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ПЕРЕДМОВА 
 

продовж майже 200-літньої історії, починаючи з засну-
вання Імператорського університету св. Володимира у 

м. Києві (1834) і завершуючи сьогоденням, університетська спіль-
нота докладає багато зусиль із тим, щоб як в Україні, так і світі 
якнайгучніше і якнайдостойніше лунали слова, викарбовані на гер-
бі університету – Utilitas, Honor et Glorie (Користь, Честь і Слава). 

Відповідно університет, у межах своїх можливостей, від-
значає тих співробітників, які роблять найбільший внесок у 
примноження його користі, честі та слави. Однією з найпоши-
реніших форм, яка розглядається не лише як університетська 
відзнака, але і як увічнення пам'яті тих, хто може бути прикла-
дом для наслідування іншими – публікація про них біографіч-
них відомостей в енциклопедичних чи довідкових виданнях. 

Першою такого роду публікацією варто вважати працю проф. 
В. С. Іконникова про перших професорів Імператорського універ-
ситету св. Володимира, яка була опублікована у 1884 р., у зв'язку 
з 50-річчям його заснування. Із проголошенням незалежності Украї-
ни, цей позитивний досвід був підтриманий керівництвом універси-
тету. Було підготовлено електронну версію енциклопедії Київського 
університету, у якій було зібрано всіх співробітників, що працювали 
або ж працюють нині в університеті й мають вчені ступені та звання. 
Ця інформація дала можливість опублікувати до 180-річчя засну-
вання університету біографічний довідник "Професори Київсько-
го університету", у якому вміщено 1710 статей, присвячених уні-
верситетським професорам, які працювали або ж нині працюють. 

Досвід користування цими виданнями вказує на їхню важли-
вість, оскільки саме в них вміщуються імена тих працівників 
університету, які свою самовідданою та наполегливою працею, 
високими професійними якостями забезпечували і продовжують 
забезпечувати на різних етапах функціонування alma mater під-
готовку кадрів, керували науково-освітнім закладом і докладали 
чимало зусиль до його розвитку. 

Важливу роль в ознайомленні університетської спільноти з 
історією університету, видатними його особистостями відіграє 
"Музей історії університету", у якому поряд з історією його ста-
новлення й розвитку чільне місце відведено постатям, які зали-
шили найпомітніший слід у його історії. 

У 
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Окрім того, у навчальних корпусах університету представле-
но портретні галереї відомих учених (біологів, філософів, юрис-
тів, істориків), а в Головному корпусі розміщені художньо офо-
рмлені стенди: "Почесні професори та члени Імператорського 
університету святого Володимира", "Почесні доктори та профе-
сори Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка", "Заслужений професор КНУ імені Тараса Шевченка", 
"Заслужений діяч науки і техніки України", "Заслужений пра-
цівник освіти України", "Заслужений юрист України", "Заслу-
жений журналіст України", "Заслужений економіст України", 
"Заслужений працівник культури України", "Заслужений діяч 
мистецтв України", "Заслужений працівник сфер послуг Украї-
ни", "Заслужений працівник фізкультури і спорту України". 

Здавалося б, навіщо нове біографічне видання та ще й лише 
про тих співробітників університету, що народжені на Чернігів-
щині? Ознайомлення з матеріалами довідника вказує на те, що 
таке видання буде корисним як для викладачів, так і студентів, 
оскільки в ньому суттєво доповнено біографічні відомості, вмі-
щено більше ілюстративного матеріалу, фотопортрети, що були 
віднайдені авторами-упорядниками. У довіднику "Чернігівчани 
у Київському університеті" представлені не лише співробітники 
з Чернігово-Сіверського краю, які мають вчене звання та сту-
пінь, але й так званий допоміжний персонал. Позитивним також 
є і те, що автори-упорядники зосередили свою увагу на одному 
регіоні з тим, щоб показати, що його інтелектуальний потенціал 
усе ж ефективніше може реалізуватися у великому науково-
освітньому центрі, яким є Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка (КНУТШ). 

Опубліковано ряд статей, авторство яких не вказано. Це свідомий 
вибір авторів-упорядників, які вирішили зайвий раз у тексті книги не 
вказувати своє прізвище, тим більше, що вихідні дані про особисто-
сті були взяті в основному з автобіографічних відомостей, у тому 
числі й тих, що знаходяться в архівах університету, м. Києва тощо. 

Автори-упорядники висловлюють глибоку подяку рецензен-
там, усім, хто в той чи інший спосіб сприяв виданню довідника, 
зокрема співробітниці Центру українознавства Л. І. Ковтун за 
оперативну та всебічну інформаційну підтримку, а також усім, 
хто здійснював редакторську, коректорську та поліграфічну час-
тини роботи з публікації книги. 
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КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ – ФЛАГМАН 
УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ, 

НАУКИ Й КУЛЬТУРИ 
 

сторія Київського університету в м. Києві розпочинається 
з 15 липня 1834 р. Його було відкрито в день пам'яті свя-

того рівноапостольного Володимира як Імператорський універ-
ситет св. Володимира1. 

За майже 200-літню історію свого існування Київський уні-
верситет став одним із провідних навчальних закладів по праву 
вважається флагманом освіти, науки та культури України. 

Нині університет не лише відродив традиції, закладені в часи 
митрополита Іларіона, князів Володимира Великого та Яросла-
ва Мудрого, братських шкіл і Могилянської академії, Волинсь-
кого (ліцею), Українського народного університету, Українсько-
го державного університету, але і примножив їхній досвід, 
заклав підвалини для розвитку української освіти та науки. 

Нині неможливо уявити вітчизняну історію науково-освіт- 
нього розвитку, як і загалом суспільного розвитку України без 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
У ньому навчалися й діяли представники різних суспільно-
політичних поглядів, проте університет завжди залишався са-
мим собою – храмом освіти, науки та культури. Духовна тради-

                                                 
1 Київський імператорський університет св. Володимира (1834–1917); 

Київський університет св. Володимира (1917–19); Вищий інститут 
народної освіти імені М. П. Драгоманова (1920–26); Київський інсти-
тут народної освіти ім. М. П. Драгоманова (1926–32); Київський дер-
жавний університет (1933–39); Київський державний університет 
імені Тараса Григоровича Шевченка (КДУ ім. Т. Г. Шевченка) (1939–94); 
Київський ордена Леніна державний університет імені Тараса Григо-
ровича Шевченка (з 1959); Київський ордена Леніна ордена Жовтне-
вої Революції державний університет імені Тараса Григоровича Ше-
вченка (з 1984); Київський університет імені Тараса Шевченка 
(КУ ім. Тараса Шевченка) (1994–99); Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка (КНУ імені Тараса Шевченка) 
(з 1999); Київський національний дослідницький університет іме-
ні Тараса Шевченка (згідно з Указом Президента України 2008 р.). 

І 
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ція передавалася від одного до іншого покоління і, власне, була 
тією незримою константою, яка витворила неповторний образ 
Шевченкового університету. 

Довгий шлях розвитку, високі показники в підготовці ква-
ліфікованих кадрів, вагомі досягнення в педагогічній, навчаль-
но-виховній і науково-дослідницькій діяльності стали міцною 
запорукою подальшого розвитку Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, який нині, як зазначає 
ректор університету Л. В. Губерський, є багатогалузевим кла-
сичним університетом дослідницького типу, "…основними 
завданнями якого є освітня, науково-дослідницька та іннова-
ційна діяльність. Від часу заснування Університету в його сті-
нах підготовлено десятки поколінь учених, дипломатів, педа-
гогів, журналістів, політиків і громадських діячів, митців 
і літераторів, управлінців і виробничників, які були й залиша-
ються гордістю України. Завданням Університету на найближ-
чу перспективу є рівноправне входження до європейського 
та світового освітнього та наукового простору. 

Підтвердженням високих здобутків університетської 
спільноти є: 

1) найвищі серед українських закладів вищої освіти (ЗВО) 
місця в рейтингах: 

 411–420 місце у World University Rankings компанії QS 
(Англія), входження до предметного рейтингу QS (QS World 
University Rankings by Subject) у галузі Фізики та астрономії 
(401–450), Хімії (451–500), у впливовому світовому рей- 
тингу – Times Higher Education Університет посів позицію 
у сегменті 800+; 

 уперше в Україні входження до найвідомішого Шан-
хайського рейтингу (ARWU) у номінації "Математика" на 
позиції 401–500; 

 1 місце серед університетів України в рейтингу Інтернет-
присутності Webometrics; 

 1 місце у рейтингу роботодавців України за досліджен-
ням рекрутингової компанії HeadHunter. 

2) найкращі серед українських університетів показники 
публікаційної активності (15441 публікацій у науково-метричній 
базі Scopus, 57459 цитувань та індекс Гірша, дорівний 83); 
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3) потужний викладацький склад – в освітньому процесі 
беруть участь (у т. ч. за сумісництвом і через Відділення Цільо-
вої Підготовки НАН України) понад 2900 викладачів, серед яких 
48 академіків і член-кореспондентів НАН України, 40 ака-
деміків і член-кореспондентів галузевих академій наук, по-
над 600 докторів наук і більше 1600 кандидатів наук; 

4) широкий спектр освітніх послуг (за 56 спеціальностями 
навчається понад 26,5 тис. осіб); 

5) найбільші серед українських університетів обсяги нау-
кових досліджень. 

У 2017/18 н. р. в Університеті освітній процес і науково-
дослідницьку діяльність забезпечують: 

 14 факультетів: географічний; економічний; інформацій-
них технологій; історичний; комп'ютерних наук і кібернетики; 
механіко-математичний; психології; радіофізики, електроніки та 
комп'ютерних систем; соціології; фізичний; філософський; хімі-
чний; юридичний; факультет військової підготовки ВІКНУ; 

 7 навчальних інститутів: високих технологій; журналіс-
тики; міжнародних відносин; філології; військовий; управління 
державної охорони України; післядипломної освіти; 

 Навчально-науковий центр "Інститут біології та ме-
дицини"; 

 Навчально-науковий інститут "Інститут геології"; 
 коледж геологорозвідувальних технологій, оптико-меха- 

нічний коледж; 
 підготовче відділення; 
 Український фізико-математичний ліцей; 
 Астрономічна обсерваторія, Ботанічний сад, Канівський 

природний заповідник. 
Інноваційну складову діяльності, факультетам та інститутам, 

як і в минулі роки, допомагає реалізувати Науковий парк2. 

                                                 
2 Звіт ректора Київського національного університету імені Тара-

са Шевченка Л. В. Губерського за 2017 р. Доповідь на конференції трудо-
вого колективу Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка. С. 1–2. 



 8

Безсумнівно, досягнення університетської спільноти варто 
розглядати в контексті участі у них не одного покоління осві-
тян і науковців, що працювали в університеті з часу його за-
снування, у тому числі й тих чернігівчан, яким пощастило без-
посередньо зробити свій вклад у нинішній університетський 
здобуток. Звичайно ж, при цьому не можна оминути й тих 
українців, подвижницька та інтелектуальна діяльність яких 
позитивно впливала і продовжує впливати на формування осві-
тнього й наукового потенціалу університетської спільноти на 
розвиток науки та освіти в Україні загалом. 
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ОКРИЛЕНІ ДОБРОМ 
І СЛАВОЮ ЧЕРНІГОВО-СІВЕРЩИНИ 

 
о когорти тих, хто окрилений добром і славою Черніго-
во-Сіверщини, автори-упорядники відносять усіх, хто не 

лише народився на її землях, але й тих, хто зробив найпомітні-
ший внесок у розвиток цього краю, так і загалом університетсь-
кої освіти, науки та культури. 

І в цьому контексті насам-
перед варто відзначити внесок 
Тараса Григоровича Шевче-
нка – Людини, яка сприймаєть-
ся всіма українцями незалежно 
від місця свого проживання, 
своїм земляком. Чернігово-
сіверці, імовірно що мають на-
віть більшу претензійність вва-
жати Тараса Шевченка своїм 
земляком, оскільки він неод-
норазово відвідував Чернігів-
щину, побував у 30 населених 
пунктах і, звичайно ж, що за-
лишив у її історії помітний 

слід. Чернігівчани завжди пам'ятали і нині пам'ятають перебу-
вання на Чернігово-Сіверських землях українського Пророка – 
поета, художника та мислителя Тараса Шевченка. 

Уперше побував на Чернігівщині молодий Тарас ще в 
1829 р., коли у складі прислуги супроводжував свого пана 
П. В. Енгельгарда з с. Вільшанки через Київ до м. Вільно. Тоді 
малий козачок Тарас проїжджав Сираї, Козелець, Лемеші, Кіпті, 
Чемер, Красилівку, Красне, Іванівку, Количівку, Чернігів. Вра-
ження від вперше побаченого нового мальовничого краю було 
настільки сильним, що не могло згаснути протягом подальших 
років його тяжкого життя, неймовірних поневірянь, принижень 
і наруги та яскраво змальоване в його поетичній творчості 
(Чернігівщина в житті та творчості Т. Г. Шевченка / http: 
// seсinfchounbk.blogspot.com/2014/03/blog-post_26.htm). 

Д 
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Удруге Тарас Шевченко побував на Чернігівщині (с. Кача- 
нівка, нині Ічнянський район) у 1843 р. на запрошення 
Г. С. Тарновського, одного з відомих у родині Тарновських 
українських меценатів. Розкішний парк і ліси Качанівки були 
місцями хорошого відпочинку для Тараса Шевченка після гала-
сливого Петербурга. Він любив відпочивати під старим дубом. 
Сучасники поета згадують про ці часи так: "там далеко, в гли-
бині парку, серед струнких берізок стоїть одинокий віковічний 
дуб. Від величезних гілок його лягають на землю змієвидні тіні, 
тиша і прохолода кругом. А був час, тут лилися звуки пісні 
і звучала українська мова. У нічній тиші, освітленій місячним 
сяйвом, сиділи на траві навколо когось кілька чоловік і слухали 
його спів. Хто ж він, цей співець? Чия пісня ллється в душу і ко-
го так уважно, з таким благоговійним трепетом слухають? Це 
Тарас Григорович Шевченко. І його пісня прекрасна, і нема їй 
рівної на всій Україні. Великий поет любив уночі сидіти під цим 
дубом і збирати навколо себе друзів". 

Один із Тарновських, В. В. Тарновський (молодший), на 
спомин про перебування Т. Г. Шевченка в Качанівці біля згада-
ного дуба насипав високу могилу, що збереглася й дотепер. 

Звичайно ж, не це було головним у житті Тараса Григоровича 
в Качанівці. Він привіз Тарновському картину "Катерина", ще 
ряд своїх робіт. І зрозуміло, обростав матеріалом для літератур-
ної і художньої праці, робив замальовки, начерки для майбутніх 
своїх картин. У Качанівці та довкола неї Тарас Григорович про-
жив із десяток днів. Дуже часто розмовляв він тут із поетом Вік-
тором Забілою, із яким здружився. Пригадаймо, що Шевченко 
передав йому через Г. С. Тарновського примірник "Гайдамаків". 
Звідси, очевидно, Шевченко їздив до Іржавця, щоб побачити 
уславлену й легендарну козацьку "чудотворну" ікону Іржавець-
кої богоматері. Згодом він напише вірш "Іржавець", згадає село 
в містерії "Великий льох", у повісті "Музикант". Є припущення, 
що саме цього разу їздив Шевченко в село Григорівку, завітав 
також у Батурин, Пальчики, де мав зустрічі й бесіди з великим 
українським бджолярем П. І. Прокоповичем. Старожили при-
сеймівських сіл переповідали, що після побачення з Кобзарем 
Прокопович завів новий вулик, давши йому ймення Шевченка. 
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Крім Качанівки, Т. Г. Шевченко бував тоді в Ічні, Парафіїв-
ці, Власівці, Петрушивці, Тростянці. На цей час припадає від-
відання ним і Батурина, де змальовував руїни палацу Розумов-
ського. Про події в Батурині поет розповідає в поемі-містерії 
"Великий льох" устами другої душі та про саме місто Батурин, 
яке було столицею Івана Мазепи (Чернігівщина в житті та тво-
рчості Т. Г. Шевченка / http:// secinfchounbk.blogspot.com/2014/03 
/blog-post_26.htm). 

Помітний слід залишив Тарас Шевченко в період перебування у 
1846 і 1847 рр. у Седневі в родині братів Лизогубів. Саме в Седневі 
Шевченко створив малюнки "Коло Седнева", "У Седневі", "Чумаки 
серед могил", портрети братів Лизогубів, написав поему "Осика" 
(перероблений варіант якої відомий під назвою "Відьма"). 

Із далекого Оренбурзького за-
слання Тарас Шевченко 22 жовтня 
1847 р. пише до Андрія Лизогуба на 
Чернігівщину: "На другий день, як 
од вас поїхав, мене арештували в 
Києві, на десятий посадили в казе-
мат у Петербурзі, а через три місяці 
я опинився в Орській кріпості, в 
солдатській сірій шинелі". А. Лизо-
губ першим відгукнувся на лист 
Шевченка, надіслав йому в заслання 
малярське приладдя, фарби, папір, 
гроші. Шевченко надсилав йому 
свої малюнки без підпису. При зга-
дці пісні "Ой, зійди, зійди, зіронько, та вечірняя" поет переноси-
вся на Україну, уявляв і Чернігівщину. У першій поемі "Княж-
на", написаній в Орському укріпленні, він зворушливо пише: 

 
Зоре моя вечірняя, 
Зійди над горою 
Поговорим тихесенько 
В неволі з тобою. 
Розкажи, як за горою 
Сонечко сідає, 
Як у Дніпра веселочка 
Воду позичає. 
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Контакти Шевченка й Лизогуба тривали до 1850 р. За доно-
сом прапорщика М. Ісаєва, який писав про порушення заслан-
цем царського наказу про заборону писати й малювати, у Тара-
са Григоровича було проведено обшук. Під час обшуку в поета 
було знайдено сім листів від Андрія Лизогуба. Усі вони потра-
пили до "Третього відділу". У зв'язку з цим до Чернігова прибув 
із Петербурга шеф жандармів Олексій Орлов. Він наказав циві-
льному губернаторові Павлу Гессе викликати А. Лизогуба. Від-
булася дуже крута й сувора розмова. Лизогуб відстоював своє 
право на листування з опальним поетом. Тоді Орлов іменем са-
мого царя заборонив йому підтримувати стосунки з Кобзарем. 
Лизогуб був безсилим що-небудь зробити. 

Побував Т. Г. Шевченко на Чернігівщині й по звільненні із 
заслання. Після тривалих клопотань у травні 1859 р. Т. Г. Шев-
ченко виїжджає в третю й останню подорож на Україну. Та од-
ночасно з дозволом на виїзд жандармерія встановлює за Шевче-
нком суворий поліцейський нагляд. 

20 серпня 1859 р. він був у місті Прилуках. Свідченням цього 
є лист, написаний Тарасом Григоровичем із міста над Удаєм 
Варфоломію Шевченку: "14 августа вирвался я з того святого 
Києва і простую тепер не оглядаючись до Петербурга… Не вди-
вуй, що я так мало пишу тобі. Ніколи". 

Наступного, 21 серпня, він виїжджає в Качанівку до В. В. Тар- 
новського (молодшого). 

Залишилася і згадка про те, що на прохання юного друга 
Тарас Григорович посадив на пам'ять молодий дубок. 

Згодом, прибувши до Петербурга, Тарас Григорович писав 
Василеві Тарновському (молодшому): "Якби не трапились Ви, 
або я до Вас не заїхав, то довелося б мені в Москві захряснуть 
на безгрішші. А тепер, спасибі Вам і моїй не ледачій долі, тепер 
я в Петербурзі, неначе в своїй господі". Добрий поміщик зберіг 
любов і шану до Кобзаря на все життя. 

Пам'ятають Тараса Шевченка й мешканці в інших містах і селах 
Чернігівщини. Не випадково ж на його честь названо вулиці в Чер-
нігові, Ніжині, Борзні, Козельці, Корюківці, Мені, Новгороді-
Сіверському й інших містах і селах Чернігівщини. Ім'я поета 
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носять населені пункти в Бахмацькому, Борзнянському, Ічнян-
ському, Прилуцькому, Ріпкінському і Чернігівському районах. 

На честь Тараса Шевченка відкриті меморіальні дошки у 
с. Григорівка Бахмацького району на окоренку 300-річного ду-
ба, під яким відпочивав поет під час перебування в селі 1843 р., 
на фасаді Качанівського палацу, у смт. Линовиці Прилуцького 
району на території колишньої садиби де Бальменів, яку відві-
дував Тарас Шевченко. Встановлено меморіальну дошку і на 
території садиби Лизогубів у Седневі. Пам'ятники Великому 
Кобзареві споруджено в Борзні, Городні, с. Іржавці Ічнянського 
району, на території заповідника "Качанівка", Мені, Прилуках, 
Чернігові й інших містах і селах Чернігівської області. 

Чернігівчани і, насамперед, меценати Чернігово-Сіверського 
краю неодноразово надавали посильну матеріальну підтримку 
творчості Тараса Шевченка, звеличували його геній. Для бага-
тьох мешканців Чернігівщини Тарас Шевченко й нині є одним із 
життєдайних джерел, до якого постійно звертаються. При чому 
всі вони, як показує аналіз їхньої творчості, добре розуміють, 
що "між генієм і сучасністю", – як влучно зауважив із цього 
приводу у своїй Шевченкіані відомий український письменник 
Євген Маланюк, – "завше колі-
зія. Геній дає всього себе, але 
сучасність бере від нього те, що 
вона здужає взяти. Це стосуєть-
ся як окремих людей, так і по-
колінь, як суспільства, так і пе-
вної доби, її прагнень, її духу". 

Ці слова, образно кажучи, і є 
керівництвом до дії не лише 
окремих митців, але й цілих мис-
тецьких чернігівських родин. До 
таких, зокрема, варто віднести 
родину Саєнків – Олександра 
(батька), Ніну (дочку), Лесю Май- 
данець (онуку) із Борзни. 

Книга-альбом "Олександр Саєнко "Шевченкіана": (автор- 
ка-упорядник Ніна Саєнко (2014)) є наочним тому підтверд- 
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женням. "Саєнки, – пише проф. О. Федорук, – виховані на наці-
ональних українських традиціях! Саєнки не йшли на компромі-
си, залишалися завжди в чистоті своїх мрій і дій. Вони знали 
справжню ціну народної культури, яку звищували покоління 
безіменних і шановних майстрів. Приємно їх бачити сукупно на 
виставках – у родинній сув'язі, у тій нероздільній джерельності. 
Це теж від чистоти помислів і чистоти зв'язку, який надав роз-
риву в часі. Очевидно, і в просторі теж! Усе своє життя худож-
ник (Саєнко О. – авт.) звертався до традицій українського деко-
ративного мистецтва, плекав і розвивав їх, долучаючись до 
прадавніх джерел народного поетичного мислення". 

Не випадково ж ознайомлення з мистецьким доробком роди-
ни Саєнків додає кожному українцю віри, упевненості та сили 
у майбутнє України. 

Отже, чернігівчани як у минулому, так і тепер шанують укра-
їнського Пророка Тараса Шевченка, який у свою чергу, як засві-
дчують його художні та поетичні твори, любив Чернігово-
Сіверський край і його людей. У цьому контексті прикрою 
є поведінка окремих українських "письменників", які намага-
ються знівелювати велич Тараса Шевченка, а також тих земля-
ків і землячок, які певний час не могли побачити та підтрима-
ти його геній, особливо у критичні для його життя періоди. 
Ідеться, зокрема про Ликеру Полусмак – наречену Тара-
са Шевченка (народжену в с. Липів-Ріг біля м. Ніжина), яка з 
самого початку їхнього знайомства (травень 1859) так імовір-
но й не зрозуміла, із ким звела її доля. Саме зрада Ликери, за 
оцінкою багатьох вітчизняних біографів Тараса Шевченка, 
негативно позначилася на стані його здоров'я, стала по суті 
моральною трагедією для поета. Уже після смерті Тараса Ше-
вченка Ликера все своє життя каялася, щорічно приїздила до 
його могили в Канів, а після 1911 р. розпродала рештки свого 
майна в Царському селі, що біля Санкт-Петербурга, і переїха-
ла до Канева, а згодом перебралася до Канівської богодільні, 
у якій у лютому 1917 р. відійшла у вічність. 

Тарас Шевченко добре знав Ликеру, яка тривалий час жила за 
законами столичної прислуги, знав недоліки Ликериного харак-
теру та виховання, але вона йому сподобалася. У листі до бра-



 15 

та Варфоломія від 22.08.1860 р. він пише: "Вона землячка наша 
з-під Ніжина. …Поберемося ми після Покрови". Імовірно, що 
Шевченко вірив у те, що Ликерині недоліки, як він писав, щез-
нуть у шлюбі, а її негативну поведінку пов'язував із тогочасним 
кріпосним правом, що було встановлене в царській Росії та з 
тими принизливими традиціями, що з ним пов'язані. 

Отже, його громадянська патріотична позиція була визнача-
льною навіть при облаштуванні сімейної ідилії у "хатині тихій 
і веселій". Не випадково ж українці щиро шанують Тараса Шев-
ченка, його ім'я стало символом їхньої незламності духу та волі, 
боротьби за свободу й незалежність. 

Є підстави стверджувати, що Тарас Григорович Шевченко 
був наділений Богом особливою харизмою спілкування. Оскіль-
ки навіть короткотермінові знайомства з ним залишалися пам'ят- 
ними для усіх, хто мав честь із ним спілкуватися. 

З іншого боку, усі його професійні та творчі здобутки бу-
ли не "манною небесною", а результатом титанічних зусиль 
і великої праці. 

Непростим був шлях Тараса Шевченка до Імператорського 
університету св. Володимира. 

Уперше Тарас Шевченко переступив поріг Червоного корпу-
су Київського Імператорського університету св. Володимира в 
1845 р., як працівник Тимчасової комісії для розгляду давніх 
актів у Києві, а 27 листопада 1846 р. він подає заяву на ім'я по-
печителя Київського навчального округу про зарахування на 
посаду вчителя малювання в Київському університеті. Тарас 
Григорович із нетерпінням чекав вирішення питання про його 
роботу в Імператорському університеті в м. Києві. Свідченням 
цьому є його лист до М. І. Костомарова, датований 4 лютого 
1847 р., у якому Тарас Шевченко, зокрема, писав: "Коли б то Бог 
дав мені притулитися до університету, дуже добре було б…"3. 

Проте, Тарас Шевченко через кілька тижнів після його при-
значення, за участь у роботі Кирило-Мефодіївського товариства 
та за рукописний збірник "Три літа" був заарештований та оде-
ржав один із найсуворіших вироків: десять років солдатської 
служби з забороною писати й малювати. 
                                                 

3 Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : у 12 т. К. : Наук. думка, 
2001. Т. 6. С. 218. 
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Студенти університету знали Тараса Шевченка й були озна-
йомлені з його творами. Підтвердженням цьому є, зокрема те, 
що в день смерті Тараса Шевченка 26 лютого (10 березня) 
1861 р. студенти Університету св. Володимира зібрались в уні-
верситетській церкві на громадянську панахиду. Коли ж труну з 
тілом Тараса Шевченка привезли на лівий берег Дніпра, студен-
ти Університету перед мостом розпрягли коней і самі понесли 
дроги з тілом у місто. Вони ж і були основною масою учасників 
похоронної маніфестації в м. Києві. 

1939 р. на честь 125-річчя від дня народження, ім'я Тара-
са Шевченка було присвоєно Київському державному універси-
тету. Тим самим ім'я Великого українця було увічнено, воно 
повернулося до університету вже як символ незламності духу та 
волі українського Пророка, що є цілком виправданим, як і тих 
українців, у нашому контексті чернігівчан, просвітницька та 
меценатська діяльність повинна зберігатися в аналах української 
освіти, науки та культури. 

Особливе місце в історії меценатської діяльності Черні-
гово-Сіверщини, як і загалом в Україні, займає родина Тар- 
новських: Григорій Степано-
вич, Василь Васильович (ста-
рший), Василь Васильович 
(молодший), Яків Васильович. 
Саме ця родина доклала багато 
зусиль, спрямованих на ска- 
сування кріпацтва, створення 
та фінансування мережі медич- 
них та освітянських закладів, 
діяльності повітових і земських 
установ, українських громад і 
товариств тощо. При цьому ва-
жливо підкреслити, що основ-
ним мотивом меценатської дія-
льності родини Тарновських, усе ж таки, були патріотичні 
прагнення. 



 17 

Підтримці талановитих митців, що не мали власного кутка, 
багато уваги приділяв Григорій Степанович Тарновський. 
Саме він надавав суттєву матеріальну підтримку Тарасу Шевче-
нку. Після смерті Григорія Степановича Тарновського продов-
жував надавати меценатську допомогу Тарасу Шевченку його 
небіж Василь Васильович Тарновський (старший), який був зна-
йомий із поетом ще з 1843 р. Під час арешту та слідства над 
Шевченком родина Тарновських переховувала його вірші. 

Великодушне ставлення виявив 
В. В. Тарновський (старший) до 
творчості Пантелеймона Куліша, 
подарувавши письменникові тисячу 
карбованців сріблом на видання "За-
писок о Южной Руси" й надаючи 
йому іншу матеріальну підтримку. 

У полі зору В. В. Тарновського 
(старшого) як громадсько-політич- 
ного діяча перебували проблеми про-
ведення в Російській імперії реформи 
1861 р., видобуток корисних копалин, 
скотарство, вівчарство, побут, народ-
на освіта і т. ін. 

При чому на ниві народної осві-
ти В. В. Тарновський був не лише 
теоретиком, а й практиком, зокрема 
заснував народні школи для селян у 
Качанівці, Антонівці, Парафіївці, 
надавши високі оплати їх вчителям. 
Часом і сам навчав дітей грамоті, у 
цьому йому допомагали й сини. 

Василь Васильович Тарновський 
(молодший) гідно продовжив бать-
кову традицію доброчинності. Саме 
завдяки йому нині в Україні збере-
жено більшість Шевченкових творів 
як поетичних, так і малярських та 
особисті його речі. 
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В. В. Тарновський-молодший 
закінчив історико-філологічний фа- 
культет Київського університету, 
постійно самоосвічуючись, опа-
нував багато сфер культурної 
спадщини. Маючи власні кошти, 
він багато подорожував Укра- 
їною з метою колекціонуван- 
ня старожитностей, листувався з 
власниками реліквій, радився з 
відомими знавцями вітчизняної 
культури: Миколою Біляшівсь-
ким, Василем Горленком, Мико-
лою Костомаровим, Пантелеймо-

ном Кулішем, Олександром Лазаревським, Іллею Репіним, 
Дмитром Яворницьким щодо придбання тієї чи іншої речі. 

Зібрані В. В. Тарновським (молодшим) старожитності – уні-
кальна колекція, для збереження якої потрібні були чималі кош-
ти. Київська міська дума, до якої звернувся В. В. Тарновський із 
пропозицією заснувати й утримувати музей, який би носив його 
ім'я, відмовила меценатові. Тоді В. В. Тарновський звернувся до 
Чернігівської губернської земської управи, яка радо прийняла 
його унікальну збірку старожитностей і прийняла рішення ство-
рити музей і присвоїти йому ім'я дарувальника. 

І все ж, найбільше Василь Васильович прислужився україн-
ській культурі, дбайливо збираючи все, що належало Тарасові 
Шевченку або нагадувало про нього. Він робив вирізки з росій-
ських та іноземних газет і журналів із будь-якою згадкою про 
Великого Кобзаря, які згодом систематизував за роками і вкле-
ював у Шевченківський альбом. 

Заслугою В. В. Тарновського (молодшого) є постійна турбота 
про впорядкування могили Тараса Шевченка на Чернечій горі. 
Коли поета поховали, місцеві поміщики протестували, вказуючи 
на небезпеку для них від такого сусідства. Тоді Тарновський 
звернувся до Полтавського губернського земства і воно зобов'я-
залося опікуватися могилою Шевченка. Матеріальні витрати 
взяв на себе Тарновський. На упорядкованій могилі він встано-
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вив великий хрест із чавунним барельєфом поета, який було 
відлито за ескізом самого Василя Васильовича, що мав, крім 
усього іншого, і мистецькі здібності.  

Дружні стосунки пов'язували Тарнов-
ського (молодшого) з Пантелеймоном Ку- 
лішем. Він, як і батько, продовжував до-
помагати письменникові: постачав то- 
го книжками іншомовних авторів для 
перекладу, збирав Кулішеві рукописи-
автографи. Уже по смерті Пантелеймона 
Олександровича Василь Васильович лис-
тувався з його дружиною Олександрою 
Михайлівною – відомою письменницею 
Ганною Барвінок-Білозерською, підтри-

мував її морально й матеріально. 
Василь Тарновський (молодший) 
ініціював, організував та оплатив 
упорядкування могили Панте-
леймона Куліша і пам'ятника 
видатному письменнику. 

Значення суспільної та меце-
натської діяльності В. Тарновсь-
кого для України було визнано 
ще в дореволюційні часи. Тема-
тична структура його музейного 
зібрання в наш час є основою Че-
рнігівського державного історич- 
ного музею ім. В. В. Тарновського 

та Національного музею Т. Г. Шевченка в Києві. 
Отже, родина Тарновських заслуговує на добру пам'ять 

українців, оскільки вони є знаковими постатями вітчизняної 
історії у ХІХ ст. – видатними меценатами української історич-
ної й культурної спадщини. 

У когорті вітчизняних меценатів варто звернути увагу на 
благодійника Павла Степановича Коробку, який не шкодуючи 
власних коштів, зробив вагомий внесок у розбудову навчальних 
закладів, церковних будівель, лікарень Чернігівщини. 
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На кошти П. С. Коробки у с. Мрин було збудовано й облаштовано 

Людмилинську жіночу школу сільського діловодства і дворового гос-
подарства (відкрита з 2 листопада 1903 р.). Як перший цей навчаль-
ний заклад у Російській імперії перебував на державному утриманні. 
На фасаді була вивіска з написом: "Будите мысль, будите жизнь. 
На путь разумный наставляйте, Будите мысль, будите жизнь 
И новый век подготовляйте". Нині Професійно-технічне училище № 33. 

 
П. С. Коробка народився 1846 р. у родовій садибі губернсь-

кого секретаря Степана Антоновича Коробки в Борзнянському 
повіті. Його батько за добросовісну державну службу отримав 
дворянський титул і незначні землеволодіння – 320 десятин зем-
лі разом із 35 селянами. 

Павло Степанович залишився єдиною дитиною в сім'ї через 
епідемію. Його дитячі роки минули в батьківському маєтку, 
а юність і подальше життя були пов'язані з Мрином (нині Черні-
гівська область, Носівський район), де знаходився маєток мате-
рі. Людмила Платонівна Іванова-Коробка – розумна й освічена 
жінка прагнула дати відповідне виховання синові. Власними 
зусиллями підготувала юного Павла до вступу в Ніжинську гім-
назію. 1903 р. Павло Степанович на згадку про свою мудру ма-
тір назвав мринську школу для дівчат – Людмилівською. 

Після закінчення гімназійного курсу П. С. Коробка вступив 
на юридичний факультет Імператорського університету св. Воло- 
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димира. Павло-студент брав активну участь у суспільно-
громадській діяльності, зокрема: облаштовував початкові шко-
ли, майстерні, споживчі лавки. За його сприянням у Мрині 
1868 р. було відкрито однокласне училище, у якому деякий час 
і викладав сам. Займаючись просвітницькою діяльністю, Пав-
ло Степанович співпрацював і підтримував дружні відносини з 
багатьма відомими на той час професорами й освітянами, зок-
рема, із директором Ніжинської гімназії Н. В. Гербелем, очіль-
ником Київської учительської семінарії І. Я. Посадою. 

Деякий час П. С. Коробка працював у Ніжинській учительсь-
кій раді, займався юридичною практикою, а 1878 р. переїхав до 
столиці. Займався професійною діяльністю, зробив блискучу 
кар'єру й за відмінну службу отримав ранг дійсного статського 
радника, який надавав спадкове дворянство. 

П. С. Коробка був вхожим до царського двору, був членом 
Державної думи, але продовжував займатися благочинністю. За 
бездоганну державну службу та суспільно-корисну діяльність 
Павло Степанович був відзначений царським урядом. 

Наразі, основна просвітницька діяльність мецената була по-
в'язана з Мрином, де за кошти П. С. Коробки: побудовано й 
облаштовано початкове двокласне училище; кам'яну Покров-
ську церкву; Леонідівське ремісниче училище для хлопців 
(1901); лікарню, цегельний завод, ткацьку та кошикоплетільну 
майстерні й навіть був розроблений проект залізничної колії 
від Сулака через Мрин до Чернігова. Біля власної садиби Пав-
ло Степанович із дубів і лип посадив парк, яким могли корис-
туватися всі жителі села. Окремі дерева й лавки мали іменні 
таблички для конкретного гостя, а під одним дубом була навіть 
одна для закоханих. Саме у Мрині він хотів доживати віку, 
проте революційні заворушення початку ХХ ст. по-іншому 
вирішили його долю. 1917 р. П. С. Коробка вимушений був 
виїхати до Києва, звідти повернувся через два роки старим, 
хворим і самотнім. Із приходом до влади більшовиків Павло 
Степанович, як і інші представники дворянського роду, згідно 
з рішенням ревкому був заарештований та ув'язнений. Проте за 
що був позбавлений волі, так і не вдалося встановити. Пода-
льша доля мецената достеменно невідома. 
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Прізвище П. С. Коробки надовго зникне зі сторінок наукової 
й науково-публіцистичної літератури. Його заслуги відійдуть у 
минуле, і лише з проголошенням незалежності України з'явля-
ються поодинокі праці, у яких висвітлюється патріотизм і бла-
годійництво нашого земляка. Серед них і стаття Г. Бровко "Про-
світницька та меценатська діяльність П. С. Коробки"4, матеріали 
якої автори-упорядники використали в цій публікації. 

Добру пам'ять про свою до-
брочинну діяльність залишив і 
Григорій Павлович Ґалаґан, 
який у 1848–1851 рр. був об-
раний предводителем дворян-
ства Борзнянського повіту, 
а у 1851–1852 рр. "совісним 
суддею Чернігівської губернії". 
Г. Ґалаґан був особисто зна- 
йомий із Тарасом Шевченком, 
П. Кулішем, М. Максимовичем, 
листувався з Бодянським, Мет-
линським, Рігельманом, Далем. 
Його громадянська діяльність 
викликала немало доносів. Утворювалися комісії, щоб ревізу-
вати діяльність Г. Ґалаґана, ревізував його сам тодішній мі-
ністр внутрішніх справ Валуєв (автор горезвісного "Валуєв-
ського указу" про те, що української мови "не було, нема і 
бути не може"). Обвинувачували Ґалаґана, між іншим, і в "се-
паратизмі" й українофільстві. 

Після реформи 19 лютого 1861 р. про звільнення селян від 
кріпацтва Г. Ґалаґан упроваджував її положення в Чернігівській 
губернії, допомагав улаштовувати побут селянських госпо-
дарств за нової ситуації. 

У жовтні 1871 р. Григорій Ґалаґан за свої власні кошти обла-
штував і відкрив у м. Києві Колегію – навчальний заклад, голо-
вною метою якого було: а) надати певній кількості незаможних 

                                                 
4 Бровко Г. Просвітницька та меценатська діяльність П. С. Коробки 

// Історичні студії суспільного прогресу. 2014. Вип. 2. С. 161–162. 
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молодих людей підготовчі можливості для отримання універси-
тетської освіти; б) сприяти розвитку самостійної педагогічної 
справи в Україні шляхом навчально-виховної практики. 

 

 
 

Григорій Галаган за свої власні кошти збудував Колегію у м. Києві 
(арх. О.Я. Шілле, відкрита у жовтні 1871 р.). Нині Музей літератури 
України (вулиця Богдана Хмельницького, 11). 

 
Колегія складалася з чотирьох класів, які програмно відпові-

дали чотирьом старшим класам класичних гімназій. Вихованці 
Колегії Ґалаґана жили в комфортних умовах при навчальному 
закладі, а влітку ті, кого не забрали батьки, виїздили на дачу до 
мальовничої місцевості під назвою Покорщина у м. Козельці. 
Узагалі Колегія Ґалаґана робила свою добру справу по 1920-й р. 
включно. Випускниками Колегії були академіки: Агатан-
гел Кримський – секретар Всеукраїнської Академії наук, сходо-
знавець, поліглот, перекладач, поет, репресований 1941 р. і за-
гиблий у в'язничній лікарні; Володимир Липський – ботанік, 
президент ВУАН; Нестор Котляревський – історик літерату-
ри, академік Петербурзької АН, директор Пушкінського дому; 
Володимир Грабар – правник-міжнародник; Дмитро Петру- 
шевський – історик Західної Європи; Михайло Калинович – 
мовознавець, лексикограф, головний редактор російсько-
українського словника. А ще оригінальні українські поети, нео-
класики Михайло Драй-Хмара і Павло Пилипович – обидва за-
гинули у сталінських концтаборах. 
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Не можна обійти увагою й унікальність бібліотеки Колегії, 
придбаної на кошти Г. Ґалаґана та його спадкоємців: вона нара-
ховувала понад десять тисяч томів (значна частина збереглася 
і нині – у приміщенні Колегії нині Музей літератури України), 
раритетні твори "Лексикон словенороський" Памви Беринди 
1627 р. видання, список "Історії Русів" ХVІІ ст. й ін. 

23 вересня 1973 р. Г. Ґалаґан 
привіз із Сокиринців до Києва на 
засідання Відділу Остапа Микито-
вича Вересая (1803–1890), уродже-
нця с. Калюжинці на Чернігівщині, 
де незрячий кобзар уразив всіх при-
сутніх своєю майстерністю й небу-
денною вдачею. Слухали Вересаїв 
спів кілька годин, записували з його 
вуст думи, пісні, щедрівки, жарти, 
жебрацькі примовляння. 

Творчість О. Вересая привертала 
увагу І. Франка, М. Лисенка, Ф. Ко- 
лесси, П. Чубинського, М. Грін- 
ченка й багатьох інших. Про кобзаря знав Тарас Шевченко. 
У 1860 р. він подарував йому "Кобзар". За матеріальної підтри-
мки Г. Ґалаґана Вересай із великим успіхом концертував у 
Санкт-Петербурзі, він для кобзаря збудував у Сокиринцях хату, 
повсякчас опікувався видатним митцем. 

Чернігівчани не лишилися в боргу перед Григорієм Ґалаґа-
ном, присвоївши йому звання почесного громадянина Прилук. 

У когорті славетних чернігівчан помітний слід залишили 
брат і сестра Білозерські – Василь Михайлович (1825–1899) і 
Ганна Михайлівна, після одруження з П. Кулішем – Білозерська-
Куліш, (1828–1911), уродженці хут. Мотронівки, нині у складі 
Оленівки Борзнянського району Чернігівської області. 

Білозерський В. М. – випускник історико-філологічного фа-
культету Імператорського університету св. Володимира, член 
Кирило-Мефодіївського братства, брав участь у написанні його 
статуту, у 1847 р. заарештований і засланий до Петрозаводська. 
Василь Михайлович розробив проект створення в Україні ремі-
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сничих шкіл для юнаків, пропагу-
вав ідеї братерської любові й освіти 
з метою об'єднання слов'янських 
народів у федеративну державу. 

