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Готуємось до Зно-2012. персоналії
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Алімпій Печерський                                            3
Антонович Володимир Боніфатійович                    3
Антонов-Овсієнко Володимир Олександрович        3
Апостол Данило Павлович                                    3
Бандера Степан Андрійович                                  3
Бачинський Юліан Олександрович                        4
Березовський Максим Созонтович                        4
Боберський Іван                                                  4
Бобринський Георгій Олександрович                    4
Бобринський Олексій Олександрович                    4
Богун Іван Теодорович                                        4
Борецький Іов                                                    5
Бойчук Михайло Львович                                    5
Брюховецький Іван Мартинович                            5
Вагилевич Іван Миколайович                                5
Васильківський Сергій Іванович                            6
Вітовський Дмитро                                              6
Виговський Іван Остапович                                  6
Винниченко Володимир Кирилович                      6
Вишневецький Дмитро                                        7
Волобуєв (Артемов) Михайло Симонович              7
Володимир І Святославич                                    7
Володимир ІІ Всеволодович Мономах                    8
Волошин Августин Іванович                                  8
Головацький Яків Федорович                                8
Гончар Олесь (Олександр) Терентійович                8
Горська Алла Олександрівна                                9
Грінченко Борис Дмитрович                                9
Григорович-Барський Іван Григорович                  9
Грушевський Михайло Сергійович                        9
Гулак Микола Іванович                                        9
Гулак-Артемовський Петро Петрович                  10
Гулак-Артемовський Семен Степанович                10
Данило Романович Галицький                            10
Дзюба Іван Михайлович                                    10
Довженко Олександр Петрович                          10
Донцов Дмитро                                                11
Дорошенко Дмитро Іванович                              12
Дорошенко Петро Дорофійович                          12
Драгоманов Михайло Петрович                          12
Драч Іван Федорович                                        13
Дрогобич Юрій                                                13
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Зверніть увагу!!!
Враховуючи значний попит  

на журнал № 2–3 (282–283) за 2012 р  
«Пам’ятки архітектури та образотворчого 
мистецтва, обов’язкові для розпізнавання 

абітурієнтами (відповідно до програми  
ЗНО–2012 з історії України)», видавництво 

віддрукувало додатковий тираж. 
Звертайтесь до регіональних  

представників вГ «основа»
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Єфремов Сергій Олександрович                                 13
Заболотний Данило Кирилович                                  13
Заньковецька Марія Костянтинівна                             13
Івашко Володимир Антонович                                   13
Ігор                                                                        14
Іларіон                                                                   14
Каганович Лазар Мойсейович                                    14
Калнишевський Петро Іванович                                 14
Каразін Василь Назарович                                         14
Карпенко-Карий (Тобілевич) Іван Карпович                 14
Квітка-Основ’яненко Григорій Федорович                   14
Кириченко Олексій Іларіонович                                 15
Кирпоніс Михайло Петрович                                     15
Кобилиця Лук’ян                                                      16
Ковпак Сидір Артемович                                           16
Коновалець Євген Михайлович                                  16
Костенко Ліна Василівна                                           16
Костомаров Микола Іванович                                    16
Косіор Станіслав Вікентійович                                    17
Коцюбинський Юрій Михайлович                               17
Котляревський Іван Петрович                                    17
Кравчук Леонід Макарович                                       17
Кримський Агатангел Юхимович                                                18
Кропивницький Марко Лукич                                    18
Крушельницька Соломія Амвросіївна                          18
Куліш Пантелеймон Олександрович                            18
Курбас Лесь                                                             18
Кучма Леонід Данилович                                           19
Левицький Євген Йосипович                                     19
Левицький Кость Антонович                                      19
Леонтович Микола Дмитрович                                   19
Липинський В’ячеслав Казимирович                           20
Лисенко Микола Віталійович                                     20
Лук’яненко Левко Григорович                                    20
Мазепа Іван Степанович                                            20
Максимович Михайло Олександрович                        21
Мануїльський Дмитро Захарович                               21
Марченко Валерій Веніамінович                                 21
Махно Нестор Іванович                                             21
Мельник Андрій Атанасович                                      22
Мечников Ілля Ілліч                                                  22
Міхновський Микола Іванович                                   22
Многогрішний Дем’ян Гнатович                                  23
Могила Петро Симеонович                                        23
Могильницький Іван                                                 23
Нестор                                                                   23
Олег                                                                       23
Ольга                                                                     24
Орлик Пилип                                                           24
Остроградський Михайло Васильович                         24
Острозький Костянтин (Василь)  
Костянтинович                                                         24
Острозький Костянтин Іванович                                 24
Павлик Михайло Іванович                                         24
Параджанов Сергій Йосипович                                  25
Петлюра Симон Васильович                                       26
Петрушевич Євген Омелянович                                 26
Пимоненко Микола Корнилович                                26
Полуботок Павло Леонтійович                                   26

Постишев Павло Петрович                                        26
Потій Іпатій                                                             27
Прокопович Феофан                                                 27
Раковський Християн Георгійович                              27
Розумовський Кирило Григорович                              27
Роман Мстиславович                                                27
Романюк Василь Омелянович                                     28
Руденко Микола Данилович                                       28
Сабуров Олександр Миколайович                              28
Сагайдачний Петро Кононович                                  28
Садовський (Тобілевич) Микола Карпович                   29
Самойлович Іван Самійлович                                     29
Сверстюк Євген Олександрович                                 29
Світличний Іван Олексійович                                     29
Святослав Ігоревич                                                   29
Сірко Іван Дмитрович                                               30
Симоненко Василь Андрійович                                  30
Сковорода Григорій Савич                                         30
Скоропадський Іван Ілліч                                                               30
Скоропадський Павло Петрович                                 30
Скрипник Микола Олексійович                                  31
Смотрицький Герасим Данилович                               31
Сліпий Йосип                                                           31
Смотрицький Мелетій Герасимович                            31
Сталін (Джугашвілі) Йосиф Віссаріонович                     32
Стаханов Олексій Григорович                                     32
Стус Василь Семенович                                             32
Теліга Олена Іванівна                                                32
Тетеря (Моржковський, Мошковський)  
Павло Іванович                                                        32
Тимошенко Семен Костянтинович                               32
Трильовський Кирило Йосипович                               33
Українка Леся (Косач Лариса Петрівна)                        33
Тютюнник Юрій Йосипович                                       33
Федорович (Федоров) Іван                                        33
Федоров Олексій Федорович                                     34
Франко Іван Якович                                                  34
Хаджі Гірей                                                             34
Хвильовий (Фітільов) Микола Григорович                   34
Хмельницький Богдан-Зиновій Михайлович                 34
Хмельницький Юрій Богданович                                35
Чикаленко Євген Харламович                                    35
Чорновіл В’ячеслав Максимович                                35
Чубинський Павло Платонович                                  36
Шашкевич Маркіян Семенович                                   36
Шевченко Тарас Григорович                                      36
Шелест Петро Юхимович                                           37
Шептицький Андрей                                                 37
Шумський Олександр Якович                                     37
Шухевич Роман                                                        37
Щербицький Володимир Васильович                          37
Юра Гнат Петрович                                                   38
Юрій І Львович                                                        38
Юрій ІІ Болеслав Тройденович                                   38
Ющенко Віктор Андрійович                                       38
Яворницький Дмитро Іванович                                  39
Янукович Віктор Федорович                                      39
Ярослав Володимирович Мудрий                               39
Ярослав Осмомисл                                                   39
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Алімпій Печерський (бл. 1050–1114) — київський 
мозаїст, живописець, монах Києво-Печерського мо-
настиря. Брав участь в оздобленні Успенського со-
бору Києво-Печерської лаври та Михайлівського 
Золотоверхого собору в Києві. 

Антонович Володимир Боніфатійович (~1830 
(1834)–1908) — видатний український історик, 
ар хеолог, етнограф. Один з організаторів і голова 
Київської громади, належав до т. зв. хлопоманів. 
Майже півстоліття перебував на чолі українсько-
го громадсько-політичного життя: був головним 
редактором Тимчасової комісії для розгляду дав-
ніх актів у Києві, очолював Історичне товариство 
Нестора-літописця при Київському університеті. 
Створив київську школу істориків до складу якої 
входили Д. Багалій, М. Грушевський, П. Голубов-
ський та ін. 

Антонов-Овсієнко Володимир Олександрович 
(1883–1938) — революціонер, радянський держав-
ний і військовий діяч. Із 1905 р. бере участь у рево-
люційній діяльності, 1906 р. засуджений до страти 
за підготовку збройного виступу, яку було замінено 
20-річною каторгою. Один із керівників Жовтневої 
революції 1917 р., у роки Громадянської війни керу-
вав військами у боротьбі проти отамана О. Каледіна 
та Української Центральної Ради. У березні–травні 
1918 р. обіймав посаду народного секретаря з вій-
ськових питань УСРР, верховного головнокоманду-
вача революційних військ України, у 1919 р. — ко-
мандувач Українського фронту. Із 1924 р. перебував 
на дипломатичній роботі. 1937 року заарештований 
за сфабрикованою справою та страчений. 

Апостол Данило Павлович (1654–1734) — вій-
ськовий та державний діяч, гетьман Лівобережної 

України протягом 1727–1734 рр. Обирався га-
дяцьким і миргородським полковником, наказним 
гетьманом. В умовах обмеження автономних прав 
України з боку російського уряду дбав про впоряд-
кування державного життя Гетьманщини. Провів 
генеральне слідство з використання рангових зе-
мель; реорганізував фінансову систему; видав «Ін-
струкцію українським судам» про встановлення 
порядку апеляції у судових справах, захищав ін-
тереси українських купців; обмежив кількість ро-
сіян у своїй адміністрації та заборонив їм купувати 
землі в Україні; домігся заснування 1734 р. Нової 
Січі та повернення козаків, які з 1708 р. мешкали 
на території Кримського ханства. 

Бандера Степан Андрійович (1909–1959) — укра-
їнський політичний діяч, один з лідерів україн-
ського національно-визвольного руху. Народився 
на Станіславщині в родині греко-католицького свя-
щеника. Був членом Української військової органі-
зації, групи Української націоналістичної молоді. 
1929 року вступив до Організації українських наці-
оналістів, з червня 1933 р. — крайовий провідник 
ОУН на західноукраїнських землях. Брав участь 
у підготовці та проведенні замахів на державних 
діячів СРСР та Польщі. Бандера був засуджений до 
страти, яку згодом польський суд замінив на довіч-
не ув’язнення. Із початком Другої світової війни 
С. Бандера був звільнений із в’язниці. 1940 року 
він очолив радикальну течію в ОУН, яка протисто-
яла поміркованому напрямку в ОУН, лідером якої 
був А. Мельник. Після нападу Німеччини на Радян-
ський Союз С. Бандера розпочав активну боротьбу 
за відновлення української державності. 30 червня 
1941 р., після вступу німців до Львова, ОУН під 

Антонович В. Б.�� Апостол Данило��Алімпій Печерський�� Антонов-Овсієнко В.  О. ��

ГотУємось до зно–2012. персоналії
Харківська Н. І., Івакін О. О.
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проводом Бандери на урочистих зборах проголо-
сила відновлення Української Держави на чолі 
з Я. Стецьком. За відмову скасувати Акт відновлен-
ня Української держави Бандера був ув’язнений 
німцями в концентраційному таборі Заксенхаузен. 
У 1944 р. він був звільнений союзними військами, 
жив в еміграції. 15 жовтня 1959 р. С. Бандера був 
убитий у Мюнхені агентом КДБ Б. Сташинським. 

Бачинський Юліан Олександрович (1870–1940) — 
громадcький і політичний діяч, публіцист. На-
родився в с. Новосілка (сучасної Тернопільської 
області). Навчався у Львівському та Берлінсько-
му університетах. Один із засновників Русько-
української радикальної партії та Української 
соціал-демократичної партії, головою якої був до 
1914 р. Автор праці «Україна irredenta», у якій об-
ґрунтував необхідність створення Української не-
залежної держави. Наприкінці 1933 р. приїхав до 
Харкова. У листопаді 1934 р. був заарештований. 
Загинув у концтаборі. 

Березовський Максим Созонтович (1745–1777) — 
композитор. Народився на Сумщині, вчився у Ки-
ївській академії, у 13 років був запрошений до 
придворної капели в Петербурзі. Упродовж 1765–
1774 рр. жив і навчався в Італії, де склав іспит на 
звання академіка Болонської філармонічної акаде-
мії. Після повернення до Петербурга потрапив у не-
стерпні умови і покінчив життя самогубством. На-
писав опери «Демофонт», «Іфігенія» та ряд інших 
музичних творів. Березовський відіграв важливу 
роль у становленні української та російської кла-
сичної музики. 

Боберський Іван (1873–1947) — педагог, перший 
популяризатор української фізичної культури як 
засобу пробудження національної свідомості наро-
ду. Народився в селі Доброгостів (сучасна Львівська 
область). Закінчив Львівський університет, продо-
вжив навчання в Австрії. Із 1900 р.— учитель Ака-
демічної гімназії у Львові, у 1908–1914 рр. — голова 

спортивного товариства «Сокіл». У роки Першої сві-
тової війни — скарбник легіону Українськиї січових 
стрільців, 1918 р. — голова відділу преси Державно-
го секретаріату ЗУНР, 1920 р. — на дипломатичній 
роботі у США та Канаді. Із 1932 р. жив у Югославії. 

Бобринський Георгій Олександрович (1863–
1928) — граф, генерал-ад’ютант російської армії. 
У жовтні 1914 р. був призначений генерал-губер-
натором на окупованій російйськими військами Га-
личині. Заборонив діяльність українських громад-
ських організацій, здійснював русифікацію освіти 
у краї, сприяв поширенню православ’я. 

Бобринський Олексій Олександрович (1852–
1927) — археолог та політичний діяч, цукро-
заводчик, мав в Україні 5 цукроварень. Народився 
в Санкт-Петербурзі. Починаючи з 1879 року здій-
снив власним коштом розкопки близько 1000 мо-
гил і селищ, переважно поблизу містечка Сміла на 
Київщині та в Криму, результати яких опублікував 
у тритомнику «О курганах близ местечка Смелы», 
«Херсонес Таврический», «Киевская миниатюра» та 
ін. Винайдені речі О. Боберський передав Київсько-
му міському музею. Із 1886 р. очолив Імператорську 
археологічну комісію, 1889 р. — віце-президент 
Петербурзької Академії мистецтва, 1912 р. — сена-
тором, член Державної думи від Київської губернії. 
Із 1919 р. проживає в еміграції в Німеччині, Туреч-
чині, помер у м. Грас (Франція). 

Богун Іван Теодорович (р. н. невід. — 1664) — ви-
датний український військовий та державний діяч; 
подільський, вінницький полковник. Походив 
з української шляхти. Брав участь у повстаннях 
1637–1638 рр., у всіх битвах Визвольної війни під 
проводом Б. Хмельницького. Особливо відзначився 
у Берестецькій битві 1651 р., коли після втечі та-
тар, що полонили Б. Хмельницького, був обраний 
наказним гетьманом, організував оборону козаць-
кого табору, а згодом зумів вивести військо з поль-
ського оточення. Відмовився присягнути на вірність 

Бачинський Ю. О.�� Боберський І.��Бандера С. А.�� Березовський М. С.��
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московському царю в січні 1654 р., виступаючи за 
збереження української державності. 1658 р. брав 
участь у придушенні повстання Пушкаря і Бара-
баша; перебував в ув’язненні, згодом — на службі 
у польського короля. Звинувачений у підготовці по-
встання був страчений поляками поблизу Новгород-
Сіверського. 

Бойчук Михайло Львович (1882–1937) — худож-
ник-монументаліст. Народився на Тернопільщині. 
Навчався у Віденській Академії мистецтв, продов-
жив освіту у Краківській та Мюнхенській акаде-
міях, вдосконалював свою майстерність в Італії. 
М. Бойчук очолив групу молодих художників, що 
ставила на меті відродити візантійське мистецтво 
на українському ґрунті. Художник багато часу при-
святив реставраційній роботі в Національному му-
зеї у Львові. Був одним із засновників Української 
Академії мистецтв у 1917 р., став професором май-
стерні монументального живопису. Із 1924 р. — 
професор Київського художнього інституту. Ство-
рив школу художників-монументалістів, так зва-
них «бойчукістів». Репресований 1937 року. 

Борецький Іов (р. н. невід. — 1631) — церковний, 
політичний та культурно-освітній діяч. Походив із 
шляхетної родини з Галичини. Був ректором Львів-
ської братської, з 1615 р. — Київської братської 
шкіл. 1620 р. єрусалимський патріарх Феофан за 
сприяння гетьмана П. Сагайдачного висвятив І. Бо-
рецького київським православним митрополитом. 

Брюховецький Іван Мартинович (р. н. не-
від. — 1668) — гетьман Лівобережної України 
у 1663–1668 рр. Народився на Полтавщині. Упро-
довж 1661–1663 рр. — кошовий отаман. 1663 р. на 
Чорній Раді у Ніжині селяни, міщани та запорожці 
обрали його гетьманом Лівобережної України. Про-
водив відверто промосковську політику, уклавши 
Батуринські (1663 р.), а згодом Московські (1665 р.) 
статті, які посилювали адміністративну та фінан-
сову залежність Гетьманщини від Московського 

царства. Збільшив кількість російських військ 
в українських містах, утримання яких здійсню-
валося місцевим коштом; царські воєводи почали 
самі збирати кошти до царської казни. 1666 р. було 
проведено перепис населення Лівобережжя з ме-
тою визначення розмірів оподаткування. Все це, 
а також укладення між Польщею та Московською 
державою Андрусівського перемир’я призвело до 
виступів проти московських залог у містах. Брюхо-
вецький поділяв це невдоволення й 1668 р. очолив 
повстання проти московської влади. Проти І. Брю-
ховецького виступили лівобережні козаки, які схо-
пили і стратили його. 

Вагилевич Іван Миколайович (1811–1866) — 
український громадський діяч, фольклорист. На-
родився на Станіславщині в родині священика. 
Закінчив Львівську духовну семінарію. У 30-х рр. 
брав участь у заснуванні та діяльності демократич-
ної просвітницької організації «Руська трійця», 
у випуску 1837 р. першого українського часопису 
«Русалка Дністровая»; переклав українською мо-
вою «Слово о полку Ігоревім». Під час революції 
1848–1849 рр. стає прихильником ідеї польсько-
українського союзу під зверхністю Польщі. 

