–Curie; до шлюбу – Фредерік Жоліо; 

19 березня 1900, Париж – 14 серпня 1958, там само) – французький фізик і громадський 
діяч, один із засновників і лідерів всесвітнього Руху прихильників миру та Пагуошського 
руху вчених. Лауреат Нобелівської премії з хімії (спільно з Ірен Жоліо-Кюрі, 1935). 
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Капиця Петро Леонідович (9 липня 1894, Кронштадт, Росія – 8 квітня 1984, 

Москва) – фізик. Нагороджений медаллю Резерфорда від Англійського Фізичного 
товариства. Член 25 наукових товариств Росії, Швеції, Індії, Польщі, Німеччині, Америці, 
Голландії. Один із засновників фізики низьких температур і фізики сильних магнітних 
полів, академік АН СРСР. Організатор і перший директор (1933–1946, з 1955) Інституту 
фізичних проблем. Лауреат Нобелівської премії з фізики (1978). 

 
Кох Роберт (нім. Robert Koch; 11 грудня 1843, Клаусталь-Целлерфельд, 

Німеччина – 27 травня 1910, Баден-Баден, Німеччина) – німецький мікробіолог, один з 
основоположників сучасної бактеріології та епідеміології. Лауреат Нобелівської премії з 
фізіології і медицини (1905). 

 
Менделєєв Дмитро Іванович (27 січня (8 лютого) 1834, Тобольськ – 20 січня (2 

лютого) 1907, Санкт-Петербург) – російський хімік, який відкрив періодичний закон 
хімічних елементів, різнобічний учений , педагог і громадський діяч. Був членом понад 90 
академій наук, наукових товариств, університетів різних країн. 

У 1864–1866 рр. професор Петербурзького технологічного інституту. У 1865 р. 
захистив докторську дисертацію і тоді ж був затверджений професор Петербурзького 
університету. 1861 р. опублікував підручник «Органічна хімія», удостоєний 
Петербурзькою АН Демидивської премії. У передмові до другого випуску першої частини 
підручника, який вийшов в 1869 р., Д. Менделєєв навів таблицю елементів під назвою 
«Досвід системи елементів, заснованої на їхній атомній вазі і хімічній схожості». 
Періодичний закон став фундаментом , на якому Менделєєв створив свій підручник 
«Основи хімії», який за життя Д. Менделєєва  видавалися в Росії 8 разів , ще п’ять видань 
вийшли в перекладах на англійську , німецьку та французьку мови. Серед його 
друкованих праць (понад 500) – фундаментальні роботи з хімії, хімічної технології, 
фізики, метрології, повітроплавання, метеорології, сільського господарства, з питань 
економіки , народної освіти і багатьох ін. 

 
Неруда Пабло (ісп. Pablo Neruda; справжнє ім’я Рікардо Еліксер Нефталі Рейес 

Басоальто; 12 липня 1904, Парраль, Чілі – 23 вересня 1973, Сантяго, Чілі) – чилійський 
поет. Лауреат Нобелівської премії з літератури (1971), міжнародної премії Миру (1950). 

 
Пастернак Борис Леонідович (29 січня (10 лютого) 1890, Москва – 30 травня 

1960, Передєлкіно) – російський поет, прозаїк, перекладач, лауреат Нобелівської премії в 
галузі літератури 1958 р. Майстер філософської та пейзажної лірики, Пастернак зробив 
значний внесок у розвиток літератури ХХ ст. Автор багатьох поетичних збірок, 
всесвітньовідомого роману «Доктор Живаго» (1955). 

 
Планк Макс Карл Ернст Людвіг (нім. Max Karl Ernst Ludwig Planck; 23 квітня 

1858, Кіль, Німеччини – 4 жовтня 1947, Геттінген, Німеччина) – німецький фізик-
теоретик, найбільшим досягненням якого вважається теорія випромінюванняабсолютно 
чорного тіла, що стала відправною точкою для побудови квантової механіки. Лауреат 
Нобелівської премії з фізики (1918). 

 
Роллан Ромен (Rolland Romain; 29 січня 1866, Кламсі, Франція – 30 грудня 1944, 

Везле, Франція) – французький письменник, громадський діяч, вчений-музикознавець. 
Світову славу Р. Роллану приніс 10-томний роман-епопея «Жан-Крістоф» (1904–1912). 
Лауреат Нобелівської премії з літератури (1915).  
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Сенкевич Генрик (пол.. Henryk Sienkiewicz; 5 травня 1846, Воля-Окшейська, нині 
Польща – 15 листопада 1916, Веве, Швейцарія), польський письменник. Автор багатьох 
літературних творів, зокрема романів «Вогнем і мечем» (1883–1884), «Потоп» (1884–
1886), «Пан Володийовській» (1887–1888), «Quo vadis» (1896) та «Хрестоносці» (1897–
1900). Творчість Г. Сенкевича зіграла велику роль в історії польської культури і отримала 
всесвітнє визнання. Лауреат Нобелівської премії з літератури (1905). 

 
Склодовська-Кюрі Марія (Sklodowska-Curie Maria; 07.11.1867, Варшава – 

4.7.1934, Сансельмо, департамент Верхня Савойя) – фізик і хімік; їй належать 
основоположні роботи в галузі радіоактивності. М. Склодовській-Кюрі двічі 
присуджувалася Нобелівська премія – 1903 р. з фізики (спільно з П. Кюрі і А. Беккерелем) 
і в 1911 р. з хімії. Член багатьох академій світу і наукових товариств, в т. ч. почесний 
доктор Львівської політехніки (1912). 

 
Солженіцин Олександр Ісаєвич (11 грудня 1918, Кисловодськ – 3 серпня 2008, 

Москва) – російський письменник, публіцист, поет, громадський і політичний діяч. 
Лауреат Нобелівської премії з літератури (1970). 

 
Стейнбек Джон (англ. John Steinbeck; 27 лютого 1902 – 20 грудня 1968) – один з 

найвідоміших і найпопулярніших письменників у американській літературі 20 століття. 
Він виграв Пулітцерівську премію за свій роман «Грона гніву» (Grapes of Wrath), котрий 
вийшов 1939, а також за роман «Про людей та мишей» (Of Mice and Men) 1937 року. 
Автор 25 книг, серед них 16 романів, 6 нехудожніх книг і декілька збірок оповідань. 
1962 р. Дж. Стейнбек отримав Нобелівську премію з літератури. 

 
Толстой Лев Миколайович (28 серпня (9 вересня) 1828, Ясна Поляна, нині 

Щокинського р-ну Тульської обл., Росія – 7(20).11.1910, станція Астапово Рязано-
Уральської залізниці, нині станція Лев Толстой Липецької обл., Росія) – російський 
письменник, один з найвидатніших письменників світу. Член-кореспондент 
Імператорської Академії наук (1873). Автор таких всесвітньовідомих творів, як романи 
«Війна і мир» (1863–1869), «Анна Каренина» (1873–1877), «Воскресіння» (1889–1899), 
повісті «Козаки» (1862), «Смерть Івана Ілліча» (1882–1886), «Крейцерова соната» (1887–
1889), «Хаджи-Мурат» (1896–1904), цикл нарисів «Севастопольські оповідання» (1855), 
драми «Живий труп» (1900), «Влада темряви» (1886) та ін. 