Білозерська Г. М. (псевдонім Бар- 
вінок) – українська письменниця та 
фольклористка. Ганна Михайлівна 
була не лише дружиною, активною 
помічницею талановитого літерато-
ра, історика й українознавця Панте-
леймона Куліша, але й брала актив-
ну участь у поширенні українського 
слова серед петербурзької інтеліге-
нції, була співробітником українсь-
кого громадсько-політичного та літературного наукового жур-
налу "Основа", який видавався у Санкт-Петербурзі. 

Як письменниця, Ганна Ми-
хайлівна багато уваги приділя- 
ла висвітленню чернігівських і 
полтавських говірок української 
народної пісні. 

Вписали своє ім'я в історію 
України і сім'я Безбородьків – 
брати Олександр (1747–99) та 
Ілля (1756–1815) Андрійовичі, 
уродженці м. Глухів Ніжинсько-
го полку (нині райцентр Сумсь-
кої області). 

У Російській імперії брати 
Олександр (1897) та Ілля (1898) 
були призначені сенаторами та 

підвищені у чині відповідно Світлійшого князя Російської імпе-
рії й Дійсного таємного радника. Найважливішими досягнення-
ми Олександра Безбородька варто вважати висунення нової 
геополітичної стратегії Російської імперії, відповідно до якої 
стало приєднання у 1783 р. Криму до Росії та підготовка 
Ясського мирного договору, за яким Туреччина відмовилася від 
будь-яких претензій на Крим і передала Росії межиріччя півден-
ного Бугу та Дніпра. 
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Найпомітніший слід у діяль-
ності Іллі Безбородька, а піс- 
ля смерті його онука – графа 
А. К. Кушелева-Безбородько за-
лишила побудова в Ніжині голо-
вного корпусу та відкриття у 
1820 р. гімназії вищих наук. За-
писку-прохання Безбородька про 
створення гімназії імператорові 
передавав граф В. Кочубей. Пізні-
ше він інформував Безбородька: 
"Сповнений цілковитого задово-
лення я, не гаючись нітрохи, підніс 
листа Вашого Його Величності й 
мав також повну приємність бачи-
ти, що подвиг Ваш був прийняти з відмінним благоволінням". 

Наказом Сенату від 29 липня 1805 р. графові Безбородьку 
пожаловали орден Володимира І-го ступеня й наказано було 

у залі засідань майбутньої 
гімназії поставити погру-
ддя обох братів-жертво- 
давців за похвальний по-
двиг, який був здійснений 
для блага батьківщини. 

Так виникла Гімназія 
вищих наук князя Без-
бородька, яка за стату-

сом прирівнювалася до університету. 
У 1832 р. гімназія була реформована у ліцей, 1875 р. – 

в Історико-філологічний інститут ім. князя Безбородька. 
Граф О. Кушелев-Безбородько подарував бібліотеку, яка була 
однією із найкращих у Російській імперії і сьогодні вона може 
здивувати навіть досвідчених бібліографів наявності ряду рари-
тетів. Із 1920 р. – Педагогічний інститут ім. М. Гоголя, із 2004 р. – 
Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя. У різні 
часи в цьому закладі навчалися М. Гоголь, Є. Гребінка, 
О. Афанасьєв-Чужбинський, Л. Глібов, В. Забіла й ін. 
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І. Безбородько проспонсорував відновлення Думницького 
монастиря на Чернігівщині. За кошти графа Кушелева-
Безбородька було збудовано в центрі міста Носівка перший цук-
ровий завод на Чернігівщині. 

Обидва брати Безбородьки – Олександр та Ілля, звісно ж, що 
вони були людьми свого часу, вірно служили петербурзькому 
Імператорському двору. Однак вони завжди пам'ятали про малу 
батьківщину, що надихало їх на благодійні вчинки. 

У духовно-патріотичному плані досить вагомий внесок зро-
била родина Горленків із Прилуччини. Так, полковник Прилу-
цького полку Дмитро Горленко (роки народження та смерті не-
відомі), палкий прихильник розриву стосунків із Московщиною, 
після Полтавської битви 1709 р. пішов разом із гетьманом Іва-
ном Мазепою в Бендери, а повернувшись, більше п'ятнадцяти 
років був у вигнанні. 

Іоасаф Горленко (1705–1754), внук Дмитра, єпископ Бєлго-
родський і Обоянський, досить критично ставився до тодішньої 
влади, порядків. Святий, нетлінні останки святителя покояться в 
м. Бєлгороді. У роки незалежності України в Прилуках спору-
джено йому пам'ятник. 

Василь Петрович Горленко 
(1853–1907), український фольк-
лорист і етнограф, знавець і 
збирач української старовини, 
літературний, театральний і ми-
стецький критик, перекладач, 
пропагандист української літе- 
ратури за кордоном (зокрема, 
Франція), діяч українсько-фран- 
цузьких культурних зв'язків. Ав-
тор трьох книг (Южнорусские 
очерки и портреты. К., 1898; К., 
1993; Украинские были. К., 1899; 
Отблески: Заметки по словесно-
сти и искусству. С.-Петербург, 

1905; 1908), великої кількості есеїв, нарисів, рецензій, заміток, 
коментарів, пов'язаних з українськими письменниками, худож-
никами, культурними діячами. Ініціатор першого багатотомного 
видання творів П. Куліша. 
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У контексті співпраці чернігівчан із Київським університе-
том варто згадати також представників української громади 
м. Чернігова – Д. Яворського, М. Коцюбинського, М. Федчика, 
Л. Шрамченка й ряду інших, які 20 квітня 1906 р. першими по-
рушили питання про відкриття в Київському університеті ка-
федр: "української мови, літератури, історії, етнографії і права 
звичаєвого, з викладами тих предметів на українській же мові". 
Це спонукало професорів Імператорського університету св. Во-
лодимира університету В. Перетца та Г. Павлуцького напи- 
сати 22 травня 1906 р. подання до деканату історико-філоло- 
гічного факультету з обґрунтуванням необхідності відкриття 
українознавчих кафедр. Це подання активно було підтрима- 
но українськими громадськими й культурними діячами: Іва-
ном Липою, Симоном Петлюрою, Дмитром Дорошенком, Бо-
рисом Грінченком, Олександром Лотоцьким, Михайлом Гру-
шевським, Сергієм Єфремовим та іншими, а 27 листопада 
1906 р. це подання було підтримане і студентами-українцями, 
які передали до Вченої ради університету відповідну заяву з 
проханням відкрити українознавчі кафедри. 

Микола Андрійович Вербицький народився 13 лютого 1843 р. 
у Чернігові, у старовинній дворянській родині. Увійшов в істо-
рію української культури як поет і педагог. По закінченні Черні-
гівської гімназії навчався в Університеті св. Володимира, але 

за участь у студентському русі 
був виключений. Микола Верби-
цький був знайомий із Опанасом 
Васильовичем Марковичем, ві-
домим етнографом, фольклорис-
том і журналістом. 

На думку правнука М. А. Вер-
бицького, Володимира Сиротен-
ка, саме Володимир Антонович 
висунув ідею про те, що занепад 
і зневіру громадівців після сме- 
рті Шевченка може подолати 
пісня, така як "Марсельєза". Во-
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сени 1862 р. на прощальній вечірці Микола Вербицький заспі-
вав на мотив польського гімну слова "Ще не вмерла Україна, ні 
слава, ні воля, ще нам браття молодії, усміхнеться доля…". Пав-
ло Чубинський підтримав свого приятеля і написав свій текст. 
Нині ми знаємо цей вірш як слова гімну на музику Михайла 
Михайловича Вербицького, забувши про те, що автором перших 
рядків є наш земляк Микола Вербицький. 

У Чернігові народився Федір Федорович Федоровський 
(1883–1955) – автор Кремлівських рубінових зірок, народний 
художник СРСР, заслужений діяч мистецтв РРФСР, п'ятиразо-
вий лауреат Державної премії СРСР. Одна з вулиць Чернігова 
носить його ім'я. 

Кожен народ має своїх велетнів, 
які прокладають йому шлях до за-
безпечення незалежного життя сво-
їми науковими відкриттями та ви-
находами, які покращують життя 
людей. Свій внесок у цю скарбницю 
зробили й наші земляки, народжені 
на Чернігівщині. 

Автором пшеничного шедевру 
є сорт "Білоцерківська-198", який 
вивів уродженець Монастирища, 
що на Чернігівщині, Андрій Гор-
лач (1898–1976), удостоєний звання 
лауреата Державної премії СРСР. 

Український шлях у подальшому розвитку ракетної техніки 
торував Микола Кибальчич (1813–1881), який народився в Ко-
ропі на Чернігівщині. У камері тюрми розробив принцип реакти-
вного літального апарату. Його іменем названі вулиці в Коропі та 
Чернігові, відкритий Музей М. І. Кибальчича в Коропі. 

1951 р., коли в Україні розпочинається ера прикладної кос-
монавтики, у Дніпропетровську (нині Дніпрі) на базі автомобі-
льного заводу створюється ракетобудівне підприємство, яке 
мало своїм завданням поставити на серійне виробництво раке- 
ту Р-1, що за технічними характеристиками нагадувала ФАУ-2. 
Місцеві конструктори, очолювані уродженцем Семенівки на 
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Чернігівщині Василем Будником (1913–2007) не лише виконали 
це завдання, але й за його ініціативою створили ракету на висо-
кокиплячих паливних компонентах, що на той час не мало ана-
логів у світовій практиці. Василь Будник – академік, лауреат 
Ленінської премії (1960) був першим керівником всесвітньові-
домого КБ "Південне" у Дніпропетровську. 

Україна дала путівку в 
життя лауреату Нобелів-
ської премії у галузі біоло-
гічних наук, уродженцю 
Прилук на Чернігівщи- 
ні Соломону Вахсману 
(1888–1973), що протягом 
усієї своєї наукової кар'є-
ри займався вивченням 
мікробіології ґрунту. Унас- 
лідок багаторічної напо-
легливої праці він із підлеглими колегами-дослідниками відкрив 
18 антибіотиків, три з яких стали широко використовуватися в 
медицині: актиноміцин (1940), стрептоміцин (1944) і неоміцин 
(1949). 1952 р. за відкриття стрептоміцину, який дав ефект при 
лікуванні туберкульозу, С. Вахсмана було нагороджено Нобе-
лівською премією. 

У цьому контексті варто назвати 
прізвище вихованців Київського 
університету, народжених на Черні-
гівщині, які зробили вагомий вне-
сок у створення наукових шкіл в 
Україні. Серед них: першу націона-
льну школу патофізіологів створив 
Микола Панфілович Вашетко. 
Він першим почав викладання курсу 
патології українською мовою. 

Засновником відомої у світі украї-
нської наукової школи патології по 
праву вважається Володимир Валерійо- 
вич Підвисоцький; засновником укра- 
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їнської неврологічної школи є Борис Микитович Манюківський 
(Маньковський). Він же здійснив наукове патронування Психо-
неврологічного інституту з 1927 по 1948 рр. Фундатором київ-
ської наукової школи хіміків-органіків є Володимир Полікарпо-
вич Яворський. Володимир Сергійович Михалевич створив 
авторитетну наукову школу в галузі оптимізації та системного 
аналізу. Наукову школу з проблем екофізіології та продуктивно-
сті рослин у стресових умовах заснував Микола Миколайо-
вич Мусієнко. Наукову школу з питань структурної досконалос-
ті матеріалів з плідними творчими зв'язками створив Мико- 
ла Михайлович Новиков. Він же мав 32 розробки захищених 
авторськими свідоцтвами й патентами. Засновником сучасної 
Київської наукової школи економічної теорії вважається Анато-
лій Андрійович Чухно. Наукову школу з теорії випадкових полів 
створив Михайло Йосипович Ядренко. Наукову школу з дослі-
дження спектральних і люмінесцентних властивостей розчинів 
та кристалів, активованих важкими металами, створив Михай-
ло Улянович Білий. Перелік наукових шкіл і їхніх засновників 
можна було б продовжити, але й перераховані вище дають уяв-
лення про значний внесок, який зробили уродженці Чернігівщи-
ни до наукової скарбниці Київського університету. 

Варто звернути увагу, що першим виборним ректором Імпе-
раторського університету св. Володимира був Микола Дмитро-
вич Іванишев (1862–1865), батьки якого родом були з Чернігів-
ської губернії. 

Із 1883 по 1890 рр. посаду ректора Імператорського універси-
тету св. Володимира займав уродженець Чернігівської губернії 
Микола Карлович Ренненкампф, який до того ж протягом 1875–
79 рр. обирався Київським міським головою. 

Понад 15 років (1970–85) обіймав посаду ректора Київського 
державного університету імені Т. Г. Шевченка, уродженець Чер- 
нігівщини, Михайло Улянович Білий. 

У стінах Київського університету підготовлено ряд відомих 
організаторів української науки й адміністративних керівників 
різного рівня – уродженців Чернігово-Сіверського краю, які за-
лишили помітний слід в історії як Київського університету, так і 
в Україні загалом. Серед них: Ілля Григорович Борщов, який із 
1871 по 1878 рр. був директором Ботанічного саду Університе-
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ту св. Володимира; Михайло Васильович Птуха – засновник і 
директор Демографічного інституту Української академії наук 
у 1919 р.; Володимир Сергійович Михалевич із 1982 по 
1994 рр. був директором Інституту кібернетики АН УРСР. Ми-
кола Неонович Петровський із 1942 по 1944 рр. був директо-
ром об'єднаного Інституту історії АН УРСР; Володимир Ва- 
леріонович Підвисоцький, який із 1905 по 1913 рр. був дире-
ктором єдиного в Російській імперії Інституту експеримента-
льної медицини; Олексій Григорович Ситенко, який упродовж 
1988–2002 рр. був директором Інституту теоретичної фізики 
ім. Миколи Боголюбова; Микола Єфимович Скворцов, який 
із 1882 по 1892 рр. очолював Історико-філологічний інститут 
кн. Безбородька в м. Ніжині; Володимир Полікарпович Явор-
ський, який був організатором Інституту органічної хімії 
АН УРСР, а впродовж 1939–41 рр. – директор цього ж інститу-
ту, 1941–42 рр. – директор Об'єднаного інституту неорганічної 
і органічної хімії АН УРСР. 

У плеяді відомих чернігівчан поряд із тими, хто безпосередньо 
працював і працює нині в університеті варто назвати й тих, хто 
хоч і опосередковано, але справив помітний вплив на суспільно-
політичний, економічний і духовний розвиток України загалом. 
При цьому зауважимо, що до такого списку можна було б внести 
не одну тисячу чернігівчан. Тому обмежимо такий список тими 
прізвищами відомих чернігівчан (за абеткою), які зробили найпо-
мітніший внесок у духовну скарбницю, і тих, що були відзначені 
на державному рівні: Герої України, Лауреати Державної, Шев-
ченківської й інших іменних премій. Із-поміж них: 

 

Агеєва Віра Павлівна (30.07.1958 м. Бахмач), 
літературознавець, критик. Удостоєна Державної 
премії України імені Тараса Шевченка за навчаль-
ний посібник "Історія української літератури 
ХХ століття у двох книгах" (1996). 

 

Бабенко Надія Несторівна (30.09.1926, с. Вере-
соч Куликівського району – 26.12.2009, смт. Решети-
лівка Полтавської обл.), майстриня килимарства, За-
служений майстер народної творчості УРСР (1976). 
Лауреат Державної премії України імені Тараса Шев-
ченка (1986) за високохудожнє використання народ-

них традицій у творах декоративно-ужиткового мистецтва. 
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Баньківський (Банковський) Юрій Адамович 
(22.12.1927 м. Бобровиця – 28.01.2003), хімік. Дійс-
ний член Академії наук Латвії. Запропонував мезо-
іонну гіпотезу будови внутрішньокомплексних з'єд-
нань перехідних металів із халатостворювачами 
токсинового ряду. Це відкриття дало можливість 

створення методів розділу та визначення малих концентрацій 
металів і неметалів. Йому належить також розробка екстраційно-
фотометричних і радіохімічних методів визначення й концентру-
вання мікрокількостей ряду хімічних елементів. Лауреат Держав-
ної премії СРСР (1967), премії Густава Ванага. Має 19 авторських 
патентів. Нагороджений орденом Червоного Прапора. 

 

Білозерський Микола Михайлович (1833, хутір Мотронів-
ка Борзнянського повіту (нині у складі с. Оленівка Борзнянсько-
го району) – 11.06.1896), видавець українських літописів, фоль-
клорист, етнограф, дослідник архівів чернігівських монастирів. 
Наукова діяльність пов'язана з Чернігівщиною. Видав збірку 
"Южнорусские летописи" (м. Київ, 1856), опублікувавши відо-
мості про Чернігівський літопис. Автор праць "Тарас Григорье-
вич Шевченко по воспоминаниям разных лиц (1831–1861 гг.)", 
"Отрывки и заметки о малорусской старине". До збірника 
А. Метлинського "Народные южнорусские песни" (1854) як до-
даток уклав "Правила при записывании народных дум, песен, 
сказок, преданий и т. п." і "Список кобзарей (бандуристов) и 
лирников" з Чернігівської, Харківської й Полтавської губерній. 

 

  Большаков Леонід Наумович (01.01.1924, м. Сновськ 
  – 09.08.2004, м. Оренбург), російський письменник 
  і літературознавець. Лауреат Державної премії Укра- 
  їни імені Тараса Шевченка (1994) за документальну 
  трилогію "Літа невольничі" ("Быль о Тарасе"). 
  Заслужений працівник культури України (1992). 

 

Бондаренко Леонід Іванович (07.11.1939, м. Но- 
сівка – 08.11.2011, м. Носівка), український інже- 
нер. Доктор технічних наук (1988), професор 
(1991). Лауреат Державної премії УРСР у галузі 
науки і техніки (1984). Заслужений діяч науки і 
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техніки України. У 1995–2001 рр. засновник і генеральний конс-
труктор, Генеральний директор Державного науково-технічного 
центру артилерійсько-стрілецького озброєння. За його керівниц-
тва вперше в Україні розроблено та виготовлено артилерійські 
танкові гармати калібру 120–142 мм. 

 

Бондаревський Олександр Миколайович 
(11(24).02.1914, м. Борзна – 01.12.1998, м. Лондон), 
провідний діяч Державного Центру УНР в екзилі, 
член управи Українського товариства з Великої, 
Британії; професор, публіцист. 

 

Борисенко Валентин Назарович (02.04.1929 
с. Озеряни Чернігівської області – 08.01.1990, 
м. Київ), український скульптор; професор і 
ректор Львівського інституту декоративно-при 
кладного мистецтва й Київського художнього ін-
ституту. Лауреат Державної премії України іме-

ні Тараса Шевченка (1978). 
 

Ващенко Василь Семенович (11.03.1905, 
м. Ніжин – 12.11.1993, м. Дніпропетровськ), укра- 
їнський мовознавець. Доктор філологічних наук 
(1959), професор (1959). Державна премія УРСР у 
галузі науки і техніки (1989), Заслужений діяч нау-
ки і техніки України. Основоположник досліджень 

у галузях української діалектології, лексикографії, лексикології 
лінгвостилістики, історії мови. 

 

Верьовка Григорій Гурійович (13(25).12.1895, 
м. Березна Чернігівської губернії – 21.10.1964, 
м. Київ, похований на Байковому кладовищі), 
український композитор, хоровий диригент і пе-
дагог. Народний артист України (1960). Лауреат 

Державної премії СРСР (1948), Державної премії УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка (1968, посмертно). У 1943 р. організував і до 
1964 р. був художнім керівником і головним диригентом Украї-
нського народного хору (із 1964 р. названий його іменем). Автор 
хорових масових пісень, кантат, українських пісень, інструмен-
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тальних композицій, музики до драматичних вистав тощо. 
Лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка за 
створення високохудожніх концертних програм Державного 
заслуженого українського народного хору імені Г. Г. Верьов-
ки (1988, посмертно). 

 

Вороний Георгій Феодосійович (28.04.1868, 
с. Журавка, нині Варвинського району – 20.11.1908, 
похований у с. Журавка), видатний математик, упе-
рше заклав основи загальної теорії невизначених 
рівнянь ІІІ ступеня. Його праця "Про одну задачу з 
теорії асимптотичних функцій" (1903) прискорила 

розвиток сучасної аналітичної теорії чисел. 
 

Гайдамака Анатолій Васильович (09.06.1939, 
с. Волосківці Менського району), український ху-
дожник-монументаліст. Народний художник Украї-
ни, Заслужений діяч мистецтв України, Лауреат 
Державної премії України імені Тараса Шевченка за 
архітектуру і художнє оформлення Київського філі-

алу Центрального музею В. І. Леніна (1985). 
 

Горбатенко Володимир Павлович (09.07.1957, 
смт. Варва), український політолог і правознавець, 
доктор політичних наук (2000), професор (2002), 
академік Української академії політичних наук 
(2004), академік АН ВШ України (2004). Відзнаки: 
Лауреат премії імені Ярослава Мудрого Академії 

правових наук України (2002), Лауреат Державної премії Украї-
ни в галузі науки і техніки (2004), Лауреат премії імені 
М. П. Василенка НАН України (2008). Нагороджений орденом 
Князя Ярослава Мудрого V ступеня (2009). 

 

Гречина Михайло Гнатович (29.03(11.04).1902, 
с. Будище, нині Чернігівської області – 21.06.1979, 
м. Київ), український радянський архітектор, автор 
наукових праць із питань архітектури й будівницт-
ва. Член Спілки радянських архітекторів УРСР із 
1935 р. Нагороджений медалями: "За перемогу над 

Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.", "За 
відвагу". Лауреат Державної премії УРСР (1983). 
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Гузь Олександр Миколайович (29.01.1939, 
м. Ічня), український учений у галузі механіки тіл, 
що деформуються, і механіки суцільних середовищ. 
Академік НАН України (1978), лауреат Державних 
премій СРСР (1985) і Української РСР (1979, 1988). 
Член Європейської академії наук, Академії наук 

УРСР – ім. О. М. Динника (1979), ім. М. К. Янгеля (1983), Наці-
ональної академії наук України ім. С. П. Тимошенка (2000) та 
ім. Г. С. Писаренка (2013). Нагороджений орденом князя Яро-
слава Мудрого V ступеня (2008). 

 

Гулий Максим Федотович (03.03.1905, с. Нова 
Басань Чернігівської губернії, нині Бобровицького 
району – 23.05.2007, м. Київ, похований на Байко-
вому кладовищі), біохімік, доктор біологічних наук 
(1942), професор (1945), академік НАН України 
(1957; 1958–62 – її віце-президент), директор Інсти-

туту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (1972–77). Ним 
уперше встановлено тісний взаємозв'язок між процесом біосин-
тезу білка і фіксацією вуглекислоти у тканинах організму. За-
сновник нового наукового напряму з вивчення регуляції основ-
них біосинтетичних процесів в організмі людини і тварини. 
Заслужений діяч науки УРСР (1956). Лауреат Державних премій 
СРСР (1952) та УРСР (1978, 1985), премії ім. О. Палладіна 
АН УРСР (1974). Нагороджений орденом князя Ярослава Муд-
рого V ступеня (2000). Герой України (2005). 

 

Довженко Олександр Петрович (29.08(10.09).1894, 
хутір В'юнище, нині у межах смт Сосниця – 
25.11.1956, м. Москва, похований на Новодівичому 
кладовищі), один із основоположників українського 
кіномистецтва, письменник і художник. Літератур-
ну славу отримав за книгу "Зачарована Десна" (ви-

дана після його смерті у 1957 р.). Світову велич український 
кінорежисер здобув за фільми "Земля", "Звенигора", "Арсенал". 

 

Дробноход Микола Іванович (14.04.1940, 
с. Бурівка Городнянського району – 7.10.2013), док-
тор геолого-мінералогічних наук, професор. Акаде-
мік-засновник АН ВШ України (з 1992), її прези-
дент (1999–2003). Відмінник освіти України (1993). 
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Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки 
(2004), Ярослава Мудрого АН ВШ України (1997) і Святого Во-
лодимира АН ВШ України (2007). Заслужений діяч науки і тех-
ніки України (2008). (Див. про нього статтю, с. 114). 

 

Дрозд Володимир Григорович (25.08.1939, 
с. Петрушин Чернігівської області – 23.10.2003, 
м. Київ), український письменник, кінодраматург. 
Перший головний редактор журналу "Київ" (1983–
85). Лауреат Державної премії України імені Тара-
са Шевченка за роман-епопею "Листя землі", книга 

перша і друга (1992). 
 

Думанський Юрій Васильович (01.04.1953, 
м. Прилуки), доктор медичних наук, член-
кореспондент Академії медичних наук України, 
ректор Донецького національного медичного уні-
верситету імені М. Горького. Заслужений діяч нау-
ки і техніки України (2007). 

 

Заньковецька Марія Костянтинівна 
(23.07(04.08).1854, с. Заньки Чернігівської губе-
рнії – 04.10.1934, м. Київ, похована на Байковому 
кладовищі поряд із Миколою Садовським), видатна 
українська акторка, театральний діяч. Перша На-
родна артистка УСРР (1922). 

 

Збанацький Юрій (Григорій) Оліферович 
(19.12.1913(01.01.1914), с. Борсуків, нині Козелецько-
го району – 25.04.1994, м. Київ, похований на Байко-
вому кладовищі), український письменник, кінодра-
матург. Герой Радянського Союзу (1944). Лауреат 
Державної премії України імені Тараса Шевченка за 

роман "Хвилі" (1970), Літературної премії Чувашії ім. М. Сеспе-
ля (1967), премії ім. Лесі Українки (1975). 

 

Зубець Михайло Васильович (07.04.1938, с. Но- 
ва Басань, Бобровицького району – 07.01.2014, 
м. Київ), український політик і вчений-зоотехнік. 
Доктор сільськогосподарських наук (1990), профе-
сор (1991), академік (1990), Президент Національної 
академії аграрних наук України (із 1996); Президент 
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асоціації аграрних академій Європи (із 2010). Лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки (1993, 1999), Заслужений 
діяч науки і техніки України (1996). Герой України (1999). Один із 
жертводавців збірки "Не бував ти у наших краях", історико-
краєзначої книги про минуле і сучасність Бобровицького краю. 

 

Іванов Дмитро Йосипович (22.10.1946), черні-
гівський поет. Лауреат Національної премії імені 
Тараса Шевченка за книгу поезій "Село в терново-
му вінку" (2010). Лауреат Республіканської премії 
імені М. Островського, Всеукраїнської літературно-
мистецької премії імені І. Нечуя-Левицького, Між-

народної української літературної премії імені Григорія Сково-
роди, Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцю-
бинського, обласної літературної премії імені Олекси Десняка. 

 

Івахненко Олександр Іванович (16.10.1949, 
с. Манжосівка Прилуцького району – 09.06.2014, 
м. Київ, похований на Лісовому кладовищі), худож-
ник-графік, живописець. Член-кореспондент Націо-
нальної академії мистецтв України (2001), Заслуже-
ний художник України (1996), лауреат Національної 

премії України імені Тараса Шевченка за ілюстрації до творів 
Тараса Шевченка (1989). 

 

Кальченко Галина Никифорівна (04.02.1926, 
м. Борзна – 11.03.1975, м. Київ), український скуль-
птор. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1964), 
народний художник УРСР (1967). Лауреат респуб-
ліканської премії ім. М. Островського (1970), Лау-
реат Державної премії України імені Тараса Шев-

ченка за пам'ятник Лесі Українки в м. Києві (1974). 
 

Карасик Юрій Михайлович (27.07.1939, 
смт. Козелець Чернігівської області), український 
аграрій і політичний діяч. Лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки (1993, 2004). За-
служений працівник сільського господарства Укра-
їни (2003). Герой України (2009). Нагороджений 

орденами: "Знак Пошани" (1970), Трудового Червоного Прапора 
(1975). Удостоєний почесного звання "Заслужений працівник 
сільського господарства" (2003). 
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Качуровський Ігор Васильович (01.09.1918, 
м. Ніжин – 18.07.2013, м. Мюнхен, похований за 
заповітом у с. Крути Чернігівської області), поет, 
прозаїк, перекладач, літературознавець. Батьки – 
випускники Київського університету. Лауреат На-
ціональної премії України імені Тараса Шевченка 

за книгу "Променисті сильветки: лекції, доповіді, статті, есеї, роз-
відки" (2006) і літературної премії імені Максима Рильського 
(1994), премії імені Володимира Вернадського (2003). За пере-
клад творів Франческо Петрарки удостоєний Міжнародної премії 
імені Івана Франка (1982). Нагороджений орденом "За заслуги" 
ІІІ ступеня (1998). Із 1943 – на еміграції в Мюнхені (Німеччина). 
На честь вшанування поета в м. Київ названо провулок Ігоря Ка-
чуровського. За сприяння "Благодійного фонду "Ніжин"" облаш-
товано меморіал І. В. Качуровського в Крутах. 

 

Коваленко (Горлач) Леонід Никофирович 
(04.04.1941, с. Ріпки), поет. Лауреат Національної 
премії України імені Тараса Шевченка за книгу 
поезій "Знак розбитого ярма" (2013). Лауреат Рес-
публіканської премії ім. М. Островського (1984), 

Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені І. Нечуя-
Левицького (1998), Міжнародної української літературної премії 
імені Григорія Сковороди (2001), премії імені Андрія Малиш-
ка (2006), Міжнародної премії імені Володимира Винниченка 
(2011), Літературної премії імені Володимира Свідзінського 
(2012) і Міжнародної премії Фундації доктора М. Дем'яніва 
"Свобода і мир для України", Літературно-мистецької премії 
імені Пантелеймона Куліша (2017). 

 

Коваленко Лідія Борисівна (05.05.1936, 
с. Бочечки Конотопського району Чернігівської 
області, нині Сумської області – 25.01.1993, 
м. Київ), журналістка, дослідниця голодомору. 
Лауреат Державної премії України імені Тара-
са Шевченка за народну книгу – Меморіал "33–1 

голод" (1993, посмертно). 
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Ковтун Віктор Іванович (01.06.1958, с. Мезин 
Коропського району), живописець і педагог. 
Народний художник України, Заслужений худож-
ник України, лауреат Національної премії України 
імені Тараса Шевченка за цикл живописних робіт 

"Мій край – Слобожанщина" (2010). 
 

Козлов Володимир Ілліч (07.06.1941, м. Носів-
ка), учений у галузі механіки, доктор фізико-
математичних наук. Провідний співробітник Інсти-
туту механіки Національної академії наук України, 
член Національного комітету України з теоретичної 

та прикладної механіки. Лауреат Державної премії України в 
галузі науки і техніки (1993). 

 

Коршак Василь Володимирович (07.12.1908 
(09.01.1909), с. Високе Борзнянського повіту – 
14.06.1988, м. Москва), хімік. Лауреат Ленінської 
(1986) і Державної премій СРСР (1949, 1957), ака-
демік АН СРСР. За керівництва В. Коршака роз-

роблено технологію виробництва синтетичних волокон 
"анид" і "лавсан"; встановив основні закономірності процесу 
поліконденсації. 

 

Кочур Григорій Порфирович (04(17).11.1908, 
с. Феськівка, нині Менського району – 15.12.1994, 
м. Київ, похований у м. Ірпінь Київської обл.), пе-
рекладач, поет, літературознавець. Лауреат Держа-
вної премії України імені Тараса Шевченка за кни-

жку перекладів "Друге відлуння" (1995, посмертно). 
 

Кониський Олександр Якович (06(18).08.1836, 
с. Переходівка Ніжинського району – 29.11(12.12)1900, 
м. Київ), письменник, публіцист, громадський діяч, 
дослідник життя і творчості Тараса Шевченка. 
Один із засновників Літературного Товариства 

ім. Т. Шевченка у Львові (1873), згодом його реформовано 
у Наукове Товариство ім. Т. Шевченка. 
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Книш Іван Тарасович (09.09.1924, с. Кобижча – 
1985, м. Київ, похований на Байковому кладовищі), 
український радянський онколог, доктор медичних 
наук (із 1965), професор (із 1969). Лауреат Держав-
ної премії УРСР (1981), Заслужений діяч науки 
УРСР (1984). Основні напрями наукової діяльнос-

ті – розробка нових методів діагностики й лікування злоякіс-
них пухлин кісток, м'яких тканин і меланом. 

 

Куліш Пантелеймон Олександрович 
(07.08(26.07).1819, хутір поблизу містечка Воро-
ніж Чернігівської губернії (нині Шосткинського 
району Сумської області) – 14(02).02.1897, хутір 
Мотронівка (нині у складі села Оленівка Борзнян-
ського району Чернігівської області, де його похо-

вано), український письменник, поет, фольклорист, етнограф, 
перекладач, критик, редактор, видавець. Навчався в Новгород-
Сіверській гімназії й Київському університеті, який не зміг за-
кінчити через матеріальні і правові (не дворянин) перешкоди. 

 

Кухтенко Олександр Іванович (11.03.1914, 
м. Городня – 18.12.1994, м. Київ, похований на Бай-
ковому кладовищі), учений у галузі механіки та 
технічної кібернетики, член-кореспондент (1964), 
академік (із 1972) АН УРСР. Заслужений діяч науки 
УРСР. Двічі лауреат Державних премій України в 

галузі науки і техніки: за "Енциклопедію кібернетики" в двох 
томах, опубліковану в 1973–1974 рр. (1978); за цикл монографій 
із теорії інваріантності та її застосування у системах автоматич-
ного управління (1991). 

 

Кучма Леонід Данилович (09.08.1938, с. Чай-
кине Новгород-Сіверського району). Президент 
України (1994–2005). Професор, кандидат техніч-
них наук, автор винаходів і науково-технічних ро-
біт, почесний доктор кількох зарубіжних вищих 
навчальних закладів, дійсний член ряду академій 

наук. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 
за розроблення конструкції технології виготовлення та освоєння 
серійного виробництва пасажирських тролейбусів великої міст-
кості серії ПМЗ-Т (у складі колективу) (1993). 
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Ліхтарьов Ілля Аронович (01.02.1935, м. При- 
луки – 14.01.2017, м. Київ), український біофізик, 
доктор фізико-математичних наук (1976), професор 
(1984). Засновник Української наукової школи до-
зиметрії і радіологічного захисту, фундатор і пер-
ший керівник Науково-дослідного інституту радіа-

ційного захисту Академії технологічних наук України, член 
Міжнародної комісії з радіологічного захисту (1992–2006), член 
Національної комісії з радіаційного захисту населення України. 
Заслужений діяч науки і техніки України (2011). Лауреат Дер-
жавної премії науки і техніки СРСР (1983), Державної премії 
України в галузі науки і техніки (2004). 

 

Лопухов Олександр Михайлович (12.09.1925, 
м. Городня – 14.09.2009, м. Київ, похований на Бай-
ковому кладовищі), живописець. Народний худож-
ник УРСР (1964). Лауреат Державної премії Украї-
ни імені Тараса Шевченка за картини "Сильні 

духом", "Війна", "Місячна соната", "Перемога", "Вихор Жовт-
ня", "Вольниця" (1980). 

 

Лук'яненко Левко Григорович (24.08.1928, с. Хри- 
півка Городнянського району), автор Акту про не-
залежність України (24.08.1991), один із лідерів 
дисидентського руху в Україні, публіцист, відомий 
громадський діяч, письменник. Лауреат Національ-
ної премії імені Тараса Шевченка за твори у 13-ти 

томах "Шлях до відродження" (2016). Герой України (2005). 
Нагороджений орденом Свободи (2016). 

 

Лук'янова Олена Михайлівна (13.01.1923, с. Блис- 
това Менського району – 15.08.2014, м. Київ), украї-
нський учений у галузі педіатрії, академік Академії 
медичних наук СРСР (до 1991), Національної ака-
демії наук України (із 1992), Національної академії 
медичних наук України (із 1993), Російської акаде-

мії медичних наук, Американської академії педіатрів, доктор 
медичних наук (1966), професор, заслужений діяч науки і техні-
ки УРСР (1982). Державна премія СРСР у галузі науки і техніки 
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(1987). Державна премія УРСР у галузі науки і техніки (1980). 
Державна премія України в галузі науки і техніки (2000). 
Заслужений діяч науки і техніки УРСР (1982). У 1995 р. 
Міжнародний біографічний центр і Американський біографіч-
ний інститут визнали її однією із 500 найбільш впливових і ви-
датних науковців світу. 

 

Любенко Ігор Петрович (11.02.1939 м. Остер 
Козелецького району – 23.03.2000, м. Чернігів), бу-
дівельник. Лауреат Державної премії України імені 
Тараса Шевченка за забезпечення високої якості 
оздоблювальних робіт при створенні виразного ар-
хітектурного вирішення фасадів і інтер'єрів готель-
ного комплексу "Градецький" у Чернігові (1984). 

 

Масол Віталій Андрійович (14.11.1928, с. Оли- 
шівка Чернігівського району), громадський і політич-
ний діяч, кандидат технічних наук, двічі Лауреат 
Державної премії УРСР, Голова Ради Міністрів УРСР 
(1987–1990), Прем'єр-міністр України (1994–1995). 

 

Мельник Володимир Олександрович (04.06.1941, 
м. Ніжин – 17.07.1997), літературознавець, доктор 
філософських і філологічних наук. Закінчив Київсь-
кий державний університет ім. Т. Г. Шевченка. Ла-
уреат Державної премії України імені Тараса Шев-
ченка – як один з авторів навчального посібника 

"Історія української літератури XX століття" у двох книгах (1996). 
 

Михалевич Володимир Сергійович (10.03.1930, 
м. Чернігів – 16.12.1994, м. Київ), учений у галузі 
економічної кібернетики. Академії наук СРСР 
(1984) і Національної академії наук України. Дире-
ктор Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова 
НАН України (1982–1994). Заслужений діяч науки 

і техніки України (1990), лауреат Державної премії України 
(1973, 1993), Державної премії СРСР (1981), премії імені 
М. М. Крилова (1971), премії імені В. М. Глушкова (1984). Від-
знаки: орден "Жовтневої Революції" (1980), орден Трудового 
Червоного Прапора (1976), орден "Кирила та Мефодія" (НРБ, 
1985), "За будівництво БАМу" (1986). 
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Мовчан Борис Олексійович (09.01.1928, с. Макі- 
ївка на Чернігівщині), учений у галузі металознавс-
тва. Закінчив фізичний факультет Київського дер-
жавного університету ім. Т. Г. Шевченка (1951). 
Засновник і перший директор Міжнародного центру 
електронно-променевих технологій Інституту елек-

трозварювання ім. Є. О. Патона (1994). Академік АН УРСР 
(1978). Лауреат Державної премії УРСР (1974), обґрунтував вза-
ємозв'язок між кристалічною структурою та механічними влас-
тивостями сплавів, електропроменевої технології. Відзнаки: 
орден Трудового Червоного прапора (1976, 1981), орден "За за-
слуги" ІІІ ступеня. 

 

Москалець Костянтин Вілійович (23.02.1963, 
с. Матвіївка Бахмацького району), письменник. 
Лауреат Національної премії України імені Тара-
са Шевченка за книгу літературної критики та есеї-
стики "Сполохи" (2015). 

 

Мушкетик Юрій Михайлович (21.03.1929, 
с. Вертіївка Ніжинського району), письменник. За-
кінчив філологічний факультет Київського держав-
ного університету ім. Т. Г. Шевченка (1953) та аспі-
рантуру при кафедрі української літератури універ- 
ситету. Герой України з врученням ордена Держави 

(2009). За роман "Позиція" удостоєний Державної премії імені 
Тараса Шевченка (1980). Лауреат Державної премії СРСР, Між-
народних премій Фонду Антоновичів і Григорія Сковороди, лі-
тературної премії імені Михайла Старицького, Республіканської 
премії ім. М. Островського. Один з ініціаторів і голова оргкомі-
тету зі створення в березні 1996 р. у м. Києві товариства "Черні-
гівське земляцтво". Почесний член Ради товариства. 

 

Наливайко Дмитро Сергійович (06.11.1929, 
смт Понорниця Коропського району), письменник, 
перекладач, літературний критик. Лауреат Держав-
ної премії України імені Тараса Шевченка за книгу 
"Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі 
ХІ–ХVІ ст." (1998). 
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Нечепа Василь Григорович (01.09.1950, м. Носі-
вка), кобзар-лірник. Лауреат Національної премії 
України імені Тараса Шевченка за концертну програ-
му "В рокотанні-риданні бандур" (2006), Чернігівської 
обласної премії імені Михайла Коцюбинського (2013). 

 

Павлова Марія Василівна (15(27).06.1854, м. Ко-
зелець – 23.12.1938, м. Москва, похована на Новоді-
вичому кладовищі), палеонтолог. Перша жінка-
професор (1919). Академік АН УРСР (1921), почесний 
член АН СРСР (1930). Розробила зразкову методику 
практичних занять із палеонтології, написала підруч-

ник. Разом зі своїм чоловіком заснувала Геологічний музей Мос-
ковського університету, у якому пропрацювала майже півстоліття. 

 

Пасивенко Володимир Іванович (08.08.1939, 
с. Обичів Прилуцького району Чернігівської облас-
ті), художник. Заслужений художник України 
(1996), Народний художник України (2006). Лауре-
ат Державної премії України імені Тараса Шевчен-

ка як один з авторів монументально-декоративного панно "Біль 
землі", створеного для Національної бібліотеки України ім. 
В. І. Вернадського у м. Києві (1998). 

 

Плющ Іван Степанович (11.09.1941, м. Борзна – 
25.06.2014, м. Київ, похований на Байковому кла-
довищі), кандидат економічних наук, український 
державний діяч, двічі Голова Верховної Ради Укра-
їни. Герой України з врученням ордена Держави 
(2001). Почесний член Чернігівського земляцтва в 

м. Києві, якого земляки називали "самородком", "народним 
улюбленцем із козацьким характером". Леонід Горлач (Ковале-
нко), згадуючи Івана Степановича, пише: "Такі самородки, як 
алмази, шліфують не люди, а сам час. Тепер справа за ним". 

 

Погрібний Анатолій Григорович (03.01.1942, 
с. Мочалище Бобровицького району – 09.10.2007, 
Київ, похований на Байковому кладовищі) – літе-
ратурознавець, публіцист. Лауреат Національної 
премії України імені Тараса Шевченка за публіци-
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стичну трилогію "По зачарованому колу століть", "Раз ми є, 
то де?", "Поклик дужого чину" (2006), Міжнародного фонду 
ім. Т. Шевченка (2003). (Див. про нього статтю, с. 255). 

 

Пфейффер Георгій Васильович (24.11.1872, 
с. Сокиринці Срібнянського району – 10.10.1946, 
м. Київ, похований на Лук'янівському кладовищі), 
видатний український математик, академік, дирек-
тор об'єднаного Інституту математики та фізики 
АН УРСР. Випускник Київського Імператорського 

університету св. Володимира (1896). Саме йому належить роз-
в'язання загального способу формального інтегрування неліній-
них рівнянь з частинними похідними і порядку та багато інших 
важливих результатів. 