Бобринський О. О.�� Бойчук М. Л.��Бобринський Г. О.�� Богун Іван��

Борецький Іов�� Брюховецький І. М.��
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Васильківський Сергій Іванович (1854–1917) — 
видатний український живописець. Народився на 
Харківщині. Малярству навчався в Петербурзькій 
Академії мистецтв, у Франції, Італії, Великобри-
танії. Після повернення до Харкова стає провідним 
членом Українського архітектурно-мистецького то-
вариства, яке відіграло значну роль у мистецькому 
житті Слобідської України. Більшість творів Ва-
сильківського оспівували героїчне минуле україн-
ського народу («Сутичка запорожців з татарами», 
«Козак в степу», «Запорожець на розвідці»). Значне 
місце в його творчості посідають українські пейза-
жі («Козача левада», «Дніпровські плавні») та ін. 

Вітовський Дмитро (1887–1919) — визначний 
український військовий і державний діяч, полков-
ник УГА. Народився в с. Медуха (сучасна Івано-
Франківська обл.). Закінчив правничий факультет 
Львівського університету, юридичний факультет 
Краківського університету. У роки Першої світо-
вої війни — сотник Легіону Українських січових 
стрільців, учасник боїв на російському фронті у Кар-
патах і на Поділлі, визначний ідеолог галицького 
стрілецтва. Восени 1918 р. став організатором і ке-
рівником Листопадової національно-демократичної 
революції в Галичині, першим командиром УГА, 
Державним секретарем з військових справ уряду 
ЗУНР. 1919 р. ініціював об’єднання з УНР, пред-
ставляв ЗУНР на Паризькій мирній конференції. 
Загинув у авіакатастрофі. 

Виговський Іван Остапович (р. н. невід. — 1664) — 
видатний український державний, політичний та вій-
ськовий діяч, гетьман Війська Запорозького у 1657–
1659 рр. Народився в шляхетській родині на Київщи-
ні, закінчив Києво-Могилянський колегіум. Служив 
юристом, намісником старости Луцька, у польському 
війську. 1648 р., під час битви під Жовтими Водами 
потрапив у полон до татар, з якого його викупив геть-
ман Б. Хмельницький. Невдовзі Виговського було 
призначено генеральним писарем, він стає довіреною 

особою гетьмана у міжнародних справах. По смер-
ті Б. Хмельницького 1657 р. Виговського обирають 
гетьманом. Продовжуючи політику Б. Хмельницько-
го, він відстоював державну незалежність Гетьман-
щини. Уклав угоди зі Швецією, відновив союз із Кри-
мом. Московський уряд, невдоволений незалежною 
політикою гетьмана, спровокував проти нього виступ 
селян, козаків на чолі з полтавським полковником 
М. Пушкарем і запорозьким кошовим Я. Барабашем. 
Боротьба із заколотниками, загроза агресії з боку 
Московщини змусили Виговського укласти 1658 р. 
Гадяцький договір з Польщею. У відповідь 150-ти-
сячна армія росіян під керівництвом Трубецького ру-
шила на Україну. 1659 р. під Конотопом українська 
армія під проводом Виговського повністю знищила 
російські війська. Промосковська козацька старши-
на виступила проти гетьмана, їй на підтримку знову 
прийшла російська армія. За цих умов Виговський 
склав булаву і виїхав до Польщі, де був призначений 
Київським воєводою і отримав Барське та Люблін-
ське староства. За наклепом був звинувачений у зраді 
і розстріляний поляками. 

Винниченко Володимир Кирилович (1880–1951) — 
видатний український громадсько-політичний та 
державний діяч, визначний письменник, драма-
тург. Народився на Херсонщині, після закінчення 
гімназії вступив до Київського університету, де од-
разу включився до українського визвольного руху, 
ставши членом Київської громади. 1900 р. брав 
участь у створенні Революційної української пар-
тії, 1904 р. увійшов до складу Української соціал-
демократичної робітничої партії. Після створення 
1917 р. Української Центральної Ради В. Винничен-
ка обирають заступником голови Центральної Ради 
М. Грушевського. З 16 червня 1917 р. він очолює 
перший український уряд — Генеральний Секрета-
ріат. Був автором чотирьох Універсалів Централь-
ної Ради. У січні 1918 р. через партійні суперечки 
подає у відставку. За часів гетьманату Винниченко 

Васильківський С. І.��Вагилевич І. М.�� Виговський Іван��Вітовський Д.��
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очолював опозиційну організацію «Український на-
ціональний союз», брав участь у повстанні проти 
П. П. Скоропадського. У листопаді 1918 р. Винни-
ченка обрали головою Директорії. Через суперечки 
між членами Директорії вийшлов з її складу і виїхав 
до Австрії, де створив закордонну групу Української 
комуністичної партії. 1920 р. Винниченко приїхав 
до України, щоб обговорити з урядом умови свого 
повернення, але оскільки його не влаштували умови 
співпраці з більшовиками, він назавжди залишив 
Україну й оселився у Франції. У роки Другої світо-
вої війни був заарештований німцями й ув’язнений 
у концтаборі. Автор роману «Записки Кирпатого 
Мефістофеля», п’єс «Щаблі життя», «Чужі люди», 
драми «Чорна Пантера та Білий Медвідь», спогадів 
«Відродження нації» та ін. 

Вишневецький Дмитро (1516 — 1563) — україн-
ський князь, якого було обрано першим козацьким 
гетьманом. Походив з литовської родини Гедимі-
новичів. У 1550–1553 рр. — Черкаський та Канів-
ський староста. У першій половині 50-х рр. ХVI ст. 
збудував на о. Мала Хортиця першу Запорозьку 
Січ, яка стала центром згуртування сил для бо-
ротьби з татарами. Здобув турецьку фортецю Іслам-
Кермен, здійснив вдалий похід у Крим. Під час по-
ходу в Молдавію зазнав поразки, потрапив у полон 
до турецького султана. Після жорстоких катувань 
був скинутий на гаки, на яких і помер. Події з жит-
тя Вишневецького було покладено в основу народ-
ної думи про Байду. 

Волобуєв (Артемов) Михайло Симонович (1903–
1972) — харківський вчений-економіст, який 
1928 р. у журналі «Більшовик України» надруку-
вав статтю «До проблеми української економіки» 
і ще низку публикацій, де доводив, що економі-
ка України за своїм характером була й залиша-
ється колоніальною, забезпечуючи в першу чергу 
інте реси російської економіки. Обґрунтував дум-
ку про те, що Україна має свої шляхи розвитку, 

мусить готуватися до вступу у світове господарство. 
1933 року був заарештований і засуджений до 5 ро-
ків таборів. Під час війни з нацистською Німеччи-
ною був розвідником. По війні працював виклада-
чем фінансово-еко номічного інституту у Ростові-
на-Дону. 1957 року був реабілітований і переїхав до 
Донецька, де викладав у торговому інституті. 

Володимир І Святославич (Святий, Великий, Чер-
воне Сонечко) (р. н. невід. — 1015) — визнач ний 
державний діяч доби Київської Русі. Син Святосла-
ва Ігоровеча, у 969–978 рр. — князював у Новгоро-
ді. З 980 р. — став великим князем київським. Дбав 
про розширення і зміцнення кордонів Русі, приєд-
нав Закарпатську Русь і Тмутороканське князівство. 
Провів адміністративну та військову реформи, які 
обмежили владу місцевих князів і посилили владу 

Винниченко В. К.�� Волобуєв (Артемов) М. С.��Вишневецький Дмитро�� Володимир І Святославич��
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київського князя. З метою подальшого зміцнення 
держави у 988 р. запровадив християнство як дер-
жавну релігію Київської Русі. За часів Володимира 
Великого Київська Русь досягла значної могутнос-
ті. По смерті князя Володимира було канонізовано 
церквою. 

Володимир ІІ Всеволодович Мономах (1053–
1125) — видатний державний і політичний діяч 
Київської Русі, у 1113–1125 рр. великий князь 
київський, полководець і письменник. Був Перея-
славським князем, виступав за припинення кня-
зівських усобиць, згуртування сил для боротьби 
з половцями. У 1097 р. став ініціатором проведен-
ня Любецького з’їзду князів, що ставив на меті ор-
ганізацію спільних походів князів проти половців. 
Запрошений на князювання на київський престол 
під час повстання в Києві 1113 р. Видав ряд зако-
нів («Статут Володимира Святославовича»), у яких 
було скасовано холопство за борги й обмежено 
лихварські проценти на позики. Мономах тимча-
сово об’єднав під своєю владою більшу частину зе-
мель Київської держави, що дозволило припинити 
князівські усобиці. Автор «Повчання дітям», де 
за судив усобиці та закликав до єдності всі руські 
землі. 

Волошин Августин Іванович (1874–1945) — ви-
значний український громадсько-політичний і дер-
жавний діяч. Народився на Закарпатті у родині 
священика. Закінчив богословську семінарію, тео-
логічний факультет Будапештського університету, 
там же — Вищу педагогічну школу. Здобув звання 
професора математики й фізики. Вчителював, зго-
дом став директором учительської семінарії в Ужго-
роді. Одночасно вів активну громадсько-політичну 
роботу: став співзасновником Руської Народної 
Ради Закарпаття, Християнсько-народної партії, 
був обраний депутатом чехословацького парламен-
ту. Після надання 26 жовтня 1938 р. чехословаць-
кою владою автономії Карпатській Україні стає її 

прем’єр-міністром. Перший з’їзд щойно обраного 
сейму проголосив незалежність Карпатської Укра-
їни, прийняв її Конституцію. Президентом цієї 
держави було обрано А. Волошина. Після окупації 
Угорщиною Карпатської України А. Волошин ра-
зом із членами свого уряду емігрував. У Празі він 
працював викладачем, а згодом — ректором Україн-
ського Вільного університету. Автор численних пе-
дагогічних праць і драматичних творів. 1945 року 
був заарештований радянською контррозвідкою 
і помер у в’язниці. 2002 року за вичзначну особис-
ту роль за утвердження української державності 
посмертно удостоєний звання Герой України. 

Головацький Яків Федорович (1814–1888) — укра-
їнський поет, етнограф, педагог. Професор, згодом 
ректор Львівського університету. Один із засновни-
ків «Руської трійці», брав участь у підготовці та ви-
данні альманаху «Руська трійця». Згодом пере йшов 
на позиції москвофільства і переїхав до Росії. 

Гончар Олесь (Олександр) Терентійович (1918–
1995) — письменник, громадський діяч. Народився 
в с. Сухе на Полтавщині, навчався у Харківському 
університеті. 1941 року добровільно пішов на фронт 
у складі Харківського студентського батальйону. 
1946 року закінчив Дніпропетровський університет. 
Протягом 1959–1971 рр. був головою Спілки пись-
менників України. Автор трилогії «Прапороносці», 
у якій оспівував подвиг народу в роки Великої Віт-
чизняної війни. У романах «Тронка», «Циклон», 
«Берег любові», «Твоя зоря» викривав культ особи 
та виклав власне бачення шляхів розвитку сучасної 
цивілізації. У романі «Собор» розглянув проблеми 
збереження історико-культурної спадщини укра-
їнського народу. О. Гончар був одним з ініціаторів 
увічнення історії українського козацтва, опіку-
вався поширенням та популяризацією української 
мови, активно виступав проти політики русифіка-
ції. У роки перебудови підтримав створення Народ-
ного руху України. Помер у Києві. 

Волошин А. І.�� Головацький Я. Ф.�� Гончар Олесь��Володимир ІІ Мономах��
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Горська Алла Олександрівна (1929–1970) — відо-
ма українська художниця, учасник правозахисного 
руху. Народилася в Ялті, під час війни пережила 
блокаду Ленінграда. Навчалася в художньому ін-
ституті в Києві. У 1961–1965 рр. разом з В. Стусом, 
В. Симоненком, І. Світличним була організатором 
та активним членом Клубу творчої молоді в Києві, 
за що зазнала переслідувань. Вітраж вестибюля Ки-
ївського університету, присвячений Т. Шевченку, 
автором якого була А. Горська, 1964 р. був знище-
ний за наказом влади, сама вона була виключена зі 
Спілки художників. 1968 р. поставила свій підпис 
під листом-протестом 139 діячів науки і культури 
до керівників СРСР у зв’язку з незаконними аре-
штами та закритими судами над дисидентами. Тра-
гічно загинула за нез’ясованих обставин у Василь-
кові біля Києва. 

Грінченко Борис Дмитрович (1863–1910) — ви-
датний український письменник, громадсько-по лі-
тичний діяч, учений-мовознавець. Народився в ро-
дині дрібного поміщика на Харківщині. Після за-
кінчення реального училища працював учителем. 
1892 р. взяв участь у заснуванні Братства тарасівців, 
1904 р. був серед організаторів Української радикаль-
ної партії, стояв на чолі київської «Просвіти». Упро-
довж 1907–1909 рр. упорядкував і видав «Словарь 
української мови», у його письменницькій спадщині 
близько 50 оповідань. Написав шкільні підручники: 
«Українська граматика», «Рідне слово». 

Григорович-Барський Іван Григорович (1713–
1785) — видатний архітектор, представник укра-
їнського барокко. Навчався в Києво-Могилянській 
академії. Побудував міський водогін на київському 
Подолі з павільйоном-фонтаном «Феліціан», над-
брамну церкву Кирилівського монастиря, церк-
ви — Покровську та Миколи Набережного на По-
долі, будинок бурси Києво-Могилянської академії. 
Разом з А. Квасовим споруджував Трьохсвятитель-
ський собор у Лемешах (Чернігівська обл.). 

Грушевський Михайло Сергійович (1866–1934) — 
видатний історик, визначний політичний і держав-
ний діяч. Народився в м. Холм у родині педагога. 
Закінчив гімназію у Тифлісі, згодом навчався у Ки-
ївському університеті. Захистивши дисертацію, здо-
був ступінь магістра. Грушевський одразу ж вклю-
чився в діяльність Київської Громади. 1894 року 
переїхав до Львова, де очолив щойно створену ка-
федру української історії Львівського університету. 
Невдовзі Грушевський став на чолі Наукового това-
риства ім. Т. Шевченка, протягом 18 років редагу-
вав «Записки наукового товариства ім. Т. Шевчен-
ка», почав видання своєї монументальної 10-томної 
роботи «Історія України-Руси». 1899 р. у Львові 
став одним із співзасновників Української демо-
кратичної партії. Повернувшись до Києва, 1907 р. 
організував й очолив Українське наукове това-
риство, 1908 р. був обраний головою Товариства 
українських поступовців, яке об’єднало більшість 
українських партій. На початку Першої світової 
вій ни був заарештований за підозрою у шпигунстві 
на користь Австрії, засуджений російським урядом 
на заслання. 7 березня 1917 р. Грушевський був 
обраний головою Центральної Ради, яка підтриму-
вала шлях від автономізму до визнання необхід-
ності проголошення повної незалежності України. 
За часів Гетьманату виїхав за кордон і повернувся 
в Україну в 1923 р. Був обраний академіком ВУАН, 
згодом — академіком АН СРСР. 1931 року його за-
арештувало ДПУ, звинувачуючи у керівництві ор-
ганізацією «Український національний центр». 
Після звільнення змушений був працювати в Моск-
ві. Помер у Кисловодську. 

Гулак Микола Іванович (1821–1899) — громадсько-
політичний діяч, педагог, учений. Походив з дав-
нього козацького роду на Полтавщині. Закінчив 
Дерптський університет, здобув ступінь кандидата 
правознавства. Упродовж 1845–1847 рр. працював 
у Києві в канцелярії генерал-губернатора. У грудні 

Горська А. О.�� Грушевський М. С.��Грінченко Б. Д.�� Григорович-Барський І. Г.��
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1845 р. — січні 1846 р. брав участь у діяльності 
Кирило-Мефодіївського братства. Арештований 
1847 р., перебував в ув’язненні у Шліссельбурзькій 
фортеці. Після звільнення 1850 р. працював викла-
дачем.

Гулак-Артемовський Петро Петрович (1790–
1865) — український письменник та діяч у галузі 
освіти та культури. Протягом 1841–1849 рр. був 
ректором Харківського університету, автор байки 
«Пан та собака», балад, ліричних віршів. 

Гулак-Артемовський Семен Степанович (1813–
1873) — композитор, співак, драматичний артист, 
драматург. Народився на Черкащині в сім’ї свяще-
ника. Закінчив Київську духовну семінарію. Вока-
лу навчався в Петербурзі, Парижі, Італії. Співав на 
оперній сцені у Флоренції, після повернення до Росії 
працював солістом імператорської опери в Петербур-
зі, а також на сцені Великого театру в Моск ві. Гулак-
Артемовський 1862 р. написав першу українську 
лірико-комічну оперу «Запорожець за Дунаєм», сю-
жет якої композитору підказав історик М. Костома-
ров, українські пісні «Стоїть явір над водою» (при-
свячена Т. Шевченку, з яким автор дружив з 1838 р.), 
«Спать мені не хочеться» та ін. Захоплювався народ-
ною медициною, статистикою, уклав «Статистично-
географічні таблиці міст Російської імперії». 

Данило Романович Галицький (бл. 1201–1264) — 
видатний політичний діяч, полководець, галицько-
волинський князь. Старший син засновника 
Галицько-Волинської держави Романа Мстислави-
ча. Після його смерті 1205 р. разом з матір’ю і мо-
лодшим братом Васильком виїхав до Польщі, ря-
туючись від переслідувань галицьких бояр. Разом 
з іншими руськими князями 1223 р. брав участь 
у битві проти монголо-татар на р. Калці, пере-
міг німецьких рицарів під Дорогочином 1238 р., 
а 1245 р. — угорське військо. Остаточно відновив 
свою владу в Галичі лише 1238 р., а 1239 р. поши-
рив її на Київ. 1245 року змушений був відвідати 

Золоту Орду, щоб отримати ярлик на захоплене 
монголами Галицько-Волинське князівство. Одно-
часно вів переговори про створення коаліції євро-
пейських держав у боротьбі з Ордою, для чого при-
йняв у 1253 р. корону від папи Римського. Заснував 
міста Холм і Львів. Але досягти головної мети — 
позбутися зверхності ординського хана — не зміг. 

Дзюба Іван Михайлович (1931) — літературозна-
вець, академік НАН України, лауреат Державної 
премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка. Закінчив Донець-
кий педінститут, аспірантуру Інститут літератури 
АН УРСР. Один з лідерів покоління шістдесятни-
ків. За роботу «Інтернаціоналізм чи русифікація?», 
у якій І. Дзюба виступив проти політики русифіка-
ції, зазнав переслідувань, протягом 1972–1973 рр. 
перебував в ув’язненні. Ініціював створення й очо-
лював Республіканську асоціацію українознавців. 
Протягом 1992–1994 рр. обіймав посаду міністра 
культури України. Академік-секретар Відділен-
ня літератури, мови і мистецтвознавства НАН 
України. Голова Комітету з Національних премій 
ім. Т. Шевченка. 2001 р. був удостоєний звання Ге-
рой України із врученням ордена Держави, лауреат 
премії України ім. Т. Шевченка.