Творчість Л. Толстого зробила величезний вплив на еволюцію європейського 
гуманізму, а також на розвиток реалістичних традицій у світовій літературі. Його вплив 
позначився на творчості багатьох відомих письменників ХХ ст. Твори Л. Толстого 
величезну кількість разів екранізувалися і інсценувались в СРСР та за кордоном. П’єси 
Л. Толстого багаторазово ставилися на сценах усього світу. У багатьох містах Росії і світу 
встановлені пам’ятники письменникові. Твори Л. Толстого виходили друком у більшості 
країн світу. Наклад творів Л. Толстого, що видавались в СРСР становить понад 60 млн. 
примірників 75 мовами. 

 
Тургенєв Іван Сергійович (28 жовтня (9 листопада) 1818, Орел – 22 серпня (3 

вересня) 1883, Буживаль, Франція) – російський письменник, член-кореспондент 
Петербурзької АН (1860). Вважається одним із класиків російської літератури, які зробили 
найбільш значний внесок у її розвиток другої половини XIX ст. У циклі оповідань « 
Записки мисливця» (1847–1852) показав високі духовні якості і обдарованість російського 
селянина, поезію природи. У соціально-психологічних романах «Рудін» (1856), 
«Дворянське гніздо» (1859), «Напередодні» (1860), «Батьки і діти» (1862), повістях «Ася» 
(1858), «Весняні води» (1872) створені образи минаючої дворянській культури і нових 
героїв епохи різночинців і демократів, образи самовідданих російських жінок. У романах 
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«Дим» (1867) і «Новина» (1877) зобразив життя росіян за кордоном, народницький рух в 
Росії. На схилі життя створив лірико- філософські «Поезії в прозі» (1882). І. Тургенєв 
зробив істотний вплив на розвиток російської та світової літератур. 

 
Шаляпін Федір Іванович (01(13 ) лютого 1873, Казань – 12 квітня 1938, Париж) – 

російський і радянський оперний та камерний співак, в різний час соліст Большого та 
Маріїнського театрів, а також театру Метрополітен Опера (Нью-Йорк), перший народний 
артист Республіки (1918–1927, звання повернуто в 1991), в 1918–1921 рр. – художній 
керівник Маріїнського театру. Займався також живописом , графікою і скульптурою. 
Один з найбільших представників російської вокальної школи. Зробив великий вплив на 
світове оперне мистецтво. 

 
Шостакович Дмитро Дмитрович (12 ( 25 ) вересня 1906, Санкт-Петербург – 9 

серпня 1975, Москва) – радянський і російський композитор, піаніст, педагог і 
громадський діяч. Народний артист СРСР (1954), Герой соціалістичної праці (1966). 
Лауреат п’яти Сталінських премій (1941, 1942, 1946, 1950, 1952), Ленінської премії (1958), 
Державної премії СРСР (1968). Д. Шостакович – один з найбільш виконуваних у світі 
композиторів. Вклад Шостаковича у розвиток музики XX століття загальновизнаний як 
видатний, він справив істотний вплив на багатьох сучасників і послідовників. Автор 15 
симфоній, опер: «Нос», «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»), 
«Игроки» (завершена К. Мейєром); балетів: «Золотой век» (1930), «Болт» (1931) и 
«Светлый ручей» (1935); 15 струнних квартетів та ін. 100-річчя від дня народження 
Д. Шостаковича відзначалось ЮНЕСКО 2006 р. 

 
Ціолковський Костянтин Едуардович (05(17) вересня 1857, с. Іжевське, нині 

Рязанської обл. – 19.09.1935, Калуга) – російський радянський вчений і винахідник в 
області аеродинаміки, ракетодинаміки, теорії літака і дирижабля; основоположник 
сучасної космонавтики. З 1896 р. К. Ціолковський систематично займався теорією руху 
реактивних апаратів і запропонував ряд схем ракет далекої дії і ракет для міжпланетних 
подорожей. Після 1917 р. він багато і плідно працював над створенням теорії польоту 
реактивних літаків, винайшов свою схему газотурбінного двигуна; в 1927 р. опублікував 
теорію і схему поїзда на повітряній подушці. К. Ціолковський основоположник сучасної 
космонавтики, автор робіт з аеродинаміки, повітроплавання, астрономії та 
ракетобудування, науково-фантастичних романів і власної філософської теорії. 
К. Ціолковський – основоположник теорії міжпланетних сполучень. Його дослідження 
вперше показали можливість досягнення космічних швидкостей, довівши здійсненність 
міжпланетних польотів. Він першим висловив ідею створення навколоземних станцій; 
розглянув медико-біологічні проблеми, що виникають при тривалих космічних польотах. 
К. Ціолковський висунув ряд ідей, які знайшли застосування в ракетобудуванні. Його 
праці сприяли розвитку ракетної та космічної техніки в СРСР та інших країнах світу. У 
зв’язку з 100-річчям з дня народження К. Ціолковського у 1954 р. АН СРСР заснувала 
золоту медаль ім. К. Е. Ціолковського «За видатні роботи в галузі міжпланетних 
повідомлень». 
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5. Особи, автографи яких можуть бути віднесені до унікальних за 

сукупністю ознак 
 
Абдул-Гамід І (тур. I. Abdülhamit; 12 березня 1725, Стамбул – 7 квітня 1789, там 

само) – султан Османської імперії (1774–1789). 
Август III Фрідріх (пол. August III Sas; 17 жовтня 1696, Дрезден – 5 жовтня 1763, 

там само) – польський король та великий князь литовський (1734–1763), курфюрст 
Саксонії (1733–1763) 

Август ІІ Фрідріх (нім. August II der Starke, пол. August II Mocny) (12 травня 1670, 
Дрезден – 31 січня 1733, Варшава) – польський король та великий князь литовський 
(1697–1706, 1709–1733), курфюрст Саксонії (Фрідріх-Август І з 1694). 

Андропов Юрій Володимирович (2 (15) червня 1914, станиця Нагутська, 
Ставропольська губ., нині с. Солуно-Дмитрівське Ставропольского краю, Росія – 9 лютого 
1984, Москва) – радянський партійний і державний діяч. Генеральний секретар ЦК КПРС 
(1982–1984). 

Анна Іоаннівна (28 січня (7 лютого) 1693, Москва – 17 (28) жовтня 1740, Санкт-
Петербург) – російська імператриця (1730–1740). 

Ахмед I (тур. Birinci Ahmet; 18 квітня 1590, Маніса, нині Туреччина – 22 листопада 
1617, Стамбул) – султан Османської імперії (1603—1617). 

Ахмед II (тур. İkinci Ahmet; 25 лютого 1643, Стамбул – 6 лютого 1695, Едірне, нині 
Туреччина) – султан Османської імперії (1691–1695). 