 

Ревуцький Лев Миколайович (08(20).02.1889, 
с. Іржавець, нині Ічнянського району – 30.03.1977, 
м. Київ, похований на Байковому кладовищі), 
український композитор, педагог, музичний і гро- 
мадський діяч. Доктор мистецтвознавства (1941). 

Заслужений діяч мистецтва УРСР (1941). Голова правління 
Спілки композиторів України (1944–48). Народний артист 
СРСР (1944). Герой соціалістичної праці (1969). Лауреат Дер-
жавної премії СРСР (1941), Державної премії УРСР імені Тара-
са Шевченка за концерт для фортепіано у супроводі симфоніч-
ного оркестру (1966). 

 

Різниченко Володимир Васильович (18.10.1870, 
с. Валентіїв, нині Ніжинського району – 01.04.1932, 
м. Київ, похований на Лук'янівському кладовищі), 
геолог, художник-карикатурист, поет і перекладач, 
член Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка у 
Львові. Автор геологічної та тектонічної карти Пів-

денного Алтаю, описав понад 1500 льодовиків Алтаю і Тянь-
Шаню. В Україні працює (із 1918) в Українському геологічному 
комітеті (із 1918), директором Геологічного музею (із 1928), 
академік Всеукраїнської академії наук (із 1929), директор Інсти-
туту геологічних наук УРСР (1930–1932). 
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Роговцева Ада Миколаївна (16.07.1937, м. Глухів 
Чернігівської області, нині місто Сумської області), 
актриса. Лауреат Державної премії України іме-
ні Тараса Шевченка за виконання ролей Раневської 
("Вишневий сад" А. Чехова), Лесі Українки ("Спо-

діватися" Ю. Щербака), Надії ("Хазяйка" М. Гораєвої) (1981). 
 

Романенко Віктор Дмитрович (30.11.1930, 
м. Чернігів), видатний український учений у галузі 
гідробіології, гідроекології, екологічної фізіології 
водяних тварин, академік НАН України, професор, 
доктор біологічних наук, директор Інституту гідро-

біології НАН України. Заслужений діяч науки і техніки України 
(1991). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техні-
ки (1995, 2004), премії імені В. Я. Юр'єва (1984), премії імені 
І. І. Шмальгаузена (2002), премій академій наук України, Біло-
русі і Молдови (2014). 

 

Сергієнко Роллан Петрович (19.01.1936, м. Щорс, 
нині м. Сновськ), кінорежисер. Лауреат Держав-
ної премії України імені Тараса Шевченка за 
документальний фільм "Відкрий себе" Україн- 
ської студії хронікально-документальних фільмів 

(у співавторстві, 1991). 
 

Степанець Олександр Іванович (24.05.1942, 
с. Комарівка Борзнянського району – 13.10.2007, 
м. Київ, похований на Берковецькому кладовищі), 
український математик. Закінчив механіко-матема- 
тичний факультет Київського державного універси-

тету ім. Т. Г. Шевченка (1965). Член-кореспондент НАН України 
(1997). Заслужений діяч науки і техніки України (2002). Лауреат 
Державної премії України в галузі науки і техніки (2013). Поче-
сний професор Слов'янського державного педагогічного універ-
ситету (2007). Лауреат Республіканської премії ім. М. Островсь-
кого (1974), премій імені М. В. Остроградського (2000), 
імені М. М. Крилова НАН України (2007). 
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Тичина Павло Григорович (11(23).01.1891, с. Піс-
ки, нині Бобровицького району – 16.09.1967, м. Ки-
їв, похований на Байковому кладовищі), українсь-
кий поет, перекладач, публіцист, громадський діяч. 
Новатор поетичної форми. Директор Інституту лі-
тератури АН УРСР (1936–1939, 1941–1943). Голова 

Верховної Ради УРСР двох скликань (1953–1959). Міністр осві-
ти УРСР (1943–1948). Академік АН УРСР (1929). Член-
кореспондент Болгарської академії наук (1947). Лауреат Сталін-
ської премії (1941). Лауреат премії імені Тараса Шевченка 
(1962). Герой Соціалістичної Праці (1967). 

 

Фененко Анатолій Іванович (23.04.1933, м. При- 
луки), український учений, доктор технічних наук, 
професор. Лауреат Державної премії України в га-
лузі науки і техніки за наукову працю "Розробка 
наукових основ, створення і освоєння виробництва 

комплексу машин і обладнання для доїння та первинної обробки 
молока" (2000). 

 

Шемшученко Юрій Сергійович (14.12.1935, 
м. Глухів Чернігівської, нині Сумської області), 
доктор юридичних наук, професор, академік 
НАН України, академік Академії правових наук 
України. Закінчив юридичний факультет Київського 

державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1962). Директор 
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 
завідувач відділу конституційного права та місцевого самовряду-
вання. Заслужений діяч науки і техніки України (1995). Державна 
премія України в галузі науки і техніки (2004) за багатотомну 
наукову працю "Юридична енциклопедія" (у складі колекти-
ву). Відзнаки: ордени Ярослава Мудрого ІІ (2014), ІІІ (2009), 
ІV (2006), V (1999) ступенів, орден "За заслуги" ІІІ ступеня (2010). 

 

Шишко Сергій Федорович (25.06.1911, м. Носів-
ка – 26.04.1997, м. Київ), художник. Народний худож-
ник Української РСР (1964), Народний художник СРСР 
(1974). Лауреат Державної премії України імені Тара-
са Шевченка за серію картин "Київська сюїта" (1982). 
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Шульга Микола Олександрович (18.11.1938, 
с. Грабів Ічнянського району – 21.12.2012, 
м. Київ), учений у галузі механіки, доктор фізико-
математичних наук, професор. Член-кореспон- 
дент НАН України (1990). Лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки (1988), 

премії імені О. М. Динника (1986). 
 

Шуман Володимир Миколайович (08.02.1942, 
с. Задеріївка Ріпкинського району – 05.11.2016, 
м. Київ), доктор фізико-математичних наук, 
професор. Лауреат премії НАН України ім. акад. 
С. І. Суботіна (2002). Основний науковий напрям: 
геоелектрика; електромагнітні зондуючі системи, 

теорія та практика їх застосування. 
 

Яценко Михайло Трохимович (07.10.1923, 
с. Свидовець, нині Бобровицького району – 
20.07.1996, м. Київ), доктор філологічних наук 
(1980), професор, літературознавець, фольклорист. 
Закінчив Київський державний університет 

ім. Т. Г. Шевченка (1950). Лауреат Державної премії імені 
Тараса Шевченка за наукову редакцію, підготовку текстів та 
упорядкування творів Я. Франка у 50-ти томах (1988). 

 
* * * 
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ЧЕРНІГІВЧАНИ У СУВ'ЯЗІ 
З УНІВЕРСИТЕТСЬКОЮ РОДИНОЮ 

 
поконвіку українська земля уславлена прекрасними 
людьми, які не лише примножують здобутки на своїх 

теренах, але й через різні обставини беруть участь у побудові 
цивілізованих суспільств у інших країнах світу. Оскільки поза 
межами України нині мешкає понад 20 млн, які ідентифіку-
ють себе українцями. Звичайно ж, що серед цих мільйонів 
українських мешканців зарубіжжя є тисячі вихідців і з Черні-
гово-Сіверського краю, для яких інші держави стали не лише 
другим тимчасовим оберегом, а й постійним місцем прожи-
вання як для них, так і їхніх нащадків. 

Тисячі чернігівчан і їхніх нащадків пов'язали своє життя з 
Києвом – столицею незалежної української Держави, одним із 
найбільших і найстаріших міст Європи. Особлива тяга украї-
нців, як і чернігівчан, до м. Києва пов'язана з тим, що саме в 
ньому як у недавньому минулому, так і тепер зосереджено 
найбільші в Україні науково-освітні центри. Ідеться про чис-
ленні наукові й освітні установи Національної академії наук, 
вищі навчальні заклади Міністерства науки та освіти України, 
провідне місце серед яких посідає Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка (КНУТШ). 

Уже в перші роки (1842–1843) заснування Університету 
св. Володимира з Чернігівської губернії навчалися 37 студентів, 
що складало 12 % від загальної кількості його студентів. У на-
ступні роки, зокрема у 1851–1852 рр. – 86, 1855–1856 рр. – 77, 
1858–1859 рр. – 79, тобто кількість студентів із Чернігівської 
губернії постійно збільшувалася. 

Нині у 2018 році у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка навчається 2122 студенти, народже-
них на Чернігово-Сіверській землі. 

Лише у післявоєнні роки У Київському національному уні-
верситеті імені Тараса Шевченка з Чернігівщини працювали чи 
працюють: Герой Радянського Союзу – 1, академіки різних 

С 
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академій – 22, члени-кореспонденти різних академій, това-
риств – 16, доктори наук – 101, кандидати наук – 139, із них 
професорів – 93, доцентів – 110, звання заслуженого пра- 
цівника чи діяча України мають – 37 вихідців із Чернігово-
Сіверського краю. 

Цікава картина вимальовується й на базі статистичних да-
них: скільки земляків із якого району працювали чи працю-
ють в університеті (подаємо за абеткою): Бахмацький район – 
16, Бобровицький район – 19, Борзнянський район – 10, Вар-
винський район – 4, Городнянський район – 11, Ічнянський 
район – 11, Козелецький район – 25, Коропський район – 7, 
Корюківський район – 5, Куликівський район – 8, Менський 
район – 5, Ніжинський район – 23, Новгород-Сіверський ра-
йон – 6, Носівський район – 13, Прилуцький район – 18, Срі-
бнянський район – 5, Талалаївський район – 7, Чернігівський 
район – 53, Сновський район – 2. 

 
* * * 

 
Андрійченко Наталія Михайлівна 

(02.02.1956, м. Київ), доцент кафедри тео-
рії літератури, компаративістики і літера-
турної творчості. 

У 1978 закінчила з відзнакою філологі-
чний факультет Київського державного 
університету імені Т. Г. Шевченка. Спе- 
ціальність – російська мова і література. 
Закінчила аспірантуру цього закладу. 

Кандидатська дисертація (1982). 
Напрями дослідження: компаративістика, порівняльне ви-

вчення американської та української літератур, архетипок-
ритика, онірокритика української літератури. Автор понад 
40 наукових і навчально-методичних праць. 

Основні праці: "У истоков единства советской многонаци-
ональной литературы" : монографія. К., 1988; "Давньоєврей-
ська література" : посібник. К., 2001 (у співавт.); "Поетика 
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жахливого і комічного у Миколи Гоголя та Едгара По" – роз-
діл у колективній монографії "Типологія української та аме-
риканської літератур (на порубіжжі ХІХ–ХХ сторіч)". 
К., 2005; "Ірано-таджицька література епохи Відродження 
(ІХ–ХV століття)" : посібник. К., 2009 (у співавт.). 

Батько – Пригодій Михайло Іванович, родом із с. Березі-
вка Ріпкинського р-ну Чернігівської області. 

 
* * * 

 
Андрушко Петро Петрович (08.10.1949, 

с. Ставиське Козелецького району), кан-
дидат юридичних наук, професор. 

Закінчив у 1976 р. юридичний факу- 
льтет Київського державного університе-
ту ім. Т. Г. Шевченка. Працював протя-
гом 1977–89 асистентом, 1989–91, 1995–
96 доцентом, 1991–95 старшим науковим 
співробітником університету. У 1996–98 – 
в. о. завідувач, із 1998 завідувач кафедри 

кримінального права та кримінології юридичного факультету 
Київського університету. У 1990 р. присвоєно вчене звання 
доцента, 2005 р. – професора. Викладає нормативні і спеціа-
льні курси: "Кримінальне право України. Особлива частина", 
"Теоретичні основи кваліфікації злочинів", "Проблеми квалі-
фікації злочинів у сфері господарської діяльності". Підготу-
вав 16 кандидатів юридичних наук. 

Кандидатська дисертація (1987). 
Сфера наукових досліджень: теоретичні основи криміна-

льно-правової кваліфікації злочинів, проблеми кваліфікації 
злочинів проти особи. 

Член Науково-консультативної ради при Верховному Су-
ді України, кваліфікаційної комісії суддів Київського місь-
кого суду, науково-консультативної ради при Апеляційному 
суді м. Києва. Член вченої ради юридичного факультету Ки-
ївського університету. 
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Нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України 
"Відмінник освіти України" (1999), Грамотою державної судової 
адміністрації в м. Києві, Пам'ятним подарунком Генеральної про-
куратури України, почесними грамотами та відзнаками Київсько-
го університету; медаллю "В пам'ять 1500-річчя Києва" (1982); 
подякою Київської міської Державної адміністрації (1999). 

Автор 220 наукових і навчально-методичних праць. 
Основні праці: Радянське кримінальне право. К., 1991 (у спі-

вавт.); Кримінальне право України. Загальна частина. К., 1997 
(у співавт.); Кримінальне право України. Особлива частина. К., 
1999 (у співавт.); Кримінальне право України. К., 2002, 2004 
(у співавт.); Науково-практичний коментар Кримінального ко-
дексу України. К., 1994; Науково-практичний коментар до Кри-
мінального кодексу України (2-е і 4-е вид., перероб. та доповн.). 
К., 2002, 2005; Кримінально-правова охорона прав інтелектуа-
льної власності в Україні : наук.-практ. видання. К., 2004; Нау-
ково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : 
у 3-х кн. К., 2005; Науково-практичний коментар до Криміналь-
ного кодексу України (2-е вид., перероб. та доповн.). К., 2008; 
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шля-
хом: кримінально-правова характеристика. К., 2005; Злочини у 
сфері службової діяльності: кримінально-правова характеристи-
ка. К., 2006 (у співавт.); Злочини проти виборчих прав громадян 
та їх права брати участь у референдумі: кримінально-правова 
характеристика. К., 2007; Кримінальна відповідальність за по-
рушення виборчих і референтних прав. Х., 2008 (у співавт.). 

В. О.  Глушков 
 

* * * 
 

Армашевський Петро Якович 
(01(13).01.1851, с. Людкове Новозибківcького 
повіту Чернігівської губернії, нині Брянської 
області, РФ – 22.05.1919 м. Київ), доктор мі-
нералогії і геогнозії, професор. 

Походив зі старовинного козацько-стар- 
шинського роду Гармашів. Один представ-
ник його роду служив при гетьмані Івано-
ві Сагайдачному. 
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Закінчив у 1872 фізико-математичний факультет Імператор-
ського університету св. Володимира. В Університеті св. Воло-
димира обіймав посади: із 1873 р. консерватор мінералогічного 
кабінету, приват-доцент, професор, 1891–1919 рр. завідувач ка-
федри мінералогії (і петрографії). Директор 1906–11 і професор 
Київських вищих жіночих курсів. Із 1917 р. заслужений профе-
сор Київського університету. 

Магістерська дисертація (1883), докторська (1903, Москва). 
Основні напрями наукової діяльності: дослідження в області 

літології, мінералогії, регіональної геології, історії геології, стра-
тиграфії, гідрогеології, археології. Один із фундаторів осадочної 
петрографії і теригенно-мінералогічного напрямку в геології. Ви-
сунув гіпотезу про водне походження лесів. Обґрунтував виді-
лення канівського ярусу, впровадив у практику викладання для 
геологічних спеціальностей навчальної геологічної екскурсії. 

Учні: П. М. і В. М. Чирвінські, В. І. Лучицький, Л. О. Крижа-
новський, П. І. Грищинський, В. В. Дубянський та ін. 

Заслужений професор Київського університету (24.06.1917). 
Дійсний член Київського товариства природознавців, Санкт-

Петербурзького і Французького мінералогічних товариств, член 
комісії міської управи з організації водопостачання м. Києва. 

Розстріляний більшовиками у 1919. 
Автор понад 50 наукових праць із геології, мінералогії, гідро-

геології, стратиграфії, археології, геологічного опису Чернігів-
ської, Полтавської, Харківської губерній, 40-го, 46-го аркуша 
десятиверстної геологічної карти Російської імперії. 

Основні праці: Публічныя лекціи по геологіи и исторіи 
Кіева. К., 1897. 

Література: Памяти П. Я. Армашевского / В. И. Вернадс-
кий. К., 1919; Нариси з історії геологічних досліджень у Київсь-
кому університеті ; за ред. В. Г. Молявка, О. В. Зінченка. К., 
1999; Макаренко Д. Є. Голгофа українських геологів. К., 2007. 

Архіви: ЦДІАК України. Ф.707, оп. 64, 1898 р., спр. 35; 
ДАК. Ф. 16, оп. 465, спр. 4769, арк. 208–221; Ф.16, оп. 465, 
спр. 4768, арк. 8–14. 

В. Ф.  Грінченко 
 

* * * 
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Базилюк Тетяна Миколаївна (08.09.1952, 
м. Ніжин), кандидат хімічних наук, доцент. 

Закінчила у 1975 р. хімічний факультет Ки-
ївського державного університету ім. Т. Г. Шев- 
ченка, аспірантуру Інституту хімії високо-
молекулярних сполук АН УРСР. Працювала 
науковим співробітником Інституту хімії 
високомолекулярних сполук, Інституту бо-
таніки АН УРСР. У Київському університе-

ті обіймала посади: 1992–2007 рр. асистент, доцент кафедри 
хімії високомолекулярних сполук. У 2000 р. присвоєно вчене 
звання доцента. Викладала нормативний курс "Основи матері-
алознавства", спеціальні курси "Методи очистки та ідентифі-
кації мономерів та полімерів", "Інструментальні методи дослі-
дження полімерів". 

Кандидатська дисертація (1987) зі спеціальності "фізика і ме-
ханіка полімерів". 

Сфера наукової діяльності: дослідження бінарних полімер-
них систем, що пройшли процес розділення на фази за спіно-
дальним або нуклеаційним механізмами. Дослідження мож-
ливостей компатибілізації таких систем. Встановлення меха- 
нізмів компатибілізації. 

Член вченої ради хімічного факультету. Із 200 р. член прав-
ління громадської організації "Печерськ-Інтер". 

Автор 42 наукових праць, у тому числі 23 наукових статей. 
 

* * * 
 

Барзилович Олександра Михайлівна 
(22.03.1923, с. Бучки Грем'яцького, нині 
Новгород-Сіверського району – 01.08.1993, 
м. Київ), кандидат філологічних наук, доцент. 

Навчалася в Омському державному педа-
гогічному інституті, Харківському держав-
ному університеті. Закінчила філологічний 
факультет, аспірантуру Київського держав-
ного університету ім. Т. Г. Шевченка. У Ки-
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ївському університеті працювала впродовж 1949–79: виклада-
чем факультету міжнародних відносин, старшим викладачем, 
доцентом кафедри російської мови філологічного факультету. 

Кандидатська дисертація (1952). 
Фахівець з історії російської літературної мови, лексикології, 

письменницької лексикографії. Ветеран праці. 
Основні праці: Субстантивация прилагательного в русском и 

украинском языках // Филологический сборник КГУ. 1954; Ти-
пы субстантивированных прилагательных в русском языке 
// Вестн. Киев. ун-та. 1962. Вып. 1; О проблемах омонимии 
// Исследования по грамматике и лексикологии. 1966; Сходство 
и различие явлений лексической омонимии в русском и украин-
ском языках // Вестн. Киев. ун-та. 1972. № 14. 

 
* * * 

 
Барзиловський Яків Миколайович (25.09(07.10).1845, 

с. Високе Борзнянського повіту – 12.12.1928, м. Київ), доктор 
хімії. Заслужений професор Університету св. Володимира. 

Закінчив у 1865 р. Чернігівську гімназію, 1870 р. Санкт-
Петербурзький університет, отримав ступінь кандидат приро-
дничих наук. В Університеті св. Володимира працював: із 
1872 р. лаборантом хімічної лабораторії, 1880 р. приват-
доцентом. У 1882–86 рр. за конкурсом обраний Радою універ-
ситету штатним доцентом, 1894–1926 рр. завідувач кафедри 
неорганічної хімії. У 1886 р. переїхав до м. Санкт-Петербург, 
де поступив на службу в Міністерство державного майна й 
був зарахований приват-доцентом Санкт-Петербурзького уні-
верситету. Із 1891 в. о. екстраординарний професор, із січня 
1897 р. ординарний професор кафедри хімії Університету 
св. Володимира. Доктор хімії з 1896 р. Заслужений професор 
(1907). Дійсний статський радник (1905). 

Магістерська дисертація (1887), отримав ступінь магістра 
хімії. Докторська дисертація захищена на матеріалах дослі-
дження реакції між азобензеном і бензальдегідом, конденса-
ції альдегідів з азосполуками, конденсації альдегідів з аро-
матичними амінами (1896). 
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Сфера наукової діяльності: дослідження з органічної й неор-
ганічної хімії, вивчення й аналіз води. Висунув гіпотезу про єд-
ність матерії й експериментальну її перевірку, висловлював здо-
гадки про складну природу елементів, підкреслював існування 
найменших частинок – атомів у дусі гіпотези Проута. 

Автор численних наукових праць, більшість яких надрукова-
на в "Киевских университетских известиях", "Журнале русского 
физико-химического общества". 

Основні праці: Об азопроизводных толуола // Записки Киевс-
кого общества естествоиспытателей. К., 1878. 

 
* * * 

 
Батрименко Василь Іванович (11.08.1949, 

с. Васьківці Срібнянського району), канди-
дат історичних наук, доцент. 

Закінчив у 1968 р. Прилуцьке педагогі-
чне училище. 1968–71 рр. сільський учи-
тель. Закінчив у 1976 р. історичний факу-
льтет, 1979 р. аспірантуру кафедри історії 
КПРС гуманітарних факультетів Київсько-

го державного університету ім. Т. Г. Шевченка, 1998 р. юри-
дичний факультет Національної академії внутрішніх справ. 
Протягом 1979–82 рр. асистент кафедри історії КПРС гумані-
тарних факультетів Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. Із 1982 р. переведений до Київської вищої 
школи МВС СРСР ім. Ф. Е. Дзержинського. Від 2000 р. до-
цент кафедри правознавства Київського національного торго-
вельно-економічного університету. Викладає навчальні курси: 
"Правознавство", "Міжнародне право", "Історія держави і 
права зарубіжних країн". 

Кандидатська дисертація (1980). 
Нагороджений медаллю "За військову доблесть". 
Автор близько 60 наукових і науково-методичних праць. 
Основні праці: Роль систематизації конституційного зако-

нодавства в здійсненні народовладдя в Україні. К., 1998; 
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Закон про місцеве самоврядування в Україні: науково-
практичний коментар. К., 1999; Історія держави і права Укра-
їни: підручник. К., 2003. 

Архіви: Архів КНУТШ. 1982. Спр. 5-вс. 
Л. А.  Ведмідь,  О.  Г.  Таран 

 
* * * 

 
Батрименко Олег Володимирович 

(23.11.1980, с. Линовиця Прилуцького ра-
йону), доктор політичних наук, професор. 

Закінчив філософський факультет Київсь-
кого університету (2002). У Київському уні-
верситеті: із 2003 р. асистент, із 2007 р. до-
цент, із 2016 р. професор кафедри політології. 

Викладає нормативні курси: "Політоло-
гія", "Історія зарубіжних політичних вчень", 
"Основи державної служби". 

Кандидатська дисертація (2005), докторська (2013). 
Сфера наукових досліджень: історія та теорія політичних на-

ук, історія зарубіжних політичних вчень, політична конфлікто-
логія, теорія бюрократії. 

Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій. 
Автор понад 70 праць. 
Основні праці: Історія зарубіжних політичних вчень : навч. 

посіб. К., 2008; Політологія. К., 2010 (у співавт.). 
 

* * * 
 

Башук Алла Іванівна (28.05.1976, 
с. Сираї Козелецького району), кандидат 
філологічних наук, доцент. 

Закінчила у 1998 р. філологічний факуль-
тет Національного педагогічного універси-
тету ім. М. П. Драгоманова. У Київському 
національному університеті імені Тара-
са Шевченка працювала: 1999–2000 рр. ста-
ршим лаборантом кафедри російської мови 
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(як іноземної), із 2000–03 рр. старшим лаборантом кафедри 
міжнародних комунікацій та зв'язків із громадськістю Інституту 
міжнародних відносин. У 2003–08 рр. асистент, із 2008 р. доцент 
кафедри організації масової інформаційної діяльності, із 2009 р. 
доцент кафедри реклами та зв'язків з громадськістю Інституту 
журналістики. Викладає курси: "Основи зв'язків з громадськіс-
тю", "Інформаційна політика", "Інформаційна політика та безпе-
ка", "Інформаційні війни", "Основи наукових досліджень". 

Кандидатська дисертація (2002). 
Сфера наукових інтересів: інформаційна політика, зв'язки з 

громадськістю, політичні комунікації, інформаційні війни, 
іміджелогія. 

Автор понад 40 наукових публікацій, у тому числі один на-
вчальний посібник, співавтор колективного підручника "Рекла-
ма і зв'язки з громадськістю". 

Основні праці: Інформаційна політика. К., 2006; Комунікати-
вні технології у контексті президентської виборчої кампанії 
"Україна – 2004" // Ученые записки Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского. Сер. Филология. 
Т. 18(57). 2005. № 1; Комунікативно-стратегічний аналіз полі-
тичного тексту // Ученые записки Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского. Сер. Филология. Т. 19(58). 
2006. № 2; Коммуникативные стратегии политического ритуала 
// Политическая наука и политические процессы в Российской 
Федерации и Новых Независимых Государствах. Екатеринбург, 
2006; Манипулятивная природа телевидения: А. Хичкок, "Окна" 
с Д. Нагиевым и другие // Ученые записки Таврического нацио-
нального университета им. В. И. Вернадского. Сер. Филология. 
Т. 1. 2007; Ключові поняття новинної комунікації у контексті 
медіа рилейшнз // Інформаційне суспільство. 2008. № 7; 
Комунікативні стратегії президентського дискурсу як владні 
PR-технології // Наукові записки Луганського національного 
університету. 2009. Вип. 8. Т. 1. 

І .  М.  Забіяка 
 

* * * 
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Бец Володимир Олексійович 
(14(26).04.1834, с. Татарівщина, передмістя 
Остра Козелецького району – 30.09(12.10).1894, 
м. Київ, похований біля собору Архистра- 
тига Михаїла Видубицького монастиря), 
доктор медицини, заслужений ординарний 
професор. 

Із відзнакою закінчив у 1860 р. медичний 
факультет Університету св. Володимира. 

Із 1860 р. на посаді віце-прозектора кафедри анатомії під керів-
ництвом О. П. Вальтера. 1861 р. відряджений до Відня і Гейль-
дерберга, де вивчав анатомію та фізіологію. 

Захистивши докторську дисертацію "Про механізм кровообі-
гу в печінці" (1863, надрукована у звітах Віденської академії 
наук), зайняв посаду прозектора при кафедрі анатомії. Із 1868 р. 
екстраординарний, із 1870 р. ординарний професор, із 1890 р. 
заслужений ординарний професор по кафедрі анатомії медично-
го факультету Університету св. Володимира. Читав лекції з ана-
літичної хімії, уроскопії, методів титрування, гістології, прикла-
дної анатомії, а також приватний курс анатомії центральної 
нервової системи. 

Із 1871 р. консультант із нервових хвороб при Кирилівсь-
кій лікарні м. Києва, згодом головний лікар Південно-
Західної залізниці. 1865 р. розпочав роботу над анатомією 
центральної нервової системи і її мікроскопічною будовою. 
Зібрав колекцію мікроскопічних препаратів мозку людини, 
людських зародків і дітей, препаратів мозку різноманітних 
тварин (близько 10 000 одиниць). 

Відкрив на власні кошти фототипію при анатомічному театрі 
Університету св. Володимира у 1872 р. 

Засновник вчення про цитоархітектоніку (місцеві особливос-
ті клітинної будови кори) головного мозку. Його ім'ям названі 
"конічні клітини Беца" у людському мозку. Обґрунтував уяв-
лення про два центри в мозковій корі: передньому – рухомому 
і задньому – чуттєвому. 

На дослідженнях В. О. Беца згодом було побудовано вчення 
І. Павлова про вищу нервову діяльність. Досліджував кровообіг 
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та іннервацію надниркових залоз, відкрив їх хромафінну реак-
цію на рік раніше за Я. Генле. Одним із перших дослідив про-
блему розвитку та росту кісток людини. Спільно з відомим істо-
риком, професором університету св. Володимира В. Б. Антоно- 
вичем у 1883 р. видав книгу "Исторические деятели Юго-
Западной России", яка була сприйнята царською адміністрацією 
як протест проти російської політики і стала причиною його 
відставки після 30 років роботи в університеті. 

В. Бец та А. Вальтер були засновниками анатомічного театру, 
одного з кращих у Європі. 

Дійсний член Імператорського товариства любителів приро-
дознавства (СПб.), член-кореспондент Паризького антропологі-
чного товариства, уповноважений член Лейпцизького етногра-
фічного музею й ін. 

Нагороджений медаллю Всеросійської мануфактурної виста-
вки (м. Санкт-Петербург, 1872) і "Медаллю успіху" ("Fortschritts 
Medaille") Всесвітньої виставки (м. Відень, 1873). 

Автор 50 наукових праць. 
Основні праці: О кровобращении в печени. Диссертация на 

степень доктора медицины. К., 1863; Анатомические и гистоло-
гические исследования. Избранные Труды. К топографии и ана-
томии человеческого мозга. К., 1871; Морфология остеогенеза. 
К., 1887; Исторические деятели Юго-Запад. Руси в биографиях и 
портретах. Составлена по коллекции В. В. Тарновского. К., 1883 
(у співавт. з В. Антоновичем); Очерк мероприятий в эпидемию 
холеры на линии Юго-Западных дорог. К., 1893. 

Література: Некрологи: Университетские известия. К., 1895. 
№ 5; Киевское слово. 1894, № 7; Исторический вестник. 1894. 
№ 12; Врач. 1894, № 40 та ін.; Биографический словарь препо-
давателей Университета св. Владимира (1834–1884), изд. под 
ред. проф. В. С. Иконникова. К., 1884. Хачатурян А. В. А. Бец. 
Анатомические и гистологические исследования. К., 1950; Ку-
куев Л. В. А. Бец (1834–1894). М., 1950; Медицина в Україні 
Біобібліографічний словник. К., 2005. Вип. 2. 

Р. О.  Марценюк 
 

* * * 
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Білан Юрій Якович (14.04.1902, с. Олек-
синці Срібнянського району – 13.12.1963, 
м. Київ), доктор історичних наук, професор. 

Закінчив у 1932 р. історико-економічний 
факультет Київського вищого інституту 
народної освіти, 1936 р. аспірантуру кафед-
ри історії СРСР. Одночасно з навчанням 
займався педагогічною діяльністю: у 1928–
1930 рр. викладач історії класової боротьби 
Київського вечірнього робочого університе-

ту, у 1930–1932 рр. асистент кафедри історії Росії, згодом СРСР 
у Київському інституті профосвіти, учитель історії середньої 
школи № 54 м. Києва. Із 1941 р. доцент кафедри історії СРСР. 

В евакуації викладав в Об'єднаному Українському державному 
університеті (м. Кзил-Орда). У 1944–48 рр. обіймає посаду декана 
історичного факультету Київського державного університету ім. 
Т. Г. Шевченка. Із 1951 р. – завідувач кафедри історії СРСР, із 
1963 р. професор кафедри історії СРСР Київського університету. 

Кандидатська дисертація (1940), докторська (1961). 
Основні праці: Героїчна боротьба трудящих України проти 

внутрішньої контрреволюції та іноземних інтервентів у 1918–
1920 роках. К., 1957; Отечественная война украинского народа 
против немецких оккупантов в 1918 году. К., 1960. 

Література: Казьмирчук Г. Д. Білан Юрій Якович / Історичний 
факультет Київського національного університету імені Тараса Шев- 
ченка: минуле й сьогодення ; за ред. Г. Д. Казьмирчука. К., 2004. 

Архіви: Архів КНУТШ. 1961–1963. Спр.5-пвс. 
Г.  Д.  Казьмирчук 

 
* * * 

 
Білановський Микола Федорович 

(01.01.1940, с. Петрівці Бобровицького ра-
йону – 17.06.2001 м. Київ), кандидат біоло-
гічних наук, доцент. 

Після закінчення біологічного факульте-
ту Київського державного університету ім. 
Т. Г. Шевченка у 1968 р. навчався в аспіра-
нтурі та працював в Інституті ботаніки 
ім. М. Г. Холодного АН УРСР. 1975 асис-
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тент кафедри фізіології рослин Київського університету. Читав 
нормативний курс "Анатомія рослин", спецкурси "Ґрунтознавс-
тво", "Цитофізіологія". 

Кандидатська дисертація (1972). 
Сфера наукових інтересів: за допомогою цитологічних 

та електронно-мікроскопічних методів дослідження особли-
вості будови плодових і злакових культур в умовах стресо- 
вих факторів. 

Започаткував на кафедрі практикуми з цитофізіології та елек-
тронної гістохімії. 

Автор 95 наукових праць, у тому числі одного навчального 
посібника. 

Основні праці: Цитофізіологія та електронна гістохімія : 
навч. посіб., К., 1980; Фізіологія рослин: практикум. К., 1995. 

О. І .  Серга 
 

* * * 
 

Білий Михайло Улянович (12.11.1922, 
с. Москалі Чернігівського району – 
05.08.2001, м. Київ, похований на Байко-
вому кладовищі), доктор фізико-матема- 
тичних наук, професор. Член-корес- 
пондент АН УРСР (1969). Заслужений діяч 
науки і техніки УРСР (1972). Заслужений 
професор КНУ імені Тараса Шевченка. 
Обирався Головою ВР УРСР 8-го і 9-го 

скликань (1972–80). 
Закінчив у 1948 фізичний факультет, 1951 аспірантуру 

Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. 
У Київському університеті: 1955–63 старший викладач фізич-
ного факультету, від 1956 доцент, від 1965 професор, завіду-
вач кафедри експериментальної фізики, оптики твердого тіла, 
оптики (1963–93). Упродовж 1962–70 декан фізичного факу-
льтету. У 1970–85 обіймав посаду ректора Київського держа-
вного університету імені Т. Г. Шевченка. Підготував більше 
30 кандидатів і докторів наук. 
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Кандидатська дисертація (1951), докторська (1964). 
Розробив оригінальний метод спектрофотометричного 

вивчення складу комплексів (іонів важких металів у розчи-
нах електролітів). Розробив методику переведення розчинів 
електролітів у скловидний стан, що дозволило відкрити існу-
вання люмінесценції багатьох розчинів, активованих іонами 
важких металів і розробити високочутливі методи люмінес-
центного аналізу. 

Створив наукову школу з дослідження спектральних і лю-
мінесцентних властивостей розчинів і кристалів, активованих 
важкими металами. Започаткував нові ефективні методи екс-
периментальних досліджень люмінесценції. Серед них частот-
ний та амплітудно-фазовий методи вивчення кінетики люміне-
сценції, метод послідовного накопичення, методи ультра- 
акустичного та оптичного контролю якості зварних швів полі-
мерних матеріалів. Довів існування нового типу хімічного зв'яз-
ку між центральними ртутеподібними іонами та іонами галоїдів. 

Досліджував процеси нелінійної взаємодії інтенсивного ла-
зерного випромінювання з активованими середовищами. Для 
ряду розчинів і скла було встановлено й досліджено наведене 
поглинання, світлове гасіння люмінесценції, двофотонну лю-
мінесценцію, вивчено можливість застосування досліджуваних 
об'єктів у квантовій електроніці. Синтезовано нові матеріали 
для запису інформації. 

За керівництва М. У. Білого було виконано пріоритетні нау-
кові дослідження в галузі оптики металів. Особливу увагу при-
ділено вивченню оптичних властивостей металів в аморфному 
стані та процесам генерації другої гармоніки в поверхневому 
шарі металів. Багато уваги приділив вивченню дії електромагні-
тного випромінювання міліметрового діапазону на людину. 

Створив базову лабораторію "Фізичні методи ранньої медич-
ної діагностики", де було проведено дослідження вибіркової дії 
електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону 
нетеплової інтенсивності на функціональний стан організму. 
Експериментально доведено існування селективного впливу 
електромагнітного поля на перебіг захворювання в окремих ор-
ганах. Зараз цей метод широко використовується для терапії й 
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діагностики багатьох важких захворювань. Співавтор нового 
безмедикаментозного ефективного методу лікування – "мікро-
хвильової резонансної терапії". 

Заслужений діяч науки і технічки Каракалпацької АРСР 
(1982). Почесний Доктор Дебреценського (1979) і Лейпцизького 
(1984) університетів. Почесний член Оптичного товариства ім. 
Д. Рождественського (1993). 

Нагороджений: орденами Леніна (1971), Дружби народів, 
Трудового Червоного Прапора (1976), Вітчизняної війни І та 
ІІ ступенів, "Знаком Пошани", Ярослава Мудрого V ступеня, 
15 медалями, Почесною грамотою Президії ВР України, Почес-
ним дипломом ВДНГ СРСР. 

Вшановуючи видатного вченого, у с. Москалі на Чернігівщи-
ні, де він народився, названо вулицю ім'ям Михайла Білого. 

Автор близько 350 наукових праць, має понад 30 наукових 
винаходів. 

Література: Український фізичний журнал. 2002. Т. 46. № 12. 
 

* * * 
 

Білогриць-Котляревський Леонід Сергі-
йович (09.02.1855, м. Полтава – 28.07.1908, 
м. Остер Козелецького району), доктор кри-
мінального права, професор. 

Закінчив у 1876 юридичний факультет 
Імператорського університету св. Володи-
мира. У 1880 здобув ступінь магістра. 
1881–83 перебував у науковому відря-
дженні за кордоном. 1883–91 працював у 
Демидівському юридичному ліцеї (Яросла-

вль): доцент, із 1887 ординарний професор кафедри криміна-
льного права. Із 1891 професор кафедри кримінального права 
Університету св. Володимира. 

Докторська дисертація (1886). 
У науці кримінального права належав до так званих теоре-

тиків ліберально-гегельянського напряму. Був вихованцем, 
колегою і послідовником О. Ф. Кістяківського. У своїх дослі-
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дженнях значну увагу приділяв проблемам покарання, майно-
вих злочинів, злочинів проти держави, релігії, питанням 
лікарської таємниці; займався також бібліографічною діяльні-
стю, був одним із провідних фахівців у галузі юридичної 
бібліографії. 

Основні праці: Нарис наукової діяльності О. Ф. Кістяківсь-
кого (1885); Загальні підсумки наукової творчості О. Ф. Кіс-
тяківського (1895); Особливі види крадіжки – злодійства за 
російським правом, Поняття кримінального права і підстави 
покарання (обидві 1883); Роль звичаю в кримінальному зако-
нодавстві (1888); Творча сила звичаю в кримінальному праві 
(1890); Завдання і метод науки кримінального права (1891); 
Загальні риси історії кримінального права (1893); Нариси 
курсу російського кримінального права (ч. 1–2, 1896); Підру-
чник російського кримінального права (ч. 1–2, 1903); Злочини 
державні (1904) та ін. 

В. О.  Глушков 
 

* * * 
 

Білоус Тетяна Миколаївна (26.12.1969, 
м. Чернігів), кандидат філософських наук, 
доцент. 

Закінчила у 2000 філософський факуль-
тет Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, 2004 аспірантуру 
цього ж факультету. У Київському універ-
ситеті: із 2000 асистент, із 2006 доцент ка-
федри філософії та методології науки. 

Кандидатська дисертація (2005). 
У 2000–03 працювала в дослідницькій групі "Людські страте-

гії в складному світі" Міжнародної асоціації сприянню співробі-
тництва з вченими нових незалежних держав колишнього Ра-
дянського Союзу (ІНТАС). 

Автор 20 наукових і навчально-методичних публікацій. 
Основні праці: Новітня західна філософія науки: підручник. 

К., 2008 (у співавт.); The Problems of Idealization for Standard 
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conceptions of Explanation // Science of Self-Organization and Self-
Organization of Science. Kyev, 2004; Новітня філософія науки: 
підручник. К., 2009 (у співавт.). 

Література: Філософський факультет (документи та матері-
али) ; за ред. А. Є. Конверського. К., 2004. 

 
* * * 

 
Бобров Євгеній Анатолійович (10.09.1979, 

м. Київ), доктор економічних наук, доцент. 
У 2000 закінчив економічний факультет 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Сфера наукових 
досліджень: питання економіки, фінансів, 
енергетичної безпеки й енергетичної полі-
тики України та Європейського Союзу. 

Кандидатська дисертація (2006), доктор-
ська (2013). 

Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.130.01 і Спеціалізова-
ної вченої ради К 26.130.04. 

Стипендіат Фонду Фольксваген (Volkswagen Stiftung). 
Інститут економіки і суспільства Східної і Південно-Східної 
Європи. 

Відзначений Почесною грамотою Кабінету Міністрів 
України та званням "Почесний працівник харчової промисло-
вості України", численними грамотами та відзнаками Київ-
ського міського голови, районних державних адміністрацій, 
орденами Української православної церкви, вищою відзнакою 
Чернігівського земляцтва. Подяка київського міського голови 
(2008), Грамота Міністерства палива та енергетики України 
(2007). Має нагороди УПЦ КП. 

Автор понад 80 наукових праць. 
Основні праці: Енергетична безпека держави : монографія. 

К., 2013; Економічна безпека держави на макро- та макрорів-
нях : монографія в 10 т. К., 2012. Т. 8; Напрями та завдання, 
що стоять перед регіонами щодо розвитку відновлювальної 
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енергетики // Вчені записки Університету "Крок". К., 2017. 
Вип. 45; Проведення заходів з націоналізації як один з шляхів 
виводу економіки з кризи // Вісн. Волин. ін-ту економіки та 
менеджменту. К., 2017. Вип. 17. 

Прадід Сидір Павлович і прабабуся Параскева Григорівна 
Федоренки, народилися та проживали в селі Іванківці Срібнян-
ського району Чернігівської області з козацького чернігівського 
роду Федоренків. 

 
* * * 

 
Богомаз Катерина Іванівна (14.10.1919, с. Дроздівка Кули-

ківського району – 12.09.2012, м. Київ), завідуюча сектором фі-
зіології рослин Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна. 

Після закінчення у 1946 біологічного факультету Київського 
державного університету ім. Т. Г. Шевченка: старший лаборант, 
молодший науковий співробітник Ботанічного саду; 1961–77 
завідуюча сектором фізіології рослин. 

Сфера наукових досліджень: особливості анатомічної будови 
і фізіологічних процесів плодових рослин, морозостійкість, 
вплив стимуляторів росту на вегетативну гібридизацію, дослі-
дження фотосинтетичного апарату рослин-інтродуцентів. 

Основні праці: Вплив умов освітлення на деякі фізіологічно-
біохімічні особливості сіянців магнолій. К., 1976; Влияние разли-
чных субстратов на рост и некоторые физиолого-биохимические 
особенности сеянцев рододендрона японского. К., 1979. 

 
* * * 

 
Бондаренко Віктор Дмитрович (28.10.1956, 

с. Охіньки Прилуцького району), доктор 
філософських наук, професор. Заслужений 
діяч науки і техніки України. 