Довженко Олександр Петрович (1894–1956) — один 
із засновників українського кіномистецтва, письмен-
ник і художник, заслужений діяч мистецтв УРСР, 
народний артист РРФСР (1950 р.), лауреат Ленін-
ської, Державних премій СРСР. Народився 1894 р. 
в селянській родині на Чернігівщині. 1914 року 
закінчив Глухівський учительський інститут, на-
вчався в Київському комерційному інституті й Ака-
демії мистецтв. Працював на державній службі, був 
дипломатом, захоплювався живописом. У 1926 р. 
на Одеській кінофабриці зняв перші роботи — ко-
роткометражні кінокомедії «Вася-реформатор», 
«Ягідка кохання» та фільм «Сумка дипкур’єра», 
з 1936 р. — режисер Київської кіностудії. Довжен-
ко увійшов в історію українського та світового кіно 

Гулак М. І.�� Гулак-Артемовський П. П.�� Гулак-Артемовський С. С.�� Данило Галицький��
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як творець художніх фільмів «Арсенал», «Земля, 
«Іван», «Щорс», «Поема про море». Під час війни 
працював фронтовим кореспондентом, публіцист, 
кінорежисер. 1943 р. Й. Сталін особисто заборонив 
друкування повісті «Україна в огні», яку було ви-
знано антирадянською. У повоєнні роки працював 
викладачем, був професором Всесоюзного державно-
го інституту кінематографії у Москві. Літературну 
славу Довженкові принесла книга «Зачарована Дес-
на», видана після його смерті. Із 1995 р. встановлено 
Державну премію України ім. О. П. Довженка. 

Донцов Дмитро Іванович (1883–1973) — ви-
значний український публіцист, політичний 
діяч, літературний критик. Ідеолог українського 

націоналізму. Народився в м. Мелітополі, навчав-
ся в Петербурзькому та Віденському університетах. 
Належав до Революційної української партії й Укра-
їнської соціал-демократичної робітничої партії, за 
що двічі був заарештований царським урядом, зму-
шений емігрувати. Упродовж 1914–1918 рр. — го-
лова Союзу визволення України. Входив до складу 
гетьманського уряду. 1922 р. переїздить до Львова, 
де займається видавничою роботою. 1939 р. жив 
у еміграції у Німеччині, Чехословаччині, Франції. 
З 1947 р. оселився в Канаді, де викладав україн-
ську літературу в Монреальському університеті. 
Донцов — автор багатьох праць, у яких обґрунтова-
но необхідність політичної незалежності України, 

Дорошенко Д. І.��Дзюба І. М.�� Донцов Д. І.��Довженко О. П.��
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розробив ідейні засади українського націоналізму. 
Серед найважливіших праць — «Історія розвитку 
української державницької ідеї», «Націоналізм». 
Його ідеї мали значний вплив і стали ідеологічним 
обґрунтуванням діяльності ОУН. 

Дорошенко Дмитро Іванович (1882–1951) — іс-
торик, літературознавець, публіцист, бібліо-
граф, державний і політичний діяч. Виходець із 
козацько-гетьманського роду. 1909 р. закінчив Ки-
ївський університет. Був секретарем Українського 
наукового товариства в Києві, брав участь у робо-
ті НТШ. Активний учасник національного руху. 
З квітня 1917 р. — крайовий комісар Тимчасового 
уряду в Галичині. Член Української Цент ральної 
Ради, губернський комісар у Чернігові, в уряді 
П. Скоропадського — міністр закордонних справ. 
З кінця 1919 р. перебував в еміграції. Автор близь-
ко тисячі праць з історії України, української куль-
тури, літератури, церкви. 

Дорошенко Петро Дорофійович (1627–1698) — 
гетьман України протягом 1665–1676 рр. Народив-
ся в Чи гирині у козацькій родині. Активний учас-
ник Визвольної війни українського народу, один 
із найближчих соратників Б. Хмельницького і про-
довжувач його справи. Ставши гетьманом на Пра-
вобережжі, рішуче виступав проти умов Андрусів-
ського договору, який зафіксував розподіл України 
на Правобережну та Лівобережну. 1668 р. домігся 
обрання гетьманом «обох берегів Дніпра». В умовах 
спровокованої Запорожжям і сусідніми з Україною 
державами політичної боротьби пішов у березні 
1669 р. на прийняття турецького протекторату. 
Влітку 1672 р. взяв участь у поході турецької ар-
мії проти Польщі, але, невдоволений укладеним 
між Туреччиною і Польщею Бучацьким договором, 
який перекреслив його політичні плани, переорі-
єнтувався на Росію і Польщу. Склав гетьманські 
повноваження на користь І. Самойловича 1675 р. 
Протягом 1679–1692 рр. був воєводою у В’ятці. 

Драгоманов Михайло Петрович (1841–1895) — 
український громадсько-політичний діяч, літера-
турознавець, історик, письменник, драматург, пу-
бліцист, фольклорист, економіст, філософ. Похо-
див із збіднілої дворянської родини. За незалежні 
погляди був виключений з Полтавської гімназії. 
Закінчив історико-філологічний факультет Київ-
ського університету. 1870 р. захистив дисертацію. 
Одночасно був одним із найбільш активних діячів 
Південно-Західного відділу Російського геогра-
фічного товариства, «Старої громади». 1875 р. був 
звільнений з університету. З метою уникнення аре-
шту виїхав за кордон для організації видання жур-
налу «Громада». У Женеві познайомився із соціа-
лістичним ученням, заснував перший український 
гурток соціалістичного спрямування. Невдовзі 
Драгоманов пориває з громадівським рухом, члени 
якого були незадоволені його надто радикальними 
поглядами. Виїхав до Софійського університету, де 
став професором кафедри загальної історії та продо-
вжував активну громадсько-політичну діяльність. 
Драгоманов вважав себе соціалістом, але його со-
ціалізм мав етичний характер. Він був прихильни-
ком ідей демократизму та федералізму і намагався 
поєднати завдання українського визвольного руху 
з сучасним йому західноєвропейським ліберально-
демократичним і соціалістичним рухом. Майбут-
нє України бачив у складі федеративної держави, 
де національне питання можна було б розв’язати 
в межах культурної-національної автономії. Ідеа-
лом у розв’язанні цих проблем вважав Швейцарію, 
США, Англію. Наголошував, що втрата Україною 
своєї державності негативно вплинула на подальшу 
долю її народу, одночасно не вірив у можливість 
відновлення національної державності. Вважав за 
необхідне спрямувати український суспільний рух 
на боротьбу за демократизацію та федералізацію 
в рамках Російської та Австро-Угорської імперій. 
Помер і похований у Софії. 

Дорошенко Петро�� Драч І. Ф.��Драгоманов М. П.�� Дрогобич Юрій��
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Драч Іван Федорович (1936) — поет, критик, сце-
нарист, громадський діяч, народний депутат Украї-
ни. Народився в с. Теліжинці Тетіївського району на 
Київщині. По закінченні школи вчителював, всту-
пив до Київського університету, який не зміг закін-
чити через вільнодумство. Працював в редакції «Лі-
тературної газети», видав добірку віршів «Соняш-
ник», поему «Ніж у сонці». Закінчив вищі сценарні 
курси у Москві. Був обраний головою правління 
Спілки письменників України. За років перебудо-
ви був співорганізатором Народного руху України, 
1989–1992 рр. — член Центрального проводу НРУ, 
із 1992 року — голова Товариства «Україна-світ». 
Обирався депутатом Верховної Ради 1–4 скликань. 

Дрогобич Юрій (Юрій Котермак, Георгій з Русі, 
Юрій зі Львова) (бл. 1450–1494) — учений-ен цик-
лопедист, гуманіст, доктор медицини, ректор Бо-
лонського університету. Народився в Дрогобичі, 
навчався у Львові, згодом у Краківському універ-
ситеті. У Болонському університеті завершив осві-
ту і став доктором медицини і доктором філософії. 
Упродовж 1481–1482 рр. Ю. Дрогобич був ректором 
Болонського університету. Переїхавши до Кракова, 
читає в університеті астрономію, медицину. Ю. Дро-
гобич був першим українським автором, який видав 
друковану книгу «Прогностична оцінка 1483 року», 
написану латиною. Його перу належать також сім 
трактатів та ряд віршових промов і послань. Серед 
учнів Юрія Дрогобича були поет-гуманіст Конрад 
Цельтіс та польський астроном Миколай Ко перник. 

Єфремов Сергій Олександрович (1876–1939) — 
політичний діяч, публіцист, літературний критик 
та історик культури. Походив із сім’ї священи-
ка. Закінчив Київський університет, із середини 
1890-х рр. займався літературною діяльністю. На-
лежав до ліберального крила українського руху, 
був одним із лідерів ТУП, пізніше — головою 
УПСФ. 1917 року був обраний заступником голо-
ви Центральної Ради, редактором газети «Нова 

Рада», генеральним секретарем з міжнаціональних 
питань. Засудив гетьманський переворот, співпра-
цював з Українським національним союзом, проте 
був противником антигетьманського повстання. За 
часів Директорії працював в Українській Академії 
наук. У радянські часи — на науковій роботі, був 
обраний академіком, а згодом віце-президентом 
ВУАН. У липня 1929 р. заарештований і в берез-
ні 1930 р. засуджений у «справі СВУ» до 10 років 
тюремного ув’язнення. Помер в одному з таборів 
 ГУЛАГу. Реабілітований 1989 р. 

Заболотний Данило Кирилович (1866–1929) — 
мік робіолог, епідеміолог. 1928 р. був обраний пре-
зидентом ВУАН. Заснував Інститут мікробіоло-
гії і епідеміології. Брав участь у експедиціях як 
до східних, так і західних країн, де вивчав інфек-
ційні хвороби (чуму, холеру, висипний тиф, си-
філіс), організовував бактеріологічні лабораторії, 
встановив шляхи передання інфекції, зокрема бу-
бонної та легеневої чуми. Створив наукову школу. 

Заньковецька Марія Костянтинівна (1854–1934) — 
актриса, громадська діячка, народна артистка Рес-
публіки з 1923 р. Народилася у с. Заньки на Черні-
гівщині в родині збіднілих поміщиків Адасовських. 
Закінчила жіночій пансіон у Чернігові. Познайо-
мившись з актором М. Тобілевичем (Садовським), 
пов’язує своє життя зі сценою і вступає до першо-
го професійного театру під керівництвом М. Кро-
пивницького. Найбільш яскравими її ролями були 
Наталка («Наталка Полтавка» І. Котляревсько-
го), Христина, Софія («Наймичка», «Безталанна» 
І. Карпенка-Карого), Оксана, Олена, Зінька («Поки 
сонце зійде, роса очі виїсть», «Глитай, або ж Па-
вук», «Дві сім’ї» М. Кропивницького). У Львові 
М. Заньковецька разом із П. Саксаганським засну-
вала Український драматичний театр, який сьогод-
ні носить її ім’я. 

Івашко Володимир Антонович (1932–1994) — дер-
жавний та партійний діяч УРСР, СРСР та України. 

Івашко В. А.��Заболотний Д. К.�� Заньковецька М. К.��Єфремов С. О.��
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Народився в Полтаві. У червні 1990 р. був обраний 
Головою ВР УРСР 12-го скликання, але у зв’язку 
з переходом на роботу в ЦК КПРС у липні 1990 р. 
достроково склав повноваження глави українсько-
го парламенту. Помер у Москві. 

Ігор (р. н. невід. — 945) — великий київський 
князь у 912–945 рр. Засновник нової династії ки-
ївських князів — Рюриковичів. Посів престол піс-
ля Олега. Приборкав древлян, уличів, вів боротьбу 
з печенігами, з якими 915 р. уклав мирну угоду. 
Двічі, 941 та 944 рр. здійснив походи на Візантію. 
Загинув під час збирання данини з древлян. 

Іларіон (роки нар. і см. невід.) — київський 
церковний діяч і письменник ХІ ст. За наказом 
Я. Мудрого, який прагнув звільнитися від прямо-
го втручання Візантії в київські церковні справи, 
собор руських єпископів 1051 р. висвятив Іларі-
она київським митрополитом. Автор церковно-
богословського твору «Слово про закон і благо-
дать». 

Каганович Лазар Мойсейович (1893–1991) — ра-
дянський партійний і державний діяч. Народився 
на Київщині. З 1907 р. працював шевцем на взуттє-
вих підприємствах у Києві. У 1911 р. став членом 
РСДРП (б). Протягом 1925–1928 рр. Каганович пра-
цював генеральним секретарем ЦК КП(б)У. 1947 р. 
Кагановича знову призначають першим секретарем 
ЦК КП(б)У. Продовжував політику репресій проти 
української інтелігенції, звинувачуючи її в «укра-
їнському буржуазному націоналізмі». Брав актив-
ну участь у ліквідації націоналістичного підпілля 
й особисто керував боротьбою проти частин Україн-
ської повстанської армії. 

Калнишевський Петро Іванович (1690–1803) — 
останній кошовий отаман Запорозької Січі. Похо-
див з козацько-старшинського роду на Лубенщині. 
Після зруйнування царськими військами Нової Січі 
у 1775 р. був заарештований і засланий за наказом 
Катерини ІІ у Соловецький монастир, де 25 років 

просидів в одиночній камері. Після звільнення 
у 1801 р. залишився у Соловецькому монастирі. 
Помер у віці 113 років. 

Каразін Василь Назарович (1772–1842) — уче-
ний, винахідник, просвітник, громадський діяч. 
Походив із шляхетського роду. Освіту здобув у хар-
ківському приватному пансіоні та Гірничому інсти-
туті в Петербурзі. У 1805 р. за його ініціативи був 
відкритий Харківський університет. Перу Каразіна 
належать наукові праці з кліматології, агрономії, 
метеорології, гірничої справи тощо. Він був вина-
хідником парового опалення, сушильних апаратів, 
печі для сухої перегонки дерева, технології видо-
бування селітри, конструктором сільськогосподар-
ських машин та ін. Сучасники слушно називали 
його «українським Ломоносовим». 

Карпенко-Карий (Тобілевич) Іван Карпович (1845–
1907) — український драматург та актор, режисер, 
театральний діяч. Народився в с. Арсенівка Бобри-
нецького повіту Херсонської губернії у родині збід-
нілого шляхтича. З чотирнадцяти років перебував 
на державній службі. У 1883 р. звільнений зі служ-
би за зв’язок із революційними гуртками. З 1888 р. 
вступив до трупи М. К. Садовського. Невдовзі ра-
зом із П. К. Саксаганським створив «Товариство 
російсько-малоросійських артистів», яке згодом пе-
ретвориться на найкращий український театраль-
ний колектив. На базі цього колективу в 1900 р. 
буде створено «Малоросійську трупу М. Л. Кропив-
ницького під керівництвом П. К. Саксаганського 
і М. К. Садовського, за участю М. К. Заньковецької». 

Квітка-Основ’яненко Григорій Федорович (1778–
1843) — видатний український прозаїк, громадсько-
культурний діяч. Народився на Харківщині. Похо-
див з козацько-старшинського роду. Чотири роки 
провів у Курязькому монастирі. Був комісаром 
у народному ополченні, дев’ять разів обирався по-
вітовим предводителем дворянства, згодом — голо-
вою Харківської палати кримінального суду. Брав 

Іларіон�� Калнишевський Петро��Ігор�� Каганович Л. М.��
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активну участь у громадському і культурному житті 
Харкова. Виступив одним із засновників і директо-
ром Харківського професійного театру. Автор коме-
дій «Шельменко-денщик», «Сватання на Гончарів-
ці», «Конотопська відьма», «Козир-дівка», «Жизнь 
и приключения Столбикова», роману «Пан Халяв-
ский», історико-художніх нарисів «Украинцы», 
«История театра в Харькове». 

Кириченко Олексій Іларіонович (1908–1975) — 
партійний і радянський діяч УРСР. Став першим 
українцем за походженням, який за всю історію 
Комуністичної партії України очолив її ЦК. Під-
тримував М. Хрущова в справі повалення Л. Берія 
та в упровадженні курсу на десталінізацію. 

Кирпоніс Михайло Петрович (1892–1941) — вій-
ськовий діяч. На початку Великої Вітчизняної 

Карпенко-Карий І. К.�� Кириченко О. І.��Каразін В. Н.�� Квітка-Основ’яненко Г. Ф.��
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війни Радянського Союзу 1941–1945 рр. був ко-
мандувачем військ Південно-Західного фронту. За-
гинув у бою під час Київської оборонної операції 
1941 р. у гаю Шумейкове на Полтавщині. Перепо-
хований у Києві в парку Вічної Слави. 

Кобилиця Лук’ян (1812–1851) — український 
громадсько-політичний діяч, керівник селянського 
руху на Буковині в 40-х рр. ХІХ ст. Походив з ро-
дини селянина-кріпака. 1839 р. був обраний селя-
нами уповноваженим із захисту їхніх інтересів. Всі 
спроби розв’язати проблеми українського селян-
ства на офіційному рівні зазнали невдачі. Протя-
гом 1843–1844 рр. Кобилиця очолював повстання, 
що охопило 22 громади, на території яких селяни 
відмовлялися відробляти панщину, вимагали від-
криття українських шкіл. Повстання було приду-
шено військами, Кобилицю було ув’язнено. Під час 
революції 1848–1849 рр. селяни Буковини обрали 
його депутатом Віденського парламенту, де він про-
довжив виступати за надання автономії Буковині 
та приєднання її до Галичини, вимагав скасування 
кріпацтва. Восени 1848 р. знову став на чолі селян-
ського повстання, яке тривало до літа 1849 р. Невдо-
взі Л. Кобилицю заарештували. Помер у засланні. 

Ковпак Сидір Артемович (1887–1967) — військо-
вий, державний і громадський діяч, двічі Герой 
Радянського Союзу, генерал-майор. Народився 
на Полтавщині, учасник Першої світової війни. 
У роки Великої Вітчизняної війни — командир 
Путивльського партизанського загону. На чолі 
партизанського з’єднання здійснив рейди: у 1941–
1942 рр. — по Сумській, Курській, Брянській об-
ластях, у 1942–1943 рр. — на Правобережну Укра-
їну, 1943 р. — в Карпати. Під час цих рейдів було 
знищено 30 ворожих гарнізонів, 20 тис. солдат. 
У Карпатах ковпаківці вели бої проти Української 
повстанської армії. Після війни був міністром обо-
рони УРСР, згодом — Головою Верховної Ради 
УРСР. 