Ахмед III (тур. Üçüncü Ahmet; 30 грудня 1673, Стамбул – 1 червня 1736, там 
само) – султан Османської імперії (1703–1730). 

Баязид II (тур. İkinci Bayezid; 3 грудня 1447, Дідімоніка, нині Греція – 1512, 26 
травня 1512, Стамбул) – султан Османської імперії (1481–1512). 

Бенедикт XIV (31 березня 1675, Болонья – 3 травня 1758, Рим) – Папа римський 
(1740–1758). 

Бенедикт XV (21 листопада 1854, Генуя – 22 січня 1922, Рим) – Папа римський 
(1914–1922). 

Брежнєв Леонід Ілліч (06(19) грудня 1906 р., за іншими даними, 19 грудня 1906 (1 
січня 1907), Кам’янське, Катеринославська губернія – 10 листопада 1982, Заріччя , 
Московська область) – радянський державний і партійний діяч. Перший секретар ЦК 
КПРС у 1964–1966 рр., з 1966 по 1982 рік – генеральний секретар ЦК КПРС. Голова 
Президії Верховної Ради СРСР у 1960–1964 і 1977–1982 рр. 

Владислав II Ягелончик – (пол. Władysław II Jagiellończyk; 1 березня 1456, Краків, 
13 березня 1516, Буда) – чеський король від 27 травня 1471 року (коронація 22 серпня 
1471 року) до 3 березня 1509 року (вигнання), угорський від 15 липня 1490 року 
(коронація 21 вересня 1490 року), титулярний король Галичини і Володимерії. 

Владислав IV Ваза (пол. Władysław IV Waza; 9 червня 1595, Краків – 20 травня 
1648, Мереч, Литва) – польський король та великий князь литовський (1632–1648). 

Генріх III (фр. Henri III, пол. Henryk III Walezy; 19 вересня 1551, Фонтенбло, 
Франція – 2 серпня 1589, Сен-Клод, Франція) – польський король, великий князь 
литовський (1573–1574), король Франції (з 1574 р.). 
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Генріх IV (фр. Henri IV; 13 грудня 1553, По, Фрнація – 14 травня 1610, Париж) – 
король Франції (1589–1610). Засновник французької королівської династії Бурбонів. 

Горбачов Михайло Сергійович (2 березня 1931, с. Привольне Ставропольського 
краю) – радянський партійний і державний діяч. Генеральний секретар ЦК КПРС (1985–
1991). Президент СРСР (1990–1991). Лауреат Нобелівської премії миру 1990 р. 

Григорій ХІІІ (7 червня 1502, Болонья – 10 квітня 1585, Рим) – Папа римський 
(1572–1585). 

Єлизавета Петрівна (18 (29) грудня 1709, Коломенське, нині Московської обл., 
Росія – 25 грудня 1761 (5 січня 1762), Санкт-Петербург) – російська імператриця (1741–
1762). 

Запольяі Янош (2 лютого 1487 – 22 червня 1540) – угорський державний діяч, 
князь Трансільванії і король Угорщини (1526–1540). 

Ібрагім I (Birinci İbrahim; 5 листопада 1615, Стамбул – 12 серпня 1648, там само) – 
султан Османської імперії (1640–1648). 

Іван (Іоанн) V Олексійович (27 серпня (6 вересня) 1666, Москва – 29 січня (8 
лютого) 1696, Москва) – російський цар (1682–1696). 

Йосиф I (нім. Joseph I Habsburg; 26 липня 1678, Відень – 17 квітня 1711, там 
само) – імператор Священної Римської імперії (1705–1711), король Чехії (1705–1711). 

Йосиф II (нім. Joseph II; 13 березня 1741, Відень – 20 лютого 1790, там само) – 
імператор Священної Римської імперії (1765–1790). 

Карл VI (нім. Karl VI; 1 жовтня 1685, Відень – 20 жовтня 1740, там само) – 
імператор Священної Римської імперії (1711–1740). Король Чехії (1711–1740), король 
Угорщини з 1711 р. (вступив на престол під ім’ям Карл III). 

Карл XII (швед. Karl XII; 17 (27) червня 1682, Тре-Крунур, Швеція – 30 листопада 
(11 грудня) 1718, Фредріксхальд, Норвегія) – король Швеції (1697–1718), полководець. 

Карл І Франц Йосиф (нім. Karl I Franz Joseph; 17 серпня 1887, Перзенбойг-
Готсдорф, Австря – 1 квітня 1922, Фуншал, Мадейра, Португалія) – імператор Австро-
Угорщини (1916–1918). 

Катерина I (5 (15) квітня 1682, Дерпт, нині Тарту, Естонія – 6 (17) травня 1727, 
Санкт-Петербург) – російська імператриця (1725–1727). 

Катерина ІІ (21 квітня (2 травня) 1729, Штетін, Пруссія – 6 (17) листопада 1796, 
Санкт-Петербург) – російська імператриця (1762–1796). 

Лафаєт де Марі Жозеф Поль Ів Рош Жильбер дю Мотьє, маркіз (фр. Marie-Joseph 
Paul Yves Roch Gilbert du Motier, marquis de La Fayette; (6 вересня 1757, замок Шаваньяк, 
Франція – 20 травня 1834, Париж) – французький політичний діяч, учасник 
Американської війни за незалежність, Великої французької революції та Липневої 
революції 1830 р. 

Лев XIII (2 березня 1810, Карпінето-Романо – 20 липня 1903, Рим) – Папа 
римський (1878–1903). 

Ленін Володимир Ілліч (справжнє прізвище – Ульянов; 22 квітня 1870, м. 
Симбірськ, нині м. Ульяновськ, Росія – 21 січня 1924, садиба Горки, нині Московської 
обл., Росія) – російський і радянський політичний і державний діяч, революціонер. 

Леопольд I (нім. Leopold I Habsburg; 9 червня 1640, Відень – 5 травня 1705, там 
само) – імператор Священної Римської імперії (1658–1705), король Угорщини (1655–
1705), король Чехії (1656–1705). 
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Леопольд II (нім. Leopold II; 5 травня 1747, Відень – 1 березня 1792, там само) – 
імператор Священної Римської імперії (1790–1792). 

Людовик XIV (фр. Louis XIV; 5 вересня 1638, Сен-Жермен-ан-Ле, Франція – 1 
вересня 1715, Версаль, Франція) – король Франції (1643–1715). 

Людовик XV (фр. Louis XV; 15 лютого 1710, Версаль, Франція – 10 травня 1774, 
там само) – король Франції (1715–1774). 

Людовик XVI (фр. Louis XVI; 23 серпня 1754, Версаль, Франція – 21 січня 1793, 
Париж) – король Франції (1774–1792). 

Максиміліан II (нім. Maximilian II Habsburg; 31 липня 1527, Відень – 12 жовтня 
1576, Регенсбург, Німеччина) – імператор Священної Римської імперії (1564—1576), 
король Чехії (1562–1575), король Угорщини (1562–1572). 