Закінчив у 1981 філософський факультет 
Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка, у 1997 – Національну 
академію внутрішніх справ України. Працю-
вав в Адміністрації Президента України: го-

ловний консультант, завідувач відділу науки і освіти. Згодом – 
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Голова Державного комітету України у справах релігій. Із 2000 
завідувач кафедри культурології Національного педагогічного 
університету ім. М. Драгоманова. Із 2007 вчений секретар 
ВАК України. 11.2008–05.2011 – перший заступник Голови 
ВАК України. У Київському університеті працював на посаді 
професора кафедри релігієзнавства філософського факультету. 

Кандидатська дисертація (1987), докторська (1993). 
Член редколегії збірник наукових праць "Науковий часопис 

НПУ ім. М. Драгоманова № 7. Релігієзнавство. Культурологія. 
Філософія", щорічника "Релігійна свобода". Член спеціалізова-
них вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисерта-
цій за спеціальністю "релігієзнавство" при Київському універси-
теті, Національного педагогічного університету ім. М. Драго- 
манова за спеціальністю "філософія". Один із провідних фахів-
ців у галузі соціальної філософії, філософії права та релігієзнав-
ства. Підготував трьох докторів і сім кандидатів наук. 

Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня (2007), По-
чесною грамотою Кабінету Міністрів України (2001). Заслуже-
ний діяч науки і техніки України (2000). 

Основні праці: Релігійна громада у сучасному суспільстві. К., 
1988; Сучасне православ'я – тенденцій еволюції. К., 1988; Історія 
православної церкви в Україні. К., 1997; Релігійне життя в сучасній 
Україні: тенденції та проблеми розвитку. К., 2003; Академічне ре-
лігієзнавство : підручник. К., 2000 (у співавт.); Релігія і закон: про-
блеми правового врегулювання державно-церковних відносин. К., 
2002 (у співавт.); Церкви і релігійні організації України у 2001 році 
: довідник. К., 2001 (у співавт.); Церкви і релігійні організації Укра-
їни у 2003 році : довідник. К., 2004 (у співавт.). 

 

* * * 
 

Бондаренко Іван Петрович (06.10.1955, 
смт Короп), доктор філологічних наук, про-
фесор; сходознавець-японіст, перекладач; 
академік АН ВШ України. 

Закінчив у 1978 філологічний факультет 
Ленінградського державного університету, 
у 1994 Інститут японської мови (м. Нара, 
Японія), аспірантуру (1987) і докторантуру 
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(1999) Одеського державного університету. Упродовж 1978–82 
викладач Московського державного педагогічного інституту 
іноземних мов ім. Моріса Тореза (на час закордонного відря-
дження до Алжиру, де працював на посаді викладача Анабинсь-
кого університету). У 1982–90 (із перервами) – викладач, стар-
ший викладач, із 1990 доцент, завідувач кафедри мовної 
підготовки іноземних студентів, аспірантів і стажистів Одесько-
го державного університету. У 1986 півроку стажувався в уні-
верситеті "Grenoble-III" (м. Гренобль, Франція). Протягом 1990–
96 доцент, 2000–03 професор-консультант факультету міжнаро-
дної культури університету Тенрі (м. Нара, Японія). У Київсь-
кому національному університеті імені Тараса Шевченка з ве- 
ресня 2003: професор кафедри тюркології; із червня 2004 за-
відувач кафедри китайської, корейської та японської філології. 

Читає нормативні курси: "Лінгвокраїнознавство Японії" для 
студентів 1-го курсу, "Культура та література Японії" для студе-
нтів 3-го курсу; "Теорія та практика художнього перекладу" для 
студентів-магістрів. Керує написанням дипломних і магістерсь-
ких робіт, здійснює керівництво науковою роботою аспірантів і 
докторантів. Старший науковий співробітник Інституту сходо-
знавства ім. А. Кримського НАН України (за сумісництвом). 

Кандидатська дисертація (1987), докторська (1999). 
Заступник голови спеціалізованої вченої ради (Інститут схо-

дознавства ім. А. Кримського НАН України). 
Член редколегій фахових журналів: "Східний світ" (Інститут 

сходознавства ім. А. Кримського НАН України); "Вісник КНУ. 
Серія: "Східні мови та літератури" (Інститут філології Київсько-
го університету). 

Наукову роботу веде в галузях компаративної лінгвістики, іс-
торичної та навчальної лексикографії, методики викладання іно-
земних мов, слов'янсько-японських мовних взаємозв'язків, япон-
ської класичної поезії; теорії та практики художнього перекладу. 

Автор і співавтор понад 200 наукових праць. 
Основні праці: Російська мова японських мореплавців 

(XVII століття). Нара, 1996; Російсько-японські мовні взаємо-
зв'язки XVIIІ століття (історико-лінгвістичне дослідження). 
Одеса, 2000; Антологія японської поезії. Хайку. XVII–XX ст. 
(переклад з японської, передмова та коментарі). К., 2002; Анто-
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логія японської класичної поезії. Танка. Ренга. VIII–XVI ст. 
(переклад із японської, передмова та коментарі). К., 2004; Збірка 
старих і нових японських пісень ("Кокін-вака-сю") (переклад 
із японської, передмова та коментарі). К., 2006. 

 
* * * 

 
Боровець Ганна Миколаївна (25.12.1935 

смт Мала Дівиця Прилуцького району), кан-
дидат фізико-математичних наук, доцент. 

Закінчила у 1959 механіко-математичний 
факультет Київського університету. Учени-
ця проф. М. І. Кованцова. У 1963 розпочала 
педагогічну діяльність у Київському універ-
ситеті. Із 1981 доцент кафедри геометрії. 

Основний напрям наукового зацікавлен-
ня: геометрія лінійчатих многостатностей у неевклідових прос-
торах (біаксиальному, симплектичному). 

Кандидатська дисертація (1971). 
Нагороджена медалями: "В пам'ять 1500-летия Киева", 

"Ветеран праці". 
Основні праці: Методична розробка з розв'язування задач дифе-

ренціальної геометрії. Контрольні завдання. – Ротапринт – 1975. 
Література: Механіко-математичному факультету – 60 ; 

за ред. М. О. Перестюка. – К., 2000. 
А.  П.  Петравчук  

 
* * * 

 
Борщов Ілля Григорович (19(31).07.1833, 

м. Санкт-Петербург – 30.04 (12.05).1878, 
с. Будище, нині Чернігівської області), док-
тор філософських і біологічних наук, профе-
сор. Директор Ботанічного саду. 

Від 1865 доцент, упродовж 1868–78 екстра-
ординарний та ординарний професор кафедри 
ботаніки Імператорського університету св. Во-
лодимира. 1871–78 директор Ботанічного саду. 
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Захистив у 1861 дисертацію на вчений ступінь доктора філо-
софських наук Вюрцбурзького університету (Баварія), у 1867 
докторську дисертацію "О решетчатых паренхиматических эле-
ментах первичной коры Ceropegeia aphyllae" (м. Київ). 

Сфера наукових досліджень: систематика квіткових рослин, 
мікологія, альгологія, анатомія і фізіологія рослин, геологія та 
фізична географія. Провів цінні дослідження грибів та водорос-
тей південно-західної Росії. 

Одну з вулиць Чернігова названо його ім'ям. 
Уперше наніс на мапу ареали 66 видів рослин. 
Основні праці: Материалы для флоры водорослей Черниговс-

кой губернии // Записки Киевского общества естествоиспытате-
лей. К., 1870. Т. 1; Материалы для ботанической географии Ара-
ло-Каспийского края. СПб., 1865. 

Література: Русский ботанический биографо-библиогра- 
фический словарь. М., 1947. Т. II, III; Білокінь І. П. Ботанічний сад 
ім. акад. О. В. Фоміна : путівник-довідник. К., 1970. 

 
* * * 

 
Броварець Ольга Олександрівна 

(10.10.1986, м. Ніжин на Чернігівщині), 
біофізик, доктор фізико-математичних наук. 

Закінчила Ніжинський ліцей при Ніжин-
ському державному педагогічному універ-
ситеті імені Миколи Гоголя із золотою ме-
даллю. У 2004–09 навчалася на фізичному 
факультеті Київського національного уні-

верситету імені Тараса Шевченка, 2009–11 аспірантура, із 2011 
провідний науковий співробітник відділу молекулярної та кван-
тової біофізики в Інституті молекулярної біології і генетики 
НАН України. 

Кандидатська дисертація (2011, докторська (2015). 
Сфера наукових інтересів: молекулярна біофізика, зокрема, 

спонтанний та індукований мутагенез. 
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Автор оригінальної теорії спонтанного точкового мутаге-
незу: розробила відкриття світового рівня, обчисливши зако-
номірність, за якою відбуваються мутації в ДНК, що призво-
дять до раку й ряду інших хвороб людини. Наукове відкриття 
надасть можливості створення нетоксичних ліків лікування 
людини від раку. 

Нині співпрацює з вченими Іспанії та дистанційно із вче-
ними США. 

Лауреат премії Scopus Awards Ukraine в номінації "Най-
кращий колектив вчених, який досяг значних наукових ре-
зультатів без західних колаборацій" (2016, у співавторстві), 
премії "Лідер науки України 2016. Web of Science Award" 
(2016), премії Президента України для молодих вчених (2010, 
у співавторстві) та ін. 

Автор понад 100 наукових праць, із них мають: індекс Гірша 
22 у Scopus і 22 у Google Scholar. 

Основні праці: Наскільки стійкими структурами є мутагенні 
таутомери основ ДНК? // Biopolymers & Cell. 2010. Т. 26. № 1 
(у співавт.); Чи є адекватним іонізаційний механізм спонтанних 
транзицій? Квантово-хімічне дослідження // Biopolymers & Cell. 
2010. Т. 26. № 5 (у співавт.); Внутрішньомолекулярна таутоме-
ризація та конформаційна мінливість деяких класичних мутаге-
нів – похідних цитозину: квантово-хімічне дослідження 
// Biopolymers and Cell. 2011. V. 27. № 3 (у співавт.); Elementary 
molecular mechanisms of the spontaneous point mutations in DNA: 
anovel quantum-chemical insight into the classical understanding 
// Quantum Chemistry-Molecules for Innovations / Ed. by Tomofumi 
Tada. – Rijeka: In Tech Open Access Publishing, 2012 (у співавт.); 
Структурно-енергетичні властивості чотирьох конфігурацій пар 
основ ДНК A·Tі G·C // Український біохімічний журнал. 2013. 
V. 85, № 4; Молекулярна логіка спонтанного точкового мутаге-
незу: варіація на тему ... // Ukrainica Bioorganica Acta. 2014. 
Т. 12, № 1 (у співавт.); New structural hypostasis of the A T 
and G·C Watson-Crick DNA base pairscaused by their muta- 
genic tautomerisation in a wobble manner: a QM/QTAIM pre- 
diction // RSСAdvances(Communication). 2015. DOI: 10.1039 
/C5RA19971А(у співавт.). 
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Література: Кіт Л. Наймолодший доктор фізико-матема- 
тичних наук в Україні // Газета Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка. К., 2016. 1 липня. 

І .  М.  Забіяка,  Л.  І .  Ковтун  
 

* * * 
 

Брусиловець Анатолій Іванович 
(18.06.1941, с. Кобижча Бобровицького ра-
йону – 27.09.2013, м. Київ), доктор хімічних 
наук, професор. 

Закінчив у 1965 хімічний факультет, 1968 
аспірантуру кафедри неорганічної хімії хімі-
чного факультету Київського державного 
університету ім. Т. Г. Шевченка. Із 1967 аси-

стент, із 1975 старший викладач, із 1982 доцент, із 2001 про-
фесор кафедри неорганічної хімії Київського університету. 
Присвоєно вчене звання доцента (1984), професора (2003). 
Читав курси: лекцій "Загальна хімія" для студентів геологіч-
ного факультету, спеціальний курс "Додаткові розділи коор-
динаційної хімії", "Спец. неорганічний синтез" для студентів 
кафедри неорганічної хімії. 

Кандидатська дисертація (1968), докторська (2000). 
Сфера наукової діяльності: вивчення реакцій сполук низько-

координованого фосфору з різними типами сполук металів. Брав 
участь у спільних наукових дослідженнях у Франції (м. Тулуза, 
2006, 2007). 

Автор понад 80 наукових праць. 
Основні праці: Реакції тетраалкоксидів германію зі сполу-

ками низькокоординованого фосфору, які містять кратні 
P = N зв'язки // Укр. хім. журн. 2010. Т. 76. № 1 (у співавт.); 
Реакції алкокситрихлоридів германію зі сполуками двокоор-
динованого фосфору, які містять кратні P = N зв'язки // Укр. 
хім. журн. 2010. Т. 76. № 8 (у співавт.); New substituents for the 
stabilization of low-coordinate germanium species: Use in access 
to diazogermylenes // Polyhedron. 2010, V. 29 (у співавт.); Реакції 
сірки з продуктами 1,2-приєднання алкоксидів германію та 
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N,N,N`-трис (триметилсиліл)аміду імідофосфенистої кислоти 
// Укр. хім. журн. 2010, Т. 76. № 11 (у співавт.); Реакції алкокси-
дів вольфраму (VI) зі сполуками низькокоординованого фосфо-
ру, які містять кратні P = N зв'язки // Укр. хім. журн. 2010, Т. 76. 
№ 9–10 (у співавт.); Reactions of trialkoxynitridomolybdenum with 
low-coordinate phosphorus compounds containing a P = N double 
bond // Dalton Trans. 2011. V. 40, № 3 (у співавт.); Reactions of 
N?W(OtBu)3 and O = W(OiPr)4 with Low-Coordinate Phosphorus 
Compounds: Similarities and Differences // Phosphorus, Sulfur, and 
Silicon and the Related Elements. 2011. V. 186, № 4 (у співавт.); 
Reactions of (iPrO)3M?M(OiPr)3 (M = Mo, W) with low-coordinate 
phosphorus compounds. Formation of the first four-membered planar 
metallacycles, containing an M?M triple bond // Dalton Trans. 2011. 
V. 40. № 18 (у співавт.); "Reaction of N?W(OtBu)3 with 
?3?5?phosphoranes. The [2+2] Cycloaddition Across the W?N Triple 
Bond Resulting in the First Representative of an Inorganic Four- 
membered Metallacycle with Conjugated Endo- and Exocyclic 
Double Bonds" // Dalton Trans, 2012, Vol. 41 (у співавт.). 

 
* * * 

 
Буй Дмитро Борисович (10.08.1958, 

смт. Любеч Ріпкинського району), доктор 
фізико-математичних наук. 

Закінчив у 1980 факультет кібернетики, 
1984 аспірантуру факультету кібернетики 
по кафедрі теорії програмування Київсько-
го державного університету ім. Т. Г. Шев- 
ченка. У 1995 закінчив докторантуру уні- 
верситету. У Київському університеті: 
1980–84 інженер-програміст, 1984–86 моло-

дший науковий співробітник, 1986–89 науковий співробітник, 
1989–91 старший науковий співробітник, із 1991 доцент, 1996–
2008 завідувач Науково-дослідною лабораторією "Проблем про-
грамування", із 2008 завідувач Науково-дослідного сектору 
"Проблем програмування". 

Кандидатська дисертація (1985), докторська (2002). 
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Наукові досягнення: створення теорії примітивних про-
грамних алгебр і розв'язання проблем повноти для класів об-
числювальних функцій в різноманітних галузях; створення 
теорії функцій, що зберігають денотати; задання семантики 
ядра SQL-подібних мов засобами табличних алгебр і 
SQL-орієнтованих програмних алгебр; створення фрагменту 
загальної теорії нерухомих точок монотонних функцій на ін-
дуктивних множинах. 

Автор 104 наукових праць, однієї монографії. 
Основні праці: Реляційні бази даних: табличні алгебри та 

SQL-подібні мови. К., 2001 (у співавт.); Операційна та денота-
ційна семантика рекурсивних запитів в табличних базах даних. 
Матеріали 8-ї Міжнародної конференції "Теоретичні та прикла-
дні аспекти побудови програмних систем" – TAAPSD' 2011. 
Алушта, Україна, 19–23 вересня 2011 р. (у співавт.) 

 
* * * 

 
Василенко Микола Прокопович 

(2(14).02,1866, с. Есмань на Чернігівщині 
(нині с. Червоне Глухівського району 
Сумської області) – 3.10.1935 м. Київ, по-
хований на Лук'янівському кладовищі), 
основоположник української правової на- 
уки, учений-історик, громадський і дер-
жавний діяч. 

Навчався в Глухівській прогімназії та 
Полтавській гімназії. Студіював медицину (два роки) та історію 
в Дерптському (нині Тартуському) університеті (1885–90); пере-
бував під впливом праць та ідей відомого польського славіста 
Олександра Брікнера. Переїхав до Києва (1890), вільним слуха-
чем відвідував в Університеті св. Володимира лекції професорів 
Володимира Антоновича, Володимира Іконнікова, Івана Лучи-
цького та Михайла Владимирського-Буданова. Під впливом 
Олександра Лазаревського почав досліджувати історію Лівобе-
режної України. Викладав історію в Київському Володимирсь-
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кому кадетському корпусі та гімназіях (1892–1902). Обіймав 
посаду секретаря Київського губернського комітету(1902–05), 
редактор газети "Киевские отклики" (1905–08). За наказом міні-
стра внутрішніх справ П. Дурново, газета за публікацію статей 
на захист політичних в'язнів і в оборону республіканського уст-
рою була закрита, а Василенко на рік ув'язнений у петербурзь-
ких "Хрестах". Під час ув'язнення підготувався до іспитів із 
юриспруденції, які склав (1909) у Новоросійському (нині Оде-
ський) університеті й отримав право на адвокатуру. Василен-
ко успішно склав магістерські іспити в Університеті 
св. Володимира (1910) і був обраний приват-доцентом (1911), 
але через "українофільство" його не затвердили в цьому званні 
та не допустили до читання лекцій. Дійсний член НТШ (із 1911); 
член і голова (1919–23) історичного товариства Нестора-
Літописця, член (1908) Українського наукового товариства у 
Києві, співробітник "Киевской старины", член Старої Громади, а 
згодом – Товариства українських поступовців, водночас нале-
жав до партії кадетів. Попечитель Київського учбового округу й 
заступник міністра народної освіти Тимчасового уряду (1917). 
Член колегії Українського Генерального Суду (із січня 1918). 
За доби гетьманату Павла Скоропадського – міністр народної 
освіти; відіграв значну роль в утворенні Українських держав-
них університетів у Києві та Кам'янці-Подільському, засну-
ванні Української Академії наук, відкритті українських гімназій, 
початкових і середніх шкіл. Обраний професором західнорусь-
кого та українського права Університету св. Володимира та 
Українського державного університету. Голова Кабінету Мі-
ністрів (із серпня 1918), президент Державного Сенату (із 
липня). Академік УАН (1920); обраний президентом УАН 
(1921), але не був затверджений радянським урядом і склав 
повноваження; голова Соціально-економічного відділу УАН 
(1920–29). Під час політичного процесу над організацією 
"Київський обласний Центр Дій" (1923–24) засуджений до 
10-річного ув'язнення, але завдяки численним клопотанням 
амністований. Продовжував працю в УАН/ВУАН, займався 
історією українського права. 
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Основні праці: Генеральное следствие о маетностях Киевско-
го полка: 1729–1730. К., 1892; Генеральное следствие о маетнос-
тях Гадяцкого полка: 1729–1730. Полтава, 1893; К истории мало-
русской историографии и малорусского общественного строя. 
1894; Протоколы Верховного Тайного Совета как материал для 
истории Малороссии XVIII в. 1896; О. М. Бодянский и его заслу-
ги по изучению Малороссии (1903); Очерки по истории Западной 
Руси и Украины. 1916; Проф. Грушевский как историк // Украин-
ская жизнь. 1916. № 2; Материалы для истории экономического, 
юридического и общественного быта старой Малороссии. Т. 1–3. 
1901–1908; Киевский университет св. Владимира // Энциклопе-
дический словарь Гранат. Изд. 7. М., 1914. Т. 24; Павло Полубо-
ток. 1925; Як скасовано Литовського Статута. 1926; О. М. Лаза-
ревський, Територія України XVII в. 1927; Збірка матеріялів до 
історії Лівобережної України та українського права 17–18 вв. 
1927; Матеріяли до історії українського права. 1929. Т. 1. 

Спогади Василенка публікувалися уривками в "Українському 
історику" (1972. № 1/2; 1973. № 1/2; 1966. № 3/4; 1988. № 1/3, 4; 
1990. № 1/4). 

Бібліографія: Микола Прокопович Василенко / Упор. 
В. В. Вороненко. К., 1990; Полонська-Василенко Н. Д. Бібліо-
графія праць М. П. Василенка // Український історик. 1966. 
№ 3/4 (11/12). 

Архів: НБУ НАНУ. IP, ф. 40; ЦДАМЛМ України, ф. 542; 
ЦДАВОВУ, ф. 166, оп. 12. 

Література: Наріжний С. М. П. Василенко і його наукова 
діяльність. Львів, 1936; Соловей Д. Василенко, Мілюков і са-
мостійність України в 1918 р. Вінніпег, 1965; Усенко І. Б., 
Вороненко В. В. Микола Василенко // Вісник АН УРСР. 1991. 
№ 2; Вороненко В. В., Кістерська Л. Д., Матвеева Л. В., Усе-
нко Г. Б. Микола Прокопович Василенко. К., 1991; Полон- 
ська-Василенко Н. Д. М. П. Василенко і ВУАН // Україна 
(Париж). 1951. № 5; Синев Н. В. Воспоминания о Н. П. Васи-
ленко (1956) // НБУ НАНУ. IP, ф. 149, спр. 32; Ульяновсь-
кий В. І. Київська науково-дослідна кафедра історії України 
академіка М. П. Василенка: нові матеріали // Ukrainica: архі-
вні студії. К., 1997. Вип. 1; ALMA MATER: Університет 
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св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 
1917–1920. Матеріали, документи, спогади : у 3 кн. / упоряд. 
В. А. Короткий, В. І. Ульяновський. К., 2000. Кн. 1. 

 
* * * 

 
Вашетко Микола Памфілович 

(07(18).02.1880, м. Стародуб Чернігівської 
губернії, нині РФ – 06.09.1960, м. Київ, 
похований на Байковому цвинтарі), доктор 
медицини, професор-патофізіолог. Заслу-
жений діяч науки УРСР. 

Закінчив у 1908 медичний факультет Імпе- 
раторського університету св. Володимира. 
Працював лікарем клініко-судового медично-
го відділу Київського військового госпіталю. 

Докторська дисертація (1913). 
Брав участь у створенні Українського наукового товарист-

ва, член товариства (1910–14). У період Української Народної 
Республіки професор кафедри загальної патології Українсько-
го Державного університету. Завідувач кафедри патологічної 
фізіології Київського (1918–31) і Донецького (1932–36) меди-
чних інститутів. Повернувшись до Києва, працював у Вете-
ринарному інституті та Українській Академії сільськогоспо-
дарських наук. Підготував 15 докторів і понад 20 кандидатів 
медичних наук. 

Створив першу національну школу патофізіологів. Пер-
шим почав викладання патології українською мовою. 

У 1931 був заарештований у справі СВУ, реабілітований. 
Заслужений діяч науки УРСР (1960). 
Автор понад 50 праць із проблем токсикозів, патології ни-

рок і сечоутворення, дії мікроелементів, ролі нервової систе-
ми в регуляції обмінних процесів. 

Основні праці: К вопросу об обратном всасивании в почке. 
Эксперим. исследов. из лаборатории общей патологии Ун-та 
св. Владимира. К., 1913; К статистике этиологии и клиничес-
кой классификации прогресивного паралича (Из психиатри-
ческого отдела при Киевском военном госпитале). К., 1915. 
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Література: Макаренко І. М., Полякова І. М. Біографіч-
ний довідник завідувачів кафедр та професорів НМУ 
ім. О. О. Богомольця (1841–2001). К., 2001; Ганіткевич Я. Іс-
торія української медицини в датах і іменах. Л., 2004. 

Р. О.  Марценюк 
 

* * * 
 

Велігура Іван Михайлович (07.06.1911, 
с. Красне, нині Бахмацького району – 
07.06.1990, м. Київ, похований на Лісо-
вому кладовищі), кандидат історичних 
наук, доцент. 

Навчався 1929–33 у Дніпропетровському 
педагогічному інституті професійної освіти, 
який не закінчив, 1952 у Вищій партійній 
школі при ЦК КПУ. Працював 1929–31 на 

шахті ім. К. Маркса, м. Єнакієве Донецької області. У роки Дру-
гої світової війни служив у політичних і внутрішніх військах 
особливого призначення. У Київському державному університе-
ті ім. Т. Г. Шевченка: із 1976 доцент кафедри теорії і практики 
програмування факультету кібернетики (0,5 ставки), 1977–
83 доцент кафедри теорії і практики радянської преси факульте-
ту журналістики. Учене звання доцента отримав 1964. Читав 
курси з історії партійної преси. 

Кандидатська дисертація (1961). 
Наукові інтереси: питання партійної преси. 
Нагороджений медалями: "За трудову доблесть", "За доблес-

ну працю", "За оборону Москвы", "За оборону Кавказа", "За пе-
ремогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945 рр.", "Ветеран праці". 

Автор 30 наукових праць. 
Основні праці: Федір Дубковецький. К., 1960 (у співавт.); Бо-

льшевистская газета "Донецкий колокол". К., 1962; З іскри і по-
лум'я. К., 1963; Дієвість друкованого слова. К., 1965; Джерела 
сили радянської преси. К., 1976. 

Архіви: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1983, спр. 10-ПВС. 
І .  М.  Забіяка 
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Вербицький Федір Васильович (09(21).04.1881, с. Тишиця 
Конотопського повіту Чернігівської губернії, нині Сумської обла-
сті – 1971, Аргентина), доктор медицини, ординарний професор. 

Закінчив у 1899 гімназію в м. Чернігові. Після закінчення у 
1904 Імператорської військово-медичної академії (м. Санкт-
Петербург) був залишений при ній на три роки для підготовки 
до викладацької діяльності. 

Докторська дисертація (1907) і був відряджений за кордон 
на два роки для продовження наукової роботи. Працював у 
Бактеріологічному інституті в Берліні, у Пастерівському інсти-
туті в Парижі, в Інституті експериментальної терапії у Франк-
фурті-на-Майні. Із 1910 приват-доцент Імператорської військо-
во-медичної академії, із 1911 екстраординарний професор 
Саратовського університету. 

Упродовж 1914–19 ординарний професор, в. о. вченого сек-
ретаря (до 1917) медичного факультету Імператорського універ-
ситету св. Володимира. Брав участь в організації медичної слу-
жби та наданні допомоги пораненим під час Першої світової 
війни: очолював дії передового загону Російського Товариства 
Червоного Хреста (1916). 

Після 1919 на еміграції. У 1929–43 працював у Югославії. 
Був особистим лікарем короля Олександра I. Під час Другої сві-
тової війни воював у складі Російського козачого корпусу гене-
рала Краснова на боці німців на території Югославії. 

Упродовж 1945–48 професор і декан медичного факультету 
Інтернаціонального університету UNRRA ("The United Nations 
Relief and Rehabilition Administration") у м. Мюнхені. Із 1949–71 
проживав в Аргентині, де працював в Інституті мікробіології. 

Нагороджений орденами св. Анни III ступеня, св. Володими-
ра IV ступеня; Георгіївською медаллю IV ступеня; Орденом Бу-
харської Золотої зірки II ступеня. 

Автор близько 50 наукових праць, присвячених бактеріології, 
біології і клініці внутрішніх хвороб. 

Основні праці: К вопросу о бактериоскопическом диагнозе чу-
мной инфекции // Известия Императорского Николаевского униве-
рситета (Саратов). 1914. Т. 5. Вып. 3; Основы химиотерапии и ее 
практическое значение // Изв. Военно-мед. академии. 1910. Т. 20. 



 82 

Література: История Императорской Военно-медицинской 
Академии. СПб., 1898; В. А. Волков, М. В. Куликова. Российс-
кая профессура XVIII – начало ХХ в. Биологические и медико-
биологические науки. Биографический словарь. СПб., 2003. 

Архіви: ДАК. Ф.16, оп. 465, спр. 4775. 
І .  В.  Пасько 

 
* * * 

 
Вергун Володимир Антонович 

(09.10.1949, с. Василева Гута Чернігівсь-
кого району), доктор економічних наук, 
професор, економіст. 

Закінчив у 1972 економічний факуль-
тет, 1975 аспірантуру кафедри політеко-
номії Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. У Київському універ-
ситеті: 1975–77 асистент кафедри політ-

економії економічного факультету, 1977–96 старший викла-
дач, доцент, професор кафедри міжнародних економічних 
відносин факультету міжнародних відносин і міжнародного 
права, 1994–96 заступник директора Інституту міжнародних 
відносин. Із 2003 завідувач кафедри управління зовнішньо-
економічною діяльністю, тепер кафедра міжнародного біз- 
несу Інституту міжнародних відносин. Учене звання профе-
сора отримав 1995. 

Кандидатська дисертація (1976), докторська (1992). 
Викладає нормативні та спеціальні курси: історія економіч-

них вчень, міжнародний бізнес (вступ до спеціальності), сучасні 
економічні системи, основи наукових досліджень, веде теорети-
чний семінар: актуальні проблеми наукових досліджень із між-
народного бізнесу. 

Заслужений економіст України (2009). 
Радник Посольства України у Німеччині (1996–2000), рад-

ник-посланник Посольства України в Німеччині (2001–03). 
Автор понад 100 наукових праць. 
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Основні праці: Економіка зарубіжних країн. К., 1996 (у спі-
вавт.); Масова комунікація. К., 1997 (у співавт.); Ukraine in der 
europaische Sicherheitsarchitektur. Baden-Baden, 1997; ЄС, EU, 
NATO and the Relationship between transformation and external 
behavior in post – socialist Eastern Europe. Baden-Baden. 2002; 
Міжнародний бізнес : підручник. К., 2007, 2009 (наук. ред.). 

 
* * * 

 
Верьовкіна Ганна Володимирівна 

(29.03.1973, м. Ніжин), кандидат фізико-
математичних наук, доцент. 

Із відзнакою закінчила у 1995 механіко-
математичний факультет, 1998 аспіранту-
ру Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. У Київському уні-
верситеті: із 1998 асистент, із 2003 доцент 
кафедри математичної фізики. Читає лек-

ції з нормативного курсу "Теорія функцій комплексної змін-
ної", викладає курси: "Інформатика і програмування", "Прак-
тикум на ЕОМ", спеціальні курси та курси за вибором для 
студентів механіко-математичного факультету. Секретар вче-
ної ради механіко-математичного факультету, профорг кафе-
дри математичної фізики. 

Кандидатська дисертація (1999). 
Наукові інтереси стосуються досліджень інваріантних мно-

говидів зліченних систем диференціально-різницевих рівнянь 
і теорії інтерполяційних зображень випадкових полів. 

Автор понад 25 наукових і навчально-методичних праць. 
Основні праці: Методичні вказівки до практичних занять із 

курсу "Комплексний аналіз". К., 2002 (у співавт.); Про зве-
дення зліченної системи різницевих рівнянь // Вісн. Київ. ун-
ту. Математика. Механіка. Вип. 12. 2004; Інтерполяційні зо-
браження деяких класів випадкових полів по прямокутній 
решітці вузлів інтерполяції // Вісн. Київ. ун-ту. Математика. 
Механіка. 2005. Вип. 13–14.  

Література: Механіко-математичному факультету – 60. К., 
2000. 

В. Г.  Самойленко,  Г.  В.  Верьовкіна  
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Весна Галина Володимирівна 
(04.08.1957 м. Семенівка), кандидат 
фізико-математичних наук. 

Закінчила у 1981 фізичний факуль-
тет Київського державного університе-
ту ім. Т. Г. Шевченка зі спеціалізації 
"Фізика металів". У Київському уні-
верситеті: із 1994 препаратор, лабо-

рант, інженер, молодший науковий співробітник, науковий 
співробітник, старший науковий співробітник кафедри фізики 
металів фізичного факультету. 

Кандидатська дисертація (1998). 
Сфера наукової діяльності: вивчення дефектної структури 

лужно-галоїдних кристалів, напівпровідникових кристалів та 
алмазів, розробкою нових надтвердих композиційних матеріалів 
на основі алмазів і кубічного нітриду бору. Зараз вивчає низько-
температурну пластичність кристалів алмазів. 

Автор 50 наукових праць. 
Основні праці: Взаємодія домішкових атомів з дислокаціями 

в кристалах NaCl // Український фізичний журнал. 2003. Т. 48. 
№ 2 (у співавт.); Температурні залежності деформаційного ста-
ріння гвинтових і крайових дислокацій в монокристалах NaCl 
// Український фізичний журнал. 2004. Т. 49. № 12 (у співавт.); 
Plastic deformation in diamonds at room temperature // 18-th 
European conference on diamond-like materials, carbon nanotubes 
and nitrides. Berlin, Germany. 2007, 9–14 Sept. ( in co-athorship). 

 
* * * 

 
Власенко Олександр Володимирович 

(02.11.1954, с. Малківка Прилуцького райо-
ну), кандидат історичних наук. 

Закінчив у 1975 Чернігівський педагогіч-
ний інститут. 1975–76 учитель історії серед-
ньої школи № 11 м. Києва. 1977–78 старший 
лаборант, завідувач навчально-методичного 
кабінету кафедри історії КПРС Київського 

інституту народного господарства. 
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У Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка: 
1981–86 асистент, із 1986 старший викладач кафедри історії 
КПРС природничих факультетів. 

Кандидатська дисертація (1981). 
Сфера наукових інтересів: інтернаціонально-виховна діяль-

ність партизанських організацій. Активно займався громадсь-
кою діяльністю. Виступив із понад 60 лекціями на різні акту- 
альні теми, керував підготовкою студентських робіт на IX і 
X всесоюзні конкурси, проводив виховну роботу зі студентами. 

Нагороджений почесними грамотами, має подяки. 
Автор 11 наукових статей, співавтор трьох колективних моно-

графій і нарисів партійної організації Київського університету. 
Основні праці: Методичні рекомендації з вивчення історії ра-

дянського суспільства. К., 1984. 
Архіви: Архів КНУТШ. 1988. Спр.11-пвс. 

С. В.  Набока 
 

* * * 
 

Власенко Федір Павлович (07.03.1982, 
м. Чернігів), кандидат філософських наук, 
асистент. 

Закінчив у 2004 філософський факультет, 
2007 аспірантуру Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Із 2009 
працює в Київському університеті асистен-
том кафедри філософії гуманітарних наук. 
Викладає нормативний курс "Філософія" 

для студентів гуманітарних факультетів. 
Кандидатська дисертація (2008). 
Сфера наукових інтересів: соціальна філософія, філософія 

історії, проблеми формування особистості в умовах сучасного 
суспільства. 

Основні праці: Соціокультурні та природні чинники соціалі-
зації людини // Практична філософія. 2005. № 4; Два підходи до 
розуміння процесу соціалізації людини // Філософські проблеми 
гуманітарних наук. 2006. № 8–9; Соціальна функція сучасної 



 86 

сім'ї // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького держав-
ного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди: науково-
теоретичний збірник 2006; Культурна трансформація в сучасній 
Україні: сутність та тенденції розвитку // Актуальні філософські 
та культурологічні проблеми сучасності : збірник наукових 
праць. К., 2009. Вип. 24. 

Ф. П.  Власенко 
 

* * * 
 

Вовк Андрій Аврамович (21.09.1910, 
с. Марківці, нині Бобровицького району – 
11.05.1987), кандидат історичних наук, доцент. 

Закінчив у 1932 історико-економічний 
факультет Ніжинського інституту соціаль-
ного виховання, у 1934 аспірантуру Дер-
жавної академії матеріальної культури. 
У Київському університеті: із 1956 стар-

ший викладач кафедри історії СРСР, із 1958 старший викла-
дач, 1962–82 доцент кафедри історії УРСР. 

Розробляв питання партизанської та підпільницької діяль-
ності в Україні в роки Другої світової війни, соціальних 
процесів у середовищі українського селянства доби Націона-
льно-визвольних змагань 1917–21. Викладав спеціальні кур- 
си "Історіографія історії УРСР", "Джерелознавство історії 
УРСР", "Встановлення радянської влади на Україні", "Крах 
українського буржуазного націоналізму в роки громадянської 
війни (1918–1920 рр.)", нормативний курс "Історія УРСР" 
(радянський період). 

Кандидатська дисертація (1947). 
Тривалий час обіймав посаду голови профбюро історичного 

факультету. 
Учасник Другої світової війни. Воював у підпіллі, був полі-

ткерівником роти, комісаром батальйону, інструктором пропа-
ганди партійного з'єднання партизанського загону "За Батьків-
щину", яке діяло на території Носівського та Бобровицького 
районів Чернігівщини (організоване в січні 1943). 
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Нагороджений: орденами Вітчизняної війни ІІ ступеня, Чер-
воної Зірки; медаллю "Партизан Вітчизняної війни" І ступеня. 

Автор понад 50 наукових робіт. 
Основні праці: Українська РСР у Великій Вітчизняній війні 

Радянського Союзу 1941–1945 рр. К., 1968 (у співавт.); Киевс-
кий краснознаменный. К., 1969 (у співавт.); Історія Київського 
університету (1834–1959). К., 1959 (у співавт.); Черниговщина в 
годы гражданской войны 1919–1920 гг. К., 1975 (автор вступної 
статті і відп. ред.). 

Архіви: Архів КНУТШ. 1999. Спр. 11-пвс. 
О. Ю. Комаренко 

 
* * * 

 
Вовк Тетяна Андріївна (10.01.1945, 

м. Київ), кандидат історичних наук, доцент. 
Закінчила 1968 історичний факультет, 

1973 аспірантуру історичного факультету 
Київського університету. 

У Київському університеті працює: 
1976–2001 асистент, старший викладач, до-
цент, завідувач кафедри гуманітарних дис-

циплін підготовчого відділення, 2001–04 старший науковий 
співробітник, доцент Інституту журналістики, 2004–11 завідувач 
кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін Інституту масової 
комунікації при Київському університеті, 2011–13 старший нау-
ковий співробітник Інституту журналістики. 

Кандидатська дисертація (1981). 
Викладала курси всесвітньої історії та історії України; дослі-

джує проблеми вітчизняної історії, економіки й культури, здійс-
нила архівний пошук і дослідження історії журналістської осві-
ти в Київському університеті та наукову-педагогічну діяльність 
її організаторів (Д. М. Прилюка, М. М. Шестопала й ін.). Спів-
автор сценарію фільму про Інститут журналістики (Дорогою 
правди / Документальний фільм. Черкаська обласна державна 
телерадіокомпанія, 2003). 
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Автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць. 
Основні праці: Роздуми з приводу одного ювілею // Мова та 

історія. Періодичний збірник наукових робіт. К., 2005, Вип. 81; 
Штрихи до портрета Дмитра Прилюка // Наукові читання Інсти-
туту журналістики: Доповіді та матеріали третіх наукових чи-
тань, присвячених 85-річчю від дня народження Д. М. Прилюка 
та О. К. Бабишкіна. 28 лист. 2003. К., 2006. Вип. 1; Журналіст-
ська освіта в Україні. Становлення журналістської освіти в КНУ 
(1947–1953) // Українське журналістикознавство. 2007. Вип. 8, 
2008. Вип. 9, 2009. Вип. 10, 2010. Вип. 11, 2011. Становлення 
журналістської освіти в Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка. Відділення журналістики в документах 
і матеріалах (1947–1953) (у співавт.). К., 2011. 

Література: Вовк Татьяна Андреевна // 500 персоналий 
и организаций Международной кадровой академии. К., 2000. 

Батько – Вовк Андрій Аврамович – родом із с. Марківці 
Бобровицького району. 

І .  М.  Забіяка 
 

* * * 
 

Волкович Микола Маркіянович 
(8(21).12.1858, м. Городня – 11.07.1928, 
м. Київ, похований на Байковому кладо-
вищі), доктор медицини, заслужений ор-
динарний професор, хірург-отоларинголог. 
Академік ВУАН. 

Закінчив у 1882 медичний факультет Ім-
ператорського університету св. Володимира. 
Із 1882 штатний ординатор госпітальної хі-
рургічної клініки. У 1889 захистив докторсь-

ку дисертацію, того ж року відряджений до Німеччини. Повер-
нувшись, працював приват-доцентом. Викладав курс десмургії з 
вченням про переломи і окремий курс отоларингології. 1893–
1903 завідувач хірургічним відділенням Київської міської лікар-
ні, у 1903–11 завідувач кафедри госпітальної хірургії, 1911–
22 завідувач факультетської хірургічної клініки. Викладав на 
російському відділенні Університету св. Володимира. 
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Заснував (1908) і до кінця життя очолював Київське науко-
ве товариство хірургів. У 1922 виступав проти існування 
української лектури в Київському медичному інституті. Із 
1923 завідувач науково-дослідної кафедри з медицині при 
Київському відділі Укрголовнауки. 

У 1898, незалежно від американського хірурга Мак-Брунея, 
став застосовувати при операції апендициту косий фізіологіч-
ний розріз черевної стінки, відомий у літературі під назвою 
"розріз Мак-Брунея". 

Описав новий симптом хронічного апендициту ("м'язевий 
симптом Волковича"), розробив новий апарат і шину для ліку-
вання переломів кінцівок ("шина Волковича", 1906). 

Запропонував нові операції: позасумковий спосіб лікування 
колінного суглоба при його туберкульозі, утворення носа із па-
льця руки (1910), кістковопластичну трепанацію соскоподібного 
відростку, пластичне закриття пузирево-піхвових свищів (1904). 

Один із основоположників хірургії в Україні, відкрив і ви-
вчив збудника риносклероми (паличка Волковича – Фріша), 
а також "шину Волковича". Першим об'єднав отіатрію і ларин-
гологію в єдину клінічну дисципліну. 

Член Товариства російських хірургів, Російського хірургі-
чного Товариства ім. Пирогова, Саратовського Хірургічно-
го Товариства. 

Автор понад 100 наукових праць. 
Основні праці: Риносклерома с клинической патолого-

анатомической и бактериологической сторон. Диссертация на 
степень доктора медицины. К., 1888; Хирургия как наука и ис-
кусство и воспитательные задачи хирурга. К., 1903; К хирургии 
и патологии желчно-каменной болезни, СПб, 1909; Аппендицит, 
желчно-каменная болезнь, туберкулезный перитонит, К., 1926; 
Повреждения костей и суставов, Киев. 1928. 

Література: Бабицкий П. С. H. M. Волкович // Журнал 
современной хирургии. 1928. Т. 3. Вып. 6; Mаpьянчин Л. П. 
Незабвенной памяти Николая Маркиановича Волковича 
// Вестник хирургии. 1928. Т. 14. Кн. 41; Кримов О. П. 
М. М. Волкович. К., 1947. 

Р. О.  Марценюк  
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Волошко Іван Михайлович (20.06.1938, 
м. Городня), кандидат філософських на-
ук, доцент. 

Закінчив у 1964 філософський факуль-
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка, 1972 аспірантуру. У Ки-
ївському університеті працював із 1975 за 
сумісництвом, із 1985 у штаті: виклада-
чем, доцентом кафедри логіки. До 2007 

працював на кафедрі логіки за сумісництвом. Читав нор- 
мативні курси "Комунікативна логіка", "Логіка і методи логі-
чного аналізу тексту". 