Коновалець Євген Михайлович (1891–1938) — ви-
значний український політичний і військовий діяч. 
Народився у Львівській обл. Навчався у Львівсько-
му університеті, був учасником студентського руху, 
секретарем львівської філії «Просвіти». Вступив до 
УНДП. Брав участь у Першій світовій війні, по-
трапив до російського полону. 1918 року очолив 
курінь Січових стрільців — національної гвардії 
Центральної Ради. Підтримав антигетьманське по-
встання і разом із загоном січовиків перейшов на бік 
Директорії. Після саморозпуску Січових стрільців 
у грудні 1919 р. перебував у польському таборі. Ви-
їхавши в еміграцію, в 1921 р. ініціював створення 
Української військової організації, а 1929 р. — Ор-
ганізації українських націоналістів, яку очолював 
до 1938 р. Був убитий у Роттердамі агентом НКВС. 

Костенко Ліна Василівна (1930) — українська пое-
теса, сценарист, лауреат Державної премії УРСР та 
премії ім. Т. Г. Шевченка. Народилася в містечку 
Ржищеві на Київщині в учительській сім’ї. Навча-
лася у Київському педагогічному та Московському 
літературному інститутах. У літературу Л. Костен-
ко прийшла на хвилі «хрущовської відлиги» ра-
зом з іншими поетами-«шістдесятниками». За під-
тримку дисидентського руху зазнала переслідувань 
з боку радянських властей. Автор збірок поезій 
«Промені землі», «Вітрила», «Над берегами вічної 
ріки», Нескореність», «Мандрівка серця», історич-
них романів у віршах «Маруся Чурай» та «Берес-
течко». 

Костомаров Микола Іванович (1817–1885) — гро-
мадсько-політичний діяч, історик, письменник 
і публіцист, археограф, фольклорист і етнограф. 
Народився в Ольховатському районі Воронезької 
області в сім’ї поміщика та українки-кріпачки. За-
кінчив гімназію, Харківський університет. 1844 р. 
здобув ступінь магістра історичних наук, вчите-
лював. З 1846 р. — ад’юнкт-професор Київсько-
го університету. Один із засновників та ідеологів 

Кобилиця Лук’ян�� Коновалець Є. М.��Кирпоніс М. П.�� Ковпак С. А.��
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Кирило-Мефодіївського братства, автор програми 
«Книги буття українського народу». 1847 р. був 
заарештований і ув’язнений у Петропавлівській 
фортеці, сім років перебував у засланні в Сарато-
ві. Після повернення із заслання з 1859 р. працює 
професором Петербурзького університету. Наукова 
спадщина Костомарова складає 21 том історичних 
досліджень, серед яких — «Бунт Стеньки Разина», 
«Богдан Хмельницкий», «Последние годы Речи По-
сполитой». 

Косіор Станіслав Вікентійович (1889–1939) — біль-
шовицький партійний і радянський діяч. Поляк за 
походженням. З 18 років брав участь у революцій-
ній діяльності, 1918 р. був одним із засновників 
КП(б)У. Упродовж 1928–1938 рр. — генеральний 
секретар (з 1934 р. — перший) ЦК КП(б)У. Брав 
активну участь у проведенні колективізації та ін-
дустріалізації в Україні, за його ініціативою було 
вилучено колгоспні фонди зерна в рахунок хлібоза-
готівель, що стало однією з причин штучного голо-
домору 1932–1933 рр. За його участі відбувалися 
ліквідація «українізації», переслідування націо-
нальної інтелігенції, масове розкуркулення укра-
їнського селянства. Зарештований 1939 року, був 
звинувачений у створенні терористичного центру 
в Україні і розстріляний. 

Котляревський Іван Петрович (1769–1838) — 
письменник, перший класик нової української лі-
тератури. Народився у Полтаві в сім’ї дрібного дво-
рянина. Навчався в Полтавській духовній семіна-
рії, після закінчення якої перебував на державній 
службі в Полтаві, вчителював. 1796 р. вступив на 
військову службу, брав участь у поході на Туреччи-
ну. Після виходу у відставку працював наглядачем 
Полтавського будинку виховання бідних дворян-
ських дітей. Був членом масонської ложі «Любов 
до істини». Залишивши службу, зайнявся літера-
турною діяльністю. Написана ним поема «Енеї-
да», яка вийшла 1798 р., започаткувала нову добу 

в українській літературі — вона була написана не 
старою книжною, а живою народною мовою. 1819 р. 
створив п’єси «Наталка Полтавка» та «Москаль-
чарівник», які стали основою для розвит ку україн-
ського національного театру. 

Коцюбинський Юрій Михайлович (1896–1937) — 
партійний, державний і військовий діяч. Син ви-
датного українського письменника М. Коцюбин-
ського. Член партії більшовиків з 1913 р. Учасник 
Жовтневої революції 1917 р. у Петрограді. У січні 
1918 р. — головнокомандувач військ радянської 
Української Народної Республіки, що вели наступ 
проти військ Центральної Ради. Активний учасник 
встановлення радянської влади в Україні. З 1920 р. 
на дипломатичній роботі, з 1933 р. — голова Держ-
плану і заступник голови РНК УРСР. 1934 року 
звільнений з усіх посад, виключений з партії, ре-
пресований НКВС як ініціатор створення в Украї-
ні контрреволюційної терористичної організації та 
троцькістського центру. Розстріляний 1937, реабі-
літований 1955 року. 

Кравчук Леонід Макарович (1934) — відомий 
український політичний діяч, перший Президент 
України, обраний у грудні 1991 р. Народився у с. 

Костомаров М. І.�� Котляревський І. П.��Костенко Л. В.�� Косіор С. В.��
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Великий Житин Рівненської області. Закінчив тех-
нікум, економічний факультет Київського універ-
ситету. Був членом Комуністичної партії з 1958 р. 
Працював викладачем Чернівецького фінансового 
технікуму. З 1960 р. — працівник апарату Черні-
вецького обкому КПРС. Закінчив академію суспіль-
них наук у Москві, кандидат економічних наук. 
З 1970 р. працював в апараті ЦК КПУ. З 1989 р. — 
секретар ЦК КП України з питань ідеології. 1990 р. 
його обрано Головою Верховної Ради України. 
1 грудня 1991 р. Л. Кравчук став першим всенарод-
но обраним Президентом України. З 1994 р. — де-
путат Верховної Ради України, очолює Всеукраїн-
ське об’єднання «Порозуміння», президент Фонду 
сприяння розвитку мистецтв України. 

Кримський Агатангел Юхимович (1871–1942) — 
філолог, історик, сходознавець, письменник, пе-
рекладач. Академік УАН, заслужений діяч на-
уки УРСР. Народився в сім’ї вчителя. Закінчив 
інститут східних мов, Московський університет. 
У 1896–1898 рр. відбув у наукове відрядження 
до Сирії та Лівану. Один із засновників УАН і до 
1928 р. — її неодмінний секретар. Досліджував іс-
торію та літературу Персії, Туреччини, арабських 
країн переважно доби середньовіччя. Здійснив ряд 
перекладів з арабської, перської, тюркських мов, 
у т. ч. подорожніх нотаток Павла Алеппського. Ав-
тор багатьох досліджень української мови, фоль-
клору, літератури. У 1941 р. був вивезений органа-
ми НКВС до Казахстану, де помер у Кустанайській 
в’язниці. 

Кропивницький Марко Лукич (1840–1910) — дра-
матург, актор, режисер, композитор. Народився 
у с. Бежбайраки Бобринецького повіту Херсонської 
губернії. Закінчивши 4-класне училище, почав пра-
цювати у повітовому суді. Після виходу у відставку 
переїхав до Одеси, де працював актором у трупі на-
родного російського театру графів Маркових і Чер-
нишова. Згодом перейшов до Харківського театру 

Александрова. 1882 р. заснував театральне товари-
ство, до якого приєдналися кращі тогочасні україн-
ські актори. З 1890 р. оселився на хуторі Затишок 
під Харковом. 

Крушельницька Соломія Амвросіївна (1872–
1952) — співачка, заслужений діяч мистецтв УРСР. 
Народилася в с. Білявинцях на Тернопільщині 
в родині священика. Закінчивши консерваторію, 
працювала у Львівському оперному театрі. Багато 
гастролювала, виступала на сцені оперних театрів 
у Кракові, Кремоні, Трієсті, Америці, Пармі, Вар-
шаві, Петербурзі, Парижі, неодноразово співала 
вона у всесвітньо відомій Міланській «Ла Скала». 
Неодноразово виступала на сценах України. Друга 
світова війна застала її у Львові. З 1946 р. працюва-
ла професором у Львівській консерваторії. 

Куліш Пантелеймон Олександрович (1819–
1897) — відомий український письменник, істо-
рик, етнограф, літературний критик і перекладач. 
Народився на Чернігівщині. Після закінчення гім-
назії вступив до щойно відкритого Київського уні-
верситету. 1845 р. став одним із співзасновників 
Кирило-Мефодіївського братства. Після розгрому 
товариства був ув’язнений у Петропавлівській фор-
теці, згодом засланий до Тули. Звільнений Олексан-
дром ІІ, повернувся до Петербурга, де розгорнув ак-
тивну літературну та видавничу діяльність. 1857 р. 
опублікував перший український історичний ро-
ман «Чорна рада», «Граматику». Після виходу Ва-
луєвського указу переїхав до Варшави. У Галичині 
співпрацював з народовцями, разом з українським 
фізиком І. Пулюєм перекладав українською мовою 
Біблію. Повернувшись 1871 р. з-за кордону, працю-
вав у журналі міністерства шляхів. 

Курбас Лесь (Олександр-Зенон Степанович; 
1887–1937) — актор і режисер, педагог і теоретик 
театру, народний артист Республіки. Народився у м. 
Самбор у родині актора. Навчався у Віденському 
та Львівському університетах. Найповніше творча 
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індивідуальність Л. Курбаса виявилася в організо-
ваному і керованому ним у 1922–1933 рр. театрі 
«Березіль» (згодом перейменований у Харківський 
український драматичний театр ім. Т. Шевченка). 
Під час боротьби з «націоналізмом» і «націонал-
ухильництвом» був звинувачений у націоналізмі 
та формалізмі, відриві від радянської дійсності. Ре-
пресований і засланий на Північ, де й закінчив своє 
життя. В історію українського театрального мисте-
цтва Курбас увійшов як реформатор і сміливий екс-
периментатор. 

Кучма Леонід Данилович (1938) — український 
політичний і державний діяч, кандидат технічних 
наук, академік інженерної академії України Пре-
зидент України з 1994 р. Народився у с. Чайкине 
Чернігівської області. 1960 р. закінчив Дніпропе-
тровський університет. За фахом інженер-механік. 
Протягом 1960–1975 рр. працював старшим ін-
женером, провідним конструктором, помічником 
головного конструктора конструкторського бюро 
«Південне», з 1986 р. — генеральний директор 
ракетно-будівельного концерну «Південний маши-
нобудівний завод». Із жовтня 1992 р. до вересня 
1993 р. — Прем’єр-міністр України. Із 1993 р. — 
президент Українського союзу промисловців і під-
приємців. 1994 року всенародним голосуванням 
обраний Президентом України. Переобраний на цю 
посаду на другий строк у жовтні 1999 року. 

Левицький Євген Йосипович (1870–1925) — укра-
їнський громадсько-політичний діяч. У 1890 р. був 
серед ініціаторів створення першої української по-
літичної партії — Русько-української радикаль-
ної партії. Разом з В. Охримовичем та І. Фран-
ком 1899 року заснував Українську національно-
демократичну партію. Із початком Першої світової 
війни увійшов до складу Союзу визволення Украї-
ни. Був обраний членом уряду Західноукраїнської 
Народної Республіки. Після поразки ЗУНР прожи-
вав у Берліні, Празі, Відні. 

Левицький Кость Антонович (1859–1941) — полі-
тичний діяч. Освіту здобув у Львівському універси-
теті. Був співзасновником Української національно-
демократичної партії, згодом її голова. Обирався 
послом до австрійського парламенту і польського 
сейму. Відіграв важливу роль у боротьбі за націо-
нальне визволення західноукраїнських земель. Був 
президентом створеної у Львові 1914 року Україн-
ської Головної ради та віденської Заграничної укра-
їнської ради, в листопаді 1918 р. очолив перший 
уряд ЗУНР. За часів польської окупації Галичини 
був членом центрального уряду у Відні. Після по-
вернення до Львова займався громадською діяль-
ністю. 1939 р. після вступу радянських військ у Га-
личину був заарештований, звільнений напередодні 
радянсько-німецької війни. У липні 1941 р. став за-
сновником і головою Української Національної Ради 
у Львові. Його перу належать історико-політичні та 
правознавчі праці, серед них «Історія політичної 
думки галицьких українців, 1848–1914», «Історія 
визвольних змагань галицьких українців в часі сві-
тової війни, 1914–1918», «Великий зрив» та ін. 

Леонтович Микола Дмитрович (1877–1921) — 
композитор, хоровий диригент, педагог та громад-
ський діяч. Народився 
у с. Монастирьок (Він-
ницька обл.) у родині 
священика. Закінчив 
духовну школу, семі-
нарію у Кам’янець-По-
дільському. Вчителював. 
Здобував музичну освіту, 
навчаючись на регент-
ських курсах у Петер-
бурзі. Славу молодому 
композитору приніс йо го 
твір «Щедрик», викона-
ний у 1916 р. хором Ки-
ївського універ ситету. 

Кучма Л. Д.�� Левицький К. А.��Курбас Лесь�� Левицький Є. Й.��

Леонтович М. Д.��
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М. Леонтович здійснив обробку близько  двохсот 
народних пісень. За часів Української На родної 
Республіки викладав у Музично-драматичному 
інституті ім. М. Лисенка. Створив симфонічний 
твір — народно-фантастичну оперу «На русалчин 
великдень». 

Липинський В’ячеслав Казимирович (1882–
1931) — український історик, громадсько-полі-
тичний діяч, філософ і публіцист, член Наукового 
Товариства ім. Т. Шевченка. Народився у Затурцях 
Володимир-Волинського повіту на Волині у поль-
ській шляхетській родині. Закінчив Київську гім-
назію. Деякий час служив у драгунському полку 
в Кременці. Вивчав агрономію, філософію та істо-
рію у Ягеллонському університеті у Кракові, зго-
дом — у Женевському університеті. 1908 року по-
вернувся до України, оселився поблизу Умані. Тут 
виходять його праці «Данило Братковський», «Ге-
нерал артилерії Великого Князівства Литовсько-
го», «Шляхта на Україні». Під час Першої світової 
війни 1914–1918 рр. був мобілізований до росій-
ської армії. У червні 1917 р. взяв участь у створен-
ні Української хліборобсько-демократичної партії. 
1918 р. був призначений гетьманом П. Скоропад-
ським послом Української Держави в Австрії. Цю 
посаду він обіймав також за часів Директорії УНР. 
В еміграції жив в Австрії та Німеччині. 1920 року 
вийшла книга Липинського «Україна на переломі 
1657–69 рр.». 1926–1927 рр. очолював кафедру іс-
торії української державності в заснованому геть-
маном П. Скоропадським Українському науковому 
інституті в Берліні. На думку Липинського, забез-
печити єдність українського руху мала легітимна 
фігура українського монарха. Спадкова монархія, 
вважав Липинський, була б найкращою формою 
політичного устрою України. 

Лисенко Микола Віталійович (1842–1912) — ви-
датний український композитор, етнограф, ди-
ригент, піаніст, громадський діяч. Народився 

у с. Гринь ках на Полтавщині. Походив з козацько-
старшинського роду Лисенків. Навчався у Харків-
ському та Київському університетах, мав звання 
кандидата природничих наук. Становлення Лисен-
ка як громадського діяча відбувалося у Київській 
Громаді. У 1869 р. завершив музичне навчання 
у Лейпцігу, а впродовж 1874–1875 рр. вдоскона-
лював майстерність у Петербурзі в М. Римського-
Корсакова. Брав участь в організації недільної 
школи для хлопців-селян, пізніше — у підготовці 
«Словника української мови», у переписі населен-
ня Києва. Організовував щорічні шевченківські 
концерти. Важливе місце в його музичній спадщи-
ні посідають твори на тексти Т. Шевченка «Музика 
к Кобзарю», «Радуйся, ниво неполитая», «Гайдама-
ки». Лисенко — автор опер «Різдвяна ніч», «Утоп-
лена», «Тарас Бульба», «Енеїда», «Коза-дереза», 
«Чорноморці», які стали основою українського на-
ціонального оперного мистецтва. Помер і похова-
ний у Києві. 

Лук’яненко Левко Григорович (1928) — україн-
ський дисидент, громадський діяч. 1961 року за 
створення Української робітничо-селянської спілки 
був засуджений до страти, яку згодом було заміне-
но тривалим строком ув’язнення. Після повернення 
з табору одразу ж включився в діяльність УГГ, за 
що знову був повторно засуджений і засланий у Си-
бір. 1989 р., звільнившись, очолив УГС, згодом став 
головою Української республіканської партії, посол 
України в Канаді, депутат Верховної Ради України 
упродовж 1990–1998 рр., 2002–2007 рр. 

Мазепа Іван Степанович (бл. 1640–1709) — видат-
ний український державний, політичний, військо-
вий діяч, гетьман України у 1687–1709 рр. Наро-
дився в с. Мазепинцях поблизу Білої Церкви в сім’ї 
шляхтича. Освіту здобув у Київському колегіумі та 
у варшавській єзуїтській школі, в університетах За-
хідної Європи. Служив при дворі польського коро-
ля Яна Казимира. 1663 р. був генеральним писарем 

Лук’яненко Л. Г.��Лисенко М. В.�� Мазепа Іван��Липинський В. К.��
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у правобережного гетьмана П. Дорошенка, згодом 
перейшов на службу до гетьмана Лівобережної 
України І. Самойловича. Ставши гетьманом 1687 р., 
проводив політику зі збереження української дер-
жавності, постійно піклувався про розвиток освіти, 
науки, культури, через що відмовився від промос-
ковського курсу. 1705 р. встановив зв’язки з поль-
ським королем Станіславом Лещинським, а пізні-
ше — зі шведським королем. У жовтні 1708 р. перей-
шов на бік Карла ХІІ. Між сторонами була укладена 
відповідна угода, що передбачала статус України як 
незалежної держави. Однак плани Мазепи не під-
тримала основна маса козацтва. Після поразки шве-
дів у Полтавській битві 1709 р. був змушений від-
ступити в турецькі володіння. Помер у с. Варниці 
поблизу Бендер. Похований у кафедральній церкві 
святого Юрія у м. Галаці (Румунія). 