Марія Терезія (нім. Maria Theresia; 13 травня 1717, Відень – 29 листопада 1780, 
там само) – ерцгерцогиня Австрії, король Угорщини з 1741 р., королева Богемії з 1740 р., 
імператриця Священної Римської імперії (як жінка, а пізніше вдова Франца I Стефана 
Лотарингського, обраного імператором 1745 р.). 

Матвій Габсбург (нім. Matthias Habsburg; 24 лютого 1557, Відень – 20 березня 
1619, там само) – король Угорщини (1608–1619), імператор Священної Римської імперії 
(1612–1619). 

Махмуд I (Birinci Mahmut; 2 серпня 1696, Стамбул – 13 грудня 1754, там само) – 
султан Османської імперії (1730–1754). 

Мехмед III (тур. nc Mehmet; 26 травня 1568, Стамбул – 22 грудня 1603, там само) – 
султан Османської імперії (1595–1603). 

Мехмед IV (2 вересня 1642, Стамбул – 1692, Едірне, нині Туреччина) – султан 
Османської імперії (1648–1687). 

Микола I (25 червня (6 липня) 1796, Царське село, нині м. Пушкін, Росія – 18 
лютого (2 березня) 1855, Санкт-Петербург) – російський імператор (1825–1855). 

Микола II (6 (18) травня 1868, Царське село, нині м. Пушкін, Росія – 17 липня 
1918, Єкатеринбург, Росія) – російський імператор (1894–1917). 

Міхал Корибут Вишневецький (пол. Míchał Korýbut Wiśniowiécki; 31 липня 1640, 
Білий Камінь, нині Золочівського р-ну Львівської обл. – 10 листопада 1673, Львів) – 
польський король та великий князь литовський (1669–1673). 

Мурад III (тур. Üçüncü Murat; 4 липня 1546, Маніса, нині Туреччина – 15 січня 
1595, Стамбул) – султан Османської імперії (1574–1595). 

Мурад IV (тур. Dördüncü Murat; 9 червня 1612, Стамбул – 8 лютого 1640, там 
само) – султан Османської імперії (1623–1640). 

Мустафа I (тур. Birinci Mustafa; 1592, Маніса, нині Туреччина – 20 січня 1639, 
Стамбул) – султан Османської імперії (1617–1618 та 1622–1623). 

Мустафа II (тур. İkinci Mustafa; 6 лютого 1664, Стамбул – 29 грудня 1703, там 
само) – султан Османської імперії (1695–1703). 

Мустафа III (тур. Üçüncü Mustafa; 28 січня 1717, Стамбул – 21 січня 1774, там 
само) – султан Османської імперії (1757–1774). 

Наполеон I Бонапарт (італ. Napoleone Buonaparte, фр. Napoléon Bonaparte; 15 
серпня 1769, Аяччо, Корсика – 5 травня 1821, Лонгвуд, острів Святої Олени) – імператор 
Франції у 1804–1815 рр, великий полководець і державний діяч. 
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Олександр I Ягеллончик (пол. Aleksander Jagiellonczyk; 5 серпня 1461, Краків – 
19 серпня 1506, Вільно) – великий князь литовський (з 1492), польський король (1501–
1506). 

Олександр III (26 лютого (10 березня) 1845, Санкт-Петербург – 20 жовтня (1 
листопада) 1894, Лівадія, Крим) – російський імператор (1881–1894). 

Олександр І (12(23) грудня 1777, Санкт-Петербург – 19 листопада (1 грудня) 1825, 
Таганрог, нині Ростовської обл., Росія) – російський імператор (1801–1825). 

Олександр ІІ (17 (29) квітня 1818, Москва – 1 (13) березня 1881, Санкт-
Петербург) – російський імператор (1855–1881). 

Олексій I Михайлович (19 (29) березня 1629, Москва – 29 січня (8 лютого) 1676, 
Москва) – російський цар (1645–1676). 

Осман III (тур. Üçüncü Osman; 2 січня 1699, Стамбул – 30 жовтня 1757, там само) – 
султан Османської імперії (1754–1757). 

Павло I (20 вересня (1 жовтня) 1754, Санкт-Петербург – 12 (24 березня) 1801, 
Санкт-Петербург) – російський імператор (1796–1801). 

Петро II (12(23) жовтня 1715, Санкт-Петербург – 18(29) січня 1730, Москва) – 
російський імператор (1727–1730). 

Петро III Федорович (10 (21) лютого 1728, Кіль, Німеччина – 6 (17) липня 1762, 
Ропша, нині Ленінградської обл., Росія) – російський імператор (1761–1762). 

Петро І Олексійович (30 травня (9 червня) 1672, Москва – 28 січня (8 лютого) 
1725, Санкт-Петербург) – російський цар (1682–1725), російський імператор (1721–1725). 

Пій VII (14 серпня 1740, Чезена – 20 серпня 1823, Рим) – Папа римський (1800–
1823). 

Пій ХІ (31 травня 1857, Дезіо – 12 лютого 1939, Рим) – Папа римський (1922–
1939). 

Рудольф II (нім. Rudolf II Habsburg; 18 липня 1552, Відень – 20 січня 1612, 
Прага) – імператор Священної Римської імперії (1576–1612), король Угорщини (1572–
1608), король Чехії (1575–1611), німецький король (1575–1612). 

Селім II (тур. Selim ІІ; 28 травня 1524, Стамбул – 13 грудня 1574, там само) – 
султан Османської імперії (1566–1574). 

Селім І Грізний (тур. Yavuz Sultan Selim; 10 жовтня 1465, Амасія, нині 
Туреччина – 22 вересня 1520, Едірне, нині Туреччина) – султан Османської імперії (1512–
1520). 

Сигізмунд I Старий (пол. Zygmunt I Stary; 1 січня 1467, м. Козеніце, Польща – 1 
квітня 1548, Краків) – польський король і великий князь литовський (1506–1548). 

Сигізмунд II Август (пол. Zygmunt II August; 1 серпня 1520, Краків – 7 липня 
1572, Книшин, Польща) – польський король (1548–1572), великий князь литовський 
(1544–1572). 

Сиґізмунд ІІІ Ваза (швед. Sigismund, пол. Zygmunt III Waza; 20 червня 1566, 
Гріпсхольм, Швеція – 30 квітня 1632, Варшава) – польський король та великий князь 
литовський (1587–1632), король Швеції (1592–1599). 

Сикст V (17 січня 1521, Гроттамаре – 27 липня 1590, Рим) – Папа римський (1585–
1590). 
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Сталін Йосип Віссаріонович (справжнє прізвище – Джугашвілі, 06(18) грудня 
1878 (за офіційною версією 9 ( 21 ) грудня 1879), м. Горі, нині Грузія – 5 березня 1953, с. 
Волинське, Кунцевського р-ну, Московської обл.) – російський революціонер, радянський 
політичний, державний, військовий і партійний діяч. 

Станіслав II Авґуст Понятовський (пол. Stanisław August Poniatowski, 17 січня 
1732, с. Волчин, нині Кам’янецького р-ну Брестської обл., Білорусь – 12 лютого 1798, 
Санкт-Петербург) – польський король та великий князь литовський (1764–1795). 