Кандидатська дисертація (1973). 
Сфера наукових інтересів: логіка тексту, комунікативна логіка. 
Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць. 
Основні праці: Обучение философии в автоматизированном 

классе. К., 1982 (у співавт.); Теоретичні методи наукового пі-
знання. К., 1982; Основні терміни логіки : словник. К., 1997; 
Логіка і методи логічного аналізу тексту. К., 2002. 

Література: Філософський факультет (документи та матері-
али) ; за ред. А. Є. Конверського. К., 2004. 

І .  В.  Хоменко 
 

* * * 
 

Гаврилей Володимир Іванович 
(15.04.1943, с. Вертіївка Ніжинського ра-
йону – 03.06.2002, м. Київ), кандидат біоло-
гічних наук, доцент. 

Закінчив у 1974 біологічний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. У Київському університе-
ті: із 1970 інженер, із 1976 асистент, із 1984 
старший викладач, із 1989 доцент кафедри 

біохімії. Викладав дисципліни "Імунохімічні методи", "Спектраль-
ні методи досліджень в біохімії", "Об'ємний аналіз", проводив ла-
бораторні та семінарські заняття з нормативного курсу "Біохімія". 
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Кандидатська дисертація (1983). 
Наукова діяльність присвячена дослідженню дії іонізуючої 

радіації на структурно-функціональної властивості нервової 
тканини. Співавтор 50 наукових робіт і ряду розробок навча-
льних програм. 

Основні праці: Біохімія – практикум, збірник задач і вправ. 
К., 1995; Російсько-український біохімічний словник. К., 1994. 

В. В.  Полякова 
 

* * * 
 

Гаєвський Анатолій Степанович 
(01.09.1940, смт Ріпки – 01.01.1981), кан-
дидат фізико-математичних наук, доцент. 

Закінчив у 1965 Київський державний 
університеті ім. Т. Г. Шевченка. У Київсь-
кому університеті: 1965–81 лекційний асис-
тент, старший інженер, асистент, старший 
викладач кафедри експериментальної фізики 
фізичного факультету. Читав загальний курс 

фізики та спеціальні курси. Був одним із небагатьох викладачів 
фізичного факультету, які в той час читали лекції українською. 

Кандидатська дисертація (1973). 
Основна наукова діяльність пов'язана з процесами анігіляції 

триплетних екситонів в органічних середовищах. 
Основні праці: Взаимодействие триплетных экситонов с 

возбужденными молекулами примеси // ДАН СССР, 1967. 172 
(в соавт.); Триплет-триплетное поглощение примесей нафталина 
и фенантрена в кристаллах бензофенона // Оптика и спектро-
скопия, 1968. 24 (в соавт.); Анігіляція триплетних екситонів 
в Х-бензофеноні // ДАН УРСР, 1971. Сер. А. № 5 (у співавт.); 
Influence of triplet exciton annihilation on qantum efficiency and 
photoluminescence decay low in benzophenone crystals // Mol. 
Cryst. and Liguid Cryst., 1972. 19 (in co-authorship); Влияние 
условий возбуждения и структуры решетки на миграцию и ан-
нигиляцию триплетных экситонов в кристаллах бензофенона 
// Известия АН СССР. 1973. 37. №  3. 

Архіви: Архів Київського університету. 1981. Спр. 13-ПВС. 



 92 

Глибовець Вікторія Леонідівна 
(05.12.1985, с. Моровськ Козелецького ра-
йону), кандидат географічних наук. 

Закінчила 2008 географічний факультет 
Київського університету імені Тараса Шевче-
нка. Із 2011 працює в Київському університеті 
асистентом кафедри економічної та соціальної 
географії географічного факультету. 

Кандидатська дисертація (2011). 
Нагороди, відзнаки: премія ім. Т. Шевченка Київського уні-

верситету (2009). 
Викладає курси: "Науковий семінар з економічної та соціаль-

ної географії", "Основи міського планування", "Територіальне 
планування", "Основи районного планування". 

Сфера наукових зацікавлень: суспільна географія, геоурбані-
стика та географія міжнародного туризму. 

Основні праці: Автор понад 20 публікацій, із них найважли-
віші: Підходи до вивчення міст як центрів туризму. К., 2009; 
Місце Києва серед столиць Європи: оцінка та рейтинг за рівнем 
розвитку інфраструктури. К., 2010; Історико-культурний потен-
ціал столиць Європи. К., 2011; Оцінка туристичних ресурсів 
перспективних для розвитку туризму міст Столичного суспіль-
но-географічного району. К., 2011; Етико-демографічні аспекти 
соціальної відповідальності бізнесу перед споживачами. Х., 
2012 (у співавт.). 

Література: http://www.geo.univ.kiev.ua/glibovets-victoria.html; 
http://eu. univ.kiev.ua. 

 
* * * 

 
Глибовець Микола Миколайович 

(19.01.1957, с. Моровськ Козелецького району), 
доктор фізико-математичних наук, професор. 

Закінчив у 1979 факультет кіберне- 
тики Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. Із 1996 проходив стажу-
вання в Бостонському університеті (СШA); 
1989–90 у Тамперському технологічному 
університеті (Фінляндія). Із 1979 у Київсь-
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кому університеті: 1979–80 інженер, молодший науковий спів-
робітник, 1980–87 асистент; 1987–91 старший викладач; із 1991 
доцент кафедри математичної інформатики. Розробив і читає 
нормативні та спеціальні курси: "Моделі та системи даних", 
"Основи комп'ютерних алгоритмів", "Інтелектуальні системи". 

Кандидатська дисертація (1986), докторська (2006). 
Сфера застосування наукових досліджень: розподілені 

комп'ютерні системи та комп'ютерні системи підтримки дис-
танційної освіти. 

Наукові інтереси: алгоритми на графах; дослідження парале-
льних систем обробки інформації; інтелектуальної бази знань; 
розподілені обчислення; інструментальні засоби створення сис-
тем дистанційної освіти. 

Автор понад 50 наукових робіт. 
Основні праці: Штучний інтелект. К., 2002 (у співавт.); Осно-

ви комп'ютерних алгоритмів. К., 2003. 
 

* * * 
 

Голобородько Андрій Олександрович 
(30.10.1979, с. Петруші Ріпкинського райо-
ну), кандидат фізико-математичних наук. 

Закінчив у 2002 радіофізичний факультет 
за спеціальністю "Кріогенна та мікроелект-
роніка", аспірантуру Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка. 
Із 2005 асистент кафедри кріогенної та мік-

роелектроніки Київського університету. 
Кандидатська дисертація (2008). 
Основна наукова діяльність: поляризаційні явища, оптичні 

вимірювання, статистична оптика, обробка зображень. 
До 175-річчя Київського університету нагороджений відзна-

кою НАН України. 
Автор і співавтор 30 наукових праць. 

 
* * * 
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Головач Григорій Петрович (25.02.1940, 
с. Березова Гать Новгород-Сіверського 
району), кандидат фізико-математичних 
наук, доцент. 

Закінчив у 1963 механіко-математичний 
факультет, 1966 аспірантуру кафедри мате-
матики та теоретичної радіофізики радіофі-
зичного факультету Київського державного 
університету ім. Т. Г. Шевченка. Із 1966 аси-
стент, із 1976 доцент кафедри математики та 

теоретичної радіофізики Київського університету. Читав норма-
тивні курси: диференціальна геометрія та тензорний аналіз, об-
числювальна математика, аналітична геометрія та алгебра, ди-
ференціальні рівняння, методи математичної фізики, теорія 
функцій комплексної змінної, математичний аналіз. 

Кандидатська дисертація (1971). 
Основні напрями наукових досліджень пов'язані з наближе-

ними методами розв'язування інтегральних рівнянь і застосу-
вання математичних методів до розв'язування фізичних задач. 
Основні наукові результати: побудував квадратурний метод 
розщеплення, розв'язав спектральну задачу для нескінченних 
систем, запропонував метод регуляризацiї для інтегральних 
рiвнянь першого роду, одержав наближений розв'язок рівнянь 
прямої й оберненої задачі для феритових платівок, розрахував 
матриці Мюллера і Джонса, дослідив асимптотику масштабно-
го фактора Всесвіту, розрахував і запрограмував на мовах 
"Maple" та "Mathematica" проходження електронного збуджен-
ня через макромолекулу. 

Автор і співавтор близько 120 наукових і науково-мето- 
дичних публікацій. 

Основні праці: Наближені методи розв'язування операторних 
рівнянь. К., 1974 (у співавт.); Збірник задач з диференціальних та 
інтегральних рівнянь. К., 1997 (у співавт.); Математический ана-
лиз в примерах и задачах. Т. 1. К., 1974; Т. 2., 1977 (у співавт.); 
Справочное пособие по высшей математике. Дифференциальные 
уравнения в примерах и задачах. М., 1998 (в соавт.); Справочное 
пособие по высшей математике. М., 2000–2008 (в соавт.). 
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Гончаров Андрій Іванович (4(11).12.1905, 
м. Корюківка – 04.08.1979, м. Київ, похова-
ний на Байковому цвинтарі), кандидат хімі-
чних наук, доцент. 

Закінчив у 1930 Київський політехніч-
ний інститут. 1930–41 викладач Інституту 
кіноінженерів. У Київському державному 
університеті ім. Т. Г. Шевченка: 1933–34 
асистент кафедри неорганічної хімії хіміч-
ного факультету, із 1954 доцент кафедри 

неорганічної хімії, 1964–75 доцент кафедри хімії та аналізу 
рідкісних елементів. Упродовж 1943–48 старший викладач, 
заступник директора електротехнічного факультету Інституту 
кіноінженерів, 1945–52 завідувач хімічною лабораторією, на-
уковий співробітник Інституту геології АН УРСР. У 1952–
54 молодший науковий співробітник Інституту загальної та 
неорганічної хімії АН УРСР. Присвоєно вчене звання доцента 
(1955). Викладав загальний курс "Фізична хімія" студентам 
геологічного факультету, нормативний курс "Хімічна техно-
логія" студентам хімічного факультету Київського універси-
тету. Розробив відповідний практикум, навчальний посібник. 
Читав лекції на курсах підвищення кваліфікації в Народному 
університеті вчителів м. Києва. 

Кандидатська дисертація (1950). 
Сфера наукової діяльності: дослідження сполук цирконію та 

гафнію з фторид-іонами з метою їхнього розділення. 
Член навчально-методичної комісії упродовж 1959–69, 

голова бюро товариства охорони пам'ятників культури та 
мистецтва УРСР. 

Учасник бойових дій у Другій світовій війні. 
Автор 30 наукових праць. 
Основні праці: Хімія в житті та діяльності людини. К., 1966 

(у співавт.); Довідник з хімії. К., 1974, 1977, 1978 (у співавт.); 
Основи хімічної технології. К., 1971 (у співавт.); Хімічна техно-
логія: підручник. К., 1979. Ч. І. К., 1980, 1982. Ч. 2; Хімія в про-
мисловості (Основи хімічної технології) : посібник з факульта-
тивних занять для 10 класів. К., 1973. 

Архіви: КНУ імені Тараса Шевченка, 1974, спр. 26 – ПВС. 
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Горбань Іван Степанович (07.10.1928, 
с. Займище Талалаївського району – 
30.01.2000, м. Київ), доктор фізико-математич- 
них наук, професор. Член-кореспондент 
НАН України. Академік НАН України. За-
служений діяч науки і техніки України. Лауре-
ат Державної премії України з науки і техніки. 

Закінчив у 1952 фізичний факультет, 1955 
аспірантуру факультету Київського держав-
ного університету ім. Т. Г. Шевченка. У Ки-

ївському університеті працював до 2000: асистентом радіофізи-
чного факультету, доцентом, професором кафедри експеримен-
тальної фізики фізичного факультету. Упродовж 1971–98 заві-
дувач кафедри експериментальної фізики, 1970–72 декан 
фізичного факультету університету. Читав лекції із загального 
курсу фізики, розробив кілька спецкурсів: "Нелінійна оптика", 
"Високоточна спектроскопія", "Спектроскопія багатоатомних 
молекул", "Оптичні спектри кристалів", "Проблеми сучасної 
фізики", "Квантова електроніка" та ін. Підготував 40 кандидатів 
наук, шість із яких стали докторами наук. 

Кандидатська дисертація (1955), докторська (1965). 
Засновник наукової школи "Оптика нових матеріалів функці-

онального призначення та оптоелектронної системи контролю 
якості поверхні". 

Створив на кафедрі експериментальної фізики науково-
дослідну лабораторію електронно-оптичних процесів, започат-
кував спеціалізацію "Фотоніка". 

Стояв біля витоків спектроскопії екситонів, здійснив перше 
експериментальне спостереження додаткових світлових хвиль, 
розробив основи спектроскопії низькосиметричних і низькови-
мірних систем, досліджував нові квантові стани в електронно-
діркових системах кристалів. 

Разом з учнями вперше отримав спектроскопічні ознаки іс-
нування Бозе-конденсату в низькосиметричних кристалах і 
встановив існування квантової електронно-діркової рідини. 

Учені звання: професор (1967), член-кореспондент НАН Укра- 
їни (1982), академік НАН України (1992). Заслужений діяч нау-
ки і техніки України (1998). Лауреат Державної премії України 
з науки і техніки (1987). 
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Очолював науково-методичну комісію Мінвузу України, був 
головою експертної ради ВАК України. 1991–93 віце-президент 
Українського фізичного товариства (УФТ); 1995–98 президент 
Українського фізичного товариства. Член Американського, 
Європейського і Польського фізичних товариств. Почесний член 
Українського фізичного товариства і Міжнародного оптичного 
товариства ім. Д. С. Рождественського. 

Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора і кі-
лькома медалями. 

Автор понад 300 наукових публікацій, двох монографій, під-
ручника, навчальних посібників. 

Основні праці: Оптические измерения. К., 1967 (в соавт.); 
Оптика. К., 1979; Оптикa. София, 1986; О механизме рентгено-
люминесценции Y3Al5O12 // ЖОС. 1987. 62 В. 3 (в соавт.); 
Примесное оптическое поглощение и энергетическая структура 
1S-состояний доноров в 4H-SiC // ФТП. 1987. 21. Вып. 1 (в со-
авт.); Тонка структура екситонних станів, поляритонні ефекти та 
екситон-фононна взаємодія у β-ZnP2 // ДАН УССР, 1988. 
Сер. А. № 4 (у співавт.); Действие давления на бесфононные 
линии спектров примесной люминесценции кристаллов 6H-SiC 
// J. Phys. Chem. Solids, 1995. 56. 34 (в соавт.); Multiserial 
structure of excitonic energy spectrum in monoclinic ZnP2 crystal 
// Phys. Stat. Sol. (b), 1998. 207 (in co-athorship). 

Архіви: Архів КНУТШ, 2000, Спр. 43-ПВС. 
 

* * * 
 

Горбань Микола Якович (22.09.1920, 
с. Дейманівка, нині Срібнянського району – 
09.10.1979, м. Київ), кандидат фізико-мате- 
матичних наук, доцент. 

Закінчив у 1947 фізичний факультет Київ-
ського державного університету ім. Т. Г. Шев- 
ченка. Із 1950 асистент, старший викладач, 
1959–79 доцент кафедри оптики Київсько-
го університету. Викладав спеціальні кур-

си: атомна спектроскопія, розрахунок оптичних систем, тех-
ніка спектроскопії. 
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Кандидатська дисертація (1968). Після захисту дисертації 
переведений на посаду доцента кафедри оптики фізичного 
факультету. 

Засновник наукового напряму "Металооптика" на кафедрі 
оптики (1956). 

Учасник Другої світової війни. Брав участь у звільненні 
Києва, Праги. 

Автор понад 40 наукових праць. 
 

* * * 
 

Горбань Юрій Андрійович (20.09.1937, 
с. Матіївка Бахмацького району – 20.12.2016, 
м. Київ, похований на Жулянському кладо-
вищі), доктор історичних наук, професор. 

Закінчив у 1964 історико-філософський 
факультет Київського державного універси-
тету ім. Т. Г. Шевченка. Упродовж 1964–67 
асистент Миколаївського кораблебудівного 
інституту ім. адм. С. О. Макарова. У Київ-

ському університеті з 1967: аспірант, асистент, старший викла-
дач, доцент, професор історичного факультету, 1986–91 профе-
сор Інституту підвищення кваліфікації, викладач суспільних 
наук; 1996–2002 завідувач кафедри української історії та етно-
політики, із квітня 2002 професор кафедри. Лекції з норматив-
них курсів ("Історія КПРС", "Політична історія", "Історія Украї-
ни") та інші форми навчально-виховної роботи проводив на 
факультеті кібернетики. Читав ряд спеціальних курсів, зокрема з 
етнополітики, української державності й ін. Підготував 23 кан-
дидати історичних наук. 

Кандидатська дисертація (1971), докторська (1984). 
Понад 22 роки працював вченим секретарем спеціалізованої 

ради з історичних дисциплін. Член відповідної експертної ра-
ди ВАК України. Тривалий час був членом вчених рад факуль-
тету кібернетики й історичного факультету. 
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Напрям наукових інтересів: суспільно-політичне, культур-
не життя України в 1920–30-х, етнополітичні відносини в 
Україні ХІХ–ХХ ст., окремі проблеми світової історії міжво-
єнного періоду (1919–39). 

Автор понад 70 наукових праць. 
Основні праці: Історія України. Хрестоматія : У 2-х ч. К., 

1996; Історія української та зарубіжної культури. К., 1999 
(у співавт.); Історія сучасного світу. К., 2001 (у співавт.) 

Література: Казьмирчук Г. Д., Казьмирчук М. Г. Гор-
бань Юрій Андрійович / Історичний факультет Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й 
сьогодення ; за ред. Г. Д. Казьмирчука. К., 2004; Казьмир-
чук М. Горбань Юрій Андрійович // Часопис української іс-
торії. 2008. Вип. 10. 

Архіви: Архів КНУТШ. 2004. Спр. 26-пвс. 
М. Г.  Казьмирчук 

 
* * * 

 
Горянський Володимир Федорович 

(28.07.1926, с. Красний Колядин Талала-
ївського району), кандидат економічних 
наук, доцент. 

Закінчив у 1954 агролісомеліоративний 
технікум (м. Ромни), 1960 Науково-дос- 
лідний інститут економіки і організації 
сільського-господарства ім. О. Г. Шліхтера, 
1968 аспірантуру Науково-дослідного інсти-

туту економіки і організації сільського-господарства ім. О. Г. Шлі- 
хтера. У Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевчен-
ка: 1973–75 старший викладач, доцент кафедри економіки на-
родного господарства, 1975–99 доцент кафедри управління та 
економіки підприємства. Викладав: "Загальну теорію менедж-
менту", "Операційний менеджмент", "Економіку АПК", "Сучас-
ні проблеми АПК". Заступник декана економічного факультету, 
член вченої ради економічного факультету. 

Кандидатська дисертація (1969). 
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Основні напрями наукової діяльності: економіка підприємст-
ва, основи загальної теорії менеджменту, економіка і соціологія 
праці, математико-статистичні методи аналізу ефективності 
економічних процесів. 

Нагороди: орден Вітчизняної війни II ступеня, орден "За му-
жність", медаль Учасник бойових дій Другої світової війни. Ін-
валід війни ІІ групи. 

Автор понад 150 наукових і науково-методичних публікацій. 
Основні праці: Математико-статистические методы в ана-

лизе эффективности сельскохозяйственного производства. К., 
1980; Виробничо-економічний потенціал АПК. К., 1990; Зага-
льна теорія статистики і сільськогосподарська статистика : 
навч. посіб. К., 1983. 

А. В.  Шегда 
 

* * * 
 

Грегуль Олександра Яківна (29.08.1932, м. Чернігів), кан-
дидат фізико-математичних наук. Астроном. 

Закінчила у 1955 кафедру астрономії (нині кафедра астроно-
мії та фізики космосу) Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. Упродовж 1955–2001: молодший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник відділу астромет-
рії Астрономічної обсерваторії університету. 

Кандидатська дисертація (1966). 
Основний напрям наукової роботи: фундаментальна астроме-

трія. Займалася спостереженнями на меридіанному колі й обро-
бкою спостережень за кількома міжнародними програмами. 

Одна з перших спостерігачів штучних супутників Землі. 
Член Європейського астрономічного товариства. 
Автор і співавтор понад 30 статей. 
Основні праці: Каталог положений 3839 ярких звезд в сис-

теме FK4. К., 1974 (у співавт.); Положения ярких звезд. К., 
1982 (у співавт.). 

Література: Осипов О. К., Тельнюк-Адамчук В. В., Черне-
га М. Я. Дослідження з астрометрії / Астрономічна обсерваторія 
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Київського університету. 150 років К., 1995; Клещонок В. В., 
Тельнюк-Адамчук В. В., Бабенко Ю. Г. Розвиток астрометрич-
них досліджень в Астрономічній обсерваторії КНУ / Астрономі-
чна обсерваторія КНУ 160 років. К., 2005. 

Ю. Г.  Бабенко,  Л.  В.  Казанцева 
 

* * * 
 

Гриценко Юрій Іванович (04.07.1922, 
с. Тиниця, нині Бахмацького району – 1987, 
м. Київ), кандидат фізико-математичних на-
ук, доцент. 

Закінчив у 1952 фізичний факультет, 1955 
аспірантуру Київського державного універ-
ситету ім. Т. Г. Шевченка. У Київському уні-
верситеті з 1955: асистент кафедри електро-
фізики, із 1957 старший викладач, із 1961 

доцент. Викладав ряд курсів із загальної фізики ("Механіка", 
"Молекулярна фізика", "Електрика"), читав курси зі спеціаль-
ності "Фізика напівпровідників", "Електричні властивості 
напівпровідників", вів лабораторні та семінарські заняття з 
курсу фізики напівпровідників і загальної фізики. Організував 
практикуми із загальної фізики: коливання і хвилі, молекулярної 
фізики; написав методичні вказівки до лабораторних робіт ви-
щезазначених практикумів. 

Кандидатська дисертація (1957). 
Наукові дослідження проводив по темі "Вивчення електро-

нно-іонних процесів в лужногалоїдних кристалах". Був вченим 
секретарем вченої ради фізичного, а згодом радіофізичного фа-
культетів, був вченим секретарем науково-методичної комісії, 
членом редакційно-видавничої комісії науково-методичної ради 
університету (1966–71). 

Автор 33 наукових праць, у тому числі навчальних посібни-
ків для фізико-математичних шкіл: "Фізичні властивості і засто-
сування напівпровідників". 

Основні праці: Термическая коагуляция F-центров в NaCl. – 
Начальные стадии образования Х-центров // Український фізич-
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ний журнал. 1975. № 1, 54 (у співавт.); Термическая коагуляция 
F-центров в NaCl -Эволюция Х-центров // Український фізичний 
журнал. 1985. 30. № 7, 1087 (у співавт). 

 
* * * 

 
Грищенко Ольга Михайлівна (27.09.1953, 

с. Сиволож Борзнянського району), викла-
дач, начальник відділу кадрів. 

Закінчила юридичний факультет Київ-
ського університету. У Київському уні-
верситеті з 25.06.1980 обіймала посади: 
1980–87 інспектора, 1987–92 старшого інс- 
пектора, 1992–1995 заступника начальни-
ка, 1995–2014 начальника відділу кадрів, 
із 2014 заступника начальника відділу ка-

дрів. Упродовж 1996–99 за сумісництвом працювала виклада-
чем кафедри трудового права та соціального захисту на юри-
дичному факультеті. 

Сфера наукових зацікавлень: ґендерна політика. 
Член громадської організації "Жінки в науці", брала 

участь у виконанні міжнародного проекту дослідження ґен-
дерної політики. 

За сумлінну працю неодноразово заохочувалась різними на-
городами. Відзнаки: із нагоди 175-річчя Київського універси-
тету Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2009), 
Почесні грамоти Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка (2008, 2013), Почесна грамота Президії 
спілки жінок України (2009). 

Автор трьох наукових публікацій у збірнику "Жінки в науці 
та освіті: минуле, сучасність, майбутнє" (2001, 2003, 2005). 

Основні праці: Gender balance trend in education and science 
system of Ukraine // Жінки в науці та освіті: минуле, сучасність, 
майбутнє. К., 2005 (у спіавт.). 

Література: Палюх Галина. На чому тримається життя 
// Київський університет. 2005, лютий. № 2(2098). 

 
* * * 
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Грищенко Олександр Юхимович 
(02.01.1946, м. Остер Козелецького райо-
ну), доктор фізико-математичних наук, 
професор. 

Закінчив у 1969 механіко-математич- 
ний факультет, 1973 аспірантуру (заочно) 
Київського державного університету імені 
Т. Г. Шевченка. Із 1969 математик-програ- 
міст, із 1970 керівник групи програмістів на 

факультеті кібернетики університету. Із 1971 асистент, 1974–76 
старший викладач, із 1976 доцент кафедри обчислювальної ма-
тематики факультету кібернетики. Професор кафедри обчислю-
вальної математики з 2004. 

Кандидатська дисертація (1973), докторська (2003). 
Напрями наукових досліджень: побудова та дослідження 

чисельних методів і моделювання складних процесів механі-
ки рідини, газу та плазми, зокрема, моделювання динамічних 
і кінетичних процесів адсорбції, робочих середовищ газоди-
намічних і хімічних лазерів, а також процесів проявлення оп-
тичних голограм на термопластичних носіях. Неодноразово 
входив до складу організаційних комітетів ряду Міжнарод-
них, Всесоюзних і Республіканських конференцій, семінарів і 
симпозіумів. Головний редактор серії "Прикладна математика 
"Журнал обчислювальної та прикладної математики". Неод-
норазово обирався членом вченої ради факультету кібернети-
ки Київського університету. 

Лауреат Республіканської премії молодих вчених України 
ім. М. Островського в галузі науки і техніки (1976). 

Нагороджений Дипломом ІІІ ступеня Міністерства вищої та 
середньої спеціальної освіти УРСР "За кращу наукову роботу" 
(1981) і медаллю "В пам'ять 1500-річчя Києва" (1982). 

Автор 189 наукових і науково-методичних праць, двох посіб-
ників (гриф МВССО УРСР) і підручників. 

Основні праці: Теория функций комплексного переменного. 
К., 1985; Теорія функцій комплексної змінної. Розв'язування 
задач. К., 1994; Теорія функцій комплексної змінної. К., 2008 
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(у співавт.); Чисельне моделювання процесів релаксаційної га-
зової динаміки. К., 1998; Основи чисельного моделювання про-
цесів екології. К., 2005, 2006. Ч. 1, 2 (у співавт.). 

Література: Киевский университет. К., 1984; Факультету кі-
бернетики – 30. К., 1999; газета "Молодь України" (17.02.1976); 
газета "Комсомольское знамя" (17.02. і 27.02.1976). Енци- 
клопедія сучасної України. К., 2009 Т. 8; Факультету кібер- 
нетики – 40. К., 2009. 

 
* * * 

 
Гуляницький Леонід Федорович 

(21.05.1951, м. Ічня), доктор технічних наук, 
старший науковий співробітник, профе- 
сор НТУУ "КПІ", завідувач відділу КО 
та ІІТ Інституту кібернетики ім. В. М. Глу- 
шкова НАН України. 

У 1968 закінчив Ічнянську СШ № 1, у 
1973 факультет кібернетики Київського 
державного університету ім. Т. Г. Шевченка 

за спеціальністю "математика", у 1976 там само аспірантуру. 
Із 1973 молодший науковий співробітник науково-дослідного 
сектору КДУ ім. Т. Г. Шевченка. Із 1976 працює в Інституті кі-
бернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, пройшов шлях 
від молодшого наукового до провідного наукового співробіт-
ника й завідувача відділу комбінаторної оптимізації та інте-
лектуальних інформаційних технологій Інституту кібернетики 
ім. В. М. Глушкова НАН України. 

Кандидатська дисертація (1980), вчене звання старшого нау-
кового співробітника (1991), докторська (2005). 

Із 1989 на факультеті кібернетики читає лекційні курси: 
"Сучасні методи і моделі дискретної оптимізації та їх застосу-
вання", "Прикладні методи комбінаторної оптимізації", "Ме-
тоди економічного прогнозування". Із 2005 професор кафедри 
АСОІУ ФІОНТ НТУУ "КПІ". Із січня 2011 завідувач відділу 
комбінаторної оптимізації та інтелектуальних інформаційних тех-
нологій Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. 
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Член редколегії журналу "Теорія оптимальних рішень". 
Входить до програмного комітету Міжнародної школи-
семінару "Теорія прийняття рішень", член програмного 
комітету Міжнародних конференцій "Knowledge-Dialogue-
Solution" (KDS – 2010, KDS – 2011), член спеціалізованої 
вченої ради Д 26.001.35 при КНУ імені Тараса Шевченка та 
Д 26.002.03 при Національному технічному університеті 
України "КПІ". Лауреат премії імені М. Островського (1982), 
премії імені В. М. Глушкова (2007) і Державної премії Украї-
ни в галузі науки та техніки (2009). 

Наукові інтереси: моделі та методи комбінаторної оптиміза-
ції, підтримка прийняття й оптимізація рішень у технічних та 
економічних системах, паралельні алгоритми, розробка та впро-
вадження інтелектуальних інформаційних технологій, проблеми 
використання штучного інтелекту в методах оптимізації. 

Автор понад 150 наукових праць, зокрема двох монографій. 
Основні праці: Разработка и исследование базовой агентно – 

ориентированной модели функционирования экономики // Ком-
пьютерная математика. 2014. № 1 (у співавт.); Математическая 
модель одного класса задач планирования работы независимых 
машин // Компьютерная математика. 2014. № 1 (у співавт.); Мо-
дели и сложность задач проектирования и реконструкции теле-
коммуникационных и транспортных систем // Кибернетика и 
системный анализ. 2014. № 5 (у співавт.); Models and Complexity 
of Problems of Design and Reconstruction of Telecommunication 
and Transport Systems //Cybernetics and Systems Analysis. 50, Issue 
5 (у співавт.); Обучение агентов – фирм с помощью вывода ие-
рархической базы правил // Компьютерная математика. 2014. 
№ 2 (у співавт.); Development and analysis of the parallel ant 
colony optimization algorithm for solving the protein tertiary 
structure prediction problem // Int. J. "Information Theories and 
Applications". 2014. 21, N 4 (у співавт.); Development and analysis 
of genetic algorithm for time series forecasting problem // Int. J. 
"Information Models and Analyses". 2015. 4. № 1. P. 13–29 (у спі-
вавт.); Ant colony optimization for time dependent shortest path 
problem in directed multigraph // Int. J. "Information Content and 
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Processing". 2015. 2. № 1 (у співавт.); Формалізація і досліджен-
ня задач вибору одного класу // Пр. VII Міжнар. Шк.-сем. "Тео-
рія прийняття рішень" (Ужгород, 29 вересня – 3 жовтня 2014 р.). 
Ужгород, 2014; Налаштування параметрів моделі алгоритму 
прогнозування на основі генетичних алгоритмів // Пр. VII Між-
нар. Шк.-сем. "Теорія прийняття рішень" (Ужгород, 29 вересня – 
3 жовтня 2014). Ужгород, 2014 (у співавт.); Повышение эффек-
тивности алгоритма ОМК для прогнозирования третичной стру-
ктуры протеинов методами распараллеливания // Proc. XX Int. 
Conf. "Knowledge – Dialogue – Solution" (September 8–10, 2014, 
Kyiv). Kyiv–Sofia, 2014 (у співавт.); Прогнозирование на основе 
генетического алгоритма обучения // Proc. XX Int. Conf. 
"Knowledge – Dialogue – Solution" (September 8–10, 2014, Kyiv). 
Kyiv–Sofia, 2014 (у співавт.); Оптимізація шляху у динамічному 
графі з додатковими умовами алгоритмом мурашиних колоній 
// Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перс- 
пективи): Пр. ІІІ Міжнар. науково-практичної конф. (12–
15 травня 2015 р., Черкаси). Черкаси, 2015 (у співавт.); Hybrid 
Metaheuristic Combining Ant Colony Optimization and H-Method 
// Swarm Intelligence: Proceedings 7th International Conference 
ANTS 2010 (Brussels, Belgium, September 8–10, 2010) 
(Eds. M.Dorigo et. al.). Lecture Notes in Computer Science. Berlin-
Heidelberg, 2010. Vol. 6234/2010 (у співавт.); Protein Structure 
Prediction on a Three-dimensional Triangular Lattice // Information 
Models of Knowledge (Eds. K. Markov, V. Velichko, O. Voloshin). 
Kiev-Sofia, 2010 (у співавт.); Cooperative model-based 
metaheuristics // Electronic Notes in Discrete Mathematics, 2010. 
36 (у співавт.); О математических и программных средствах 
моделирования и оптимизации внешнего государственного 
долга Украины // Управляющие системы и машины. 2010. 
№ 1 (у співавт.); Классификация прикладных методов комби-
наторной оптимизации // Кибернетика и системный анализ. 
2009. № 5 (у співавт.). 

 
* * * 
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Гумінська Ніна Олександрівна 
(10.05.1938, с. Любеч Ріпкинського району), 
кандидат фізико-математичних наук, доцент. 

Закінчила у 1961 механіко-математичний 
факультет, із 1964 аспірантуру кафедри 
обчислювальної математики Київського 
державного університету ім. Т. Г. Шевченка. 
У Київському університеті: викладач, стар-

ший викладач із 1964, доцент підготовчого факультету для іно-
земних громадян із 1975. У 1972–74, 1980–82, 1986 консультант 
із методики викладання математики на підготовчому факультеті 
Гаванського університету (Куба). 1990–99 доцент механіко-
математичного факультету. 2002–07 доцент підготовчого факу-
льтету університету. 

Кандидатська дисертація (1971). 
Сфера науково-методичної роботи: методика викладання ма-

тематики іноземним студентам на підготовчому факультеті. 
Автор 30 наукових праць. 
Основні праці: Математика : підручник. Гавана, 1975, 1986 

(у співавт.); Алгебра і елементарні функції : підручник. К., 
1982 (у співавт.); Математика для студентів-іноземців : під-
ручник. К., 2007. 

Л. Д.  Шутенко 
 

* * * 
 

Демидов Сергій Вікторович (27.04.1954, 
с. Яблунівка Прилуцького району), доктор 
біологічних наук, професор. 

Закінчив у 1976 біологічний факультет, 
1979 аспірантуру Київського державного 
університету ім. Т. Г. Шевченка. У Київсь-
кому університеті: 1979–84 асистент, 1984–
86 старший викладач, 1986–97 доцент, із 
1997 завідувач кафедри загальної та моле-

кулярної генетики. 
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Кандидатська дисертація (1979), докторська (1990). 
Сфера наукових досліджень: імуногенетика, генетика пост-

натального онтогенезу. Читає загальний курс "Генетика з осно-
вами селекції" та спеціальні курси: "Імуногенетика", "Генетика 
постнатального онтогенезу". 

Академік АН ВШ України (2008). Заслужений працівник 
освіти України (2009). 

Понад 10 років експерт МОН і МОЗ. 
Автор 262 наукових і науково-методичних праць, 14 посіб-

ників і співавтор ряду підручників. 
Основні праці: VSerine proteinase osterolytic activity assey 

of cytotoxic reactions/ J. of Immunological Methods, 1988, v. 113 
(у співавт.); Цитотоксическая активность лимфоцитов при 
лучевом поражении // Врачебное дело, 1991. № 12 (у спі-
вавт.); Генетика постнатального онтогенеза : підручник. К., 
2006 (у співавт.); Генетика : підручник. 2007, 2008; Клітинна 
та генна інженерія : підручник. 2009 (у співавт.); Імуногене-
тика : підручник. 2009. 

С. В.  Демидов 
 

* * * 
 

Дем'яненко Марія Яківна (27.04.1920, 
с. Березна, нині Менського району – 
10.04.2004, м. Київ), мовознавець, доцент. 

Після закінчення в 1938 школи навчалась 
спочатку в Харківському інституті інозем-
них мов, із 1939 у І-му Московському ін-
ституті іноземних мов, який закінчила у 
вересні 1941, отримавши кваліфікацію ре-
ферента-перекладача. 

Учасник Другої світової війни в 1941–43. 
У 1945–51 працювала референтом-перекладачем в Українсь-

кому товаристві культурних зв'язків із закордоном. 
Упродовж 1951–92 працювала в Київському університеті до-

центом кафедри романської філології. Основні напрями науко-
во-педагогічної діяльності: теорія і практика фонетики францу-
зької мови, методика навчання іноземних мов. 
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Обіймала посаду декана на громадських засадах факультету 
іноземних мов Народного університету наукових і педагогічних 
знань для вчителів м. Києва. Член вченої ради факультету рома-
но-германської філології, завідуюча секції французької мови 
Науково-методичної ради Міністерства освіти УРСР, член Вче-
ної методичної ради Міністерства освіти СРСР. 

Завжди вивчала й послуговувалася українською, російською, 
французькою, турецькою, англійською, іспанською, німецькою, 
румунською, польською мовами. Працювала синхронним пере-
кладачем на міжнародних конгресах і на VI Всесвітньому фес-
тивалі молоді та студентів. 

Нагороди: орден Вітчизняної війни II ступеня; медаль "За пе-
ремогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні" (1971); 
відзнаки Президента України – орден "За мужність" (1999), ме-
даль "Захиснику Вітчизни" (1999); Почесна грамота "За особли-
во видатні заслуги перед Київським національним університе-
том імені Тараса Шевченка". 

Основні праці: Вступний курс фонетики французької мови. 
К., 1971; Основы общей методики обучения иностранным язы-
кам. Теоретический курс. К., 1976; Pour parler français. К., 1997; 
Сучасна французька вимова : навч. посіб. К., 2004 (у співавт.). 

 
* * * 

 
Дзержинський Микола Едуардович 

(08.09.1957, м. Бахмач), доктор біологічних 
наук, професор. 

Закінчив у 1980 біологічний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка, аспірантуру кафедри ци- 
тології, гістології та біології розвитку біоло-
гічного факультету. У 1983–87 молодший 
науковий співробітник Науково-дослідної 

лабораторії генетики індивідуального розвитку, 1987–90 асис-
тент, із 1990 доцент, із 1997 завідувач кафедри цитології, гісто-
логії та біології розвитку, у 1989–98 заступник декана з навча-
льної роботи біологічного факультету Київського університету. 
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У 2001 отримав звання професора. Читає нормативні та спеціа-
льні курси "Біологія індивідуального розвитку", "Загальна цито-
логія та гістологія", "Теорія еволюції", "Хронобіологія". 

Кандидатська дисертація (1985), докторська (1997). 
Напрям наукових інтересів зосереджений у вивченні гістофі-

зіології нейроімуноендокринних міжсистемних взаємодій у тва-
рин, зокрема в дослідженні співвідношення нейроендокринної 
та моноамінергічних систем гіпоталамуса в регуляції репродук-
тивного комплексу і функцій гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної 
та надниркової систем. 

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка, Київського 
медичного університету ім. О. Богомольця із захисту дисертацій 
зі спеціальності "цитологія і гістологія". 

Член редколегій фахових журналів "Фізіологія нейровегета-
тивних функцій" і "Фізика живого". Член Європейської асоціації 
порівняльної ендокринології та Міжнародної нейроедокринної 
федерації. 

Автор близько 250 наукових і науково-методичних робіт. 
Основні праці: Нейроендокринна регуляція сезонного циклу 

розмноження птахів : монографія. К., 1996. Посібник до лабора-
торних занять з курсу "Загальна цитологія та гістологія". К., 
2006. Ч. 1 (у співавт.). 

М. Е.  Дзержинський 
 

* * * 
 

Дзюб Григорій Костянтинович 
(17.04.1954, смт Олишівка Чернігівського 
району), доктор медичних наук, професор. 

Закінчив у 1978 факультет лікарської 
справи Київського медичного інституту. 
У Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка: із 1998 доцент, 
професор кафедри психодіагностики та 
клінічної психології. Одночасно працював 
заступником директора з наукової роботи 

Українського науково-дослідного інституту загальної та судо-
вої психіатрії, завідувач кафедри психіатрії та медичної психо-
логії Київського медичного університету. 
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Кандидатська дисертація (1986), докторська (1992). 
Напрями наукових досліджень: афектологія, психофармакологія. 
Громадська діяльність: президент Наукової спілки психіа-

трів (Україна); віце-президент Асоціації придунайських країн 
із психіатрії та суміжних дисциплін. Член Європейської асо-
ціації психіатрів. 

Автор 110 наукових праць, трьох монографій, одного довід-
ника, одного навчального посібника, трьох винаходів. 

Основні праці: Межприступные психические нарушения при не-
благоприятно протекающем циркулярном психозе // Обозрение пси-
хиатрии и медицинской психологии им. В. М. Бехтерева. 1991. № 4; 
New factors of psychic desadapdaptation under circumstandes of current 
social disturbanсes // European Psychiatry. Paris, 1994. Vol. 9. Suppl. 
156; Типология депрессий // Психологія здоров'я. К., 2004. № 1. 

 
* * * 

 
Діброва Олексій Тимофійович 

(12(25).11.1904, с. Тупичів, нині Городнян-
ського району – 21.01.1973, м. Київ, похова-
ний на Байковому цвинтарі), доктор геогра-
фічних наук, професор, економіко-географ. 

Закінчив у 1928 Київський кооператив-
ний інститут, 1932 аспірантуру Харківсько-
го науково-дослідного інституту географії 
і картографії зі спеціальності "економічна 
географія". Упродовж 1930–33 викладав у 

Харківському фінансовому інституті та Харківському інсти-
туті торгівлі. Працював 1933–34 доцентом Педагогічного ін-
ституту, Військово-політичної академії в Ленінграді. Викладач 
Київського кооперативного інституту впродовж 1934–41. У Ки-
ївському державному університеті: із 1934 доцент кафедри еко-
номічної географії, завідувач відділу економічної географії Нау-
ково-дослідного інституту географії (до 1937). За сумісництвом 
завідував кафедрою економічної географії Київського держав-
ного педагогічного інституту ім. М. О. Горького. 

Протягом 1944–47 працював у Київському державному уні-
верситеті ім. Т. Г. Шевченка на посаді директора Науково-
дослідного інституту географії. Завідував відділом методики 
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географії Науково-дослідного інституту педагогіки Міністерства 
освіти України. У 1944–56 обіймав посаду завідувача кафедри 
економічної географії Київського державного педагогічного 
інституту ім. М. О. Горького. Упродовж 1959–73 завідувач ка-
федри економічної та соціальної географії Київського універси-
тету. Читав лекції з економічної географії на економічному фа-
культеті та факультетах міжнародних відносин і журналістики 
Київського університету. Підготував 10 кандидатів наук. 

Кандидатська дисертація (1936), докторська (1959). 
Фахівець у галузі дослідження географії господарства Украї-

ни та її регіонів, економічне районування території України, 
методики викладання географії. 

Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. 
Основні праці: Географія Української РСР : підручник. К., 1954, 

1958, 1982; Географія Української РСР : підручник. К., 1952; Укра-
їнська РСР. К., 1954, Закарпатська область. К., 1952, 1967. 