Максимович Михайло Олександрович (1804–
1873) — вчений-природознавець, історик, фолькло-
рист і літературознавець, громадський діяч, перший 
ректор Київського університету, член-кореспондент 
Петербурзької Академії наук. Народився на Черка-
щині. Освіту здобув у новгород-сіверській гімна-
зії та Московському університеті, де згодом став 
професором. В історичних дослідженнях «Отку-
да пошла русская земля…», «О происхождении 
варягов-русов» висловив думку про спільні корені 
російського, українського та білоруського народів, 
піддавав критиці норманську теорію походження 
давньоруської держави. Став фундатором україн-
ської фольклористики. 

Мануїльський Дмитро Захарович (1883–1959) — 
радянський державний та партійний діяч, акаде-
мік АН УРСР. З 1903 р. займався революційною 
діяльністю. 1918 р. призначений заступником 
голови радянської делегації на мирних перегово-
рах з Україною, 1923 р. працював у керівних ор-
ганах Комінтерну, був одним із провідників ста-
лінської політики терору в апараті Комінтерну та 

закордонних комуністичних партіях. Протягом 
1944–1952 рр. — нарком (з 1946 р. — міністр) за-
кордонних справ УСРС. Очолював українську де-
легацію на конференції у Сан-Франциско 1945 р., 
яка оформила створення ООН, та на конференції 
в Парижі 1946 р. Брав участь у роботі перших се-
сій Генеральної Асамблеї ООН, на яких виступав 
с промовами, спрямованими проти української емі-
грації. У 1945–1946 рр. виступив ініціатором, ідео-
логом, керівником кампанії боротьби проти «укра-
їнського буржуазного націоналізму», розгорнув 
широкомасштабну акцію переслідування та цьку-
вання української інтелігенції, зокрема істориків 
М. Пет ровського та І. Крип’якевича, письменників 
О. Дов женка, В. Сосюри, Ю. Яновського, М. Риль-
ського та інших. 

Марченко Валерій Веніамінович (1947–1984) — 
правозахисник, журналіст, перекладач, учений-
сходознавець. Викрив політику влади, спрямовану 
проти украйнської культури («Київський діалог»), 
внаслідок чого став однією з жертв маланчукіз-
му. 1973 року був заарештований та засуджений 
до 6 років таборів суворого режиму та 2 років за-
слання. Спільне перебування в таборі зі старшими 
за нього й досвідченішими в’язнями — вояками 
Української повстанської армії, українськими гро-
мадськими й політичними діячами завершило його 
формування як особистості. 1981 р. повернувся із 
заслання до Києва. 1983 р. його, смертельно хворо-
го, було засуджено на 10 років таборів особливого 
режиму та 5 років заслання. Помер у тюремній лі-
карні в Ленінграді. 

Махно Нестор Іванович (1888–1934) — провідник 
повсталого революційного селянства Півдня Украї-
ни в роки революції та громадянської війни. Наро-
дився у селянській родині в с. Гуляй поле на Катери-
нославщині. Закінчив два класи початкової школи. 
Працював у поміщиків, потім робітником. Упро-
довж 1906–1908 рр. — член організації анархістів-

Марченко В. В.�� Махно Н. І.��Мануїльський Д. З.��
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комуністів «Спілка бідних хліборобів», у складі 
якої брав участь в експропріаціях. 1910 р. засудже-
ний до смерті, але плутанина у даті народження (в 
усіх документах фігурував 1889 р.) дала змогу «не-
повнолітньому» Несторові Махно замінити її дові-
чною каторгою. Протягом 1911–1917 рр. перебував 
в ув’язненні. Після Лютневої революції 1917 р. по-
вернувся до Гуляй-Поля, де почав власні революцій-
ні перетворення: розподілив поміщицьку землю між 
селянами, створив військовий загін. Не визнавав 
влади ні Тимчасового уряду, ні Центральної Ради. 
Влітку 1918 р. очолив боротьбу селян проти німець-
ких окупантів та П. Скоропадського, потім — проти 
Директорії УНР і денікінців на боці більшовиків. 
Ідейно стояв осторонь більшовизму. Махно виступив 
проти політики воєнного комунізму (1919 р.), за що 
був оголошений радянською владою поза законом. 
У період денікінської окупації України вів актив-
ну боротьбу в білогвардійському тилу, створивши 
35-тисячну Революційну повстанську армію Украї-
ни (махновців). 1920 р. уклав угоду з більшовиками 
для розгрому Врангеля. Перемігши, більшовики по-
чали масове знищення махновців. 1921 р. Махно був 
змушений емігрувати до Румунії. Жив у Польщі, 
з 1926 р. — у Парижі. В останні роки життя займав-
ся літературною діяльністю, користувався популяр-
ністю серед анархістів, які надавали йому всіляку 
підтримку. 

Мельник Андрій Атанасович (1890–1964) — вій-
ськовий і політичний діяч українського національ-
но-визвольного руху. Народився в с. Воля Якубова 
(сучасна Львівська область). 1914 року вступив до-
бровольцем до легіону Українських січових стріль-
ців, брав участь у боях на горах Маківка і Лисоня. 
Упродовж 1916–1917 р. перебував у російському по-
лоні. Втік з полону та разом з Є. Коновальцем напри-
кінці 1917 р. сформував Галицько-Буковинський 
курінь січових стрільців. Із 1922 р. проживав 
у Галичині, де став крайовим командантом УВО. 

У лютому 1924 був заарештований польською по-
ліцією за участь в українському русі і засуджений 
до п’яти років ув’язнення. 1929 року взяв участь 
у створенні Організації українських націоналістів. 
Після загибелі Є. Коновальця в травні 1938 р. став 
головою Проводу українських націоналістів. Під 
час Другої світової війни з 1941 р. перебував під 
німецьким арештом, з 1944 р. утримувався в конц-
таборі Заксенгаузен. У повоєнні роки з 1945 р. про-
живав у Люксембурзі. Виступив ініціатором ство-
рення 1948 р. Української національної ради, яка 
об’єднала представників різних партій і рухів. Іні-
ціював початок роботи зі створення Світового кон-
гресу вільних українців. 

Мечников Ілля Ілліч (1845–1916) — біолог, ембріо-
лог, мікробіолог, імунолог, почесний член Петер-
бурзької Академії наук, лауреат Нобелівської премії 
(1908 р.). Народився в с. Іванівка на Харківщині. Здо-
бувши освіту в Харківському університеті, працював 
викладачем у Новоросійському університеті в Одесі. 
Разом з О. Ковалевським займався розробкою учення 
про загальні закономірності розвитку безхребетних 
і хребетних тварин. 1886 р. разом з М. Гамалією за-
снував і очолив першу в Росії бактеріологічну стан-
цію в Одесі, займався проблемами боротьби зі сказом, 
чумою та іншими інфекційними хворобами. Створив 
першу вітчизняну школу мікробіологів, імунологів, 
патологів. За відкриття фагоцитарної теорії імунітету 
І. Мечникову було присуджено Нобелівську премію. 
Останні роки жив і працював у Франції в інституті 
Л. Пастера, де досліджував збудників інфекційних 
захворювань, проблеми довголіття. 

Міхновський Микола Іванович (1873–1924) — ви-
датний діяч українського національно-визвольного 
руху. Народився в с. Турівка на Київщині. Навчав-
ся в Київському університеті. Став одним з ініціа-
торів створення таємного гуртка Братство тарасів-
ців (1892 р.). Його брошура «Самостійна Україна», 
виголошена 1900 р., стала програмою Революційної 

Мечников І. І.��Мельник А. А.�� Многогрішний Дем’ян��Міхновський М. І.��
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Могила Петро��

української партії в перший період її діяльнос-
ті. Був одним з організаторів і лідерів створеної 
у 1901–1902 рр. Української народної партії, для 
якої написав «Десять заповідей» та «Програму», 
що обстоювала ідею самостійності української дер-
жави. Після Лютневої революції 1917 р. — ініціа-
тор створення українського національного війська. 
Під час Гетьманщини зблизився з Українською 
демократично-хліборобською партією, але після 
проголошення гетьманом П. Скоропадським феде-
рації з Росією взяв активну участь у поваленні його 
режиму. Після встановлення більшовицької влади 
зазнав переслідувань. 

Многогрішний Дем’ян Гнатович (бл. 1630 — р. см. 
невід.) — гетьман Лівобережної України у 1668–
1672 рр. Походив з родини посполитих селян. Ак-
тивний учасник Визвольної війни українського на-
роду під кервництвом Б. Хмельницького. Учасник 
повстання гетьмана І. Брюховецького проти Мос-
ковщини у 1668 р. Того ж року на козацькій раді був 
обраний гетьманом Лівобережної України. Дома-
гався виведення московських воєвод з українських 
міст, уклав Глухівські статті з царем Олексієм. Вів 
боротьбу проти П. Дорошенка, але згодом пішов на 
зближення з ним. 1670 р. брав участь у придушен-
ні козацько-селянського повстання І. Дзиковського 
на Слобожанщині. 1672 р. внаслідок старшинської 
змови усунений з посади гетьмана та ув’язнений 
в Іркутській тюрмі. Через 16 років звільнений, пе-
ребував на військовій службі у Забайкаллі. 1696 р. 
постригся в ченці. 

Могила Петро Симеонович (1596–1647) — полі-
тичний та культурний діяч України, Молдавії та 
Румунії. Походив із давнього і знатного молдавсько-
го роду. Освіту здобув у Львівській братській школі 
та Західній Європі. 1625 р. прийняв чернецький по-
стриг. З 1627 р. — архімандрит Києво-Печерської 
лаври, з 1631 р. — митрополит київський і га-
лицький. Активний борець з уніатством. Домігся 

визнання прав православної церкви в Україні, а та-
кож повернення їй ряду маєтків і культових споруд 
(Софійського собору, Києво-Видубицького монасти-
ря та ін.). За його участі 1632 р. створено Київський 
колегіум та його філії у Вінниці, Кременці, Гощі. 
Понад 20 років очолював книговидавничу справу 
в Україні, Румунії та Молдавії. Його перу належить 
ряд книг, написаних слов’янською, польською мо-
вами і латиною. Діяльність П. Могили сприяла 
формуванню національної свідомості українського 
суспільства, визріванню в його надрах ідей бороть-
би проти іноземного і релігійного гноблення. Кано-
нізований УПЦ у грудні 1996 року. 

Могильницький Іван (1777–1831) — культурно-
освітній та церковний діяч. Як греко-католицький 
канонік керував шкільною справою у Перемишль-
ській єпархії. Разом з митрополитом М. Левицьким 
організував 1816 р. «Товариство греко-католицьких 
священиків для поширення письма, просвіти і куль-
тури серед вірних на основі християнської релігії». 
Могильницький у своїй роботі «Відомість о руськом 
язиці» стверджував, що українська мова започатко-
вана ще в Київській Русі. Заслугою Могильницького 
є те, що він домігся від австрійського уряду засну-
вання у Східній Галичині початкових шкіл з укра-
їнською мовою викладання. 

Нестор (р. н. невід. — після 1113) — чернець 
Києво-Печерського монастиря, письменник, літо-
писець. Прийняв постриг 1073 р. Вважається авто-
ром житій Бориса і Гліба та Феодосія Печерського 
(обидва твори належать до кращих зразків давньо-
руської літератури), а також автором і укладачем 
першої редакції літописного зведення «Повість ми-
нулих літ». Похований у Києво-Печерському мо-
настирі. 

Олег (р. н. невід. — бл. 912) — напівлегендарний 
київський князь. Він прийшов разом з Рюриком 
зі Скандинавії. За «Повістю минулих літ», 882 р. 
обманом захопив Київ, убивши князів Аскольда 

Олег��Могильницький Іван�� Нестор �� (скульп. М. Антокольский)
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та Діра. За його князювання відбулося збирання 
східнослов’янських земель, що ознаменувало ство-
рення давньоруської держави. Проводив активну 
зовнішню політику. 907 року здійснив похід на 
Константинополь і підписав вигідний для Русі мир-
ний договір. 

Ольга (бл. 910–969) — київська княгиня. За-
ступила на престол загибелі свого чоловіка Ігоря 
з 944 р. і правила Руссю до змужніння сина Свя-
тослава, тобто до 964 р. Придушила повстання 
древлян, провела державну реформу, впорядкувала 
збирання данини, організувала опорні пункти цент-
ральної влади на місцях, що розцінюється як важ-
ливий крок у створенні давньоруської державності. 
Проводила традиційну політику стосовно Візантії. 
946 р. (або 957 р.) здійснила візит до Константи-
нополя, уклавши угоду з імператором Константи-
ном VІІ Багрянородним. Під час візиту прийня-
ла християнство, але запровадити його в Києві не 
спромоглася. Канонізована православною церквою. 
Християнське ім’я Єлена. 

Орлик Пилип (1672–1742) — український ко-
зацький діяч, гетьман Правобережної України про-
тягом 1710–1714 рр., з 1714 р. гетьман України 
в еміграції. Народився на Віленщині у шляхетській 
родині. Навчався в єзуїтській Віленській академії, 
1694 р. закінчив Києво-Могилянську академію. Піс-
ля поразки шведсько-українських військ у Полтав-
ській битві обраний гетьманом Війська Запорозько-
го. Уклав конституцію «Пакти і Конституція прав 
і вольностей Війська Запорозького». 1714 р. пере-
їхав до Швеції, згодом — до Австрії, Чехії, Франції. 
Жив у Салоніках (Греція), у Молдавії. Перебуваючи 
у політичній еміграції, шукав підтримки провідних 
європейських країн для відновлення самостійної 
Української держави. Помер у м. Яссах. 

Остроградський Михайло Васильович (1801–
1866) — видатний український математик і педа-
гог, академік Петербурзької, Паризької, Римської 

й Туринської академій наук. Походив з козацько-
старшинського роду на Полтавщині. Закінчив Хар-
ківський університет, продовжив навчання у Фран-
ції. Працював професором у ряді вишів Росії. Автор 
понад 40 наукових праць з матаналізу, механіки, 
математичної фізики. 

Острозький Костянтин (Василь) Костянтинович 
(бл. 1526–1608) — князь, магнат, культурний діяч. 
Найбільший (після короля) землевласник Речі По-
сполитої. З 1559 р. — київський воєвода. 1572 року 
у Турові, 1577 р. у Володимирі-Волинському і на-
прикінці 70-х рр. в Острозі та Слуцьку заснував 
початкові школи. Відкрив друкарні в Острозі, 
Дерманському, а потім Києво-Печерському монас-
тирях. Був прихильником культурно-релігійної 
автономії українського та білоруського народів, 
створення європейської антитурецької ліги. Висту-
пав проти церковної унії, прийнятої Берестейським 
собором 1596 р. 

Острозький Костянтин Іванович (1460–1530) — 
князь, великий гетьман литовський у 1497–1500 та 
1507–1530 рр., луцький староста та маршалок Во-
линської землі у 1507–1530 рр., батько Костянти-
на (Василя) Острозького. Брав участь в успішних 
війнах проти татар та Московської держави, за 
що не раз був обдарований величезними земельни-
ми наділами, ставши наприкінці життя одним із 
найбільших землевласників Великого Князівства 
Литовського. 1500 р. литовсько-польське військо 
під його керівництвом зазнало поразки від москов-
ського війська, а князь потрапив у полон, і лише 
1507 р. йому вдалося втекти до Литви. Опікувався 
справами православної церкви, жалував на храми 
і монастирі. 

Павлик Михайло Іванович (1853–1915) — укра-
їнський громадський і культурно-освітній діяч, лі-
тератор. Народився на Станіславщині в селянській 
родині. Закінчив гімназію у Львові і 1874 р. всту-
пив до Львівського університету. 1878 року разом 

Орлик Пилип�� Острозький К-В. К.��Ольга�� Остроградський М. В.��
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з І. Франком почав видавати місячник «Громад-
ський друг», після закриття якого видавав збірни-
ки «Дзвін» і «Молот». 1879 р. у зв’язку з політич-
ними переслідуваннями виїхав до Женеви. Там ра-
зом з М. Драгомановим і С. Подолинським з 1882 р. 
видавав журнал «Громада». 1890 р. став одним із 
фундаторів Української радикальної партії і ре-
дактором її органів «Хлібороб» і «Народ». 1914 р. 
став заступником голови Головної Української 
Ради. Павлик — автор ряду художніх творів, пере-
кладів та наукових робіт: «Потреба етнографічно-
статистичної роботи в Галичині», «Про русько-
українські народні читальні», «Михайло Петрович 
Драгоманов, 1841–1894» та ін. 

Параджанов Сергій Йосипович (1924–1990) — ви-
значний вірменський і український кінорежисер, 
народний артист УРСР, лауреат Державної пре-
мії України ім. Т. Шевченка. Народився у Тбілі-
сі. Закінчив Всесоюзний державний інститут кі-
нематографії. В Україні створив фільми «Наталія 
Ужвій», «Золоті руки», «Думка», «Перший хло-
пець», «Українська рапсодія», «Квітка на камені». 
1964 року зняв фільм за повістю М. Коцюбинського 
«Тіні забутих предків». Упродовж 1965–68 рр. Па-
раджанов разом з іншими відомими діячами україн-
ської науки та культури брав участь у виступах про-
ти масових політичних арештів в Україні. Зазнавши 
переслідувань, був змушений виїхати до Вірменії. 

Павлик М. І.�� Петлюра С. В.��Острозький К. І.�� Параджанов С. Й.��
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1971 р. повернувся до Києва. 17 березня 1973 р. був 
заарештований і засуджений до ув’язнення. Після 
звільнення 1977 р. оселився у Тбілісі. Помер 1990 р. 
у Єревані. 