Станіслав Лещинський (пол. Stanisław Leszczyński) (20 жовтня 1677, Львів – 23 
лютого 1766, Люневіль, Франція) – польський король та великий князь литовський (1704–
1711, 1733–1734). 

Стефан Баторій (пол. Stefan Batory; 27 вересня 1533, Шимлеу-Сілванієй, нині 
Румунія – 12 грудня 1586, Гродно, нині Білорусь) – польський король та великий князь 
литовський (1576–1586). 

Сулейман II (тур. İkinci Süleyman; 15 квітня 1642, Стамбул – 22 червня 1691, 
Едірне, нині Туреччина) – султан Османської імперії (1687–1691). 

Сулейман І (тур. Süleyman Kanuni; 6 листопада 1494, Трабзон, нині Туреччина – 5 
вересня 1566, Сігетвар, нині Угорщина) – султан Османської імперії (1520–1566). 

Талейран-Перігор Шарль Моріс де (фр. Charles Maurice de Talleyrand-Périgord; 2 
лютого 1754, Париж – 17 травня 1838, там само) – французький політик і дипломат. Брав 
участь у Французькій революції, працював у декількох урядах країни: короля Людовика 
XVI, Наполеона, Людовика XVIII та декількох інших. Отримав визнання серед сучасників 
як витончений дипломат, радник та інтелектуал. Мав значний вплив на французьку 
дипломатію за загальний хід європейської історії ХІХ ст. 

Федір ІІІ Олексійович (30 травня (9 червня) 1661, Москва – 27 квітня (7 травня) 
1682, Москва) – російський цар (1676–1682). 

Фердинанд I (нім. Ferdinand I; 10 березня 1503, Алькала-де-Енарес, Іспанія – 25 
липня 1564, Відень) – імператор Священної Римської імперії (1556–1564). 

Фердинанд I (нім. Ferdinand I; 19 квітня 1793, Відень – 29 червня 1875, Прага) – 
імператор Австрії (1835–1848), король Угорщини та Чехії (як Фердинанд V, у ті ж роки). 

Фердинанд II (нім. Ferdinand II Habsburg; 9 липня 1578, м. Грац, Австрія – 15 
лютого 1637, Відень) – король Богемії (1617–1637). Король Угорщини, імператор 
Священної Римської імперії (1619–1637). 

Фердинанд III (нім. Ferdinand III Habsburg; 13 липня 1608, м. Грац, Автрія – 2 
квітня 1657, Відень) – імператор Священної Римської імперії (1637–1657 король 
Угорщини (частини королівства з 1625, повністю 1637–1647), король Богемії (1627–1646). 

Франц I Стефан (нім. Franz I. Stephan; 8 грудня 1708, Нансі, Франція – 18 серпня 
1765, Інсбрук, Австрія) – імператор Священної Римської Імперії (1745–1765). 

Франц II (нім. Franz II; 12 лютого 1768, Флоренція – 2 березня 1835, Відень) – 
імператор Священної Римської імперії (1792–1806), імператор Австрії (1804–1845). 

Франц Йосиф I (нім. Franz Joseph I; 18 серпня 1830, Відень – 21 листопада 1916, 
там само) – імператор Австрійської імперії і король Богемії з 1848 р., з 1867 р. імператор 
Австро-Угорщини. 

Хрущов Микита Сергійович (15 квітня 1894, Калинівка, Курська губернія – 11 
вересня 1971, Москва) – перший секретар ЦК КПРС з 1953 по 1964 рр., Голова Ради 
Міністрів СРСР з 1958 по 1964 рр. 
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Черненко Костянтин Устинович (11 (24) вересня 1911, с. Велика Тесь, нині 
Красноярського краю, Росія – 10 березня 1985, Москва) – радянський партійний і 
державний діяч. Генеральний секретар ЦК КПРС (1984–1985). 

Ян II Казимир Ваза (пол. Jan II Kazimierz Waza, нім. Johann II. Kasimir Wasa; 22 
березня 1609, Краків – 16 грудня 1672, Невер, Франція) – польський король та великий 
князь литовський (1648–1668) і титулярний король Швеції (1648–1660). 

Ян III Собеський (пол. Jan III Sobieski; 17 серпня 1629, Олесько, нині Буського р-
ну Львівської обл.  – 17 червня 1696, Варшава) – польський король та великий князь 
литовський  1674–1696). 
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ЗО УНР – Західна область Української народної республіки 
ЗУНР – Західноукраїнська народна республіка 
КПУ – Комуністична партія України 
МФТІ – Московський фізико-технічний інститут 
НАН України – Національна академія наук України 
НКВС – Народний комісаріат внутрішніх справ 
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Шендрик Іван; Ф. 358. Шептицький Андрей ( Роман-Марія-Олександр); Ф. 735. Шухевич 
Володимир; Ф. 764. Колекція фотографій, фотоальбомів, негативів і кліше) 

Ян II Казимир Ваза (Ф. 72. Магістрат м. Коломиї; Ф. 836. Третери) 
Ян III Собеський (Ф. 69. Магістрат м. Жовкви; Ф. 129. Львівський ставропігійський 
інститут) 

 

 

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України 
 

Амосов М. М. (Ф. 212. Видавництво "Український письменник") 

Білокур К. В. (Ф. 464. Тичина П.Г.) 
Богомолець О. О. (Ф. 464. Тичина П. Г.) 

Бондарчук С. Ф. (Ф. 670. Національна кіностудія художніх фільмів ім. О. П. Довженка; 
Ф. 735, Редакція журналу "Новини кіноекрана") 

Бучма А. М. (Ф. 464. Тичина П. Г.; Ф. 570. Національний академічний драматичний театр 
ім. Івана Франка) 

Вернадський В. І. (Ф. 542. Василенко М. П.) 
Гмиря Б. Р. (Ф. 443. Гмиря Б. Р.; Ф. 279. Сенченко І. Ю.; Ф. 169. Смолич Ю. К.; Ф. 146, 
Стефанович М. П.;.Ф. 464. Тичина П. Г.; Ф. 573. Національний академічний театр опери та 
балету України ім. Т. Г. Шевченка (Національна опера України)) 

Грінченко Б. Д. (Ф. 15. Грінченко Б. Д.) 
Грушевський М. С. (Ф. 194. Сластіон О. Г.) 

Довженко О. П. (Ф. 690. Довженко О. П.; Ф. 237. Петрицький А. Г.; Ф. 464. Тичина П. Г.; 
Ф. 590. Національна спілка письменників України; Ф. 670. Національна кіностудія 
художніх фільмів ім. О. П. Довженка) 
Жоліо-Кюрі Ф. (Ф. 435. Корнійчук О. Є.) 