Література: Географи Київського університету : довідник 
/ Я. Б. Олійник, С. Ю. Бортник, М. Д. Гродзинський та ін. К., 
2003; Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка ; за ред. 
Я. Б. Олійника. К., 2007; Географічний факультет у персоналіях 
/ Я. Б. Олійник, С. Ю. Бортник, М. Д. Гродзинський та ін. К., 2008. 

М. Д.  Пістун 
 

* * * 
 

Дмитренко Галина Володимирівна 
(14.10.1915, м. Ніжин – 25.09.1982, м. Київ), 
кандидат фізико-математичних наук, доцент. 

Закінчила у 1938 Київський політехніч-
ний інститут. Із 1952 старший викладач, 
доцент кафедри загальної фізики Київського 
державного університету імені Тараса Шев-
ченка, 1960–73 доцент, завідувач кафедри 
природничих дисциплін підготовчого факу-
льтету для іноземних громадян. Упродовж 

1973–75 консультант із методики викладання природничих дис-
циплін на підготовчому факультеті "Hermanos Pais" (Куба). 

Кандидатська дисертація (1953). 
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Напрями науково-методичної роботи: методика викладання 
фізики іноземним студентам на підготовчому факультеті. 

Нагороджена медалями: "За доблесну працю у Великій Віт-
чизняній війні 1941–1945 рр.", "За перемогу над Німеччиною у 
Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.", "Ветеран праці". 

Основні праці: Физика. Ч. 1. Механика. Ч. 2. Молекулярная 
физика и теплота : учеб. пособие. М., 1971; Физика. Ч. 4. Оптика 
и ядерная фізика : учеб. пособие. М., 1973, (у співавт.); Физика 
(начальный курс) : учеб. пособие. М., 1975 Ч. 3, 4 (заг. ред.); 
Физика : учеб. пособие. М., 1976. Ч. 1, 2 (у співавт.). 

Л. Д.  Шутенко 
 

* * * 
 

Домашенко Петро Степанович  
(26.06.1924, с. Максим, нині Козелецького 
району – 07.02.2010, м. Канів Черкаської 
області), історик, художник-аматор, еколог. 

Закінчив у 1959 Полтавський педаго- 
гічний інститут ім. В. Г. Короленка. Упро-
довж 1962–68 працював у лабораторії 
арахноентомології біологічного факульте-

ту Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 
1968–84 старший науковий співробітник, організатор і завіду-
вач музеєм Природи Канівського державного заповідника 
Київського університету. 

Під час будівництва Канівської ГЕС зібрав багатий палео-
нтологічний і археологічний матеріал, який став основою від-
повідних відділів музею Природи, відкритого у 1970. Згодом, 
за допомогою співробітників заповідника та кафедри універси-
тету, створив ботанічний, зоологічний і дендрологічний відді-
ли. Відповідно до тематики залів музею, мистецьки оформив їх 
настінними панно й розписами. Активно займався еколого-
просвітницькою роботою, мав десятки публікацій у періодич-
ній пресі та фахових виданнях. 

Учасник Другої світової війни. 
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Нагороджений: орденами Червоної зірки, Богдана Хмельни-
цького, Вітчизняної війни; медалями: "За перемогу над Німеч-
чиною у Великій Вітчизняній війні", "За взяття Берліна", 
"За визволення Праги", срібною медаллю ВДНГ СРСР. 

Література: Петро Степанович Домашенко: засновнику Му-
зею природи Канівського природного заповідника 80 років від 
дня народження // Заповідна справа в Україні. 2004. № 10(1–2). 

М. Г.  Чорний 
 

* * * 
 

Дробноход Микола Іванович (14.04.1940, 
с. Бурівка Городнянського району – 07.10.2013, 
м. Київ), доктор геолого-мінералогічних на-
ук, професор. Заслужений діяч науки і техні-
ки України (2008). Лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки (2004). 

Закінчив у 1962 геологічний факультет Ки-
ївського державного університету ім. Т. Г. Шев- 
ченка. Із 1965 працював у Київському уні-

верситеті на посадах: інженера, викладача, професора, завідува-
ча кафедри гідрогеології та інженерної геології геологічного 
факультету. 

Кандидатська дисертація (1968), докторська (1988). 
Напрям наукової діяльності: проблеми прогностичного моде-

лювання складних природно-техногенних систем України у зв'яз-
ку з оцінкою запасів підземних вод. У галузі гуманітарних наук: 
наукові праці з питань стійкого екологічно безпечного розвитку, 
екологічної освіти, реформування національної науки й освіти. 

Засновник АН ВШ України (1992), президент (1999–2003). 
Член спеціалізованої вченої ради Київського університету із 

захисту дисертацій. Член міжнародної Координаційної ради з 
питань українознавства. Академік АН ВШ України. Член прав-
ління Спілки викладачів вищої школи та науковців України; 
експерт Державної комісії України із запасів корисних копалин. 

У 1997 засновник і головний редактор наукового журналу 
"Освіта і управління". Із 2000 член Національної комісії з питань 
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сталого розвитку при Кабінеті Міністрів України. Із 2002 член 
Президії Української Всесвітньої Координаційної Ради. Із 2006 
радник Міністра освіти і науки України. У 2008 член науково-
експертної колегії з питань соціально-економічного розвитку 
при Кабінеті Міністрів України. 

Нагороджений Академічними нагородами – орденами: "Яро-
слава Мудрого", "Володимира Святого", "Академічних пальм" 
(урядова нагорода Франції). Відмінник освіти України (1993). 
Відзнака МОН України "Петро Могила". 

Автор понад 250 наукових праць, 10 монографій, чотирьох 
підручників, восьми навчально-методичних посібників. 

Основні праці: Оценка запасов подземных вод : учебник. 
К., 1989; Водообмін у гідрогеологічних структурах України : 
монографія. К. 1989; Стійкий екологічно-безпечний розвиток 
і Україна : навч. посіб. К., 2002; Оцінка запасів підземних вод 
: підручник. К., 2008. 

Література: Нариси з історії геологічних досліджень у 
Київському університеті ; за ред. В. Г. Молявка, О. В. Зінче-
нка. К., 1999. 

М. І .  Дробноход 
 

* * * 
 

Дрозд Ірина Кузьмівна (31.08.1968, 
м. Ніжин), доктор економічних наук, профе-
сор. Економіст, бухгалтер та аудитор. 

Закінчила у 1988 економічний факультет 
Дніпропетровського сільськогосподарсько-
го інституту, 2004 докторантуру Київсько- 
го національного університету імені Тара-
са Шевченка. У 1990–2001 працювала асис-
тентом, доцентом кафедри аудиту та аналізу 

господарської діяльності Кіровоградського державного техніч-
ного університету. 2000 р. отримала вчене звання доцента ка-
федри аудиту та аналізу господарської діяльності. Із 2007 про-
фесор кафедри обліку та аудиту економічного факультету 
Київського університету. 
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Кандидатська дисертація (1997), докторська (2006). 
Основні напрями наукових досліджень: питання становлення 

системи фінансового контролю в Україні, зокрема методики 
державного фінансового аудиту, етичного кодексу аудиторів, 
концептуальних питань побудови фінансової звітності. 

Поряд із науковою та викладацькою діяльністю з 1995 займа-
ється практичною роботою у сфері незалежного аудиту, спочат-
ку як аудитор, згодом як директор аудиторського підприємства. 
Із 2003 сертифікований аудитор України. 

Автор понад 60 наукових праць, у тому числі однієї моно-
графії, навчальних посібників. 

Основні праці: Контроль економічних систем: монографія. 
К., 2004. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. К., 2007 
(у співавт.). Державний аудит : навч. посіб. К., 2008; Концепції 
обліку і контролю фінансових результатів : монографія. К., 2009 
(у співавт.). 

В. Г.  Швець 
 

* * * 
 

Дубовик Микола Васильович 
(20.03.1903, с. Дідівці, нині Прилуцького 
району – загинув на фронті у вересні 
1941), директор Ботанічного саду ім. акад. 
О. В. Фоміна. 

Закінчив у 1931 біологічний факультет 
Київського інституту професійної освіти. 
1935–41 заступник директора, 1941 дирек-
тор Ботанічного саду Київського державно-

го університету ім. Т. Г. Шевченка. 
Сфера наукових досліджень: ботаніка, дендрологія, озеле-

нення, інтродукція та акліматизація. 
Виконав проект дендрарію ботсаду Академії наук, підготу-

вав характеристику деревних насаджень Києва, Донецька, 
Кривого Рогу й інших міст. 
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Основні праці: Київський ботанічний сад ім. акад. О. В. Фо- 
міна. К., 1938; Деревна рослинність Труханова острова // Жур-
нал Інституту ботаніки. К., 1935. № 3; Жизнь растений на ули-
цах города. Сб. Озеленение городов. К., 1941. 

Література: Білокінь І. П. Ботанічний сад ім. акад. О. В. Фо- 
міна. Путівник-довідник. К., 1970; Білокінь І. П., Топчієва Н. В. 
М. В. Дубовик. Ботанічні сади вузів УРСР – науці і народному 
господарству. К., 1974. 

 
* * * 

 
Дядиченко Вадим Архипович 

(17(30).05.1909, м. Чернігів – 24.08.1973, 
м. Київ, похований на Байковому кладови-
щі), доктор історичних наук, професор. 

Закінчив у 1929 соціально-економічний 
відділ Чернігівського інституту соціального 
виховання. Доцент 1929–35 Миколаївського 
педагогічного інституту, 1935–36 асистент 
Інституту історії Всеукраїнської асоціації 

марксистсько-ленінських інститутів, 1938–40 молодший науко-
вий співробітник, 1940–44 старший науковий співробітник Ін-
ституту історії АН УРСР; 1948–55 в. о. завідуючого відділом), із 
1961 завідуючий відділом історії феодалізму. Із 1935 за суміс-
ництвом працював доцентом, із 1962 професором Київського 
університету. Читав курси: "Джерелознавство історії Українсь-
кої РСР", "Українська історіографія" та спецкурс "Визвольна 
війна 1648–1654 рр. і воз'єднання України з Росією". 

Кандидатська дисертація (1940), докторська (1960). 
Дослідник проблем історії Лівобережної України XVII–

XVIII ст. 
Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, 

медалями. 
Автор близько 100 праць з історії України, історіографії, па-

леографії й інших спеціальних історичних дисциплін. 
Основні праці: Боротьба українського народу за воз'єднання 

України з Росією. К., 1954; Семен Палій. Уфа, 1942; Нариси су-
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спільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVII – 
початку XVIII ст. К., 1959; Розвиток історичної науки в Україн-
ській РСР. К., 1970; Полтавська битва. К., 1962; Нариси з історії 
СРСР (Епоха феодалізму). К., 1971; Історія Української РСР: 
підручник для 7–8-х класів. К., 1976; Допоміжні історичні дис-
ципліни. К., 1963 (у співавт.). 

Література: Енциклопедія українознавства. 1955. Т. 2; Учені 
вузів УРСР. К., 1968; Радянська енциклопедія історії України. 
К., 1970. Т. 2; Вчені Інституту історії України. Біобібліографіч-
ний довідник. Серія українські історики. К., 1998. Вип. 1. 

Архіви: Архів КНУТШ. 1973. Спр. 28-пвс. 
Г.  В.  Стрельський 

 
* * * 

 
Енольський (Єнольський) Зелік Афро-

їмович (23.03.1902, м. Глухів Чернігівської 
губернії, нині Сумської області – місце, дата 
і рік смерті не встановлено), кандидат істо-
ричних наук, професор. 

Закінчив у 1917 гімназію в м. Глухові, 
1931 Всеукраїнську асоціацію марксистсь-
ко-ленінських інститутів в м. Харкові. Про-
тягом 1931–56 викладав історію у вищих 
навчальних закладах (Харків, Кривий Ріг, 

Дніпропетровськ, Київ), завідувач кафедри нової історії, декан 
історичного факультету, заступник директора з навчальної та 
наукової роботи Київського педагогічного інституту (1936–41), 
1946–56 завідувач кафедри нової історії Київського педагогічно-
го інституту. Доцент із 1947. У Київському державному універ-
ситеті ім. Т. Г. Шевченка: 1956–64 доцент), 1968 в. о. професора, 
1964–71 професор кафедри нової та новітньої історії історично-
го факультету, 1971–72 професор кафедри історії Азії, Африки 
та Латинської Америки. На історичному факультеті читав зага-
льні курси нової історії країн Азії та Африки (період 1642–
1918), спеціальні курси "Історія сходознавства в Росії: китає-
знавство, індологія, арабістика", "Розпад колоніальної системи 
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імперіалізму", "Рушійні сили національно-визвольного руху 
народів Африки". Науковий керівник наукового студентського 
гуртка нової, новітньої історії та міжнародних відносин. 

Кандидатська дисертація (1948). 
Сфера наукових інтересів: дослідження з нової історії наро-

дів Азії та Африки. 
Учасник Другої світової війни. 
Нагороджений: орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни 

ІІ ступеня; медаллю "Відмінник народної освіти" (1947). 
Автор близько 40 наукових праць: трьох навчальних посіб-

ників, 10 статей до УРЕ. 
Основні праці: Історія країн зарубіжного Сходу. 1870–1918. 

К., 1965; Вивчення нової історії країн зарубіжного Сходу і Аф-
рики. К., 1965. 

Архіви: Архів КНУТШ. 1972. Спр. 70-пвс; Архів Ради вете-
ранів КНУТШ. Анкета Енольського З. А. 

О. П.  Машевський,  О.  Г.  Таран 
 

* * * 
 

Євтушевський Володимир Андрійович 
(21.01.1952, м. Прилуки), доктор економіч-
них наук, професор. 

Закінчив у 1977 економічний факуль-
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. Упродовж 1977–81 аси-
стент кафедри політичної економії у 
"Львівській політехніці". У 1981–97 аспі-
рант, асистент, доцент, доктор економічних 

наук (1997), професор (2001) економічного факультету Київсь-
кого університету, завідувач кафедри менеджменту інновацій-
ної та інвестиційної діяльності. 

Кандидатська дисертація (1984), докторська (1997). 
Викладає дисципліни: "Корпоративне управління", "Ме-

тодологія наукових досліджень", "Сучасні теорії організації 
та управління". 
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Наукові інтереси: еколого-економічні проблеми в трансфор-
маційних економіках, корпоративне управління, проблеми рест-
руктуризації підприємств, антикризове управління. 

Автор понад 160 наукових праць. 
Основні праці: Використання і відтворення еколого-

економічного потенціалу України в умовах формування рин-
кових відносин : монографія. К., 1995; Навчально-методичний 
комплекс зі спецкурсу "Сучасні теорії оранізації та управлін-
ня". К., 2002; Основи корпоративного управління : навч. по-
сіб. К., 2002; Корпоративне управління : підручник. К., 2006; 
Управління інноваціями в сучасній організації : колективна 
монографія. К., 2006; Стратегія корпоративного управління. 
К., 2007 (у співавт.). 

О. І .  Жилінська 
 

* * * 
 

Журавель Олександр Федорович 
(07.04.1926, смт Короп – 22.11.2016), гене-
рал-майор. 

Закінчив у 1961 військовий факультет 
при Московському фінансовому інституті. 
Із 1943 на військовій службі. Учасник 
бойових дій Другої світової війни, інвалід 
ІІ групи. Воював у складі Білоруського, 

Далекосхідного фронтів. Брав участь у форсуванні Західного 
Бугу, визволенні Польщі. Із 1948 проходив службу в Пхеньяні й 
інших містах Північної Кореї. 1952–87 служба на офіцерських 
посадах Далекосхідного, Прикарпатського, Сибірського, Київ-
ського Військового округу. 1987–95 працював в органах війсь-
кового управління та Міністерстві фінансів України на керівних 
посадах. 1993–94 головний спеціаліст управління з фінансуван-
ня силових структур. 

У Київському національному університеті імені Тараса Шев-
ченка: 1995–98 доцент відділення військової підготовки, 1998–
2002 доцент факультету військово-фінансової підготовки Війсь-
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кового інституту. Викладав навчальні дисципліни "Організація 
фінансового забезпечення військ", "Фінанси Збройних сил" для 
слухачів і курсантів спеціальності "Фінанси". 

Основні напрями наукової й педагогічної діяльності: еконо-
міка та фінансове забезпечення військ. 

Брав активну участь у роботі Ради ветеранів війни і праці 
Київського університету, Голосіївського району м. Києва, 
спілки учасників бойових дій, інших громадських і ветеран-
ських організаціях. 

Нагороджений: орденами Червоної Зірки (1956), Вітчизняної 
війни І ступеня (1985), "За службу Батьківщині у Збройних Си-
лах СРСР" (1983), "За мужність" (1999); 18 медалями, зокрема 
"За бойові заслуги" (1945, 1987). 

Автор 8 наукових праць. 
 

* * * 
 

Забіяка Іван Михайлович (07.10.1953, 
с. Ярошівка Роменського району Сумської 
області, нині с. Українське Талалаївського 
району), кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник, журналіст. 

1971–73 служив у війську. Закінчив у 
1978 українське відділення філологічного 
факультету Ніжинського державного педа-
гогічного інституту ім. М. В. Гоголя (нині – 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). Пра-
цював 1978–81 вчителем середньої школи № 100 м. Києва, 
1981–83 інженером у конструкторському бюро об'єднання "Ок-
тава", 1983–86 редактором у видавництві "Радянська школа", 
1986–91 в апараті Спілки письменників України, 1991–2000 ар-
хеографом, старшим науковим співробітник, завідувачем відді-
лу в Інституті української археографії та джерелознавства ім. 
М. С. Грушевського НАН України. У Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка 1992–93 асистент кафедри 
української філології філологічного факультету за сумісництвом. 
Викладав українську мову та літературу на різних факультетах. 
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2001–11 старший науковий співробітник, 2011–15 доцент Інститу-
ту журналістики. Викладав "Історію української журналістики", 
"Основи наукових досліджень", "Основи журналістської майс-
терності", "Метидологію досліджень соціальних комунікаці", 
"Архівознавство та документознавство", "Комунікаційні техно-
логії в мас-медіа" в Інституті журналістики. 

Кандидатська дисертація (1998), вчене звання старшого нау-
кового співробітника (2003), доктор філософії Ph.D (2004). 

Наукові інтереси: історія української журналістики, вивчення 
та дослідження української журналістики в особах, питання 
української мови, історичне краєзнавство. 

Започаткував "Наукові читання Інституту журналістики" 
(підготував і видав 19 випусків), "Біобібліографію Інституту 
журналістики" (підготував і видав 2 випуски), "Літературно-
краєзнавчий альманах "Вітряк"" (підготував і видав п'ять випус-
ків), "Бібліотека альманаху "Вітряк"" (підготував і видав шість 
випусків). Обґрунтував нову галузь у мовознавстві – космолінг-
вістику (про космічне походження мови). Розробив нову пері-
одизацію розвитку людства, в основу якої покладено не соці-
ально-економічний принцип, а технологію збереження та 
передавання інформації. Один із громадських ініціаторів ство-
рення електронних страхових копій періодичних, рідкісних ви-
дань та архівних документів. 

Член вченої ради Інституту журналістики (2002–11), держав-
ної комісії з відродження історичної пам'яті при Президентові 
України (2007–10). 

Член Чернігівського земляцтва в м. Київ. Він особисто під-
готував і видав п'ять випусків альманаху "Вітряк", присвяче-
ного Талалаївському району, сім випусків бібліотеки альма-
наху "Вітряк", встановлено три меморіальні дошки (В. Гор- 
ленкові, І. Кавалерідзе, першій літописні згадці с. Ярошівка), 
подаровано комп'ютер Талалаївській, сканер Прилуцькій біб-
ліотекам, відкрито Шевченківську світлицю в Українській 
ЗОШ Талалаївського району, зробив благодійний внесок 
2 тис. грн для будівництва меморіального комплексу афган-
цям і чорнобильцям у смт Талалаївка, встановив знак на мо-
гилі В. Горленка й багато іншого. 
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Нагороджений знаком МОН України "За наукові досягнення" 
(2007), Почесними грамотами Чернігівської обласної ради та 
ОДА (2006, 2009) і Президії та Центрального комітету профспі-
лки працівників НАН України (2009), лауреат Чернігівської 
обласної премії імені Михайла Коцюбинського (2013), Золота 
медаль української журналістики НСЖУ (2013). 

Автор двох монографій, одного практичного посібника, 
понад 70 збірників, словників, покажчиків, альманахів, понад 
50 наукових публікацій. 

Основні праці: Епістолярна спадщина Василя Горленка : мо-
нографія. К., 2002, 2013; Тарас Шевченко очима журналістів. К., 
2015 (у співавт.); Україна (Париж). Покажчик. К., 2000; Російсь-
ко-український і українсько-російський словник для школяра. 
А–Я. Фразеологізми. К., 2002; Вісн. Київ. ун-ту. Серія : Журна-
лістика. Покажчик змісту. 1993–2002. К., 2003 (у співавт.); Фра-
зеологічний словник школяра. К., 2007 (у співавт.); Світ фразео-
логізмів (у співавт.). К., 2012; Літературно-краєзнавчий 
альманах Талалаївщини "Вітряк". Вип. 1–5 (К., 2001, 2006, 2007, 
2008) (Автор-упоряд.); Закон мови або її космолінгвістичні осо-
бливості // Слово Просвіти. 2007, 12–18 квітня, № 15; Духовний 
і технічний аспекти зберігання інформації: втрати і набутки 
// Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу : 
навч.-метод. посіб. К., 2007; Інформація, форми її фіксації, 
збереження і передачі як визначник періодизації розвитку суспі-
льства // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимо-
действия в современном социокультурном пространстве [Элект-
ронный ресурс] : сборник статей. Могилев, 2016. 

Література: Дзюба І. З криниці літ. К., 2001. Т. 2; Тимошик М. 
Українська журналістика у Франції: історія і сучасність // Журналі-
стика. Науковий збірник. К., 2002. Вип. 1; Ротач П. Полтавська 
Шевченкіана. Полтава, 2005. Кн. 1; Калібаба Д. Відомі діячі куль-
тури, науки, політики Придесення. Чернігів, 1995; Кононенко Д. 
Сягаючи духовних глибин. По сторінках альманаху "Вітряк" 2007. 
№ 4 // Кримська світлиця. 2008. 15 лютого, № 7; Мамалига А. Тво-
рчий неспокій: від учителя до науковця // Комунікативно-мовні 
процеси в сучасному медіапросторі: За матеріалами ХІІІ Міжнаро-
дної науково-практичної конференції з проблем функціонування 
і розвитку української мови. К., 2008; Усатенко Т. "Вітряки" Іва-
на Забіяки // Отчий поріг. К., 2009. – Число 11. 
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Заєць Олена Іванівна (19.09.1974, м. Чер- 
нігів), кандидат юридичних наук, доцент. 

Закінчила у 1996 юридичний факультет 
Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка. Із 1997 асистент, із 
2002 доцент кафедри трудового, земельного 
і екологічного права юридичного факу- 
льтету Київського університету. Викладає 
курси з земельного та екологічного права, 

спеціальні курси: "Правове забезпечення земельної реформи 
і приватизації земель", "Земельний процес", "Земельні оренд-
ні правовідносини", "Юридичний захист земельних прав фі-
зичних та юридичних осіб". 

Кандидатська дисертація (1999). 
Основні напрями наукової діяльності: екологічне та земельне 

право, правове забезпечення земельної реформи й ін. 
Член робочої групи з розробки проекту Закону України 

"Про приватизацію земель". 
Автор більше 55 наукових і науково-методичних публікацій, 

науково-експертних висновків. 
Основні праці: Екологія і закон. Екологічне законодавство 

України : у 2-х кн. К., 1997 (у співавт.); Правові аспекти земель-
ної реформи в Україні. К., 2006. 

Література: Момент істини. Літопис кафедри трудового, 
земельного і екологічного права. К., 2007. 

Т.  Г.  Ковальчук 
 

* * * 
 

Захаренко Микола Іванович 
(26.09.1954, с. Новобиків Бобровицького 
району), доктор фізико-математичних наук, 
доцент, фізик. 

Закінчив у 1977 фізичний факультет, 
1980 аспірантуру зі спеціальності "фізика 
твердого тіла" Київського державного уні-
верситету ім. Т. Г. Шевченка. У 2005 закін-
чив докторантуру кафедри фізики металів 

університету. У Київському університеті працює з 1978 на ка-
федрі фізики металів фізичного факультету: 1977–79 інженер, 
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1979–87 молодший науковий співробітник Науково-дослідної 
частини, асистент, 1988–2002 доцент. Наукове звання доцента 
отримав у 1990. Читає курси: "Електронна структура та власти-
вості твердих тіл", "Фізика магнітних матеріалів", "Дифракційні 
методи дослідження твердого тіла", "Рентгенографія матеріа-
лів", "Загальна фізика". Підготував трьох кандидатів фізико-
математичних наук. 

Кандидатська дисертація (1983), докторська (2009). 
Сфера наукових інтересів: вивчення природи хімічного 

зв'язку в металах і взаємозв'язку між особливостями міжато-
мної взаємодії у металевих сплавах і магнітними характерис-
тиками атомів компонентів; дослідження кореляцій між маг-
нітними властивостями й особливостями атомної структури 
інтерметалічних сполук і металевих сплавів на основі перехі-
дних елементів; дослідження в галузі фізики невпорядкова-
них систем стосовно електронної структури аморфних ме- 
талевих сплавів і факторів, що визначають інтервали темпе-
ратурно-часової стабільності їх атомної структури та експлу-
атаційних властивостей, зокрема за умов дії ряду зовнішніх 
чинників; дослідження наноструктурних металевих матеріа-
лів і покрить. 

Соросівський доцент. 
Автор понад 150 наукових праць, двох монографій, одного 

навчального посібника, трьох методичних посібників. 
Основні праці: Магнетизм аморфних і нанокристалічних сис-

тем К., 2003 (у співавт.). 
 

* * * 
 

Зуб Віра Яківна (09.07.1953, м. Прилу-
ки), кандидат хімічних наук, доцент. 

Закінчила у 1975 хімічний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка, у 1979 аспірантуру 
Інституту загальної та неорганічної хімії 
ім. В. І. Вернадського АН УРСР. Із 1979 
інженер, науковий співробітник, старший 
науковий співробітник Інституту загальної 
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та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського АН УРСР. У Київсь-
кому національному університеті імені Тараса Шевченка пра-
цює з 1994 доцентом кафедри неорганічної хімії. Присвоєно 
вчене звання старшого наукового співробітника у 1991, доцента 
у 1996. Викладає спецкурси "Координаційна хімія", "Спектро-
скопія неорганічних сполук", "ЕПР спектроскопія", "Методи 
синтезу та ідентифікації координаційних сполук". 

Кандидатська дисертація (1986). 
Сфера наукової діяльності: синтез координаційних сполук, 

їх використання для одержання нових матеріалів; спектроскопія 
ЕПР неорганічних і координаційних сполук. 

Автор понад 100 наукових праць. 
Основні праці: Координаційна хімія : практикум. К., 2002 

(у співавт.); Експериментальні методи в координаційній хімії. 
К., 2008 (у співавт.). 

 
* * * 

 
Зуй Віктор Дмитрович (28.11.1925 

с. Орлівці Новгород-Сіверського району), 
кандидат біологічних наук, доцент. 

У 1950 закінчив біологічний факультет, у 
1953 аспірантуру Київського державного 
університету ім. Т. Г. Шевченка. Упродовж 
1953–59 асистент кафедри зоології і дарвіні-
зму Білоцерківського сільськогосподарсько-

го інституту. Працював фаховим редактором у видавництві "Ра-
дянська школа". 1963–93 асистент і доцент кафедри генетики 
біологічного факультету Київського університету. Читав курси 
"Генетика тварин", "Імуногенетика", "Біометрія", "Генетика по-
пуляції" й ін. 

Кандидатська дисертація (1957) на звання кандидата сільсь-
когосподарських наук; кандидатська (1971) на звання кандидата 
біологічних наук. 

Учасник бойових дій: служив рядовим снайпером 111-го 
полку 55-ї стрілецької дивізії. 
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Нагороджений орденом Вітчизняної війни І ступеня, орденом 
"За мужність" ІІІ ступеня; медалями. 

Автор 60 наукових праць, посібників для вищої школи 
і середньої школи. Переклав українською мовою твори 
П. І. Прокоповича. 

Основні праці: Исследование антимутагенного действия 
лиофилизатов из цветков некоторых растений. Генетические 
последствия загрязнения окружающей среды мутагенными 
факторами. М. ; Самарканд, 1990 (у співавт.); Козилівка й 
Орлівка, Холми та Корюківка – перлини Сіверського краю. 
К., 2013 (у співавт.). 

 
* * * 

 
Іванішев Микола Дмитрович 

(05(17).11.1811, м. Київ – 14(26).10.1874, 
м. Київ, похований на цвинтарі Флорівсь-
кого жіночого монастиря), доктор юриди-
чних наук. Заслужений ординарний профе-
сор. Ректор Імператорського університету 
св. Володимира. Почесний член Університе-
ту св. Володимира. 

Закінчив у 1835 філософcько-юридичний 
факультет Головного педагогічного інституту. Як професор 
стипендіат відряджений до Берліна у 1836. У 1838 призначений 
ад'юнктом на юридичному факультеті Імператорського універ-
ситету св. Володимира, пізніше призначений на допомогу рек-
тору К. Неволіну для викладання російських державних законів. 
Із 1840 екстраординарний професор по кафедрі законів держав-
ного благоустрою. Із 1864 заслужений ординарний професор. 

Перебував на посадах декана юридичного факультету, 1862–65 
ректора Університету св. Володимира. Перший виборний рек-
тор університету, за часів його ректорства був прийнятий но-
вий загальноросійський університетський Статут 1863. Ви-
кладав закони державного благоустрою, які перейменовані за 
Статутом 1863 у поліцейське право, і тимчасово читав загаль-
нонародне правознавство. 
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Докторська дисертація (1840). 
Засновник Київської історико-юридичної школи. Дійсний 

статський радник. Почесний член Імператорського університету 
св. Володимира. 

Член Комісії для розбирання стародавніх актів, Імператорсь-
кого російського географічного товариства, Віленської археог-
рафічної комісії. 

Нагороджений: орденами св. Анни ІІІ ступеня, св. Анни ІІ сту-
пеня, св. Анни І ступеня з імператорською короною, св. Володи-
мира ІІІ ступеня; медаль "В пам'ять війни 1853–56 рр.". 

Основні праці: Давнє право чехів. 1847; Твори. К., 1876. 
Література: Ректори Київського університету. 1834–2006 

/ В. В. Скопенко, В. А. Короткий, Т. В. Табенська та ін. К., 2006; 
Гриценко І. С. М. Д. Іванішев – засновник історико-правової 
школи Університету Святого Володимира // Вісн. Київ. нац. ун-
ту імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2000. Вип. 40. 

Батьки родом із Чернігівської губернії. Батько Іванишева 
отримав герб шляхтичів Іваницьких і був записаний у дво-
рянську книгу Чернігівської губернії. 

О. М. Ковальчук 
 

* * * 
 

Ігнатенко Ганна Георгіївна (11.11.1924, 
м. Прилуки – 16.02.2008, м. Київ, похована 
на Звіринецькому кладовищі біля могили 
матері), кандидат філологічних наук, до-
цент, письменниця, літературознавець, пе-
рекладач (із білоруської), педагог, член На-
ціональної спілки письменників України. 

Народилася в родині службовців (ба-
тько – бухгалтер, мати – вчителька). Ди-

тинство пройшло на Кустівцях. Перший її вірш був надруко-
ваний в обласній газеті "Деснянська правда", коли вона на-
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вчалася в 5 класі. У 1940, закінчивши Прилуцьку СШ № 4, 
вступила на філологічний факультет Київського державного 
університету ім. Т. Г. Шевченка. 

У період Другої світової війни добровільно пішла до армії – 
із 1941 до 1943 виступала перед бійцями як солістка ансамблю 
пісні й танцю 180-ї стрілецької дивізії (від 7.11.1943 отримала 
назву "Київської"). 

Освіту в Київському університеті завершила в 1944–47, вод-
ночас навчалася в консерваторії. Перші твори письменниці по-
чали друкуватися в 1948. 

Після закінчення університету працювала в Українському 
радіокомітеті на посаді редактора літературно-драматичного 
мовлення, із 1949 до 1962 у видавництвах "Молодь", Держліт-
видав, журналі "Дніпро". 

Кандидатська дисертація (1956). 
У 1962–69 працювала викладачем Київського університету. 

Згодом до 1982 викладала курс літератури народів СРСР у Київ-
ському державному інституті культури ім. О. Корнійчука, відто-
ді на творчій роботі. 

Нагороджена орденами Вітчизняної війни II ступеня (1992), 
"За мужність" (1999); медалями. 

Основні праці: Поезія Аркадія Куляшова. К., 1962; Студенти: 
повісті. К., 1972; Іскри вогню великого. К., 1975; Кіндрат Рилєєв 
: біографічна повість. К., 1979; На дні мого серця : повісті, нове-
ли, образки. К., 1984; Володимир Короленко : біографічна по-
вість. К., 1986; А вода по каменю: поезії. К., 1994; І що снилось-
говорилось. К., 1999; Високий замок: поезії. К., 1999; На дні 
мого серця: вибране. К., 2003; У пісню душу переллю…: поезії 
1985–2005 рр. К., 2007; Сполохи літ: вибране. К., 2009; Без стра-
ху і догани [спогади про М. Лукаша] // Наш Лукаш: спогади : 
у 2-х книгах. К., 2009. Кн. 1. 

Література: Заславський І. Іскри вогню // Літературна Укра-
їна. 18.05.1976; Клочко О. Іскри вогню великого // Правда При-
луччини. 1976. 11 травня; Капустин В. [рецензія на кн.: Кіндрат 
Рилєєв : біографічна повість. К., 1979] // Звезда. 1980. № 7; Жар-
кевич Н. Кіндрат Рилєєв : біографічна повість // Рад. літ-во. 
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1980. № 11; Заброварний С. Провісник правди і свободи // Наша 
культура. 1983. серп.; Власенко А. Поклик пам'яті // Правда 
Прилуччини. 1985. 20 січня; Коновалов Д. Щоб не помили-
тись… // Літературна Україна. 15.08.1985; Матвієнко А. Що по-
відало серце. [рецензія на книгу: Г. Ігнатенко: На дні мого сер-
ця: вибране. К., 2003] // Шлях перемоги. 28.04.2004; Клочко О. 
Три зустрічі // Скарбниця (газета Прилуцького музею). 2005. 
Вересень; Лазоренко Т. Спогади і думи. Уроки історії соціаліз-
му. К., 2006; Путь А. Пам'яті Миколи Лукаша // Наш Лукаш: 
спогади : у 2-х книгах. К., 2009. Кн. 1; Матвієнко А. Вона спо-
лохала літа, щоб не боялись ми [рецензія на книгу: Г. Ігна- 
тенко: Сполохи літ (вибране). К., 2009] // Українське слово. 
7–13.04.2010. № 14; Рух опору в Україні: 1960–1990. Енцикло-
педичний довідник. К., 2012. 

І .  М.  Забіяка 
 

* * * 
 

Ільїн Іван Григорович (1907, м. Ічня 
Борзнянського повіту – 1973, м. Київ), кан-
дидат фізико-математичних наук, доцент. 

Закінчив Київський інститут народної 
освіти у 1929. Із 1936 розпочав свою дія-
льність в Київському університеті як асис-
тент професора Б. Я. Букрєєва, а потім як 
заступник декана механіко-математичного 
факультету. 

Кандидатська дисертація (1950). 
Основний напрям наукової діяльності: лінійчата геометрія, 

теорія нескінченно малих згинань. 
Учасник Другої світової війни. 
Основні праці: Аналітична геометрія (у співавт.). К., 1973. 
Література: Механіко-математичному факультету – 60 ; 

за ред. М. О. Перестюка. К., 2000. 
В. В.  Кириченко 

 

* * * 
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Казанцев Анатолій Михайлович 
(21.02.1951, с. Ладан Прилуцького району), 
кандидат фізико-математичних наук. 

Закінчив у 1976 фізичний факультет Київсь-
кого державного університету ім. Т. Г. Шевче-
нка. Працює в Астрономічній обсерваторії уні-
верситету з 1976: інженер, молодший науковий 
співробітник, науковий співробітник, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу. 

Кандидатська дисертація (1986). 
Основний напрям наукових досліджень: динаміка та еволюція 

орбіт малих тіл Сонячної системи. Опублікував ряд робіт, направ-
лених на з'ясування походження люків і скупчень у поясі астерої-
дів. Запропонував простий метод чисельного інтегрування рівнянь 
руху тіл Сонячної системи у прямокутних координатах. 

Член комісії з фізики та астрономії Методичної ради середньої 
школи МОН України (з 2002). Автор програми з вивчення астро-
номії у фізико-математичних класах середньої школи (2001) і спів-
автор аналогічної програми для 12-річної школи (2008). 

Автор понад 100 наукових праць. 
Основні праці: Объяснение распределений короткопериоди-

ческих комет по угловым элементам орбит // Астрон. журн. 
1984. 61. № 4 (у співавт.); A Simple Method for Numerical 
Calculations of the Evolution of Orbits of Near-Earth Asteroids 
// Solar System Research. 2002. V. 36. Issue 1; Migration velocities 
of asteroids from MBA to NEA's and Centaurs // Romanian Astr. 
J. V. 15, Suppl. 2005; Збірник різнорівневих завдань для прове-
дення державної підсумкової атестації з астрономії (Рекомендо-
вано МОН України) // 2008. Харків. "Гімназія" (у співавт.); 
Orbital structure of the Kuiper belt and its contribution in the near-
Earth asteroid and meteor population // Kinematics and Physics of 
Celestial Bodies. Vol. 26. Issue 5; Searching for the Source of Short-
Period Comet Nuclei: The Direction of the Spatial Migration of 
Comets // Kinematics and Physics of Celestial Bodies. 2012. Vol. 28. 
No. 6; Searching for the Source of Short-Period Comet Nuclei: 
Choosing between Different Asteroid Groups // Kinematics and 
Physics of Celestial Bodies. 2014. Vol. 30. No. 1. 

Ю. Г.  Тарануха 
 

* * * 
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Капшивий Олексій Олексійович 
(01.05.1935, м. Мена – 30.06.1996, м. Київ), 
доктор фізико-математичних наук, професор. 

Закінчив у 1958 механіко-математичний 
факультет і 1961 аспірантуру Київського 
державного університету ім. Т. Г. Шевченка. 
У Київському університеті працював із 1961: 
старшим викладачем, доцентом кафедри 
обчислювальної математики, із 1974 доцент, 
згодом професор кафедри математичної фі-

зики. Завідувач кафедри математичної фізики (1995–96). Читав 
курси лекцій із рівнянь математичної фізики, методів наближених 
обчислень, крайових задач теорії аналітичних та узагальнених ана-
літичних функцій, обчислювальних методів розв'язання диферен-
ційних рівнянь. Підготував вісім кандидатів наук. 

Кандидатська дисертація (1964); докторська (1990). 
Сфера наукової діяльності: теорія p-аналітичних і (p,q)-

аналітичних функцій, її застосування в осесиметричній теорії 
пружності. 

Автор понад 100 наукових праць. 
Література: Механіко-математичному факультету – 60 ; 

за ред. М. О. Перестюка. К., 2000. 
В. Г.  Самойленко,  Г.  В.  Верьовкіна  

 
* * * 

 
Караченцева Валентина Юхимівна 

(14.07.1940, м. Чернігів), доктор фізико-
математичних наук. Заслужений діяч науки 
і техніки України (2015). 

Закінчила у 1962 фізичний факультет Київ-
ського державного університету ім. Т. Г. Шев-
ченка. Працювала в Київському університеті 
впродовж 1962–64, 1967–71, 1988–2002. 

Кандидатська дисертація (1996). 
Основні напрями наукової діяльності: 

позагалактична астрономія та спостережна космологія. 
На І-му Паломарському огляді неба відкрила близько 300 кар-

ликових галактик низької поверхневої яскравості та показала, що 
їхній розподіл на небі відслідковує розподіл яскравих галактик. 
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Загалом, спільно з І. Д. Караченцевим, відкрила понад 500 слабких 
та екстремально слабких карликових галактик, більшість із яких 
потім досліджувалися за допомогою світових потужних оптичних 
і радіотелескопів, а також на космічному телескопі Хаббла. 

Автор каталогу ізольованих галактик, на базі якого оцінила 
відносну кількість просторово ізольованих галактик менше ніж 
3 %, яка підтверджується сучасною картиною походження вели-
комасштабного розподілу галактик. На базі сучасних оптичних 
та ІЧ оглядів неба створила (зі співавторами) каталоги карлико-
вих галактик низької поверхневої яскравості, потрійних систем 
галактик, тонких спіральних галактик, що спостерігаються з 
ребра. Останній каталог використовується для вивчення вели-
комасштабних космічних течій. 

Протягом 25 років займалася редакційно-видавничою діяль-
ністю в астрономічних виданнях "Астрофизика", "Проблемы 
космической физики", "Сообщения САО". 

Член Європейського астрономічного товариства, Міжнарод-
ного астрономічного союзу, із 2004 член оргкомітету комісії 
28 "Галактики" Міжнародного астрономічного союзу. 

Лауреат премії ім. Є. П. Федорова НАН України (2001). 
Автор і співавтор більш ніж 170 наукових праць. 
Основні праці: Каталог изолированных галактик. Сообщ. САО, 

1973. Т. 8; A Catalogue of low surface brightness dwarf galaxies. 
Comm. Spec. Astrophys. Obs., V. 57. 1988 (у співавт.); Southern 
Isolated galaxy triplets. A Reports, V. 44, 501. 2000 (у співавт.); 
Flat Galaxy Catalogue. Astron. Nachr. V. 314, 97. 1993 (у співавт.). 

 

Ю.  М. Кудря 
 

* * * 
 

Карпеко Олександр Олександрович 
стаття (03(16).11.1891, м. Кролевець Чер-
нігівської губернії, нині Сумської об- 
ласті – 1969, Чернігівщина). Педагог, уче-
ний, державний діяч. 

У 1910–14 навчався на відділенні кла- 
сичної філології Ніжинського історико-
філологічного інституту. Викладацьку дія-
льність розпочав у роки Першої світової 
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війни в Острогорській гімназії Воронезької губернії. Після Жов-
тневого перевороту 1917 на різних державних і громадських 
посадах радянських органів освіти: очолював шкільний підвід-
діл Острогорського повіту, був членом губернської ради народ-
ної освіти й головою учительської спілки, головою Костянтинів-
ського ревкому та виконкому на Донбасі, входив до складу 
міськрад. Працював у Ніжинському інституті народної освіти: 
науковий співробітник історичної секції дослідної кафедри істо-
рії культури мови, науковий співробітник кафедри марксизму-
ленінізму (1923–26) у Києві. 