Петлюра Симон Васильович (1879–1926) — ви-
значний український громадсько-політичний та 
державний діяч, публіцист. Народився у перед-
місті Полтави, походив з козацько-священицької 
родини. Навчався у духовній семінарії, з якої був 
виключений за прояв революційних настроїв. 
З 1900 р. — член Революційної української пар-
тії, яка у 1905 р. була реорганізована в Українську 
соціал-демократичну робітничу партію. Вчителю-
вав, редагував ряд українських видань у Петербур-
зі, Москві. У роки Першої світової війни — пра-
цівник Союзу земств і міст, голова Українського 
військового комітету Західного фронту. У березні 
1917 р. він  —член Української Центральної Ради, 
з травня — голова Української військової ради, 
з червня — генеральний секретар військових справ. 
За часів Гетьманату входить до складу Директорії, 
яка очолила боротьбу проти П. Скоропадського. 
З листопада 1918 р. він  — Головний отаман армії 
УНР, з лютого 1919 р. — голова Директорії, вихо-
дить зі складу УСДРП. У кінці 1919 р. виїхав до 
Польщі, де у квітні 1920 р. уклав Варшавську угоду 
про спільну з поляками боротьбу проти більшовиз-
му. Після закінчення радянсько-польської війни 
емігрував за кордон. У Парижі видавав щотижне-
вик «Тризуб». У травні 1926 р. був підступно вби-
тий С. Ш. Шварцбартом. 

Петрушевич Євген Омелянович (1863–1940) — 
державний і політичний діяч. Народився в сім’ї 
священика на Львівщині. Освіту здобув на прав-
ничому факультеті Львівського університету, 
доктор права. У 1907–1918 р. — голова Україн-
ського парламентського представництва. 19 жов-
тня 1918 як президент Української Національної 
Ради проголосив створення ЗУНР. 4 січня 1919 р. 

обраний президентом Західноукраїнської Націо-
нальної Республіки. Після проголошення 22 січня 
1919 р. Акта Злуки УНР і ЗУНР став членом Ди-
ректорії УНР. Політичні суперечності, що виникли 
між С. Петлюрою і Петрушевичем щодо союзу УНР 
з Польщею, змусили останнього виїхати за кордон 
до Відня. Помер у Берліні. 

Пимоненко Микола Корнилович (1862–1912) — 
український живописець, академік Петербурзької 
Академії мистецтв. Став співзасновником Київсько-
го художнього училища. Автор картин «По воду», 
«Ворожіння», «Проводи рекрутів» та ін. 

Полуботок Павло Леонтійович (1660–1723) — на-
казний гетьман України. Родом з Чернігівщини. 
Навчався в Київській академії. Упродовж 1706–
1722 рр. — чернігівський полковник, 1722 р. об-
раний наказним гетьманом Лівобережної України. 
Домагався відновлення виборів гетьмана України, 
ліквідації Малоросійської колегії, виступав проти 
зловживань російської адміністрації в Україні. Ви-
кликаний до Петербурга разом з іншими старшина-
ми, був ув’язнений у Петропавловській в’язниці, де 
незабаром і помер. 

Постишев Павло Петрович (1887–1939) — радян-
ський партійний діяч. Член більшовицької партії 
з 1904 р. Учасник революції 1905–1907 рр., за-
знав переслідувань з боку царської влади. Один 
з організа торів боротьби за владу Рад у Сибіру 
й на Далекому Сході. З 1923 р. на партійній роботі 
в Україні. Працював у Київському губкомі КП(б)У, 
головою губернської контрольної комісії, з вересня 
1924 р. — секретарем губкому, згодом — окружко-
му КП(б)У. У 1930–1933 — член бюро і секретар ЦК 
КП(б)У. У 1933 р. посланий Й. Сталіним в Україну 
особистим представни ком з необмеженими повно-
важеннями, був обраний членом Політбюро ЦК 
КП(б)У, одночасно — першим секретарем Харків-
ського, згодом Київського обкому партії. Був при-
хильником ідеї загострення класової боротьби, 

Пимоненко М. К.�� Постишев П. П.��Петрушевич Є. О.�� Полуботок Павло��
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заохочував репресивну політику, особисто керував 
розгромом національного відродження, політики 
«українізації». Виступав за примусове проведення 
колек тивізації і виконання плану хлібозаготівель. 
З 1937 р. починаються переслідування П. Пости-
шева, його виключають з партії, заарештовують. 
Був розстріляний в лютому 1939 р. 

Потій Іпатій (1541–1613) — один із організаторів 
Берестейської унії 1596 р., з 1599 р. київський мит-
рополит греко-католицької церкви. Активно діяв 
у напрямку утвердження уніатської церкви в Речі 
Посполитій, був автором публіцистичних творів на 
захист унії, зокрема «Унія, або виклад… артику-
лів до об’єднання», «Антиризис», «Оборона собору 
Флорентійського» та інших. 

Прокопович Феофан (1681–1736) — видатний 
український церковний і громадський діяч, пись-
менник, учений-енциклопедист. Народився у Києві, 
закінчив Києво-Могилянську академію. Здобував 
освіту також у Римському єзуїтському колегіумі. 
1702 р. прийняв православ’я і постригся у ченці. 
Викладав у Києво-Могилянській академії. На честь 
І. Мазепи написав драму «Володимир». Протягом 
1711–1716 рр. був ректором академії. За наказом 
царя Петра І переїхав до Петербурга, ставши радни-
ком царя з питань церковної реформи. Написав ряд 
творів, розвиваючи ідею освіченого абсолютизму: 
«Слово про власть і честь царську», «Правда волі мо-
наршої». Сприяв створенню в Росії Академії наук. 

Раковський Християн Георгійович (1878–1941) — 
радянський партійний, державний діяч. Народився 
в Болгарії. Один із зачинателів соціал-демократії 
в Болгарії та Румунії, видатний діяч міжнародного 
соціалістичного руху, входив до складу Централь-
ного бюро антивоєнної революційної Балканської 
соціал-демократичної федерації. 1918 р. вступив до 
партії більшовиків і переїхав до Росії, де перебував 
на партійних і державних посадах. Упродовж 1919–
1923 рр. очолював український радянський уряд. 

Через суперечки, що виникли між Раковським 
і Сталіним у процесі утворення СРСР, був переве-
дений на дипломатичну роботу. 1927 р. був виклю-
чений з лав партії, відкликаний до Москви. 1936 р. 
заарештований у справі т. зв. «антирадянського 
правотроцькістського блоку». На початку Великої 
Вітчизняної війни Раковського було страчено. 

Розумовський Кирило Григорович (1728–1803) — 
останній гетьман України протягом 1750–1764 рр., 
граф з 1744 р. Народився в с. Лемеші на Чернігів-
щини в сім’ї козака. Брат Олексія Розумовсько-
го, фаворита цариці Єлизавети Петрівни. Завдяки 
сприянню брата був направлений на навчання до 
Європи. 1746 р. у 18-річному віці стає президентом 
Петербурзької Академії наук. 1750 р., у зв’язку 
з відновленням в Україні гетьманства, обраний 
гетьманом. Проводив судову реформу, намагався 
обмежити вплив російської адміністрації на збиран-
ня податків в Україні, прагнув вести самостійну за-
кордонну політику, запровадив обов’язкове навчан-
ня козацьких дітей, планував відкрити університет 
у Батурині. Брав участь у підготовці державного 
перевороту в Росії, що привів до влади Катерину ІІ. 
1864 р. був підвищений у генерал-фельдмаршали, 
а впродовж 1768–
1771 рр. входив до Дер-
жавної ради. З 1764 р., 
коли Катериною ІІ було 
остаточно скасовано по-
саду гетьмана, К. Розу-
мовський жив у Петер-
бурзі та за кордоном. 
Помер у Батурині. 

Роман Мстиславо-
вич (бл. 1152–1205) — 
зас новник Галицько-
Волин ського князівства, 
сучасники вважали най-
могутнішим з усіх князів 

Прокопович Феофан�� Розумовський К. Г. ��Потій Іпатій�� Раковський Х. Г.��

Роман Мстиславович��
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кінця XII — початку ХІІІ ст. Після смерті батька, 
Мстислава ІІ Ізяславовича, одержав Володимир-
Волинський, але невдов зі, завдяки особистим якос-
тям досяг домінуючого положення у волинських 
землях. 1199 р. приєднав Галичину до Волині, ство-
ривши Галицько-Волинську державу. У походах 
1201–1204 рр. розбив половців та захопив Київ. За-
гинув влітку 1205 р. в битві під Завихостом. 

Романюк Василь Омелянович (1925–1995) — ви-
датний православний релігійний діяч, богослов, 
Патріарх Київський і всієї Руси-України  УПЦ-КП 
протягом 1993–1995 рр. Брав участь у національно-
визвольній боротьбі. 1944 р. був засуджений радян-
ським режимом до 10 років ув’язнення. Перебував 
на Колимі, зокрема у копальні Холодній Магадан-
ської обл. до серпня 1953 р. 1959 року закінчив 
Вищі богословські курси в Івано-Франківську, зго-
дом — Московську духовну семінарію. Із 1964 р. до 
1972 р. — священик у парафіях Івано-Франківської 
і Коломийської єпархії Руської Православної 
Церкви. За активну діяльність із захисту прав лю-
дини і, зокрема, прав православних вірян України 
1972 р. був засуджений до 7 років позбавлення волі 
і трьох років заслання. Покарання відбував у табо-
рах Мордовії та Якутії. У листопаді 1979 р. став 
членом Української Ґельсінської Групи. Після по-
вернення в Україну був пострижений у чернецтво 
і возведений у сан архімандрита з ім’ям Володи-
мир, а наступного дня висвячений на єпископа 
з титулом єпископа Ужгородського і Виноградів-
ського. Виступав за створення незалежної Україн-
ської Православної Церкви з центром у Києві, що 
мала б статус Патріархату. Став одним із фундато-
рів УПЦ-Київського Патріархату. На Всеукраїн-
ському Православному Соборі 21 жовтня 1993 р. 
обраний Патріархом. Похований біля брами св. Со-
фії у Києві. 

Руденко Микола Данилович (1920–2004) — пись-
менник, філософ, громадський діяч, один із зас-

новників Української Ґельсінської Групи у 1976 р. 
1977 р. був заарештований та засуджений до 7 років 
таборів суворого режиму і 5 років заслання. 1987 р. 
був звільнений під тиском громадськості, емігру-
вав. 1990 р. повернувся в Україну. 

Сабуров Олександр Миколайович (1908–1974) — 
радянський військовий діяч, Герой Радянського 
Союзу, з 1943 р. генерал-майор військ НКВС. У 
жовтні 1941 р. очолив радянський партизанський 
загін. Із березня 1942 р. до квітня 1944 р. коман-
дував партизанським з’єднанням, яке діяло у Сум-
ській, Житомирській, Волинській, Рівненській та 
інших областях України. У жовтні 1942 р. став 
начальником штабу з керівництва партизанського 
руху Житомирської області. Влітку 1944 р. очолив 
управління НКВС Дрогобицької області. Був безпо-
середнім організатором військових операцій проти 
Української повстанської армії і підпілля ОУН. 
У 1950-ті рр. перебував на керівній роботі в орга-
нах внутрішніх справ УРСР і СРСР. Був депутатом 
Верховної Ради СРСР. 

Сагайдачний Петро Кононович (Конашевич-Са гай-
дачний; р. н. невід. — 1622) — видатний політич-
ний діяч, полководець, меценат. Народився у с. 
Кульчинцях поблизу Самбора у шляхетській роди-
ні. Навчався в Острозькій школі, згодом пішов на 
Запоріжжя. Був гетьманом реєстрового козацтва 
у період 1614–1616 і 1620–1622 рр. Завдяки йому 
козацьке військо перетворилося на регулярну, до-
бре навчену й озброєну силу. Очолив ряд успішних 
походів на Оттоманську Порту і Кримське хан-
ство. З його ім’ям пов’язане взяття Варни у 1605 р. 
і Кафи у 1616 р. На чолі 20-тисячного козацького 
війська брав участь у поході військ польського ко-
ролевича Владислава на Москву. У своїй діяльнос-
ті спирався на тверезий розрахунок, але не уникав 
компромісів. Відомий як меценат і палкий при-
хильник братського руху. За його участі 1620 р. 
було відновлено православну ієрархію (не було 

Руденко М. Д.�� Сагайдачний Петро��Романюк В. О.�� Сабуров О. М.��



історія та правознавство № 7 (287) березень 2012 р.29

СпецвипуСк «ГотуємоСь до ЗНо–2012. перСоНалії»

з 1596 р.) — єрусалимський патріарх Феофана ви-
святив у київські митрополити Іова Борецького та 
п’ятьох єпископів. Разом з усім Військом Запорозь-
ким записався до Київського братства і забезпечив 
йому захист і підтримку. 1621 р. очолив козацьке 
військо у битві під Хотином, яке відіграло в ньому 
вирішальну роль. Тоді ж дістав тяжке поранення, 
що прискорило його смерть. Похований у Братсько-
му монастирі в Києві. 

Садовський (Тобілевич) Микола Карпович (1856–
1933) — український актор, режисер, один із за с-
новників українського професійного театру. Брат 
І. К. Карпенка-Карого та П. К. Саксагансько-
го. 1888 р. організував власну трупу, яка 1898 р. 
об’єдналася з «Товариством російсько-ма ло росій-
ських артистів під керівництвом П. Сак са ган сько-
го». 1906 р. заснував перший український стаціо-
нарний театр у Полтаві, а згодом у Києві. 

Самойлович Іван Самійлович (р. н. невід. — 
1690) — гетьман Лівобережної України. Наро-
дився на Житомирщині, походив із духівництва. 
Навчався в Київському колегіумі. Служив писа-
рем у козацькому війську, був сотником, чернігів-
ським полковником. 1669 р. був обраний генераль-
ним суддею лівобережного козацького війська, 
1672 р. — гетьманом Лівобережної України, вів 
боротьбу з П. Дорошенком, керував козацьки-
ми полками у війні проти Туреччини. 1674 р. об-
раний гетьманом Лівобережної і Правобережної 
України. Відстоював державні інтереси України 
у взаємовідносинах з Московщиною. За його геть-
манування налагодилося господарське життя, він 
сприяв розвиткові культури, опікувався церков-
ними справами. 1687 р. очолював козацькі полки 
в першому Кримському поході і був звинувачений 
у його невдачі. Засланий до Тобольська, де й скін-
чив життя. 

Сверстюк Євген Олександрович (1928) — шістде-
сятник, дисидент, автор одного з найважливіших 

творів українського самвидаву «З приводу проце-
су над Погружальським» про навмисний підпал 
Державної публічної бібліотеки АН УРСР 24 трав-
ня 1964 р. її співробітником В. Погружальським. 
Заарештований 1972 р. та засуджений 1973 р. до 
7 років таборів та 5 років заслання. Нині головний 
редактор газети «Наша віра», президент Україн-
ського пен-клубу, нагороджений у 2008 р. орденом 
Свободи. 

Світличний Іван Олексійович (1929–1993) — поет, 
перекладач, літературознавець, ідеолог націо-
нально-демократичного руху 1960–1970-х рр., 
лауреат премії ім. В. Стуса, Державної премії 
ім. Т. Г. Шевченка. Народився в с. Половинкине на 
Луганщині в родині колгоспників. Закінчив україн-
ське відділення філологічного факультету Харків-
ського університету. Згодом вступив до аспірантури 
Інституту літератури ім. Т. Шевченка АН України. 
Займався перекладами з французької, польської, 
турецької, сербської мов. Один із засновників Клу-
бу творчої молоді у Києві. Уперше І. Світличний 
був заарештований 1965 р. Звинувачений в антира-
дянській пропаганді та виготовленні й поширенні 
самвидаву. У таборі він написав поезії: «Ґратовані 
сонети», «Поезія — свобода серця». 

Святослав Ігоревич (бл. 931–972) — великий ки-
ївський князь. Син Ігоря і княгині Ольги. Більшу 
частину свого життя князь Святослав провів у вій-
нах, намагаючись розширити володіння своєї дер-
жави. У 60-х рр. Х ст. він здійснив кілька вдалих 
походів проти Хозарського каганату, зруйнував 
хозарську столицю, підкорив Києву племена ясів 
і касогів. 968 р. брав участь у поході на Болгарію, 
971 р. здійснив похід проти Візантії, однак зазнав 
поразки і змушений був укласти з імператором 
мирну угоду. Під час повернення до Києва непода-
лік дніпровських порогів потрапив у засідку, вла-
штовану печенізьким ханом Курею, якого намови-
ли візантійці, і загинув у бою. 

Самойлович Іван�� Світличний І. О.��Садовський М. К.�� Сверстюк Є. О.��
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Сірко Іван Дмитрович (між 1605 і 1610–1680) — 
кошовий отаман Запорозької Січі. Родом з м. Ме-
рефа на Харківщині. Брав участь у Визвольній 
війні українського народу під проводом гетьмана 
Б. Хмельницького. У 1658–1660 рр. був вінниць-
ким полковником, виступив проти І. Виговського. 
З 1663 р. Сірка вісім разів обирали кошовим ота-
маном Запорозької Січі, був також полковником 
Ніжинського та Харківського полків. Успішно ке-
рував численними походами проти турків і татар. 
До підписання Андрусівського договору 1667 р. вів 
промосковську політику, потім посів виразну анти-
московську позицію. Безуспішно претендував на об-
рання гетьманом України. 1672 р. заарештований 
царською владою і засланий у Сибір, але на прохан-
ня козаків і польського уряду через кілька місяців 
звільнений. Обстоював автономію Запорозької Січі. 
Похований неподалік Чортомлицької Січі. 

Симоненко Василь Андрійович (1935–1963) — 
поет і журналіст, лауреат Державної премії 
ім. Т. Г. Шевченка. Народився на Полтавщині в се-
лянській родині. Навчався на факультеті журна-
лістики Київського університету, працював журна-
лістом у Черкасах. Створив поетичні збірки «Тиша 
і грім», «Земне тяжіння», «Лебеді материнства», 
збірки новел «Вино з троянд» та «Півні на рушни-
ках». 1963 р. був жорстоко побитий невідомими на 
вокзалі в Черкасах, після чого В. Симоненко по-
мер. Удостоєний Державної премії ім. Т. Шевченка 
1995 р. (посмертно). 

Сковорода Григорій Савич (1722–1794) — видатний 
український просвітитель, філософ і поет. Народив-
ся на Полтавщині в сім’ї козака. Закінчив полкову 
школу, Києво-Могилянську академію. Перервавши 
навчання, співав у придворній капелі в Петербурзі. 
Побував у кількох європейських країнах. Викладав 
поетику й етику в колегіумах Переяслава та Харко-
ва. Залишив педагогічну діяльність і з 1769 р. і до 
кінця життя мандрував Україною і проповідував свої 

філософські погляди. Саме на цей час припадає ство-
рення ним найголовніших філософських праць і по-
езій. Сповідував філософську концепцію «двох на-
тур» — видимої (створеної Богом) і невидимої (Бог). 
Світ він поділяв на три частини: великий (Всесвіт), 
малий (людина) і символічний (Біблія). Серед лі-
тературних творів найпопулярнішими були збірка 
«Сад божественних пісень» і «Байки Харківські», 
що були створені переважно у 60–70-х рр. ХVIIІ ст. 
Твори Сковороди справили значний вплив на розви-
ток літератури пізнішого часу. Похований у с. Ско-
вородинівка на Харківщині. 