Капиця П. Л. (Ф. 435. Корнійчук О. Є.) 
Козловський І. С. (Ф. 653. Василько В. С.; Ф. 122. Донець-Тессейр М. Е.; Ф. 1072. Лавров 
Ю. С.; Ф. 237. Петрицький А. Г.; Ф. 1094. Роменський М. Д.; Ф. 169. Смолич Ю. К.; Ф. 66. 
Стельмах М. П.; Ф. 146. Стефанович М. П.; Ф. 464. Тичина П. Г.; Ф. 65. Яременко В. С.) 

Костенко Л. В. (Ф. 302. Суровцова Н. В.; Ф. 464. Тичина П. Г.; Ф. 500. Літературний фонд 
Національної спілки письменників України) 
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Кримський А. Ю. (Ф. 542. Василенко М. П.; Ф. 883. Кримський А. Ю.) 

Куліш П. О. (Ф. 884. Куліш П. О.) 
Ку́рбас Лесь (Ф. 144. Дніпровський (Шевченко) І. Д.) 

Неруда П. (Ф. 435. Корнійчук О.Є.) 
Нечуй-Левицький І. С. (Ф. 834. Нечуй-Левицький І.С.) 

Палладін О. В. (Ф. 10. Гудзій М. К.; Ф. 47. Заболотний В. Г.) 
Пастернак Б. Л. (Ф. 435. Корнійчук О. Є.) 

Патон Б. Є. (Ф. 867. Доленго Михайло; Ф. 184. Кирилюк Є. П.; Ф. 435. Корнійчук О. Є.; 
Ф. 120. Руденко Л. А.; Ф. 464. Тичина П. Г.) 

Примаченко М. О. (Ф. 465. Примаченко М. О.; Ф. 66. Стельмах М. П.) 
Ріхтер С. Т. (Ф. 1072. Лавров Ю. С.) 

Стейнбек Д.( Ф. 596. Дмитерко Л. Д.) 
Франко І. Я. (Ф. 507. Франко Іван Якович) 

Шевченко Т. Г. (Ф. 506. Шевченко Тарас Григорович) 
Шостакович Д. Д. (Ф. 147. Гайдай З. М.; Ф. 435. Корнійчук О. Є.; Ф. 464. Тичина П. Г.) 

 

Держархів в АР Крим 
 

Достоєвський Ф. М. (Ф. 536. Голубєв Олександр Єфимович). 

Катерина ІІ (Ф. 7. Таврійський верхній земський суд; Ф. 535. Попови). 
Мазепа І. (Ф. 201. Колекція документів по історії та культурі Російської держави (XVIII–
XX ст.)) 
Мендєлєєв Д. І., (Ф. 104. Сімферопольська чоловіча гімназія) 

Мехмед IV 
Микола І  (Ф. 534. Воронцови-Дашкови; Ф. 233, Клейнміхелі) 

Мурад ІІІ. 
Олекса́ндр І (Ф. 23. Слідча комісія, що створена для скасування зловживань по 
Таврійській губернії, м. Сімферополь Таврійської губернії; Ф. 534. Воронцови-Дашкови; 
Ф. 535. Попови) 

Олександр ІІ (Ф. 534. Воронцови-Дашкови; Ф. 233. Клейнміхелі) 
Павло I (Ф. 535. Попови) 

Сєченов І. М. (Ф. 536. Голубев Александр Ефимович) 
 

Держархів Вінницької області 
 

Катерина ІІ (Міські поліції та городничі правління, 5 фондів) 
Павло I (Міські поліції та городничі правління, 5 фондів) 

Пирогов М. І. (Ф. 470. Вінницький повітовий суд) 
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Держархів Волинської області 
 

Бенедикт XV (Ф. 312. Волинське товариство приятелів наук, м. Луцьк Волинського 
воєводства) 

Григорій ХІІІ (Ф. 312. Волинське товариство приятелів наук, м. Луцьк Волинського 
воєводства) 

Бенедикт XIV (Ф. 312. Волинське товариство приятелів наук, м. Луцьк Волинського 
воєводства) 

Пій VII (Ф. 312. Волинське товариство приятелів наук, м. Луцьк Волинського воєводства) 
Пій VII (Ф. 312. Волинське товариство приятелів наук, м. Луцьк Волинського воєводства) 

Сигізмунд I Старий (Ф. 312. Волинське товариство приятелів наук, м. Луцьк Волинського 
воєводства) 

Сиґізмунд ІІІ Ваза (Ф. 312. Волинське товариство приятелів наук, м. Луцьк Волинського 
воєводства) 

 

Держархів Дніпропетровської обл. 
 

Менделєєв Д. І. (Ф. 680) 

 

Держархів Житомирської області 
 

Август ІІ Фрідріх (Ф. 146. Волинські дворянські депутатські збори. м. Житомир 
Волинської губернії) 
Корольов С. П. (Ф. 1. Волинська духовна консисторія) 

Костюшко Т.  
Сигізмунд II Август (Ф. 146. Волинські дворянські депутатські збори. м. Житомир 
Волинської губернії) 
Сиґізмунд ІІІ Ваза (Ф. 146. Волинські дворянські депутатські збори. м. Житомир 
Волинської губернії) 
Українка Леся (Ф. 1. Волинська духовна консисторія) 

 

Держархів Закарпатської області 
 

Баторій Стефан  

Волошин Августин  
Леопольд І  

Максиміліан ІІ Габсбург  
Матвій Габсбург  
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Рудольф II Габсбург  

Фердінанд ІІІ  
Ференц II Ракоці  

Запольяі Янош  
 

Держархів Івано-Франківської обл. 
 

Бандера С. А. (Ф. 2. Станіславське воєводське управління, м. Станіслав Станіславського 
повіту Станіславського воєводства) 

 

Держархів Київської обл. 
 

Білокур К. В. (Ф. 1455. Колекція церков Київської губ.) 

 

Держархів Львівської обл. 
 

Бандера С. А.  

Грушевський М. С. 
Йосиф ІІ  

Ліст Ф. 
Сенкевич Г. 

Франко І. Я. 
 

Держархів Миколаївської обл. 
 

Грінченко Б. Д. (Ф. 468. Аркас Микола Миколайович) 

Лисенко М. В. (Ф. 468. Аркас Микола Миколайович) 
Садовський М. К. (Ф. 468. Аркас Микола Миколайович) 

 

Держархів Одеської обл. 
 

Богомолець О. О. (Ф. 45. Новоросійський університет) 

Гамалія М. Ф. (Ф. 45. Новоросійський університет) 
Грушевський М. С. (Ф. 150. Маркевич Олексій Іванович) 

Драгоманов М. П. (Ф. 162. Зелений Павло Олександрович) 
Заболотний Д. К. (Ф. 45. Новоросійський університет) 

Карпенко-Карий І. (Ф. 162. Зелений Павло Олександрович) 
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Костюшко Т. (Ф. 199. Шеміоти) 

Кримський А. Ю. (Ф. 164. Липа Іван Львович) 
Мендєлєєв Д. І.(Ф. 44. Ришельєвський ліцей) 

Мечников І. І. (Ф. 45. Новоросійський університет, Ф. 331. Мечников Ілля Ілліч) 
Міцкевич А. (Ф. 44. Ришельєвський ліцей) 

Пирогов М. І. (Ф. 44. Ришельєвський ліцей) 
Сєченов І. М. (Ф. 45. Новоросійський університет) 

Старицький М. П. (Ф. 162. Зелений Павло Олександрович) 
 

Держархів Полтавської обл. 
 