Із червня 1924 до 01.01.1926 ректор Київського інституту на-
родної освіти. Активно впроваджував на практиці радянську 
освітню реформу. Саме в ці роки з Київському інституті народ-
ної освіти було звільнено багато викладачів старої школи (філо-
софа В. Ф. Асмуса, істориків Б. Г. Курца та В. О. Пархоменка). 
Протягом першої половини 1926 ректор Київського інституту 
народного господарства, 1926–31 завідуючий агітпропу Арте-
мівської (Сталінської) округи, заступник завідуючого культпро-
пу ЦК КП (б)У, 1931–33 перший заступник Наркома осві-
ти УРСР. У подальші роки очолював комітет радіофікації та 
радіомовлення й обіймав посаду відповідального редактора нау-
ково-педагогічного часопису НКО "Комуністична освіта". 

Як науковець розробляв питання історії революційних рухів 
в Росії та Україні. 

Тривалий час вважалося, що О. О. Карпеко був репресований 
у 1934, за новітніми даними відомо, що йому вдалося уникнути 
репресій. Протягом 1935–37 керував масовою роботою на Уралі. 
У роки Другої світової перебував на Кубані, де керував парти-
занським загоном. Після закінчення війни повернувся до роботи 
в освітній сфері, 1945–50 очолював Краснодарський педагогіч-
ний інститут, 1950–56 декан факультету іноземних мов Вороне-
зького педагогічного інституту. Із 1956, після виходу на пенсію, 
проживав на Чернігівщині. 

Автор понад 100 праць. 
О. В.  Ляпіна 

 

* * * 
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Кизя Лука Єгорович (08(21).02.1912, 
с. Жихове Чернігівської губернії, нині Сере-
дино-Будського району Сумської області – 
29.12.1974, м. Київ, похований на Байко-
вому кладовищі), доктор історичних наук, 
дипломат. 

Закінчив у 1940 Чернігівський учитель-
ський інститут, у 1948 Київський педагогіч-
ний інститут. У Київському державному 

університеті ім. Т. Г. Шевченка: 1951–56 старший викладач, 
доцент кафедри історії СРСР. У 1951–56 голова правління 
Українського товариства культурних зв'язків із закордоном. 
Упродовж 1956–59, 1964–67 заступник міністра вищої та се-
редньої спеціальної освіти УРСР, у 1961–64 постійний пред-
ставник УРСР при ООН. У 1959–61, 1967–74 старший науко-
вий співробітник Інституту історії АН УРСР. Протягом 1960–
61 завідувач відділу міжнародних організацій і член колегії 
МЗС СРСР, 1961–64 постійний представник УРСР у складі 
Ради Безпеки ООН. 

Кандидатська дисертація (1966). 
Надзвичайний і Повноважний посланник ІІ-го класу.  
Нагороджений: орденами Богдана Хмельницького І сту-

пеня (04.01.1944), Червоного Прапора, Трудового Червоно-
го Прапора й ін. 

Автор праць з історії партизанського руху. 
Основні праці: Народні месники. Л., 1960; Шляхи нескорених 

(у співавт.). К., 1965; Основные вопросы партизанского движения 
на Украине в период Великой Отечественной войны (1941–1945). 
К., 1965; Ковпак. К., 1973 (у співавт.); Доверие: (О секретаре Рове-
нского подпольного обкома партии В. А. Бегме). М., 1977. 

Література: РЕІУ. К., 1970 Т. 2; УРЕ. 2-е вид. К., 1980. Т. 5; 
Вчені Інституту Історії України. К., 1998. Вип. 1; Васильєва 
Н. Ф. Кизя Лука Єгорович // ЕСУ. К., 2012. Т. 12. 

Архіви: Архів КНУТШ. 1959. Спр.18-пвс. 
І .  М.  Забіяка,  О.  Г.  Таран 

 
* * * 



 136 

Кирилюк Алла Миколаївна (27.05.1982, 
м. Прилуки), кандидат фізико-математич- 
них наук, науковий співробітник. 

У 2005 закінчила кафедру фізики металів 
фізичного факультету Київського націона-
льного університету імені Тараса Шевчен-
ка. В університеті: 2005–08 аспірантка, із 
2008 інженер І категорії навчальної лабора-
торії металофізики. Із 2011 вчений секретар 

кафедри фізики металів. Із 2015 науковий співробітник. 
Кандидатська дисертація (2011). 
Наукові інтереси: вивчення структури слабомагнітних мате-

ріалів, зокрема, напівпровідникових кристалів кремнію, при 
впливі слабких магнітних полів. Дослідження впливу магнітних 
полів на мікромеханічні, електрофізичні характеристики крис-
талів кремнію. 

Основні праці: Changes in nanostructure and micro-plastic 
properties of silicon crystals under action of magnetic fields. 
// Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. 
2010. Vol. 13, № 4 (у співавт.); Формування магнетних моментів 
на домішкових атомах у кристалах кремнію та обумовлена маг-
нетним впорядкуванням зміна структурно-чутливих характерис-
тик. // Металлофизика и новейшие технологии. 2011. Т. 33 
(у співавт.); Стимулированное воздействием рентгеновского 
излучения и магнитного поля изменение физических характери-
стик кристаллов кремния. // Физика твердого тела. 2012. Т. 54. 
№ 7 (у співавт.); Релаксація магнеточутливих домішок у моно-
кристалічному кремнії. // Металлофизика и новейшие техноло-
гии. – 2013. – Т. 35. № 2 (у співавт.); Изменение зарядового 
и дефектно-примесного состояния кремния для солнечной энер-
гетики под воздействием магнитного поля // Физика и техника 
полупроводников. 2014. Т. 48. № 6 (у співавт.). 

 
* * * 
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Кириченко Ілля Микитович 
(19(31).07.1889, с. Рябухи, нині Талалаїв-
ського району – 13.08.1955, м. Київ), 
кандидат філологічних наук. Член-корес- 
пондент АН УРСР. 

Закінчив у 1914 Ніжинський історико-фі- 
лологічний інститут. Упродовж 1914–18 ви-
кладав латинську, грецьку і російську мови у 
гімназіях Іваново-Вознесенська, із 1918 україн- 
ську та класичні мови в школах і вищих на-

вчальних закладах України (м. Лубни, м. Київ). Із 1931 працював в 
Інституті мовознавства АН УРСР. У Київському державному уні-
верситеті ім. Т. Г. Шевченка з 1936: викладач латинської мови, 
1951–55 завідувач кафедри класичної філології. 

Кандидатська дисертація (1945). 
Член-кореспондент АН УРСР (1951). Завідувач відділу словни-

ків Інституту мовознавства АН УРСР. Ініціатор видавництва "За-
писок про галльську війну" Г. Юлія Цезаря (латинський текст із 
коментарями українською мовою), співавтор офіційного Українсь-
кого правопису (1946), автор Орфографічного словника (1946–55). 

Автор понад 40 наукових праць. 
Основні праці: Медичний термінологічний бюлетень. К., 1934; 

Словник медичної термінології. К., 1936; Російсько-український 
словник АН УРСР. К., 1937 (у співавт.); Російсько-український 
словник. К., 1948 (у співавт.); Українсько-російський словник К., 
1953; Російсько-український словник власних імен людей. К., 1954. 

Література: Проценко Л. Київський некрополь. К., 1994; Істо-
рія Київського університету. К., 1959. 

 
* * * 

 
Кириченко Микола Федорович 

(15.06.1940, м. Ічня – 19.12.2008, м. Київ), 
доктор фізико-математичних наук, професор. 

Закінчив у 1962 механіко-математичний 
факультет Київського державного університе-
ту ім. Т. Г. Шевченка, 1965 аспірантуру Інсти-
туту механіки АН УРСР. Працював 1965–70 
старшим науковим співробітником Інституту 
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гідромеханіки, 1970–75 доцентом, 1975–82 професором кафедри 
моделювання складних систем факультету кібернетики Київського 
університету, 1982–86 завідувачем кафедри теоретичної кібернети-
ки. Завідувач кафедри математичних проблем управління і кібер-
нетики Чернівецького університету у 1986–92. Провідний науко-
вий співробітник Інституту кібернетики НАН України протягом 
1992–2008. Підготував 30 кандидатів і п'ять докторів наук. 

Кандидатська дисертація (1965), докторська (1973). 
Напрями наукових досліджень: практична стійкість і стабілізація 

динамічних систем, математичні методи мінімаксного керування й 
оцінювання в динамічних системах; теорія збурення псевдоінверс-
них і проекційних операторів і її застосування до задач керування і 
цифрової обробки інформації; математичні засоби розпізнавання 
образів – звукових сигналів, рукописних текстів, зображень; мате-
матичні засоби синтезу систем – нейрокомп'ютерних середовищ, 
систем класифікації та прогнозу розвитку процесів і ситуацій. 

Автор 130 наукових праць, п'яти монографій. 
Основні праці: Основы теории управления. К., 1975 (у співавт.); 

Структурно-параметрическая оптимизация и устойчивость дина-
мики пучков. К., 1985 (у співавт.); Некоторые задачи устойчивости 
и управляемости движения. К., 1972; Введение в теорию стабили-
зации движения. К., 1978; Оптимизация манипуляционных робо-
тов. К., 1990 (у співавт.). 

Ф. Г.  Гаращенко 
 

* * * 
 

Кирієнко Микола Маркович (17.08.1922, 
с. Матвіївка, нині Сосницького району – 
23.12.2010, м. Київ), доктор економічних 
наук, професор. 

У 1939 вступив на історичний факультет 
Дніпропетровського університету. 1941–45 
курсант, командир взводу, командир батареї 
Карельського та Прибалтійського фронтів. 
Закінчив Дніпропетровський університет 
(1948), аспірантуру (1951). Упродовж 1952–54 

навчався в Московській вищій дипломатичній школі. 1951–52 
завідувач кафедри політичної економії медичного інституту 
(м. Дніпропетровськ). 
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Протягом 1954–55 перебував на дипломатичній роботі у посо-
льстві СРСР в Румунії. 1955–57 старший викладач політичної еко-
номії медичного Інституту (м. Дніпропетровськ). 1957–60 старший 
викладач, доцент кафедри політичної економії Будівельного інсти-
туту (м. Дніпропетровськ). 1960–67 доцент кафедри політекономії 
педагогічного інституту (м. Вінниця). Упродовж 1967–72 завідувач 
кафедри загальноекономічних дисциплін Київського торговельно-
економічного інституту, професор. У 1969 затверджений у званні 
професора. 1972–75 завідувач відділу методології попиту в Україн-
ській філії ВНІІКСа (м. Київ). У 1975–77 професор кафедри світо-
вої економіки і міжнародних відносин Дипломатичної академії 
(м. Москва). Упродовж 1977–90 працював на посаді професора 
кафедри політичної економії природничих факультетів Київського 
державного університету ім. Т. Г. Шевченка. 

Кандидатська дисертація (1956); докторська (1965). 
Нагороджений орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни 

II ступеня; медалями Жукова, "За оборону Радянського Заполяр'я", 
"За перемогу над Німеччиною у 1941–1945 pp.", "Ветеран праці" 
й іншими, а також грамотою Міністерства оборони України. Учас-
ник бойових дій. Підполковник у відставці. 

Автор понад 120 наукових праць із проблем дії економічних 
законів, матеріальної заінтересованості та науково-методичних 
публікацій. 

Основні праці: Матеріальна зацікавленість і розвиток колгосп-
ного виробництва. К., 1966. 

Т.  М. Литвиненко 
 

* * * 
 

Кілочицький Петро Якович 
(27.06.1948, с. Сибереж Ріпкинського району), 
доктор біологічних наук, професор. 

Із відзнакою закінчив у 1972 кафедру зоо-
логії, у 1975 аспірантуру Київського держав-
ного університету ім. Т. Г. Шевченка. Із 1976 
старший інженер лабораторії екології і токси-
кології, у 1977–86 асистент, із 1986 доцент, із 
2004 професор кафедри зоології Київського 

університету. Упродовж 2001–02 очолював кафедру зоології. 
Із 2004 професор кафедри зоології. Читає нормативні курси 
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"Основи педагогіки", "Методи викладання біології" та спецкур-
си: "Загальна протозоологія", "Загальна паразитологія", "Біоме-
тод", "Зоонози", "Медична та ветеринарна протозоологія". 

Кандидатська дисертація (1980), докторська (2003). 
Член спеціалізованої вченої ради Інституту зоології 

ім. І. І. Шмальгаузена НАН України зі спеціальності "Зоологія". 
Член вченої ради біологічного факультету Київського універси-
тету. Голова методичної ради біологічного факультету. 

Напрям наукових досліджень: мікроспоридії кровосисних 
комарів. Описав понад 30 нових видів, два нових роди та три 
підроди мікроспоридій. 

Автор 78 наукових праць, у тому числі двох монографій, 
20 навчально-методичних розробок. 

Основні праці: Мікроспоридії кровосисних комарів. К., 2002. 
Основи педагогіки: курс лекцій для студентів біологічного фа-
культету. К., 2004. Методика викладання біології: курс лекцій 
для студентів біологічного факультету. К., 2005. Основи педаго-
гіки: курс лекцій для студентів біологічного факультету. К., 
2004. Методика викладання біології у вищій школі: курс лекцій 
для студентів. К., 2008. 

П. Я.  Кілочицький 
 

* * * 
 

Кістяківський Олександр Федорович 
(14(26).03.1833, с. Городище, нині Менсь-
кого району – 13(25).01.1885, м. Київ, по-
хований на Байковому цвинтарі поруч із 
могилою матері за власним проханням), 
правник, доктор кримінального права, ор-
динарний професор. 

Закінчив у 1857 юридичний факультет 
Імператорського університету св. Володи-

мира. Із 1864 приват-доцент із дисципліни кримінального 
права та судочинства Університету св. Володимира. У 1867 
юридичний факультет і Рада університету обрали О. Ф. Кіс-
тяківського штатним доцентом кафедри кримінального права 
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і судочинства, із 1869 – екстраординарним професор кафедри 
кримінального права і судочинства, у 1870 – ординарний 
професор кафедри кримінального права і судочинства Уні-
верситету св. Володимира. 

Проводив дослідження в галузі кримінального права, кримі-
нального судочинства, порівняльного кримінального та кримі-
нально-процесуального права, звичаєвого права, історії права. 
Систематизував і видав "Права, за яким судиться малоросійсь-
кий народ" у 1879. Брав активну участь в українському журналі 
"Основа". Співпрацював із П. Чубинським і П. Єфименком. 

Присяжний повірений, директор Київського тюремного 
комітету (1865–70). Голова адміністрації Городищенських 
цукрових заводів (1881–84), гласний Київської думи, юриди-
чний консультант Громади, Голова Київського юридичного 
товариства (з 1878). Член Південно-Західного відділення Ро-
сійського географічного товариства. 

Нагороджений Орденом Святого Станіслава ІІ ступеня: Ор-
деном св. Анни ІІ ступеня, Срібною медаллю Російського гео-
графічного товариства й ін. 

До 170-річчя від дня народження 20.01.2015 за ініціативи 
менського осередку Товариства "Чернігівське земляцтво" вста-
новлено меморіальну дошку Олександру Кістяківському (скуль-
птор В. Щур) на фасаді будинку по вул. Антоновича, 14 а, де він 
мешкав у м. Києві. 

Основні праці: О пресечении обвиняемому способов укло-
няться от следствия и суда, в особенности о предварительном 
тюремном заключении и pro venia legendi (1864); Исследования 
о смертной казни (1867); Историческо-догматические исследо-
вания о недопущении обвиняемому способов скрываться от 
следствия и суда (1868); О пресечении обвиняемому уклоняться 
от следствия и суда (1868); Права по которым судится малорос-
сийский народ (1879); Элементарный учебник общего уголовно-
го права (1882). 

Література: Биографический словарь профессоров и препо-
давателей Императорского Университета св. Владимира (1834–
1884) ; под ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Владимирский-
Буданов М. Ф. История Императорского Университета св. Вла-
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димира. К., 1884. Т. 1; Історія Київського університету: 1834–
1954. К., 1959; Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874–1885): 
у 2-х т. К., 1994; Мельник С. М. Учені-юристи Київського наці-
онального університету імені Тараса Шевченка в галузі кримі-
нального процесу. К., 2000; Володимиров В. А. Ф. Кистяковский 
и его ученые труды // Журнал уголовного и гражданского права. 
1885. Науменко В. Кистяковский А. Ф. // Киевская старина. 
1885. № 2. Белогриц-Котляревский Л. С. Очерк научной деяте-
льности профессора А. Ф. Кистяковского // Киевская старина. 
1885. № 6. Лучицкий И. Труды А. Ф. Кистяковского в области 
истории и обычного права // Киевская старина. 1895. № 1. Фой-
ницкий И. А. Ф. Кистяковский как криминалист // Киевская ста-
рина. 1895. № 1. Науменко В. Александр Федорович Кистя- 
ковский (Биографический очерк с отрывками рукописной биог-
рафии) // Киевская старина. 1895. № 9. 

П. С.  Берзін 
 

* * * 
 

Кобзистий Павло Іванович (01.09.1939, 
с. Ярошівка (нині – Українське) Талалаївсь-
кого району – 19.08.2011, м. Київ, похова-
ний на Лук'янівському військовому кладо-
вищі), кандидат географічних наук, старший 
науковий співробітник, доцент, метеоролог. 

Закінчив у 1962 географічний факуль- 
тет Київського державного університету 

ім. Т. Г. Шевченка за фахом "географ-кліматолог". У Київсько-
му університеті: із 1970 асистент, старший викладач, із 1980 
доцент кафедри метеорології та кліматології. Викладав синоп-
тичну метеорологію, фізику атмосфери. 

Кандидатська дисертація (1971). 
Сфера наукової діяльності: вивчення циркуляційних процесів 

формування опадів в Україні, визначення похибок у добових 
сумах опадів протягом теплого періоду року, вивчення умов 
розвитку гроз і граду, уточнення методики прогнозу опадів на 
території України. 
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Почесний працівник Гідрометеослужби України (2003). 
Основні праці: Методичні рекомендації із проведення мік-

рокліматичної практики в Каневі. К., 1979; Особливості сино-
птичних процесів в Україні. К., 2002; Клімат України : моно-
графія. К., 2003 (у співавт.); Гідрометеорологічні умови 
басейну Чорної Тиси та їх вивчення : посібник. К., 2005; Ос-
нови синоптичної метеорології : посібник. К., 2006. 

Література: Географи Київського університету. К., 2003; 
Географічний факультет у персоналіях / Я. Б. Олійник, 
С. Ю. Бортник, М. Д. Гродзинський та ін. К., 2008. 

І .  М.  Забіяка,  І .  М.  Щербань 
 

* * * 
 

Ковтун Людмила Іванівна (04.06.1964, 
м. Київ), філософ. 

Закінчила Київський інститут культу- 
ри імені О. Є. Корнійчука. (1989). У Київ-
ському національному університеті іме-
ні Тараса Шевченка: старший лаборант 
відділення порівняльних досліджень Інсти-
туту українознавства 1998–2000; старший 

лаборант Центру українознавства 2000–09; філософ Центру укра-
їнознавства від 2009. Займається дослідницькою темою "Коло-
ристичні уявлення в світогляді українського народу". 

Сфера наукових досліджень: міфологічний світогляд, зви-
чаї і традиції українського народу. 

Автор понад 32 наукових праць. 
Основні праці: Психоментальні універсалії фарсу зодяган-

ня у стилістичній реконструкції Миколи Гоголя / Український 
modus vestiendi – спосіб зодягання : колективна монографія. 
К., 2008; Нівеляція поведінкових норм в українській травестії 
/ Поведінкові типи в українському соціокультурному середо-
вищі: історичний досвід та аналіз тенденцій. К., 2007; Семан-
тичний простір упестрених кольорів одягу "ряджених" у мі-
фологічному вимірі М. Гоголя / Вісн. Київ. ун-ту імені Тара- 
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са Шевченка. Сер. "Українознавство". 2006. Вип. 10; Колори-
стичні опозиції в уявленнях українського народу // Людина. 
Світ. Суспільство (До 175-річчя філософського факультету) : 
матеріали Міжнар. наук. конф., 21–22.04.2009. К., 2009. Ч. 5. 

Мати – Ереп (Ковтун) Тетяна Віталіївна (04.06.1929 – 
19.06.2013) родом із Чернігівщини (хутір Тимки, с. Стара Ба-
сань Бобровицького району). 

Л. І .  Ковтун 
 

* * * 
 

Колесник Віктор Федорович (09.08.1950, 
с. Озеряни Варвинського району), доктор 
історичних наук, професор. Член-корес- 
пондент НАН України. Заслужений пра-
цівник освіти України. Заслужений профе-
сор Київського університету. 

Закінчив Прилуцьке педагогічне учи-
лище ім. Івана Франка, у 1974 історичний 
факультет, у 1977 аспірантуру Київського 

державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У Київському 
університеті працює з 1977: асистентом, старшим викладачем, 
доцентом, професором, із 2001 завідувачем кафедри давньої 
та нової історії України. Упродовж 2003–14 декан історично-
го факультету університету. Розробив і викладає нормативний 
курс "Історія України" та спеціальні курси "М. С. Грушевсь-
кий – громадський і політичний діяч", "Економічні і націона-
льно-культурні процеси в Українській РСР у 1920–1930-ті 
роки", "Суспільно-політичні рухи в Україні на початку 
ХХ ст.". Підготував 15 кандидатів наук. 

Кандидатська дисертація (1978), докторська (1991). 
Сфера наукових інтересів: соціально-економічна історія 

України 1920–30-х рр., історіографія історії України, історія 
українського національно-визвольного руху ХVІІІ – початку 
ХХ ст. Викладацько-наукову роботу активно поєднував із 
науково-організаційною. Був відповідальним редактором на-
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укового журналу "Вісник Київського університету. Серія: 
Історія", а також входить до редакційних колегій багатьох 
інших видань. 

Член-кореспондент НАН України (2009). Заслужений пра-
цівник освіти України (2006). Заслужений професор Київсь-
кого університету (2013). 

Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня (2009). 
Автор понад 120 наукових і науково-методичних праць. 
Основні праці: Шляхом національного відродження: Наці-

ональне питання в програмах та діяльності українських пар-
тій Наддніпрянщини. 1900–1907. К., 1988; Український рух 
в Австро-Угорщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). К., 1998; 
Новітня історія України (1900–2000). К., 2000; Російська де-
мократична інтелігенція та українське національне відро-
дження (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). К., 2002; Українські 
ліберально-демократичні партії в Російській імперії на почат-
ку ХХ ст. К., 2005 (у співавт.); Історія України : навч.-метод. 
посіб. К., 2006 (у співавт.); Політичні партії та суспільно-
політичні рухи в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. : 
навч. посіб. К., 2007 (у співавт.); Освітня традиція й універси-
тетська ідея в Україні до середини ХVІІІ ст. // Нариси з історії 
Університету святого Володимира. К., 2009 (у співавт.); Уні-
верситет св. Володимира в дореформений період (1834–1863) 
// Нариси з історії Університету св. Володимира. К., 2009 
(у співавт.). 

Література: Казьмирчук Г. Д. Колесник Віктор Федоро-
вич / Історичний факультет Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення ; за ред. 
Г. Д. Казьмирчука. К., 2004; Українські історики ХХ століття : 
біобібліографічний довідник. К., 2004. Вип. 2. Ч. 2; Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка. Шляхами 
успіху. К., 2006. Т. 2; ЕІУ : у 8 т. К., 2007. Т. 4. 

Г.  Д.  Казьмирчук 
 

* * * 
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Комарова Ольга Василівна (05.06.1917, 
с. Красковське, нині Ріпкинського району – 
01.01.2006, м. Ірпінь Київської області), кан-
дидат геолого-мінералогічних наук, доцент. 
Геолог, стратиграф, палеонтолог. 

Закінчила у 1944 геологічний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. У Київському універ-
ситеті: 1944–59 асистент, 1959–88 доцент 

кафедри регіональної геології та геології СРСР. Науковий 
керівник палеонтологічного музею. 

Кандидатська дисертація (1959). 
Сфера наукових досліджень: стратиграфія та палеонтологія від-

кладів крейдової і палеогенової систем. 
Нагороджена медалями: "За доблесну працю у Великій Вітчиз-

няній війні 1941–1945 рр.", "Ветеран праці". 
Автор 70 наукових праць. 
Основні праці: Про подільський ярус Придністров'я // Геологіч-

ний журнал АН УРСР, 1951. Т. 11. Вип. 1. (у співавт.); Палеоеколо-
гія тортонських відкладів Придністров'я. К., 1956; Про вид 
Glycymeris pilosus (Linne) Merklin з тортонських відкладів Придні-
стров'я // Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. Геологія 
і географія, 1961. № 2. 

Література: Нариси з історії геологічних досліджень у Київсь-
кому університеті ; за ред. В. Г. Молявка, О. В. Зінченка. К., 1999; 
Історія Київського університету. К., 1959. 

Л. С.  Киселевич 
 

* * * 
 

Кононенко Петро Петрович (31.05.1931, 
с. Марківці Бобровицького району), доктор 
філологічних наук, професор. Критик, пись-
менник. Заслужений працівник освіти Украї-
ни. Академік АН ВШ України. 

1954 закінчив Київський державний уні-
верситет ім. Т. Г. Шевченка. У Київському 
університеті 1958–2000: викладач, доцент, 
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із 1989 професор, 1986–96 завідувач кафедри історії української 
літератури, 1987–91 декан філологічного факультету; 1991–2000 
засновник і директор Інституту українознавства; 2000–13 директор 
Науково-дослідного інституту Українознавства Міністерства 
освіти і науки України. 

Кандидатська дисертація (1966), докторська (1971), яку 
ВАК СРСР не затвердив через відступ автора від принципів марк-
систсько-ленінської методології. 

Із тих самих причин офіційним літературознавством був під-
даний гострій критиці за ряд статей 1960–70 ("Юрій Яновський 
і питання романтизму", "Епоха Відродження і сучасність" та 
інші), а вихід книги "Суспільство і література" (1972) заборони-
ла цензура. 1987 – новий захист докторської дисертації "Істори-
чний рух літератури і проблеми її народності (на матеріалі укра-
їнської літератури)". 

Викладав нормативний курс і спеціальні курси, вів спецсеміна-
ри з історії української літератури ХХ ст. Досліджує питання істо-
рії та теорії української літератури, українознавства. 

Автор більше 40 книжкових видань, понад 700 наукових і нау-
ково-методичних праць. Видав феєричну трагедію "Марія на Гол-
гофі" (1996), "Вибрані твори" : у 3 кн. (1999), "Голоси в пустелі. 
Вірші, поеми, драматичні твори" (2006). За його наукового керів-
ництва підготовлено більше 10 докторів і понад 30 кандидатів наук 
для України, Болгарії, Вірменії, Грузії, Польщі. 

Академік АН ВШ України, Української академії політичних на-
ук, Української академії наук, Міжнародної слов'янської академії 
наук, Української вільної академії наук (США). Президент Міжна-
родної асоціації "Україна і світове українство"; голова Української 
Всесвітньої Координаційної Ради; голова Міжнародної ради з пи-
тань освіти, науки, культури, державотворення; почесний член 
Шкільної Ради Українського Конгресового Комітету Америки 
(США); член президії Національної Ради Миру; член Національної 
спілки письменників України (з 1971). Був головним редактором 
журналу "Українознавство" і "Збірника наукових праць Науково-
дослідного інституту українознавства". 

Лауреат Республіканської премії в галузі літературно-
художньої критики імені О. Білецького (1984); Міжнародної 
літературної премії імені Й. Г. Гердера (1994); премій іме-
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ні Ярослава Мудрого (2004); імені Володимира Великого 
(2005); Всеукраїнської премії імені І. Огієнка (Іларіона) 
(2005); Літературно-мистецької премії імені Олени Пчілки 
(2008). Почесний доктор Тбіліського університету. 

Нагороджений орденами: "Знак Пошани", "князя Ярослава Му-
дрого" V ступеня; Почесною Відзнакою Президента, почесним 
знаком "Відмінник освіти", медалями. 

Основні праці: Село в українській літературі. К., 1984; Україн-
ська література. Проблеми розвитку. К., 1994; Українознавство. К., 
1996; Феномен української мови. К., 1999 (у співавт.); Українці у 
світовій цивілізації і культурі. К., 2008 (у співавт.). 

Література: Буряк Б. Невсипущий полудень критика // Дніпро. 
1981. № 5; Мельник В. Петрові Кононенку – 50 // Літературна 
Україна. 1981. 2 черв.; Марко В. Тривожна радість пошуків 
// Дніпро. 1982. № 9; Петро Кононенко // Письменники Радянської 
України. 1917–1987. Біобібліографічний довідник. К., 1988; Скирда 
Л. М. Кононенко Петро Петрович // Українська літературна енцик-
лопедія. К., 1990. Т. 2; Фащенко В. Петрові Кононенку – 60 // Літе-
ратурна Україна. 1991. № 23; Носова А. Він рятує те, що не 
загинуло // Демократична Україна. 1994. 15 лютого; Конє-
ва Я. Академік Петро Кононенко // Українознавство. 2001. № 1. 

 

Г .  Бандура 
 

* * * 
 

Кононенко Тарас Петрович (03.12.1964, 
Київ), доктор філософських наук, доцент. 

Закінчив у 1989 філософський факультет, 
у 1992 аспірантуру Київського державного 
університету ім. Т. Г. Шевченка. У Київсь-
кому університеті працює з 1992, із 1998 
доцент кафедри історії філософії. Із 2016 
завідувач кафедри історії філософії. У Науко-
во-дослідному інституті (м. Київ): 2004–12 

заступник директора з наукової роботи, до 2013 завідувач відді-
лу філософсько-психологічних проблем українознавства. 

Кандидатська дисертація (1993), докторська (2012). 
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Сфера наукових досліджень: історія філософії; методологія 
історико-філософського пізнання; методологія міждисциплі-
нарних досліджень, української філософії, історії філософії, 
історії, літератури та культури; українознавство. 

Нагороди: знаки МОН України "Відмінник освіти" (2005), 
"За наукові досягнення" (2007), "Петро Могила" (2008). 

Основні праці: Освіта XXI століття: філософія родинності. К., 
2001 (у співавт.); Український етнос: ґенеза і перспективи. К., 
2002 (у співавт.); Підручник з історії філософії для вищих навчаль-
них закладів. К., 2002; Історія філософії : словник ; за ред. 
В. І. Ярошовця. К., 2005 (у співавт.); Історія філософії : підручник : 
у 2 т. К., 2007. Т. 1. (у співавт.); Розмовник "АНУ". Гуцульська 
говірка – українською, польською, російською. К., 2007; Народно-
звичаєві обрії філософії Г. Сковороди. Вступ до методології украї-
нознавства. К., 2008; Божественна симфонія Григорія Сковороди: 
Українознавчі виміри філософської спадщини. Тернопіль, 2010; 
Україна у нас одна : у 3-х кн. К., 2015. (у співавт.). 

Література: Пасемко І. П. Кононенко Тарас Петрович / Енцик-
лопедія сучасної України. Електронний варіант. – Режим доступу: 
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=4965. 

Батько – Кононенко Петро Петрович – родом із с. Марківці 
Бобровицького району. 

 
* * * 

 
Константинович Володимир Миколайович 

(09.11.1872, м. Чернігів – 01.04.1920, м. Київ), 
доктор медицини, професор. 

Закінчив Чернігівську гімназію і медич- 
ний факультет Імператорського університе-
ту св. Володимира у 1896. Учень В. К. Ви-
соковича. Із 1897 помічник прозектора при 
Патолого-анатомічному інституті. Із 1898 
обраний стипендіатом для підготовки до 
звання професора по кафедрі патологічної 

анатомії. Улітку 1899 удосконалювався у Військово-медичної 
академії в Санкт-Петербурзі. 
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Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора 
медицини "К вопросу о жировом перерождении. Физиологи-
ческое отложение жира в организме различных позвоночных 
животных" (1903). 

Доктор медицини (1903). Із 1904 приват-доцент кафедри 
патологічної анатомії. Упродовж 1904–06 удосконалювався в 
Патолого-анатомічних інститутах і лабораторіях Лейпцига, 
Праги, Берліна, Марбурга, Гейдельберга, Фрейбурга, Базеля, 
Цюріха, Відня, Франкфурта-на-Майні і Парижа. Із 1909 ви-
кладав патологічну гістологію на медичному відділенні Київ-
ських вищих жіночих курсах. У 1911 студіював питання іму-
нітету в Бреславлі. У 1913 призначений екстраординарним 
професором і завідувачем кафедри патологічної анатомії ме-
дичного факультету Університету св. Володимира (1913–20) 
і одночасно викладав на Медичному відділенні Київських 
вищих жіночих курсах (Жіночому медичному інституті). Із 
1918 професор Українського народного університету. 

Основні праці: К вопросу об образовании гиалинових ша-
ров при риносклероме. К. 1904. 

Література: Бойчак М. П. История Киевского военного 
госпиталя. К., 2005. 

Архіви: ДАК. Ф. 16, оп. 465, спр. 4746. 
І .  В.  Пасько 

 
* * * 

 
Костомаров Микола Іванович 

(16.05.1817, слобода Юрасівка Острогозь-
кого повіту Слобідсько-Української губе-
рнії, нині Ольховатського району Вороне-
зької області, РФ. – 19.04.1885, м. Санкт-
Петербург, похований на Волковому кла-
довищі у С.-Петербурзі), визначний істо-
рик, історіограф, археограф, письменник, 
публіцист, етнограф, архівознавець, гро-

мадський діяч, ад'юнкт-професор Імператорського університету 
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св. Володимира, ідеолог слов'янського відродження, діяч 
українського національно-визвольного руху. 

Близько 10 років провів у с. Дідівці на Прилуччині. Саме 
тут він обвінчався після довгих десятиліть розлуки зі своєю 
дружиною Аліною Крагельською, саме в Дідівцях на повну 
силу розкрився його талант. 

До Києва М. І. Костомаров прибув у травні 1843, де отри-
мав призначення на посаду вчителя історії в гімназії. Із серп-
ня 1845 працював старшим учителем історії у приватних пан-
сіонах і в Інституті шляхетних дівчат. 

У червні 1846 рада Київського Імператорського універси-
тету св. Володимира обирає М. І. Костомарова ад'юнкт-про- 
фесором на кафедрі російської історії. Згодом його лекції на-
бувають широкої популярності серед студентів. У своїх нау-
кових студіях Костомаров зосереджується на україністиці. 
Працює над науковою роботою "Богдан Хмельницький", на-
друкував працю "Слов'янська міфологія" (1847), підготував 
до видання літопис Самійла Величка. Працюючи в Києві, 
М. Костомаров знайомиться з колом передової інтелігенції, 
серед якої: М. Максимович, випускник Новгород-Сіверської 
гімназії 1819, перший ректор університету св. Володимира, 
П. Куліш, М. Гулак, В. Білозерський. Зустріч М. Костомарова 
з Т. Шевченком згодом переросла у дружбу. 

На межі 1845–46 М. Костомаров разом із М. Гулаком і 
В. Білозерським починають поширювати ідеї народності, сло-
в'янської єдності. Захопившись історичним минулим, культу-
рою й літературою України і бажаючи її національного відро-
дження та соціального процвітання, вони створюють таємне 
товариство, яке отримало назву Кирило-Мефодіївського братс-
тва. Основні його постулати, викладені в революційному дусі, 
були вміщені у програмному документі товариства "Книзі бут-
тя українського народу". М. Костомаров став автором статуту 
братства, інших документів, а також самої ідеї, яка полягала в 
боротьбі за вільний розвиток слов'янських народів. Михайло 
Грушевський зазначав, що весь новий український рух бере 
свій початок із Кирило-Мефодіївського братства. 
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Весною 1847 за доносом студента О. Петрова М. Костомаро-
ва заарештували разом із М. Гулаком, В. Білозерським, П. Кулі-
шем, О. Навроцьким. Арешт Костомарова відбувся саме напере-
додні його весілля з Аліною Крагельською (вони обвінчалися 
лише через 28 років). 

На початку лютого 1856 у зв'язку зі сходженням на престол 
імператора Олександра II із Костомарова формально зняли полі-
тичний нагляд, а також заборону друкувати наукові та художні 
твори. Він здійснює тривалу поїздку за кордон. Після повернен-
ня готує до друку історичні праці "Богдан Хмельницький", 
"Бунт Стеньки Разіна". 

У 1859 із Костомарова було знято заборону "служить по нау-
чной части", він переїздить до С.-Петербурга і стає професором 
кафедри російської історії Петербурзького університету. 

Отримав золоту медаль від С.-Петербурзької академії наук 
за аналіз твору І. Попки "Чорноморські козаки" (1861). 

Тут сформувались його політичні погляди як поміркованого 
демократа, який стояв на позиціях українофільства. 1861–62 
у С.-Петербурзі виходив журнал "Основа", що був рупором 
українського руху, де друкував свої статті М. І. Костомаров. 

Із 1860 член Археографічної комісії. Готував видання "Актів 
Південної та Західної Росії". На базі с.-петербурзьких, москов-
ських, варшавських та інших архівів М. Костомаров написав 
і опублікував ряд капітальних праць з історії України, зокрема 
"Руїна" (1879–80), дослідження "Гетьманство Юрія Хмельниць-
кого", "Павло Полуботок" (1876), "Мазепинці" (1884). 

У 1864 рада Університету св. Володимира присвоїла М. Косто-
марову науковий ступінь доктора російської історії. Обрано чле-
ном-кореспондентом С.-Петербурзької академії наук (1876), поче-
сним членом Київського університету св. Володимира (1884), 
у різні роки його обирали почесним членом багатьох інших закла-
дів, наукових товариств та установ, також і закордонних – Півден-
но-Слов'янської академії, Сербського наукового товариства. Однак 
до самої смерті Костомаров зберіг за собою лише одну службову 
посаду – члена Археографічної комісії, яка видала за його редакці-
єю 12 томів унікальних "Актів". 

Нагороджено золотою медаллю Петербурзької академії наук 
(1872), орденом Станіслава І ступеня (1880). 
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За участю М. Костомарова було створено журнали "Киевская 
старина" та "Вестник Европы", де щороку публікувалися його 
праці з історії України. У "Вестнику Европы" надруковано 
монографію М. Костомарова "Останні роки Речі Посполитої" 
(1869–70), що була удостоєна премії С.-Петербурзької академії 
наук. На думку багатьох дослідників, М. І. Костомаров був уні-
кальним мислителем XIX ст., який звернув увагу на суперечнос-
ті між державністю й народністю. 

Основні праці: Дві руські народності (1861), Початок Русі 
(1860), Думки про федеративне начало в давній Русі (1861), Віче 
і вічовий устрій у давній Русі (1864), Іван Cвирговський, україн-
ський гетьман XVI століття (1855), Риси народної південнорусь-
кої історії (1861), Південна Русь наприкінці XVII століття 
(1867), Руїна (1879–80), Мазепа (1882), Російська історія в жит-
тєписах її найголовніших діячів: у 7 т. (1873–88). 

Література: Енциклопедія історії України. К., 2008. Т. 5; 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка : 
Незабутні постаті. К., 2005; Тарасенко О. Школа істориків уні-
верситету св. Володимира: Микола Іванович Костомаров // Нау-
ковий журнал. 2016. № 1. 

 
* * * 

 
Кохан Надія Миколаївна (09.09.1958, 

с. Кропивне Бахмацького району), кандидат 
філософських наук, доцент. 

Закінчила у 1983 філософський факуль-
тет, 1988 аспірантуру Київського державно-
го університету ім. Т. Г. Шевченка. У Київ-
ському університеті працювала: 1988–97 
асистентом, 1997–2000 доцентом кафедри 
філософії та методології науки. 

Мешкає у США. Асоційована професором в університетах 
Дрексел, Далавер і Вайденер та Вілмингтон-Коледжі. Член Нау-
кового Товариства ім. Шевченка в США, Союзу Українок Аме-
рики, Американської філософської асоціації. 
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Сфера наукових інтересів: історія культури та методологія її 
дослідження, соціальна філософія. 

Основні праці: Гуманістична орієнтація філософії Копні-
на П. В. і світоглядна українська ментальність. К., 1996, Ме-
тодологічні проблеми розвитку української культури в кон-
тексті світової культури. К., 1997; Система освіти в США. К., 
1998; "Філософія серця" – парадигма українського менталіте-
ту. Нью-Йорк, 2003. 

 
* * * 

 
Кощій Оксана Миколаївна (03.01.1976, 

с. Ясна Зірка Носівського району), кандидат 
філологічних наук, доцент. 

Закінчила у 1999 Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка. Упро-
довж 1997–99 викладач латинської мови в 
Інституті туризму, економіки і права. 1999–
2002 навчалась в аспірантурі та за сумісниц-
твом – методист Центру елліністичних сту-

дій та грецької культури Київського університету. У Київському 
університеті: 2000–03 викладач новогрецької мови на вечірніх 
курсах іноземних мов "Лінгвапакс" при Київському університе-
ті, із 2002 доцент кафедри загального мовознавства та класи-
чної філології. Із 2016 переведена на посаду доцента кафедри 
загального мовознавства, класичної філології та неоеллініс-
тики. Викладає нормативні курси латинської та давньогрець-
кої мов, спеціальні курси "Методика праці з середньовічними 
латиномовними джерелами" та "Новогрецька мова". Упродовж 
2003–06 викладала курси: "Історія латинської мови", "Грецька 
діалектологія" та "Середньовічна латина". Брала участь у роботі 
науково-методичних семінарів із класичної філології у Варшав-
ському університеті (Польща) і новогрецької мови в Афінсько-
му університеті (Греція). 

Основні напрями наукової діяльності: історія грецької мови, 
лінгвістика тексту, палеографія, середньовічна література. 

Кандидатська дисертація (2011). 
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Автор 29 наукових і навчально-методичних праць. 
Основні праці: До питання про латиномовні панегірики в єзу-

їтських колегіумах в Україні кінця XVI – середини XVII ст. 
// Opera Slavica. Slavisticke rozhledy. Rocnik 10, rok 2000; Епіні-
кій "De bello Ostrogiano" Шимона Пекаліда у контексті україн-
ської латиномовної поезії // Київські полоністичні студії. Украї-
но-польські літературні контексти доби барокко. К. 2004. Т. 6; 
Програма курсу "Латинська мова для студентів спеціальностей 
"англійська мова і література", "німецька мова і література", 
"французька мова і література", "італійська мова і література", 
"іспанська мова та і література", "новогрецька мова і літерату-
ра". К., 2007; Програма курсу "Латинська мова для переклада-
чів". К., 2007; Програма археографічної практики для студентів 
2 курсу спеціальності "класичні мови; західноєвропейські мови 
та літератури". К., 2007; Латинська мова в Україні XV – початку 
XVIII століття : монографія. – К., 2014 (у співавт.). 

 
* * * 

 
Кудлай Петро Дмитрович (29.06.1915, 

с. Прохори, нині Борзнянського району – 
23.02.1977, м. Київ, похований на Байко-
вому цвинтарі), кандидат історичних наук, 
доцент. 

Закінчив у 1945 історико-філософський 
факультет, 1949 аспірантуру Київського 
державного університету ім. Т. Г. Шев- 
ченка. У Київському університеті працю-

вав: із 1954 старшим викладачем, із 1960 доцентом кафедри 
історії УРСР. 

Кандидатська дисертація (1953). 
Основні напрями наукової роботи: суспільно-політична та 

соціально-економічна історія України початку ХХ ст., історіо-
графія та бібліографія історії України. 

Голова секції історії товариства "Знання" при Київському 
університеті. 