Скоропадський Іван Ілліч (1646–1722) — гетьман 
Лівобережної України. Родом з Умані, із старшин-
ської сім’ї. З 1675 р. служив військовим канце-
ляристом у гетьмана І. Самойловича, був писарем 
Чернігівського полку, з 1698 р. — генеральний бун-
чужний, з 1701 р. — генеральний осавул. Очолював 
дипломатичні місії до Польщі, Росії та інших кра-
їн. 1706 р. призначений стародубським полковни-
ком. Після усунення від влади гетьмана І. Мазепи 
1708 р. на старшинській раді в Глухові за рекомен-
дацією царя Петра І був обраний гетьманом. За його 
правління були значно обмежені права Гетьманщи-
ни, збільшена присутність російських військ на її 
території. 1720 р. за розпорядженням Петра І за-
боронено друкувати книжки українською мовою. 
1722 р. запроваджено Малоросійську колегію, якій 
підпорядковувалися адміністративні та судові орга-
ни Гетьманщини. Похований у Глухові. 

Скоропадський Павло Петрович (1873–1945) — 
державний і політичний діяч, воєначальник, геть-
ман України 1918 р. Походив зі старовинного арис-
тократичного роду. Закінчив Пажеський корпус 
у Петербурзі. Генерал-лейтенант, брав безпосеред-
ню участь у Першій світовій війні. 1917 р. очолив 
1-й Український корпус, був обраний Отаманом 
Вільного козацтва. 29 квітня 1918 р. за згодою ні-
мецької окупаційної влади здійснив державний 

Симоненко В. А.��Сірко І. Д. (реконструкція)��Святослав Ігоревич�� Сковорода Г. С.��
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Скоропадський Іван .��

переворот. УНР було ліквідовано і проголошено 
Українську Державу. Дбаючи про збереження дер-
жавності, одночасно проводив політику обмеження 
громадянських свобод. Після поразки країн Чет-
верного союзу проголосив союз з майбутньою не-
більшовицькою Росією, що призвело до антигеть-
манського повстання, очолюваного Директорією. 
14 грудня 1918 р. гетьман підписав зречення від 
влади і виїхав до Німеччини. Загинув в кінці Дру-
гої світової війни під час бомбардування. 

Скрипник Микола Олексійович (1872–1933) — 
радянський партійний, державний і громадський 
діяч. Народився на Катеринославщині, навчав-
ся у Петербурзькому технологічному інституті. 
З 1901 р. включився до революційної діяльності, 
був неодноразово ув’язнений. Активний учасник 
боротьби за встановлення радянської влади в Укра-
їні, один з організаторів створення КП(б)У. Обіймав 
провідні державні посади: наркома внутрішніх 
справ, наркома юстиції, генерального прокурора 
та наркома освіти України, чимало зробив для роз-
витку українських шкіл. З 1927 р. — голова Ради 
Національностей СРСР. Звинувачений у «націона-
лістичному ухилі» в роки «українізації», покінчив 
життя самогубством. 

Сліпий Йосип (1892–1984) — визначний церков-
ний діяч, патріарх Української греко-католицької 
церкви, кардинал. Народився на Тернопільщині. 
Освіту здобував у ряді університетів Європи. Був 
ректором Львівської греко-католицької духовної 
семінарії. Після смерті А. Шептицького 1944 р. 
стає главою УГКЦ. Був ув’язнений радянською 
владою і засланий на каторжні роботи на 18 років. 
1963 р. за наполяганням світової громадськості був 
звільнений, висланий за межі СРСР. 

Смотрицький Герасим Данилович (р. н. невід. — 
1594) — письменник і педагог, один із передових 
діячів вченого острозького гуртка, перший ректор 
Острозької школи, один із видавців «Острозької 

Біблії», до якої написав передмову і віршовану по-
святу князю Костянтину Острозькому, автор поле-
мічних творів проти відступників від православ’я, 
з яких збереглася лише його книга «Ключ царства 
небесного», перша друкована пам’ятка української 
полемічної літератури. 

Смотрицький Мелетій Герасимович (1577–
1633) — письменник-полеміст, філолог, церковний 
і культурно-освітній діяч. Народився в с. Смотрич, 
син Г. Смотрицького. Навчався в Острозькій школі, 
Віленському єзуїтському колегіумі, слухав лекції 
в ряді європейських університетів. Викладав у Вілен-
ській братській школі. У 1617 р. прийняв чернечий 
постриг, згодом став ректором Київської братської 
школи, 1620 р. висвятився на архієпископа полоць-
кого. Уподовж 1623–1625 рр. перебував на Сході. 
1627 р. став настоятелем Дерманського монастиря 
(Волинь) — перейшов в уніатство. Автор полеміч-
ного трактату «Тренос, або Плач східної церкви…», 
«Букваря» та «Грамматіки славенскія правилное 
синтагма…», у якій досліджував питання ритори-
ки, синтаксису та етимології церковнослов’янської 
мови. Тривалий час в Україні, Білорусії та Росії це 
був єдиний підручник з мови. 

Смотрицький Г. Д.��

Скрипник М. О.�� Сліпий Йосип��Скоропадський П. П.��

Смотрицький М. Г.��
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Сталін (Джугашвілі) Йосиф Віссаріонович (1879–
1953) — радянський державний, політичний і вій-
ськовий (генералісимус з 1945 р.) діяч, керівник 
більшовицької партії з 1926 до 1953 рр. Народився 
в грузинській селянській родині, за революційну ді-
яльність був виключений з духовної семінарії. Член 
РСДРП з 1898 р., з 1912 р. — член ЦК РСДРП. Піс-
ля Жовтневої революції перебував на відповідаль-
них партійних і державних посадах, 1918 р. уве-
дений до складу ЦК КП(б)У як представник РКП 
(б) для зв’язків з Україною. З квітня 1922 р. став 
генеральним секретарем ЦК РКП (б). Проводив по-
літику згортання непу, примусової колективізації, 
форсованої індустріалізації. Сталін безпосередньо 
був причетним до фізичного знищення опозиції, 
масового терору. В роки Великої Вітчизняної війни 
обіймав посаду Голови Державного комітету оборо-
ни, де виявив блискучий організаторський талант, 
у результаті чого економіка країни в дуже стислі 
строки була перебудована для потреб фронту. Ро-
зуміючи ту важливу роль, яку відіграла Україна 
у цій війні, Сталін наважився надати їй атрибути 
державності (міністерство оборони, закордонних 
справ, членство в ООН), частково відродити україн-
ський патріотизм. 

Стаханов Олексій Григорович (1906–1977) — за-
чинатель стахановського руху в промисловос-
ті й сільському господарстві. У ніч на 31 серпня 
1935 р. за 6-годинну зміну він нарубав відбійним 
молотком 102 т вугілля, виконавши 14,5 норми. 

Стус Василь Семенович (1938–1985) — поет, один 
із видатних представників руху «шістдесятників», 
лауреат Державної премії ім. Т. Г. Шевченка. На-
родився на Вінниччині в родині колгоспників. За-
кінчив Донецький педінститут. У період «відлиги» 
став активним учасником руху за українське на-
ціональне відродження, проти тоталітарної сис-
теми, зазнав переслідувань з боку влади. 1972 р. 
вперше був засуджений до ув’язнення за участь 

у діяльності Української групи сприяння виконан-
ню Ґельсінських угод (УГГ). 1980 р. був визнаний 
особливо небезпечним рецидивістом і засуджений 
до 10 років таборів і заслання. У серпні 1985 р. на 
знак протесту оголосив безстрокове голодування 
і невдовзі помер у карцері. 1989 р. перепохований 
на Байковому кладовищі м. Києва. В. Стус — автор 
поетичних збірок: «Зимові дерева», «Веселий цвин-
тар», «Під тягарем хреста». 

Теліга Олена Іванівна (1907–1942) — поетеса і гро-
мадська діячка. Народилася в Петербурзі в родині 
професора І. Шовгенова. 1920 року родина О. Телі-
ги емігрувала до Польщі. Освіту здобула в Україн-
ському педагогічному інституті у Празі. Працювала 
викладачкою, видавала свої поетичні твори. Всту-
пила до ОУН. Під час німецької окупації органі-
зувала у Києві Спілку українських письменників. 
Розстріляна у Бабиному Яру 1942 року. 

Тетеря (Моржковський, Мошковський) Павло Іва-
нович (р. н. невід. — 1670) — український держав-
ний діяч, гетьман України. Народився на Переяс-
лавщині, походив з реєстрових козаків. Навчався 
у Києво-Могилянській академії. Служив писарем 
міського суду, полковим писарем, 1653 р. був об-
раний переяславським полковником. Брав участь 
у підписанні Березневих статей у Москві 1654 року. 
Згодом став генеральним писарем, брав безпосеред-
ню участь у підготовці Гадяцької угоди та Слободи-
щенського трактату. 1663 р. був обраний гетьманом 
Правобережної України. Зазнавши поразки під час 
придушення народного повстання на Правобереж-
жі, втік до Польщі, прийняв католицизм. Невдовзі 
через непорозуміння з польським урядом перейшов 
на бік Туреччини. 

Тимошенко Семен Костянтинович (1895–1970) — 
радянський воєначальник, Маршал Радянського Со-
юзу, двічі Герой Радянського Союзу. Народився в селі 
Фурманівка (сучасна Одеська область). Брав участь 
у Першій світовій війні. Із 1918 р. служив у Червоній 

Стус В. С.�� Теліга О. І.��Сталін Й. В. �� Стаханов О. Г.��
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армії. Упродовж 1935–1937 рр. командував Харків-
ським військовим округом. Із лютого 1938 р. — ко-
мандувач Київського особливого воєнного округу. 
У вересні 1939 р. очолював Польський похід Черво-
ної армії, в результаті якого Західна Україна була 
приєднана до СРСР. Під час радянсько-фінської ві-
йни командував військами Північно-Західного фрон-
ту. Із 7 травня 1940 р. Маршал Радянського Союзу, 
нарком оборони СРСР. На початку Великої Вітчиз-
няної війни був призначений заступником нарко-
ма оборони, головнокомандувачем військ Західно-
го, згодом — Південно-Західного стратегічного на-
пряму, був головнокомандувачем кількох фронтів, 
упродовж 1943–1945 рр. був представником Ставки 
Верховного головнокомандування з координації дій 
військ ряду фронтів і Чорноморського флоту. Протя-
гом 1961–1970 рр. — голова Ради комітету ветеранів 
війни. Помер і похований у Москві. 

Трильовський Кирило Йосипович (1864–1941) — 
громадсько-політичний діяч, основоположник 
і один із засновників Української радикальної пар-
тії, засновник спортивно-пожежно-руханкове това-
риства «Січ», голова Бойової управи УСС, член На-
ціональної Ради ЗУНР. 

Тютюнник Юрій Йосипович (1891–1929) — укра-
їнський військовий діяч, генерал-хорунжий Армії 
УНР. У роки Першої світової війни перебував на 
фронті. Після утворення Центральної Ради брав 
активну участь в українізації частин російської ар-
мії, сформував український полк ім. Дорошенка. 
На ІІ Всеукраїнському військовому з’їзді був обра-
ний членом Української Центральної Ради. У черв-
ні 1918 р. очолив Звенигородсько-Таращанське 
повстання проти німецьких військ. Брав участь 
у 1-му та 2-му Зимових походах. Після поразки 
національно-визвольних змагань перебував в емі-
грації і у 1924 р. повернувся в УСРР. Працював ви-
кладачем у Харківській школі червоних старшин. 
1929 р. заарештований і розстріляний. 

Українка Леся (Лариса Петрівна Косач-Квітка, 
1871–1913) — видатна українська поетеса, пись-
менниця, перекладач, культурний діяч. Народи-
лася 25 лютого 1871 р. у м. Новоград-Волинський. 
Батько, Петро Антонович Косач, був високоосвіче-
ним поміщиком, мати, Ольга Петрівна, — письмен-
ницею, яка творила під псевдонімом Олена Пчілка. 
1881 р. дівчина тяжко захворіла на туберкульоз 
кісток, вимушена була самостійно здобувати освіту, 
Леся вивчила багато європейських мов, а також дав-
ньогрецьку та латинську. 1893 р. у Львові вийшла 
перша збірка її віршів «На крилах пісень». Після 
цього Леся написала ще понад сто віршів, з яких 
більшість не була надрукована за її життя. У другій 
половині 1890-х рр. вона звертається до драматургії 
(«Блакитна троянда»), розвиває жанр драматичної 
поеми («Одержима», 1901 р.; «Кассандра», 1907 р. 
та інші). До найвизначніших творів Лесі Українки 
належать драма-феєрія «Лісова пісня» (1911 р.) та 
драматична поема«Камінний господар» (1912 р.). 
Померла Леся Українка 1 серпня 1913 р. у грузин-
ському містечку Сурамі. 

Федорович (Федоров) Іван (бл. 1525–1583) — 
український першодрукар. Навчався у Краківській 

Тимошенко С. К.�� Тютюнник Ю. Й.��Тетеря Павло�� Трильовський К. Й.��

Федоров Іван��Українка Леся��
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академії. Першу книгу видав у Москві 1564 р., про-
тягом 1565–1572 рр. працював у князя Ходкевича, 
з 1574 р. — у Львівській друкарні, де видав перші 
в Україні книги «Апостол» та «Буквар». Продо-
вжив свою справу у друкарні князя Острозького, 
у якій 1581 р. видав «Острозьку Біблію». 

Федоров Олексій Федорович (1901–1989) — 
генерал-майор, двічі Герой Радянського Союзу, ра-
дянський партійний і державний діяч. На початку 
Великої Вітчизняної війни був залишений у підпіл-
лі, організував партизанський загін, який до берез-
ня 1942 р. провів 16 боїв, убивши близько тисячі 
німецьких військовослужбовців, проводив інші 
систематичні диверсії на території України: зруй-
нував 33 шосейних і залізничних мости, пошкодив 
5 ешелонів на залізниці, підірвав 5 складів, 2 заво-
ди. Взимку 1942 р. і навесні 1943 р. провів низку 
нових диверсій. 1943 р. перемістив партизанські за-
гони на територію правобережної України і далі, на 
Волинь. Наприкінці березня 1944 р. партизанське 
з’єднання, яким керував Федоров, під час зустрічі 
з передовими частинами Червоної армії налічувало 
5257 осіб. З наближенням лінії фронту вони були 
уведені до складу діючих армій. 

Франко Іван Якович (1856–1916) — видатний 
український поет, учений, громадський діяч. На-
родився в с. Нагуєвичі на Львівщині в родині 
селянина-коваля. Вчився в гімназії, продовжив 
освіту у Львівському, Чернівецькому та Віденсько-
му університетах. У 1893 р. захистив докторську 
дисертацію. Працював у Науковому товаристві 
ім. Т. Г. Шевченка, видавав журнали «Друг», «Гро-
мадський друг», «Хлібороб» та ін. За свої радикаль-
ні погляди неодноразово зазнавав переслідувань 
з боку влади. Стояв біля витоків Української ради-
кальної партії (спочатку РУРП). Автор бл. 4000 лі-
тературних, публіцистичних і наукових творів, які 
писав українською, польською, німецькою мовами, 
робив переклади з 14 мов. Найбільш відомі його 

вірші «Каменяр», «Вічний революціонер», поема 
«Мойсей», поетичні збірки «З вершин і низин», 
«Смерть Каїна», «Іван Вишенський», прозові тво-
ри — цикл «Борислав сміється», історична повість 
«Захар Беркут», драматичні — «Украдене щастя», 
«Кам’яна душа» та ін. Протягом 1966–1986 рр. 
було видане повне зібрання творів І. Франка у 50 
томах. 1979 р. Академія Наук України встановила 
премію ім. І. Я. Франка за видатні праці у філоло-
гії, етнографії та мистецтво знавстві. 

Хаджі Гірей (р. н. невід. — 1466) — татарський 
хан, родоначальник династії Гіреїв. Посів престол 
Кримського уділу Золотої Орди і, скориставшись її 
розпадом, 1449 року проголосив незалежність, вна-
слідок чого сформувалася нова держава — Крим-
ське ханство. 

Хвильовий (Фітільов) Микола Григорович (1893–
1933) — український прозаїк, поет, публіцист. 
Народився в селищі Тростянець на Харківщині. 
Брав участь у Першій світовій та громадянській 
війнах. 1919 р. вступив до КП(б)У. 1921 р. почав 
друкуватися. Був одним із засновників багатьох 
літературних організацій — «Гарт», «ВАПЛІТЕ», 
«Пролітфронт». Активно підтримував політику 
«українізації», у памфлетах виступав проти руси-
фікаторського та «просвітянського» векторів роз-
витку української культури, висунув гасло «Геть 
від Москви!», за що був підданий нищівній критиці 
(«боротьба із хвильовизмом»). Був вимушений пу-
блічно засудити свої погляди. Ізольований від літе-
ратурного життя, 13 травня 1933 р. покінчив жит-
тя самогубством. 

Хмельницький Богдан-Зиновій Михайлович (1595–
1657) — видатний український державний діяч, 
полководець, дипломат, гетьман України у 1648–
1657 рр. Син чигиринського підстарости. Освіту здо-
був у єзуїтському колегіумі у Львові та православ-
ній школі. Був людиною різнобічних знань, володів 
латиною, турецькою, татарською, польською та ще 

Франко І. Я.�� Хвильовий Микола��Федоров О. Ф.�� Хаджі Гірей��
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кількома слов’янськими мовами. У складі козаць-
кого війська брав участь у польсько-турецькій війні 
1620–1621 рр., де потрапив у полон. Через два роки 
повернувся в Україну, воював проти татар і турків, 
брав участь у козацько-селянських повстаннях 1630, 
1632 та 1637 рр. 1645 р. на чолі 2,5-тисячного за-
гону запорожців воював на прохання французького 
короля проти Іспанії, здобувши перемогу під Дюн-
керком. З 1647 р. почав підготовку повстання проти 
польсько-шляхетської влади, яке вибухнуло в січні 
1648 р. і поклало початок Визвольній війні україн-
ського народу. Того ж року Б. Хмельницького було 
обрано гетьманом України. Під його керівництвом 
українські війська здобули перемогу над поляка-
ми під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями, 
Зборовом, Батогом, Жванцем тощо. У ході війни за 
безпосередньої участі Б. Хмельницького в Україні 
сформувалася держава Гетьманщина, або Військо 
Запорозьке Низове. 8 січня 1654 р. Б. Хмельниць-
кий, виходячи зі стратегічних міркувань, підписав 
у Переяславі угоду з Росією про входження Украї-
ни до її складу. Умови міждержавного союзу були 
закріплені у т. зв. Березневих статтях. Помер піс-
ля тяжкої хвороби 1657 р. Похований у Суботові 
в церкві святого Іллі Громовержця, збудованій за 
проектом самого Б. Хмельницького. 