Анна Іоаннівна (Ф. 1065. Духовне правління Миргородської протопопії, м. Миргород 
Миргородського полку) 

Антонович В. Б. (Ф. 222. Скаржинська Катерина Миколаївна (1852–1932) 
Єлизавета Петрівна (Ф. 1065. Духовне правління Миргородської протопопії, м. Миргород 
Миргородського полку) 
Лисенко М. В. (Ф. 214. Познанський Борис Станіславович (1841–10.10.1906)) 

Петро II (Ф. 1065. Духовне правління Миргородської протопопії, м. Миргород 
Миргородського полку) 

Скліфосовський М. В. (Ф. 1058. Скліфософський Микола Васильович (1836–1904) – 
видатний російський хірург, учений, клініціст та громадський діяч) 

 

Держархів Харківської обл. 
 

Квітка-Основ’яненко Г. Ф. (Ф. 4. Харківське губернське правління) 

Толстой Л. М. 
Шаляпін Ф. І. 

 

Держархів Хмельницької обл. 
 

Олександр І (Ф. 678. Подільський військовий губернатор) 

 

Держархів Черкаської обл. 
 

Нечуй-Левицький І. С. (Ф. 223. Преображенська церква, с. Стеблів Канівськогоповіту 
Київської губ.) 

 

Держархів Чернівецької обл. 
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Кобилянська О. Ю. (Ф. 13. Другий міністерський Директорат Буковини, м. Чернівці) 
 

Держархів Чернігівської обл. 
 

Вороний Г. Ф. (Ф. 1435. Прилуцька чоловіча гімназія) 

Грінченко Б. Д. (Ф. 140. Чернігівська губернська земська управа) 
Катерина ІІ (Ф. 133. Чернігівське губернське дворянське депутатське зібрання) 
Многогрішний Дем’ян (Ф. 133. Чернігівське губернське дворянське депутатське зібрання) 
Олександр І (Ф. 133. Чернігівське губернське дворянське депутатське зібрання) 

Самойлович Іван (Ф. 133. Чернігівське губернське дворянське депутатське зібрання) 
Скоропадський Іван (Ф. 133. Чернігівське губернське дворянське депутатське зібрання) 

Розумовський К. (Ф. 674. Колекція документів Чернігівської губернської вченої архівної 
комісії) 

Шевченко Т. Г. (Ф. 128. Канцелярія Чернігівського цивільного губернатора) 
 

Держархів м. Києва 
 

Антонов О. К. (Ф. Р-1530. Антонов Олег Костянтинович – генеральний конструктор 
Київського механічного заводу) 

Грушевський М. (Ф. 16. Київський університет Св. Володимира) 
 

 

Інститут рукопису НБУВ 
 

Антонович В. Б. (Ф. 164. Антонович Володимир Боніфатійович, Ф. І) 

Богомолець О. О. (Ф. 80. Багалій Дмитро Іванович; Ф. 75. Влизько Олекса Федорович; 
Ф. 264. Лазурський Володимир Федорович) 

Бунін І. О. (Ф. 170. Грінченки; Ф. І) 
Винниченко В. К. (Ф. 293. Винниченко Володимир Кирилович) 

Вороний Г. Ф. (Ф. 280. Вороний Георгій Феодосійович) 
Граве Д. О. (Ф. 20. Граве Дмитро Олександрович; Ф. ІІІ) 

Грінченко Б. Д. (Ф. 170. Грінченки; Ф. І) 
Грушевський М. С. (Ф. 357. Грушевський Михайло Сергійович; Ф. І; Ф. ІІІ) 

Драгоманов М. П. (Ф. 172. Драгоманов Михайло Петрович) 
Карпенко-Карий І. (Ф. 170. Грінченки; Ф. 85. Житецький Павло Гнатович) 
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Кобилянська О. Ю. (Ф. ХХХІ. Біляшівський Микола Федотович; Ф. 208. Науменко 
Володимир Павлович; Ф. ХV. Олесь (Кандиба) Олександр Іванович; Ф. 274. Півторадні 
Василь Ілліч; Ф. 121. Романович-Ткаченко Наталія Данилівна) 

Костомаров М. І. (Ф. ХХІІ. Костомаров Микола Іванович) 
Котляревський І. П. (Ф. 106. Котляре́вський Іван Петрович; Ф. 1) 

Коцюбинський М. М. (Ф. 134. Коваленко Григорій Андрійович) 
Кропивницький М. Л. (Ф. 164. Антонович Володимир Боніфатійович; Ф. 170. Грінченки; 
Ф. ХХІІ. Костомаров Микола Іванович; Ф. ХІ. Шелухін Сергій Павлович) 
Куліш П. О. (Ф. 338. Кулі́ш Пантелеймон́ Олекса́ндрович; Ф. І; Ф. ІІ; Ф. ІІІ) 

Лисенко М. В. (Ф. ХХХІ. Біляшівський Микола Федотович; Ф. 317. Єфремов Сергій 
Олександрович; Ф. 134. Коваленко Григорій Андрійович; Ф. 338. Куліш Пантелеймон 
Олександрович; Ф. 208. Науменко Володимир Павлович; Ф. 162. Стеценко Кирило 
Григорович; Ф. 209. Тулуб Олександр Олександрович; Ф. ХІ. Шелухін Сергій Павлович) 

Нечуй-Левицький І. С. (Жебуньов Леонід Миколайович; Ф. 85. Житецький Павло 
Гнатович; Ф. 225. Петров Микола Іваноч; Ф. 199. Саливон Григорій Дмитрович; Ф. 244. 
Стебницький Петро Януарійович; Ф. ХІ. Шелухін Сергій Павлович) 
Остроградський М. В. (Ф. 281. Остроградський Михайло Васильович) 

Палладін О. В. (Ф. ХХVІ. Душечкін Олександр Іванович) 
Петлюра С. В. (Ф. 317. Єфремов Сергій Олександрович; Ф. 134. Коваленко Григорій 
Андрійович; Ф. 244. Стебницький Петро Януарійович) 
Сікорський І. І. (Ф. 275. Карацуба Степан Ісакович; Ф. 328. Корольова Євгенія 
Володимирівна) 
Сковорода Г. С. (Ф. 208. Науменко Володимир Павлович) 

Старицький М. П. ( Ф. 170. Грінченки) 
Стефаник В. С. (Ф. 35. Зеров Микола Констянтинович; Ф. 128. Сабо Іван Никанорович) 

Франко І. Я. ( Ф. 170. Грінченки; Ф. 317. Єфремов Сергій Олександрович; Ф. ХХХVІ. 
Кримський Агатангел Юхимович; Ф. 25. Литвак Григорій Миколайович; Ф. 121. 
Романович-Ткаченко Наталія Данилівна; Ф. 128. Сабо Іван Никанорович; Ф. 244. 
Стебницький Петро Януарійович; Ф. ХХІ. Яворський Юліан Андрійович) 

Шолом-Алейхем (Ф. 189. Шолом́-Але́йхем). 
 