Хмельницький Юрій Богданович (1641–1685) — 
молодший син Б. Хмельницького, гетьман Украї-
ни у 1657, 1659–1663, 1677–1681, 1685 рр. Наро-
дився в Суботові, виховувався при батькові, за ха-
рактером був людиною нерішучою і слабкодухою, 
перебував під впливом старшинського оточення. 
По смерті батька у 1657 р. шістнадцятирічного 
Ю. Хмельницького обрали гетьманом, але вже че-
рез місяць він передав владу І. Виговському і поїхав 
на навчання до Київського колегіуму. 1659 р. його 
знову обирають гетьманом, під тиском російського 
уряду підписав Переяславські статті, за якими зна-
чно обмежувалися автономні права Гетьманщини. 

1660 р. російські війська, до складу яких входили 
полки Ю. Хмельницького, були розбиті на Право-
бережжі поляками. Тоді ж він змушений був під-
писати з польською стороною Слободищенський 
трактат, за яким Лівобережна Україна залишалася 
під владою Росії, а Правобережна — Польщі. Під-
писання цієї угоди призвело до спалаху громадян-
ської війни в Україні. Ю. Хмельницький 1663 р. 
склав булаву і постригся в ченці, але поляки зааре-
штували й ув’язнили його в Марієнбурзькій форте-
ці. Вийшовши на волю, жив у монастирі. Під час 
нападу татар у 1673 р. потрапив до них у полон. 
Турецький султан, прагнучи завоювати Україну, 
проголосив 1677 р. Ю. Хмельницького гетьманом. 
Його союз з султаном не мав популярності в народі, 
і 1681 р. турки позбавляють його булави і відправ-
ляють до Царьграда. 1685 р. турки знову поставили 
Ю. Хмельницького гетьманом, а наприкінці того 
ж року стратили його в Кам’янці. 

Чикаленко Євген Харламович (1861–1929) — ук-
раїнський громадський діяч, меценат. Народився 
на Херсонщині, закінчив Харківський університет, 
де вступив до української студентської «Громади». 
Був одним із провідних членів «Старої громади», 
Загальної української позапартійної демокра-
тичної організації й Української демократично-
радикальної партії, засновником і фактичним голо-
вою Товариства українських поступовців. За його 
фінансової підтримки вийшов словник М. Косто-
марова, видавалася газета «Селянин» у Львові. Він 
підтримував видання єдиної україномовної газети 
в Російській імперії «Громадська думка». 1919 р. 
виїхав до Галичини, з 1920 р. мешкав за кордоном. 

Чорновіл В’ячеслав Максимович (1937–1999) — 
політичний і державний діяч, публіцист, лауреат 
Державної премії ім. Т. Г. Шевченка, Міжнарод-
ної журналістської премії, нагороджений відзна-
кою «Герой України» із врученням ордена Держа-
ви (1999, посмертно). Народився на Черкащині, 

Хмельницький Юрій�� Чорновіл В. М.��Хмельницький Богдан�� Чикаленко Є. Х.��



№ 7 (287) березень 2012 р. історія та правознавство36

СпецвипуСк «ГотуємоСь до ЗНо–2012. перСоНалії»

закінчив Київський університет. Працював на 
радіо, телебаченні, займався літературною крити-
кою. З 1960-х рр. брав участь в українському пра-
возахисному русі. На Заході були опубліковані його 
публіцистичні твори «Лихо з розуму», «Правосуддя 
чи рецидиви тероризму», за що був заарештований. 
Вийшовши з ув’язнення, поновив випуск «Україн-
ського вісника» за що був звинувачений в «анти-
радянській агітації» і 1972р. засуджений на шість 
років ув’язнення. 1987 р. був засуджений втретє. Із 
1987 р., повернувшись в Україну, одразу включив-
ся в діяльність Української Гельсінської спілки, 
поновив випуск «Українського вісника». 1990 р. 
В. Чорновола обирають народним депутатом Укра-
їни, головою Львівської обласної ради та облвикон-
кому. Висунув свою кандидатуру під час проведен-
ня перших президентських виборів 1991 р. і посів 
друге місце після Л. М. Кравчука. В. Чорновіл від-
дав багато сил організації Народного Руху України 
(НРУ), був його співголовою. Із 1993 р. В. Чорновіл 
очолював депутатську фракцію НРУ у Верховній 
Раді України. Загинув в автокатастрофі. 

Чубинський Павло Платонович (1839–1884) — 
етнограф, поет. Народився в Борисполі, закінчив 
гімназію в Києві. Навчався у Петербурзькому уні-
верситеті. 1861 р. повернувшись в Україну, став 
членом Київської Громади, працював у журналі 
«Основа». За звинуваченням в антидержавній ді-
яльності засланий царським урядом до Архангель-
ської губ. Там займався науковою працею, вивчав 
історію та побут північних народів. Написав ряд 
наукових праць. Російська Академія наук визнала 
П. Чубинського найкращим тогочасним етнографом 
і народознавцем. У 1870-ті рр. брав участь у дослі-
дженні народного життя на Правобережжі. 1863 р. 
в журналі «Зоря» опублікував вірш «Ще не вмерла 
Україна», який згодом був покладений на музику 
М. Вербицьким. Цей твір став національним гім-
ном незалежної України. 

Шашкевич Маркіян Семенович (1811–1843) — 
український громадський та культурно-освітній 
діяч, письменник. Походив з родини священика. 
Найактивніший діяч «Руської трійці», ініціатор та 
автор альманаху «Русалка Дністровая». Навчався 
у Львові. Був священиком у селах Львівщини. Ви-
ступав за єдність населення Галичини та Наддні-
прянщини, проти латинізації української абетки, 
уклав українську граматику та словник української 
мови, написав і підготував до друку «Читанку для 
діточок в народних училах руських». 

Шевченко Тарас Григорович (1814–1861) — кла-
сик української літератури, художник, діяч ви-
звольного руху. Народився в сім’ї кріпака в с. Мо-
ринці на Черкащині. Рано осиротів. Грамоти учив-
ся у дяка. «Козачком» потрапив до Петербурга, де 
вчився малярства у художника В. Ширяєва. 1838 р. 
зусиллями К. Брюллова, В. Жуковського, О. Вене-
ціанова та ін. Шевченка було викуплено з кріпацтва. 
Того ж року він став слухачем Російської Академії 
мистецтв. 1840 р. в Петербурзі вийшла його перша 
поетична збірка «Кобзар», яка зробила ім’я Шев-
ченка відомим по всій Україні. У лютому 1847 р. 
став учителем малювання в Київському університе-
ті, а вже через місяць був заарештований за участь 
у діяльності Кирило-Мефодіївського братства і за-
сланий солдатом до Орської фортеці в Оренбург із 
забороною писати та малювати. Лише через 10 років 
завдяки клопотанням друзів Шевченка було звіль-
нено із заслання, але він був змушений жити в Пе-
тербурзі, де невдовзі помер. У травні 1861 р., згідно 
із заповітом Т. Г. Шевченка, його було перевезено 
з Петербурга до Канева і поховано на Чернечій горі. 
Серед творів поета було чимало таких, що відтворю-
вали сторінки історії українського народу, — «Гай-
дамаки», «Чигирине, Чигирине», «Розрита моги-
ла» та ін. Шевченко був видатним художником, 
написав понад тисячу живописних полотен, здобув 
звання академіка гравірування. В Україні з 1961 р. 

Шашкевич М. С.�� Шелест П. Ю.��Чубинський П. П.�� Шевченко Т. Г.��
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запроваджено Державну премію ім. Т. Г. Шевченка 
за кращі твори у літературі та мистецтві. 

Шелест Петро Юхимович (1908–1996) — партій-
ний та державний діяч. Народився на Харківщині. 
Закінчивши інститут, працював на заводах Ма-
ріуполя та Харкова. Був секретарем Харківсько-
го міськкому КП(б)У, протягом 1957–1962 рр. — 
першим секретарем Київського обкому, а у 1968–
1972 рр. — першим секретарем ЦК Компартії 
України. Прагнув рівноправних стосунків в еконо-
мічних питаннях із союзними відомствами, наголо-
шував на необхідності розширення прав України 
у внутрішній та зовнішній економічній політиці. 
Виступав на захист прав української мови у шкіль-
ній освіти, друкуванні газет, захищав окремих ді-
ячів культури, звинувачених у націоналізмі. Після 
виходу його книги «Україна наша Радянська» був 
звинувачений у надмірній ідеалізації минулого 
України. Усунутий з посади у 1973 р. 

Шептицький Андрей (1865–1944) — громадсько-
політичний, церковний діяч, просвітник, митропо-
лит Української греко-католицької церкви протя-
гом 1901–1944 рр., доктор теології. Освіту здобув 
у Краківському університеті, там же закінчив єзуїт-
ську семінарію. Відстоював ідею незалежної Укра-
їни. Підтримував розвиток освітньо-культурного 
життя у західноукраїнських землях, чим сприяв 
пробудженню національної свідомості населення. 
Заснував церковний музей, поклав початок збиран-
ню іконописних творів, відкрив на власні кошти 
художню школу, шпиталь. Засуджував політику 
польського уряду, вимагаючи припинення «паци-
фікацій», видав послання, де звинуватив більшови-
ків в організації штучного голоду в Україні. Віта-
ючи прагнення ОУН–УПА вибороти незалежність 
України, засуджував крайні форми боротьби. Був 
засновником національного музею у Львові, Бого-
словського наукового товариства, релігійних ви-
дань. Похований у соборі Святого Юра у Львові. 

Шумський Олександр Якович (1890–1946) — 
партійний та державний діяч. Народився у Волин-
ській губ. в бідній селянській родині. Навчався 
у Московському ветеринарному інституті, вступив 
до УПСР. Був членом Центральної Ради. В складі 
лівої течії УПСР увійшов до УКП (б), після само-
розпуску якої вступив до КП(б)У. Упродовж 1924–
1927 рр. — нарком освіти УСРР. Як активний при-
хильник політики «українізації» на пленумі ЦК 
КП(б)У був звинувачений у «націоналістичному 
ухилі» (т. зв. «шумськізм»). 1933 р. засуджений 
до 10 років виправно-трудових таборів, протягом 
1935–1946 рр. перебував на засланні. Загинув за 
нез’ясованих об ставин. 

Шухевич Роман (псевдонім Тарас Чупринка; 
1907–1950) — військовий діяч, член УВО. Після 
розколу ОУН приєднався до бандерівської фракції, 
увійшов до проводу ОУН-Б. 1941 р. очолив баталь-
йон «Нахтігаль», після роззброєння якого перей-
шов на нелегальне становище. Восени 1943 р. став 
Головним командиром УПА, у липні 1944 р. — го-
ловою Генерального секретаріату й головним секре-
тарем військових справ УГВР. Кілька років очолю-
вав партизанську боротьбу ОУН-УПА із загонами 
НКВС після вступу Червоної армії у західні області 
України. Загинув у боях біля Львова, після чого 
рух УПА занепав. 

Щербицький Володимир Васильович (1918–
1990) — партійний і державний діяч. Народився 
на Дніпропетровщині. Здобув вищу освіту, був на 
фронті. 1955 р. став першим секретарем Дніпропе-
тровського обкому партії, через два роки — секре-
тарем ЦК Компартії України. Тривалий час очолю-
вав Раду Міністрів УРСР. Після усунення Шелеста 
Щербицького обрано першим секретарем ЦК КПУ. 
Був прихильником централізованої партійно-
державної влади, підпорядкованості республік цен-
тру, орієнтації економіки України на союзний на-
родногосподарський комплекс. Сприяв подальшій 

Шумський О. Я.�� Щербицький В. В.��Шептицький Андрей�� Шухевич Роман��
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русифікації в галузі освіти, культури, видавничої 
справи. 

Юра Гнат Петрович (1888–1966) — театраль-
ний режисер, актор театру і кіно, народний артист 
УРСР, народний артист СРСР. Народився в с. Фед-
вар (сучасна Кіровоградська обл.). Із 1920 р. до 
1961 р. працював у Театрі ім. Івана Франка як мис-
тецький керівник і режисер, підготувавши близь-
ко 100 вистав з західноєвропейського, радянсько-
українського та російського репертуару. 

Юрій І Львович (1252 (за іншими даними 1257) — 
1308 (за іншими даними 1315)) — галицько-
волинський князь. Син Лева І Даниловича та Кон-
станції, дочки угорського короля Бели IV. Протя-
гом 1269–1301 рр. правив на Холмщині, був князем 
белзьким. По смерті батька об’єднав усі землі 
Галицько-Волинської держави під своєю владою. 
Переніс столицю до Володимира-Волинського. За 
його правління Польща захопила Люблінську зем-
лю у 1302 р., а Угорщина — частину Закарпаття. 
1303 року домігся утворення Галицької митрополії, 
до складу якої увійшли: Галицька, Володимирська, 
Перемиська, Луцька, Холмська, Турівська єпархії. 
Намагаючись наголосити на могутності Галицько-
Волинської держави і наслідуючи свого діда Дани-
ла Романовича Галицького, прийняв титул «короля 
Русі». 

Юрій ІІ Болеслав Тройденович (бл. 1306 — 1340) — 
галицько-волинський князь. Син мазовецького кня-
зя Тройдена II і Марії, дочки Юрія І Львовича. Бу-
дучи католиком, прийняв православну віру й ім’я 
Юрій. Намагаючись протистояти експансії Польщі 
й Угорщини, підтримував союзні відносини з Тев-
тонським орденом і Литвою. Робив спробу поверну-
ти Люблінщину, захоплену Польщею. Юрій ІІ був 
одружений з донькою Великого князя Литовського 
Гедиміна. Прагнучи зміцнити князівську владу, 
вів боротьбу проти бояр, у якій спирався на міщан. 
Підтримував розселення німецьких колоністів, 

задумав запровадити католицтво. Проте ці заходи 
Юрія ІІ підривали значення місцевої аристократії, 
тому 1340 р. бояри організували проти нього змову 
й отруїли. Невдовзі після смерті Юлія ІІ, Галицько-
Волинське князівство як незалежна держава при-
пинило існування. 

Ющенко Віктор Андрійович (1954) — політик, го-
лова Національного банку України у 1993–2000 рр., 
прем’єр-міністр України протягом 1999–2001 рр., 
лідер Помаранчевої революції 2004 р., третій Пре-
зидент України 2005–2010 рр. 

Яворницький Дмитро Іванович (1855–1940) — 
український історик, археолог, етнограф, академік 
АН УРСР. Народився на Харківщині. Закінчивши 
Харківський університет, працював викладачем 
у чоловічій гімназії. Досліджував історію запорозь-
кого козацтва, результати якого виклав у тритом-
ній однойменній праці. Майже тридцять років очо-
лював Катеринославський історико-краєзнавчий 
музей. Брав участь у численних розкопках на Запо-
ріжжі. Опублікував праці «Сборник материалов по 
истории запорожских козаков», «До історії степо-
вої України», «На порогах Дніпра» та ін. 

Янукович Віктор Федорович (1950) — український 
політик, прем’єр-міністр України протягом 2002–
2005, 2006–2007 рр., четвертий Президент України 
з 2010 р. 

Ярослав Володимирович Мудрий (християнське 
ім’я Георгій; 976–1054) — великий князь київський. 
Син князя Володимира Великого. Після смерті бать-
ка чотири роки боровся з братами за владу й утвер-
дився при владі 1119 р. Вів успішну боротьбу з пече-
нігами, яких остаточно розгромив 1036 р. Зміцнив 
міжнародний авторитет Київської Русі, поріднив-
шись через своїх дітей з правлячими династіями 
Франції, Швеції, Польщі, Норвегії, Візантії. За його 
князювання було укладено перше зведення письмо-
вих законів «Руська Правда», побудовано Софій-
ський собор, відкрито школу, засновано бібліотеку. 

Юрій І Львович�� Ющенко В. А.��Юра Г. П.�� Юрій ІІ Болеслав��
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За часів правління Ярослава Мудрого Київська дер-
жава досягла вершин своєї могутності. 

Ярослав Осмомисл (1130-ті рр. — 1187) — князь 
галицький упродовж 1153–1187 рр. Син Володи-
мирка Володаровича. Прагнучи зміцнити кня-
зівську владу, Ярослав Осмомисл боровся проти 
боярської опозиції. За його правління Галицьке 
князівство значно розширило свою територію, 

приєднавши землі між Карпатами і Дністром, по-
низзям Дунаю. Уклав союзницькі договори з Угор-
щиною і Польщею, підтримував дружні відносини 
з Візантією та імператором Священної Римської ім-
перії Фрідріхом І Барбароссою. За правління Ярос-
лава Осмомисла у Галицькому князівстві збудовано 
й укріплено багато міст, а 1153–1157 рр. у Галичі 
споруджено Успенський собор.

Янукович В. Ф.�� Ярослав Осмомисл��Яворницький Д. І.�� Ярослав Мудрий��
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01654 Управління школою
90811 Виховна робота в школі
08402  Вивчаємо українську мову та літературу
90814 Зарубіжна література
01656 Англійська мова та література
01650 Математика в школах України
08417 Фізика в школах України
08408 Історія та правознавство
08405 Географія
90807 Економіка
01660 Біологія
01658 Хімія
08412 Початкове навчання та виховання
37064 Класному керівнику
37063 Інформатика в школі
37071 Фізичне виховання в школах України
37067 Мистецтво в школі
37068 Трудове навчання в школі
37059 Завучу. Усе для роботи
37070 Шкільному психологу. Усе для роботи
49671 Математика в школах України. Позакласна робота
49672 Основи здоров’я
49673 Педагогічна майстерня
49677 Шкільний бібліотекар
49670 Логопед

нові видання у комплекті
89476 Вихователю ГПД. Усе для роботи

до складу комплекту не входить
01652  Русский язык и литература в школах Украины
90810  Англійська мова в початковій школі
95929 Дошкільний навчальний заклад
37061 Зростаємо разом
37062 Растем вместе
37069 Німецька мова в школі
49674 Позашкільна освіта