Інститут архівознавства НБУВ 
 

Амосов М. М. (Ф. 52. Амосов Микола Михайлович (1913-2002)) 
Антонов О. К. (Ф. 197. Антонов Олег Костянтинович (1906-1984) 

Богомолець О. О. (Ф. 36. Богомолець Олександр Олександрович (1881-1946)) 
Вернадський В. І. (Ф. 34. Вернадський Володимир Іванович (1863-1945) 

Глушков В. М. (Ф. 18. Глушков Віктор Михайлович (1923-1982) 
Крилов М. М. (Ф. 111. Крилов Микола Митрофанович (1879-1955) 

Палладін О. В. (Ф. 30. Палладін Олександр Володимирович (1885-1972) 
Патон Є. О. (Ф. 1. Патон Євгеній Оскарович (1870-1953) 
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Філатов В. П. (Ф. 180. Філатов Володимир Петрович (1875-1956) 

Холодний М. Г. (Ф. 16. Холодний Микола Григорович (1882-1953) 
 

Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка 
 

Бальзак О. (Ф. 40. Матеріали західноєвропейських письменників) 
Гоголь М. В. (Ф. 17. Гоголь М. В.) 

Грінченко Б. Д. (Ф. 130. Грінченко Б. Д.) 
Грушевський М. С. (Ф. 122. Грушевський М. С.) 

Драгоманов М. П. (Ф. 26. Драгоманов М. П.) 
Духнович О. В. (Ф. 91. Духнович О. В.) 

Квітка-Основ’яненка Г. Ф. (Ф. 67. Квітка-Основ’яненко Г. Ф.) 
Кобилянська О. Ю. (Ф. 14. Кобилянська О. Ю.) 

Котляревський І. П. (Ф. 52. Котляревський І. П.) 
Коцюбинський М. М. (Ф. 7. Коцюбинський М. М.) 

Кримський А. Ю. (Ф. 80. Кримський А. Ю.) 
Крушельницька С. А. (Ф. 143. Крушельницька С. А.) 

Куліш П. О. (Ф. 18. Куліш П. О.) 
Мирний П. (Ф. 5. Мирний Панас) 

Нечуй-Левицький І. С. (Ф. 11. Нечуй-Левицький І. С.) 
Потебня О. О. (Ф. 73. Потебня О. О.) 

Роллан Р. (Ф. 40. Матеріали західноєвропейських письменників) 
Сковорода Г. (Ф. 86. Сковорода Г. С.) 

Старицький М. П. (Ф. 15. Старицький М. П.) 
Стефаник В. С. (Ф. 8. Стефаник В. С.) 

Стус В. С. (Ф. 170. Стус В. С.) 
Тургенєв І. С. (Ф. 30. Матеріали російських письменників) 

Українка Леся (Ф. 2. Леся Українка) 
Федькович Ю. А. (Ф. 58. Федькович Ю. А.) 

Франко І. Я. (Ф. 3. Франко І. Я.) 
Шевченко Т. Г. (Ф. 1. Шевченко Т. Г.) 

 

Наукові архівні фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Рильського 
 

Бодуен де Куртене Я. (Ф. 28. Гнатюк Володимир Михайлович) 
Грінченко Б. Д. (Ф. 1. Грінченко Б. Д.) 
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Кропивницький М. (Ф. 36. Грінченко М. О.) 

Куліш П. (Ф. 36. Грінченко М. О.) 
Лисенко М. В. (Ф. 24. Лисенко М. В.) 

Пулюй І. (Ф. 36. Грінченко М. О.) 
Рахманінов С. В. (Ф. 36. Грінченко М. О.) 

 

Харківська державна наукова бібліотека. Відділ рідкісних видань і рукописів 
 

Ахматова А. 

Бунін І. О. 
Єсенін С. О. 

Кропивницький М. 
Куліш П. 

Нечуй-Левицький І. С. 
Пастернак Б. Л. 

Старицький М. 
Чехов А. П. 

Шевченко Т. Г. 
Шостакович Д. Д. 

 

Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. 
В. Н. Каразіна. Відділ рідкісних видань і рукописів 
 

Вернадський В. І. 
Генріх IV, король Франції 

Грінченко Борис Дмитрович  
Катерина II 
Костомаров М. 

Коцюбинський М. М. 
Куліш П. О. 

Людовик XIV, король Франції 
Людовик XV, король Франції 

Людовик XVI, король Франції 
Мазепа І. 

Мечников І. І. 
Могила П. 

Наполеон Бонапарт 
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Олександр I 

Павло I 
Франко І. Я. 

Ціолковський К. Е. 
 

Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького. Відділ рідкісних видань і 
рукописів 
 
Блок О. 

Пушкін О. 
Тургенєв І. 

 

Національний музей історії України 
 
Анна Іоаннівна 

Апостол Д. 
Брюховецький І. 

Дорошенко П. 
Єлизавета Петрівна 

Катерина II 
Мазепа І. 

Микола II 
Олександр I 

Олексій Михайлович 
Павло I 

Петро I 
Розумовський К. 

Сигізмунд I 
Сигізмунд II Август 

Хмельницький Ю. 
Ян III Собеський 

 

Національний музей літератури України 
Кулiш П. О. 
Старицький М. П. 

Стефаник В. С. 
Українка Леся 
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Шевченко Т. Г. 

 

Національний музей Тараса Шевченка 
Шевченко Т. Г. 
 

Дніпропетровський історичний музей ім. Д. І. Яворницького 
 

Анни Іоанівна 
Апостол Д. 

Грушевський М. С. 
Коцюбинський М. М. 

Кримський А. Ю. 
Кропивницький М. Л. 

Лисенко М. В. 
Потебня О. О. 

Рєпін І. Ю. 
Розумовський К. 

Самойлович І. 
Скоропадський І. 

 

Дім-музей А. П. Чехова в Ялті 
Чехов А. П. 
 

Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові 
Крушельницька С. А. 

 

Львівський літературно-меморіальний музей Івана Франка 
Франко І. 
 

Літературна Херсонщина. Літературний відділ Херсонського обласного краєзнавчого 
музею 
Роллан Р. 
Солженіцин О. 

 

Чернігівський обласний історичний музейімені В. В. Тарновського 
Гоголь М. В. 
Єлизавета Олексіївна 
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Катерина ІІ 

Костомаров М. І. 
Коцюбинський М. М. 

Куліш П. О. 
Мазепа І. 

Нечуй-Левицький І. С. 
Олександр І 

Острозьський К. 
Петро І 

Пулюй І. П. 
Шевченко Т. Г. 

 

Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник М. М. Коцюбинського 
Грушевський М. С. 
Коцюбинський М. М. 

Лисенко М. В. 
Українка Леся 

Франко І. Я. 
 