Нагороджений медалями. 
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Основні праці: Висвітлення історії України в "Наукових за-
писках" і "Трудах" історичних факультетів університетів УРСР 
(1930–1958). Бібліографічний покажчик // Научно-информа- 
ционный бюллетень Архивного управления МВО УССР. 
К.,1958. № 14–15; До історії виникнення та ліквідації сервітут-
ного права на Правобережній Україні // Вісник КДУ. К., 1968. 
Вип. 10; Селянські виступи на Правобережній Україні // Архі-
ви України. 1970. № 1–2, 4. 

Архіви: Архів КНУТШ. 1977. Спр. 39-пвс. 
О. Ю. Комаренко 

 
* * * 

 
Кудрик Петро Іванович (20.05.1938, 

с. Даничі Ріпкинського району – 07.12.2010, 
м. Київ), кандидат фізико-математичних 
наук, доцент. 

Від вибуху снаряду в дитинстві втратив 
зір. Закінчив у 1962 механіко-математичний 
факультет Київського державного універси-
тету ім. Т. Г. Шевченка. Протягом 1962–67 
працював інженером в Інституті механіки 

АН  УРСР. Учень академіка Г. М. Савіна. Співробітник кафедри 
геометрії Київського університету (1968–2002), обіймав посади 
старшого викладача й доцента (1992). 

Кандидатська дисертація (1966). 
Основні напрями наукової діяльності: теорія деформацій по-

верхонь, геометричні проблеми в теорії міцності та стійкості 
тонких пружних оболонок, теорія (p,q)-аналітичних функцій 
Г. М. Положія та узагальнених аналітичних функцій І. Н. Векуа. 

Автор 60 наукових і методичних праць. 
Основні праці: Збірник задач з аналітичної геометрії (у спі-

вавт.). К., 2001. 
Література: Механіко-математичному факультету – 60 ; 

за ред. М. О. Перестюка. К., 2000. 
А. П.  Петравчук  

 

* * * 
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Кузьменко Володимир Іванович 
(26.04.1958, с. Макишин Городнянського 
району), доктор філологічних наук, про-
фесор. 

Закінчив Ніжинський державний універ-
ситет імені Миколи Гоголя у 1979, у 1987 
аспірантуру, у 1998 докторантуру Інституту 
літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. 
У 1998–2001 декан факультету романо-

германської філології Київського гуманітарного інституту. Про-
тягом 2001–02 професор кафедри історії української літератури 
та шевченкознавства Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Завідувач кафедри теорії літератури та 
компаративістики, проректор з наукової роботи Київського сла-
вістичного університету (2002–08). Упродовж 2008–10 ректор 
Київського славістичного університету, 2010–12 завідувач кафе-
дри слов'янської філології Київського національного лінгвістич-
ного університету. 2012–15 професор кафедри української літе-
ратури, компаративістики і соціальних комунікацій Київського 
університету імені Бориса Грінченка. Із червня 2015 Володимир 
Іванович Кузьменко очолює кафедру романо-германської філо-
логії Національної академії Служби безпеки України. 

Кандидатська дисертація (1987); докторська (1999). 
Сфера наукових досліджень: епістолографія, історія украї-

нської, російської, слов'янської і західноєвропейської літера-
тур, методика викладання літератури, проблеми художнього 
перекладу. 

Член Літературної спілки "Чернігів" і член редколегії журна-
лу "Літературний Чернігів", де публікував статті, присвячені 
творчості чернігівських авторів П. Антоненка, В. Савенка, 
А. Деркача, В. Шкварчука, В. Мастєрової та інших, лауреат 
Міжнародної літературно-мистецької премії імені Пантелей-
мона Куліша (2017). 

Автор понад 200 наукових і науково-методичних праць. 
Основні праці: Шкільний словник з українознавства. К., 1995 

(співавт.); Словник літературознавчих термінів. К., 1997; Історія 
української літератури ХХ століття ; за ред. В. І. Кузьменка. К., 
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2007; Історія зарубіжної літератури ХХ ст. : навч. посіб. ; за ред. 
В. І. Кузьменка. К., 2010, 2012; Історія української літератури: 
ХХ – поч. ХХІ ст. : навч. посіб. : у 3 т. ; за ред. В. І. Кузьменка. 
К., 2013. Т. 1; Т. 2. К., 2014. Т. 3. К., 2016; Письменницький епі-
столярій в українському літературному процесі 20–50-х рр. 
ХХ століття : монографія. 2-ге вид. К., 2016. 

Література: Кузьменко Володимир Іванович : Біобібліогр. 
покажч. Чернігів, 2008; Пасемко І. Літературознавча нива док-
тора Володимира Кузьменка // КС. 2008. № 2; Ткачук М. Ідеали 
правди і краси Володимира Кузьменка // Українська мова й лі-
тература в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 
2008. № 4; Мойсієнко А. К. Кузьменко Володимир Іванович 
/ А. К. Мойсієнко // Енциклопедія Сучасної України. К., 2014. 
Т. 15; Кузьменко Володимир Іванович: Бібліографічний покаж-
чик. К., 2016. 

А. К.  Мойсієнко,  І .  М.  Забіяка  
 

* * * 
 

Кузьменко Надія Михайлівна (28.06.1959, 
с. Соколівка Козелецького району), канди-
дат педагогічних наук, доцент. 

Закінчила у 1980 Чернігівський держав-
ний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевчен-
ка. Педагогічну діяльність розпочала з 1980. 
У Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка: 1999–2004 асистент, 

із 2004 доцент кафедри педагогіки. Розробила сім нормативних 
курсів: "Основи педагогіки і психології", "Педагогіка вищої 
школи", "Педагогіка і психологія вищої школи", "Методика 
викладання екологічних знань", "Педагогічний менеджмент", 
"Теорія і практика моніторингу якості освіти", "Управління 
науково-дослідною та експериментальною діяльністю в освіт- 
ніх закладах". 

Кандидатська дисертація (1999). 
Напрями наукових досліджень: демократичні тенденції про- 

цесів в управлінні вищих навчальних закладів недержавної 
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форми власності, теоретичні основи виховання національної 
свідомості студентської молоді, педагогічний менеджмент. 

Автор, співавтор понад 50 наукових праць. 
Основні праці: Принципи відбору, структурування і способи 

пред'явлення інформації у шкільних підручниках з читання для 
молодших школярів. Переяслав-Хмельницький, 1996; Теоретич-
не обґрунтування мети і завдань створення нового покоління 
підручників з читання для початкової школи // Проблеми шкіль-
ного підручника. Педагогічна думка. К., 2002. Вип. 3; Совість у 
системі моральних цінностей сучасних студентів. К., 2007. 

 

М.  П.  Лещенко 
 

* * * 
 

Кузьменко Петро Павлович (10.05.1923, 
с. Старий Биків, нині Бобровицького ра-
йону – 06.11.1998, м. Київ, похований 
на цвинтарі біля Совських ставків непо- 
далік м. Києва), доктор фізико-матема- 
тичних наук, професор. Лауреат Держав-
ної премії УРСР. 

Закінчив у 1948 фізичний факультет, 
1952 аспірантуру Київського державного 

університету ім. Т. Г. Шевченка. У Київському університеті: 
1955–64 доцент, 1964 професор, 1960–88 завідувач кафедри 
фізики металів. Підготував близько 20 кандидатів наук. 

Кандидатська дисертація (1951), докторська (1963). 
Ученим уперше доведено: при проходженні електричного 

струму через металевий зразок, температура якого не перевер-
шує точку плавлення, атоми активовані захоплюються елект-
ронним або дірковим вітром, причому, сила в десятки разів 
перевершує по величині силу електричного поля (явище абсо-
лютного електроперенесення); у рідких металах відсутнє абсо-
лютне електроперенесення, спостерігається відносний, коли 
одна домішка дифундує відносно іншої; дифузію можна поси-
лити за допомогою магнітного поля чи потоку фононів (ефект 
Соре); при опроміненні напівпровідника світлом змінюються 
мех. властивості приповерхневих шарів (фотомеханічний 
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ефект); надпровідність високотемпературної кераміки обумов-
лена рухом електронів уздовж кисневого ланцюга внаслідок 
хвилеподібної зміни валентного стану кисню (ця теоретична 
модель не спростована дотепер, як не спростовані 6–8 моделей 
інших авторів); зв'язок між атомами в чистих металах і їхніх 
металевих сплавах здійснюється за рахунок бокового перекрит-
тя електричних хмар. 

Під час Другої світової війни воював у лавах 2-ої Гвардійсь-
кої повітрянодесантної дивізії на Сталінградському фронті мо-
лодшим лейтенантом, командиром взводу. 

Нагороджений: орденами Вітчизняної війни ІІ ступеня, 
Червоної Зірки, "Знак Пошани"; медаллю "За Перемогу над 
Німеччиною". 

Лауреат Державної премії УРСР (1983) у галузі науки і тех-
ніки (за досягнення з дослідження напівпровідникових криста-
лів і вдосконалення технологій). 

Автор понад 250 наукових праць, двох монографій. 
Основні праці: Зв'язок між електронною структурою атомів, 

кристалічною структурою і магнітними властивостями в мета-
ллах. К., 1995 (у співавт.); Электроперенос, термоперенос и диф- 
фузия в металлах. К., 1983. 

 
* * * 

 
Куковиця Галина Степанівна (01.05.1944, 

с. Кузничі Городнянського району), канди-
дат біологічних наук. 

Закінчила у 1967 біологічний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. Протягом 1965–66 лабо-
рант Ботанічного музею. У 1966–76 працю-
вала в Інституті ботаніки ім. М. Г. Холодно-
го АН УРСР. Із 1976 працює в Ботанічному 

саду Київського університету: інженером, молодшим науковим 
співробітником, науковим співробітником. Упродовж 1987–2004 
завідуюча сектором інтродукції трав'янистих рослин. 

Кандидатська дисертація (1984). 
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Сфера наукових досліджень: геоботаніка та інтродукція 
рослин. Визначила таксономічний склад, детальну геоботані-
чну характеристику, розробила класифікацію степової рос-
линності Західного Поділля, виявила нові для флори України 
рідкісні види та ценози. Зібрала колекції бромелієвих та орхі-
дних (близько 140 таксонів), рідкісних і зникаючих видів 
(близько 200 видів). Учасниця понад 30 наукових експедицій. 

Входила до складу вченої ради Ботанічного саду, профбюро. 
Член Українського товариства охорони природи, Українського 
ботанічного товариства, товариства "Знання". 

Нагороди: медаль "У пам'ять 1500-річчя Києва"; срібна ме-
даль ВДНГ СРСР; почесні грамоти: Міністерства вищої і серед-
ньої спеціальної освіти УРСР, Президії Київської міської ради 
УТОТ, КНУТШ; диплом ІІ ступеня учасника ВДНГ УРСР, між-
народного благодійного фонду "Витязь". 

Автор понад 100 наукових праць. 
Основні праці: Охрана важнейших ботанических объектов 

Украины, Белоруссии, Молдавии. К., 1980 (у співавт.); Декора-
тивные растения. К., 1981 (у співавт.); Ботанічний сад ім. акад. 
О. В. Фоміна. К., 1989, 1999 (у співавт.); Ботанічний сад ім. акад. 
О. В. Фоміна. Каталог рослин. К., 2007 (у співавт.), Ботанічний 
сад імені академіка О. В. Фоміна 1839–2009: Путівник-довідник. 
К., 2009 (у співавт.). 

Література: Всесоюзное ботаническое общество: справоч-
ник. Л., 1978; Українське ботанічне товариство : довідковий 
посіб. К., 1979, 1988. 

 
* * * 

 
Кундюба Іван Дмитрович (24.04.1909, 

с. Тертишники, нині Носівського району – 
22.07.1975, м. Київ), доктор історичних на-
ук, професор. 

Закінчив у 1932 соціально-економічний 
факультет Ніжинського інституту соціа-
льного виховання, у 1935 аспірантуру при 
Державній Академії історії матеріальної 
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культури (м. Ленінград). Упродовж 1935–37 науковий співро-
бітник Української асоціації марксистсько-ленінських науко-
во-дослідних інститутів. 1939–41 старший викладач, 1949–55 
завідувач кафедри загальної історії Київського педагогіч- 
ного інституту. 1946–49 працював у Міністерстві закордон-
них справ УРСР. У Київському державному університеті 
ім. Т. Г. Шевченка: 1956–66 доцент кафедри нової історії та 
міжнародних відносин, 1966–75 професор кафедри нової і 
новітньої історії. Читав спецкурс "Історія слов'янських країн 
народної демократії" на відділенні міжнародних відносин іс-
торичного факультету. 

Кандидатська дисертація (1949), докторська (1964). 
Сфера наукових інтересів: радянсько-польські відносини в 

новітню добу; революційно-демократична боротьба в Іспанії 
в ХІХ ст., історія країн соціалістичного табору. 

Голова правління Українського товариства культурних 
зв'язків із закордоном (1949–51). 

Учасник Другої світової війни. Нагороджений орденами 
Червоної Зірки (1945), "Хрестом Грюнвальда" ІІ ступеня за 
звільнення Польщі. 

Автор понад 100 наукових праць. 
Основні праці: Советско-польские отношения (1939–1945 гг.). 

К., 1963; Исторические предпосылки краха панской Польши 
(1939). К., 1959; Очерки новейшей истории Венгрии. К., 1972; 
Дружба та співробітництво народів України і Польщі. Збірник 
статей. К., 1967. 

Література: Латиш Ю. В. Кундюба Іван Дмитрович / Істо-
ричний факультет Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка: минуле й сьогодення ; за ред. Г. Д. Казьми-
рчука. К., 2004. 

Архіви: Архів КНУТШ. 1975. Спр. 27-пвс. 
В. І .  Яровий 

 
* * * 
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Куцевол Наталія Володимирівна 
(17.07.1961, м. Прилуки), кандидат хіміч-
них наук, старший науковий співробітник. 

Закінчила у 1983 хімічний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. У Київському універ-
ситеті: 1983–89 інженер кафедри фізичної 
хімії полімерів і колоїдів, 1989–2003 мо-
лодший науковий співробітник, 2003–04 

науковий співробітник, із 2004 на посаді старшого наукового 
співробітника кафедри хімії високомолекулярних сполук. При-
своєно вчене звання старшого наукового співробітника у 2006. 

Кандидатська дисертація (2001). 
Сфера наукової діяльності: синтез і структурні дослідження 

водорозчинних кополімерів складної архітектури, їхня хімічна 
модифікація та функціональні властивості. 

Щорічне з 2001 наукове стажування в Інституті Шарля Сад-
рона (CNRS), м. Страсбург (Франція). 

Автор понад 150 наукових праць, у тому числі 51 статті, шес-
ти патентів України. 

Основні праці: Релаксаційні явища. К., 2004 (у співавт.). 
 

* * * 
 

Кучеренко Євген Трохимович 
(08.06.1923, м. Бахмач – місце, дата і рік 
смерті не встановлено), кандидат фізико-
математичних наук, доцент. 

Будучи студентом Київського авіаційно-
го інституту (вступив у 1940), добровільно 
пішов на фронт і до кінця війни був у дію-
чий армії. У 1946 вступив до Київського 
університету на фізичний факультет, який 
закінчив із відзнакою. У 1951 прийнятий до 

аспірантури на кафедрі фізичної електроніки. 1955 призначений 
на посаду старшого викладача кафедри фізичної електроніки 
Київського університету. Із 1961 доцент, із 1963 переведений на 
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кафедру квантової радіофізики Київського університету. 
Читав лекційні курси з фізичної електроніки, електроніки 
надвисоких частот, приладів і техніки НВЧ, іонно-плазмової 
технології, із фізики плазми, вакуумної техніки. 1967–92 в. о. від- 
повідального за роботу у фізико-математичній школі-інтер- 
наті при університеті, де також викладав факультативні курси 
з різних розділів фізики. Із 1992 старший науковий співробіт-
ник кафедри фізичної електроніки. Підготував п'ять кандида-
тів фізико-математичних наук. 

Кандидатська дисертація (1955). 
Напрями наукових досліджень: катодна електроніка, фізика 

плазми й газового розряду, іонно-плазмова технологія. 
Запропонував метод термоіонного напорошення тонких плі-

вок і покриттів, захищений авторськими свідоцтвами СРСР; 
створив нові магнетронні розпорошуючі пристрої, захищені 
3 патентами України на винаходи; розробив і впровадив у виро-
бництво метод одержання окисних плівок алюмінію в плазмі 
газового розряду, що дозволило створити принципово нові хо-
лодні катоди для гелій-неонових лазерів із практично необме-
женим терміном служби. 

Нагороджений: орденами Червоної Зірки, Вітчизняної вій-
ни ІІ ступеня, Богдана Хмельницького; медалями "За бойові 
заслуги", "За оборону Києва", "За оборону Сталінграда", 
"За оборону Кавказу", "За взяття Кенігсберга", 10 ювілейними 
медалями, почесними знаками "Винахідник СРСР", "Відмін-
ник народної освіти". 

Автор 100 наукових праць, 16 авторських свідоцтв СРСР 
і трьох патентів України на винаходи. Видав два підручники 
для вищих навчальних закладів, два навчальні посібники для 
фізико-математичних шкіл, методичні розробки з вакуумної 
техніки та іонно-плазмових технологій, дві брошури. 

Основні праці: Получение и измерение вакуума. К., 1973; 
Свойства газов. К., 1981; Справочник по физическим основам 
вакуумной техники. К., 1981. 

Література: Радіофізичний факультет – 50 років : довід-
ник. К., 2002. 

Д. Ю. Сигаловський 
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Кушніренко Іван Якович (28.04.1938, 
с. Катюжанка Димерського району Чер-
нігівської області, нині Вишгородського 
району Київської області – 20.09.1992, 
м. Київ, похований на Берковецькому 
кладовищі), доктор фізико-математич- 
них наук, професор. 

Закінчив у 1960 фізичний факультет, 
1963 аспірантуру Київського державного 

університету ім. Т. Г. Шевченка. У Київському університеті 
працював на фізичному факультеті впродовж 1963–92: асис-
тентом, старшим викладачем, із 1973 доцентом, із 1986 про-
фесором кафедри оптики. Підготував вісім кандидатів фізико-
математичних наук. 

Основні напрями наукових досліджень: спектроскопічні 
(люмінесценція, ІЧ – поглинання, комбінаційне розсіювання) 
властивості домішкових поліатомних іонів у розчинах елект-
ролітів кристалах. 

Автор понад 150 наукових публікацій. 
Основні праці: Локальная симметрия примесных молекуляр-

ных анионов в кристалах : учеб. пособие. К., 1988; Спектры КРС 
и особенности структуры кристаллов ZnWO4, Cd WO4 // УФЖ. 
1992. Т. 37. № 10 (у співавт.). 

 
* * * 

 
Кушніренко Світлана Володимирівна 

(01.08.1975, с. Вертіївка Ніжинського ра-
йону), кандидат фізико-математичних на-
ук, доцент. 

Із відзнакою у 1997 закінчила механіко-
математичний факультет, із 1997 аспіранту-
ру Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. У Київському університет- 
ті: 1998–2000 інженер Науково-дослідної 

частини механіко-математичного факультету, Упродовж 2000–07 
асистент, із 2007 доцент кафедри загальної математики механі-
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ко-математичного факультету. Читає нормативні курси з "Вищої 
математики" для студентів природничих факультетів і спеціаль-
ний курс для студентів механіко-математичного факультету. 

Кандидатська дисертація (2006). 
Основні наукові праці належать до теорії стохастичних ди-

ференціальних рівнянь із стрибками. 
Нагороджена почесною грамотою НАН України для молодих 

учених за серію робіт "Інваріантні множини стохастичних ди-
ференціальних рівнянь" (2003). 

Автор 7 наукових праць. 
Основні праці: Про стабілізацію розв'язку задачі Коші для 

певного класу інтегро-диференціальних рівнянь // Український 
математичний журнал. 2004 (у співавт.); Інваріантні множини 
систем стохастичних диференціальних рівнянь із стрибками 
// Нелінійні коливання. 2005 (у співавт.). 

О. М. Станжицький  
 

* * * 
 

Лазаревський Олександр Матвійович 
(08(20).06.1834, с. Гирявці Конотопського 
повіту Чернігівської губернії, нині с. Шевчен- 
кове Конотопського району Сумської облас- 
ті – 31.03(13.04).1902, с. Підлипне, нині Сум-
ської області), член Київської Тимчасової 
комісії для розгляду давніх актів при Імпера-
торському університеті св. Володимира. 

Закінчив у 1858 історико-філологічний факультет Санкт-
Петербурзького університету. Працював у державних устано-
вах: урядовцем Санкт-Петербурзького губернського правління 
(1859), Міністерстві народної освіти, чиновником Санкт-
Петербурзької археографічної комісії (1860), у судових устано-
вах м. Чернігова, м. Полтави, м. Кременчука, м. Конотопа та 
м. Ніжина (1861–74). У 1879 призначений товаришем голови 
Курського окружного суду, а 1880 Київського. Із 1880 член Ки-
ївської Тимчасової комісії для розгляду давніх актів при Імпера-
торському університеті св. Володимира. 
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Із 1880 приступив до зведення документальних матеріалів 
"Описание Старой Малороссии". Розробив методичні засади 
публікації епістолярних джерел. Керуючись інформаційним по-
тенціалом цього виду історичних джерел, збагатив вітчизняну 
історіографію матеріалами з суспільно-політичної історії Украї-
ни та Росії ХVІІІ–XIX ст. 

Член-кореспондент Російського археологічного товариства 
(1860); член-співробітник Педагогічного товариства (1876), член 
Церковно-археологічного товариства при Київській духовній 
академії (1889), почесний член Історичного товариства Нестора-
літописця (1893), голова Історичного товариства Нестора-
літописця (1895–96). Член Київської судової палати (1885). 

Автор понад 430 наукових праць. Свою книгозбірню подару-
вав Університету св. Володимира. Друкувався в "Русском архи-
ве", "Русской старине", "Киевской старине" й ін. 

Основні праці: Два письма А. И. Чепы, собирателя конца 
XVIII века письменных памятников по истории Малороссии 
// Киевская Старина. 1890. № 5; Частная переписка Григо- 
рия Андреевича Полетики (1750–1783) / пред. и публ. 
А. Лазаревского // Киевская Старина. 1893. № 3–5, 10, 11; 
1895. № 5; Приятельское письмо переяславского полковника 
Иваненка к погарскому земскому судье Лашкевичу, 1797 г. 
// Киевская Старина. 1902. № 1–3. 

Література: Похороны А. М. Лазаревского (Впечатления 
очевидца) // Киевская Старина. 1902. Т. 77. № 5; Сарбей В. Г. 
Невідомі праці О. М. Лазаревського // Український історич-
ний журнал. 1958. № 5; Забілка І. М. До 160-річчя від дня на-
родження О. М. Лазаревського // Архіви України. 1994. № 1–
6; Олександр Матвійович Лазаревський. 1834–1902. Матеріа-
ли до біобібліографії. К., 1994; Сарбей В. Г. Наукова спадщи-
на О. Лазаревського // Історичний календар. 1999. В. 5; Гу-
сєв В. І.; Дрожжин В. П.; Калінцев Ю. О. та інші видатні 
постаті в історії України (ІХ–ХІХ ст.): Короткі біографічні 
нариси. К., 2002; Губіцький Є. В. Лазаревський Олександр Матві- 
йович / Історичний факультет Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення ; за 
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ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. К., 2004; Герасименко Н. Епі-
столярні джерела у науковій спадщині О. М. Лазаревського 
// Історіографічні дослідження в Україні. 2007. Вип. 17. 

 

Є. В.  Губіцький,  О.  Г.  Таран 
 

* * * 
 

Лазаренко Лариса Михайлівна 
(16.04.1957, м. Остер Козелецького райо-
ну), кандидат біологічних наук. 

Закінчила у 1991 біологічний факул 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. У Київському універси-
теті: 1986–89 лаборант кафедрі ботаніки, 
1989–98 інженер, 1998–2001 молодший нау-
ковий співробітник. 2001–05 асистент кафе-
дри загальної та молекулярної генетики. 

Із 2006 науковий співробітник, а з 2007 завідуюча Науково-
дослідної лабораторії "Генетики індивідуального розвитку". 
Викладає спеціальні курси "Цитогенетика", "Експерименталь-
ний мутагенез", "Генетичний моніторинг", "Історія генетики". 

Кандидатська дисертація (1999). 
Основний напрям наукової діяльності: дослідження хромо-

сомної нестабільності, що розвивається в насінні. 
Автор 41 наукової та науково-методичної праці. 
Основні праці: Лук-батун (Allium fistulosum L.) как тест-

система для оценки антимутагенности // Цитология и генетика. 
1995. Т. 29. № 4 (у співавт.); Environmental impact on age-related 
dynamics of karyotypical instability in plants // Mutation Research, 
2002, October, Vol. 520/ 1–2 (у співавт.); Модифікація вікової 
динаміки хромосомної нестабільності в насінні батуна (Allium 
fistulosum L.) під впливом перманганату калія // Фактори експе-
риментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць. К., 
2006. Т. 3. (у співавт.); Динаміка хромосомної нестабільності в 
насінні батуна (Allium fistulosum L.) різних років репродукції 
// Вісн. Прикарпат. ун-ту ім. Василя Стефаника. Серія Біологія. 
Івано-Франківськ. 2007. Вип. VII–VIII. (у співавт.); Динамика 



 169 

хромосомной нестабильности батуна (Allium fistulosum L.); вли-
яние температуры хранения семян // Цитология и генетика. 
2008. Т. 42. № 5 (у співавт.) 

Л. М. Лазаренко 
 

* * * 
 

Ланько Андрій Іванович (1915, 
с. Кувичичі, нині Чернігівської району – 
1988), кандидат географічних наук, до-
цент, фізико-географ. 

Закінчив у 1933 Городнянський педагогі-
чний технікум. 1933–34 учитель Любецької 
політехнічної школи, 1934–35 учитель гео-
графії середньої школи. Навчався 1933–40 

на геолого-географічному факультеті Київського університету. 
1940–41 аспірант Київського державного університету ім. 
Т. Г. Шевченка кафедри фізичної географії. Протягом 1946–49 
відновив навчання в аспірантурі. 1948–52 науковий співробіт-
ник Інституту географії при Київському державному універ-
ситеті ім. Т. Г. Шевченка. Упродовж 1952–56 старший викла-
дач географії, а з 1956 завідувач кафедри географії Київсько- 
го державного педагогічного інституту ім. М. О. Горького. 
У 1956 переведений до Київського університету на посаду 
старшого викладача, 1959–69 доцент кафедри фізичної геогра- 
фії Київського університету. Протягом 1972–73 доцент ка- 
федри фізичної географії Київського державного університе-
ту ім. Т. Г. Шевченка. 

Кандидатська дисертація (1950). 
Сфера наукових досліджень: агрокліматичне та фізико-геогра- 

фічне районування території України, ландшафтознавство. 
Учасник Другої світової війни. Нагороджений: ордена- 

ми Вітчизняної війни ІІ ступеня, Червоної Зірки; медалями 
"За оборону Сталінграда", "За Перемогу над Німеччиною у 
1941–1945 рр.". 

Автор понад 60 наукових праць. 
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Основні праці: Агрокліматичне районування Української 
РСР. К., 1950; Фізико-географічне районування східного Поліс-
ся УРСР. К., 1950; Фізико-географічне районування лівобереж-
жя Нижнього Дніпра. К., 1951; Фізико-географічне районування 
степової зони Української РСР. К., 1959; Фізико-географічне 
районування Української РСР. К., 1968 (у співавт.). 

М. Д.  Гродзинський 
 

* * * 
 

Латиш Василь Трохимович (07.12.1922, 
с. Рудівка, нині Прилуцького району – 
05.01.2004, м. Київ), кандидат геолого-
мінералогічних наук, доцент, мінералог. 

Закінчив у 1948 геологічний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. У Київському універ-
ситеті: 1951–54 асистент, 1954–55 стар-
ший викладач, із 1955 доцент, 1958–76 заві-

дувач кафедри мінералогії і геохімії. 
Кандидатська дисертація (1953). 
Упродовж 1956–57 викладач-консультант Пекінського геоло-

горозвідувального інституту, 1978–81 викладач-консультант 
Кабульського політехнічного інституту. 

Фахівець у галузі регіональної мінералогії, мінералогії і гео-
хімії гранітоїдів УЩ і Забайкалля. 

Учасник бойових дій Другої світової війни. Нагороджений: 
орденами Червоного Прапора, Червоної Зірки; вісьмома меда-
лями: "За оборону Києва", "За взяття Будапешту", "За Перемогу 
над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр." та 
ін. Має 14 подяк від Верховного Головнокомандувача та подяку 
від командуючого 3-м Українським фронтом. 

Автор 28 наукових праць. 
Основні праці: Корисні копалини України : монографія. К., 

1960 (у співавт.); Минералогия и генезис камерных пегматитов 
Волыни : монография. К., 1973 (в соавт.); Минералогия редких 
элементов. К., 1985. 
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Література: Нариси з історії геологічних досліджень у Київ-
ському університеті ; за ред. В. Г. Молявка, О. В. Зінченка. К., 
1999; О. В. Зінченко. Пам'яті Василя Трохимовича Латиша 
// Геолог України. 2004. 

О. В.  Зінченко 
 

* * * 
 

Лаунець Вілієн Львович (30.10.1937, 
м. Любеч Ріпкинського району), кандидат 
фізико-математичних наук, доцент, ра-
діофізик. 

Закінчив у 1964 радіофізичний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. У Київському універси-
теті працює з 1987 старшим науковим спів-
робітником кафедри квантової радіофізики. 

У 1982 присвоєно звання доцента. Читав курс лекцій на факуль-
теті підвищення кваліфікації, керував курсовими й дипломними 
роботами студентів. Розробив і видав ряд методичних посібни-
ків із вивчення курсів "Електродинаміка та розповсюдження 
радіохвиль", "Антени та пристрої НВЧ", "Техніка НВЧ". 

Кандидатська дисертація (1971). 
Основні напрями наукової діяльності: вивчення і практичне 

використання взаємодії електромагнітних коливань надвисоких 
частот із речовиною. 

Майстер спорту. Як тренер на громадських засадах підготу-
вав 15 майстрів спорту та більше 50 кандидатів у майстри спор-
ту та першорозрядників. 

Автор понад 70 наукових праць. 
Основні праці: Магнитостатические колебания в системе 

ферритовых сфер // Известия вузов. Радиофизика, 1969. 12, 6 
(в соавт.); Система ферритовых шаров в элетромагнитном поле 
// Литовский физический сборник, 1971. 11, 2 (в соавт.); Вза-
имодействие ферритовых образцов через малое отверстие в 
бесконечном металлическом экране // Радиотехника и элект-
роника. 1980. ХХV. 12, (в соавт.); Modified exfoliated graphite 
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as a material for shielding against electromagnetic radiation 
// International Journal of Nanoscience, 2008, Vol. 7, № 4/5 (in co-
authorship); Nanocarbon-Epoxy Composites as Electromagnetic 
Shielding Materials // Molecular Crystals Liquid Crystals, 2008. 
Vol. 497 (in co-authorship). 

 
* * * 

 
Лашнюков Іван Васильович (30.03.1823, Сосницький по-

віт – 25.10.1869, м. Борзна), магістр російської історії, доцент 
кафедри російської історії. 

Навчався в Чернігівській духовній семінарії, Ліцеї кн. Безбо-
родька. Закінчив у 1851 історико-філологічний факультет Імпе-
раторського університету св. Володимира. Учень П. В. Павлова, 
слухав лекції В. Я. Шульгина, І. В. Вернадського. У студентські 
роки привернув увагу викладачів своїм твором "О причинах 
усобиц между русскими князьями и о влиянии их на современ-
ное общество в период времени от Рюрика до Ивана Калиты 
и Гедимина", за який виборов золоту медаль. Викладач словес-
ності 2-ї Одеської гімназії (1851), російської історії і статистики 
в Ліцеї кн. Безбородька (1853–58), професор російської історії 
Ніжинського ліцею (1854). 

В Імператорському університеті св. Володимира упродовж 
28.02.1868 – 25.10.1869 обіймав посаду доцента кафедри росій-
ської історії. Читав курс лекцій з історії Росії (1462–1613). 
У київський період написав свої основні наукові праці. Лекції 
І. В. Лашнюкова мали величезний успіх серед студентів, однак 
його викладання тривало недовго, у 1869 за станом здоров'я він 
вийшов у відставку. 

Магістерська дисертація (1854). 
Розробляв питання методології історії, історіографії, дже-

релознавства, філософії історії. І. В. Лашнюков розумів від-
мінність джерелознавчого й історіографічного підходу до іс-
торичної пам'ятки, у наукових пошуках ставив питання про 
національний характер історіографії. Визначав проблему пе-
ріодизації історії російської історичної науки. 

Статський радник. 
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Друкувався у "Вестнике Юго-Западной России", "Черниговс-
ком листке", "Санкт-Петербургских ведомостях", Журнале Ми-
нистерства народного просвещения, Университетских известиях 
(Ун-та св. Владимира). 

Основні праці: О международных и общественных отно-
шениях в древнейший период нашей истории от призва- 
ния варяго-руссов до смерти Ярослава. К., 1856; Пособие 
к изучению русской истории критическим методом. К., 1870. 
Вып. 1; Лекции по русской истории и историографии // Уни-
верситетские известия. 1869, № 8; 1871, № 5, 6, 7; 1872, № 4, 
5, 6, 9; Очерки русской историографии и истории. К., 1872; 
Пособие к изучению русской истории критическим методом. 
К., 1874; Владимир Мономах и его время // Университетские 
известия. 1873. № 11. 

Література: Биографический словарь профессоров и препо-
давателей Университета Св. Владимира (1834–1884) ; под ред. 
В. С. Иконникова. К., 1884; Киреева Р. А. Из истории изучения 
отечественной историографии (Некоторые особенности "Очер-
ков русской историографии") // Проблемы истории обществен-
ного движения и историграфии. М., 1971; Киреева Р. А. Изуче-
ние отечественной историографии в дореволюционной России с 
середины ХІХ века до 1917 года. М., 1983; Тарасенко О. А. Кие-
вский университет в середине XIX ст.: (И. В. Лашнюков – вы-
дающийся историк и преподаватель) / Киевский университет. К., 
1994 (депонований рукопис); Тарасенко О. О. Становлення та 
розвиток історичної освіти і науки в Київському університеті. 
К., 1995; Стельмах С. П. Історична думка в Україні в ХІХ – по-
чатку ХХ століття. К., 1997; Самойленко О. Г. Методологія іс-
торії та історіографія у науковій спадщині вчених Ніжинської 
вищої школи (друга половина ХІХ – початку ХХ ст.) : автореф. 
дис... канд. іст. наук. К., 2000; Майданович І. І., Левінець Р. П. 
Лашнюков Іван Васильович // Історичний факультет Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й 
сьогодення ; за ред. Г. Д. Казьмирчука. К., 2004. 

О. Г.  Таран 
 

* * * 
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Левошич Олег Леонідович (19.07.1961, 
с. Коти Чернігівського району), кандидат 
фізико-математичних наук, доцент. 

Закінчив у 1982 факультет кібернетики, 
1985 аспірантуру Київського державного 
університету ім. Т. Г. Шевченка. У Київсь-
кому університеті: 1986–90 асистент, 1990–
2008 доцент кафедри моделювання склад-
них систем. Упродовж 1989–97 заступник 

декана факультету кібернетики з навчально-виховної роботи. 
Кандидатська дисертація (1987). 
Напрями наукових досліджень: теорія оцінювання, теорія ке-

рування, задачі оптимізації. Брав участь у роботах із наукової 
тематики, пов'язаної зі створенням системи обробки гідроакус-
тичної інформації. 

Автор двох навчальних посібників із теорії керування та 
30 наукових праць. 

Основні праці: Елементи теорії керування. К., 2002 
(у співавт.). 

 
* * * 

 
Левченко Сергій Пилипович 

(06(19).10.1902, с. Малі Осняки Чернігівсь-
кого району – 24.06.1969, м. Київ), кандидат 
філологічних наук, доцент. 

Закінчив у 1930 Чернігівський інститут 
народної освіти, 1934 аспірантуру Харків-
ської філії науково-дослідного Інститу- 
ту мовознавства АН УРСР. У Київському 
державному університеті ім. Т. Г. Шевче-

нка: 1945–48 асистент, 1948–49 доцент кафедри української 
мови. Викладав курси сучасної української мови, історії укра-
їнської мови. 

Кандидатська дисертація (1946). 
Автор наукових праць із питань історії розвитку україн-

ської мови. 
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Основні праці: І. Франко і українська мова кінця ХІХ і по-
чатку ХХ ст., Нове видання "Українського правопису", 1946; 
Дві редакції історичної драми "Богдан Хмельницький" 
О. Корнійчука, Українсько-російський словник. 1948 (у спі-
вавт.); Термінологічна лексика в російсько-українських слов-
никах // Лексикогр. бюл. 1951. Вип. 1; До питання про прин-
ципи укладання словника синонімів української мови // Там 
само. 1955. Вип. 5; Про словниковий склад української мови 
// УМШ. 1955. № 3; Повторний курс української мови з істо-
ричними коментарями. Фонетика, склад слова, орфографія. 
К., 1955. Ч. 1.; До питання про уточнення в українському пра-
вописі // УМШ. 1957. № 2. 

Література: Левченко Сергей Филиппович // Булахов М. Г. 
Восточнославянские языковеды : биобиблиографический сло-
варь. Минск, 1978. Т. 3; С. П. Левченко (1902–1969) // Мово-
знавство. 1969. № 5. 

 
* * * 

 
Легкий Сергій Володимирович (21.09.1973, 

с. Омбиш Борзнянського району Чернігівсь-
кої області), кандидат економічних наук, 
проректор з адміністративно-господарської 
роботи Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка. 

Закінчив загальноосвітню середню школу 
с. Омбиш (1988). Упродовж 1995–98 навчав- 
ся в Київському індустріально-педагогічному 
коледжі. Протягом 2001–05 навчався в Акаде-
мії муніципального управління за напрямом 

"Фінанси". 2007 закінчив Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка.  

Кандидатська дисертація (2015). 
У Київському національному університеті імені Тара-

са Шевченка обіймав посади: начальника відділу матеріаль-
но-технічного забезпечення Інституту післядипломної освіти 
(2000–12), директора студентського містечка (2012–17). 
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Із 2017 призначений на посаду проректора з адміністративно-
господарської роботи. 

Основні праці: Реструктуризація державного боргу // Управ-
ління фінансовою санацією підприємств : колективна моногра-
фія. Ніжин, 2013 (у співавт.); Аналіз боргового навантаження на 
економіку розвинених країн світу // Чернігівський науковий часо-
пис. Серія 1: Економіка і управління. 2014. № 1(05); Политика 
управления внешним государственным долгом // Global and re-
gional communities: meet the new economic strategies (Geneva, 
Switzerland). 2013. №1; Зовнішній державний борг та його вплив 
на фінансово-економічний стан держави // Фінансовий потенці-
ал регіонів України в умовах ринкової економіки: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (Чернівці, 22–23 ли-
стопада 2012 р.). Чернівці, 2012.  

Л. І .  Ковтун 
 

* * * 
 

Лелюшок Сергій Олександрович 
(03.12.1981, м. Бахмач), кандидат хіміч-
них наук. 

Закінчив у 2004 хімічний факультет, 
2007 аспірантуру кафедри аналітичної хі-
мії Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. У Київському уні-
верситеті: із 2007 інженер, із 2008 асис-
тент кафедри аналітичної хімії. Веде прак-

тичні заняття з загального курсу "Аналітична хімія" для сту-
дентів хімічного та біологічного факультетів. 

Кандидатська дисертація (2008). 
Сфера наукової діяльності: розробка теоретичних і практич-

них засад застосування міцелярної екстракції фазами неіонних 
ПАР при температурі помутніння для концентрування мікроко-
мпонентів; вплив природи субстрату на ефективність його пере-
ходу у фазу неіонної ПАР. 

Автор понад 20 наукових праць. 
 

* * * 
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Лепеха Микола Павлович (19.01.1942, 
с. Моровськ Козелецького району), канди-
дат фізико-математичних наук, доцент. 

Закінчив у 1964 механіко-математичний 
факультет, 1968 аспірантуру механіко-мате- 
матичного факультету кафедри обчислюва-
льної математики Київського державного 
університету ім. Т. Г. Шевченка. У Київсь-
кому університеті: 1965–69 асистент кафед-
ри обчислювальної математики, 1969–80 

асистент, 1980–82 старший викладач, 1982–2008 доцент кафедри 
моделювання складних систем факультету кібернетики, із 2008 
консультант зі створення програмного забезпечення лабораторії 
моделювання та оптимізації. 

Кандидатська дисертація (1979). 
Напрями наукових досліджень: розробка алгоритмів іденти-

фікації і моделювання динамічних систем; застосування методів 
псевдоінверсії до задач ідентифікації, розпізнавання об'єктів 
і побудови адаптивних регуляторів; цифрова обробка сигналів. 

Науковий керівник спільних робіт з Льотно-дослідним інсти-
тутом (м. Жуковський), унаслідок яких було створено діалогову 
система МОДЕЛЬ для ідентифікації параметрів літальних апа-
ратів, запроваджена в ряді конструкторських бюро Міністерства 
авіаційної промисловості СРСР. 

Брав участь у розробці унікальної в СРСР системи обробки 
гідроакустичної інформації як керівник напряму з проектуван-
ня та реалізації програмного забезпечення роботи двомашин-
ного обчислювального комплексу й організації функціонально-
прикладного програмного забезпечення. 

Напрям науково-педагогічної діяльності: нормативний курс 
лекцій з об'єктно-орієнтованого програмування на С++, курси із 
системного програмування у Windows, архітектури комп'ютерів 
і операційних систем. Член Чернігівського земляцтва в м. Києві. 

Соросівський доцент (1996). Стажувався в лабораторії Єль-
ського університету США (1996). 

Автор 63 наукових робіт, двох монографій, двох методичних 
посібників, електронної версії курсу лекцій із С++. 
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Основні праці: Методы алгоритмизации непрерывных произ-
водственных процессов. М., 1975 (у співавт.). 

 
* * * 

 
Лещенко Іван Максимович (10.08.1925, 

с. Підлісне Козелецького району), майстер 
спорткомплексу КДУ ім. Т. Г. Шевченка. 

У 1941 закінчив семирічку в рідному селі. 
1943 пішов добровольцем на захист Батькі-
вщини. У 1943–44 закінчив шестимісячні 
курси в школі авіамеханіків під Куйбишевим 
(нині Самара). Демобілізувався в 1950 авіа-
ційним техніком-механіком у званні стар-

шини, 20 років працював на Київському авіазаводі. У 1965 за-
кінчив Київський електротехнічний технікум. Із 1970 механік 
ВТК Київського автопарку 09125. 

Із 1994 працював майстром у спорткомплексі КДУ 
ім. Т. Г. Шевченка. 

Був головою Ради ветеранів війни і праці спорткомплексу 
КНУ ім. Тараса Шевченка. 

Нагороджений орденом Вітчизняної війни II ступеня; меда-
лями "За відвагу", "За доблесний труд", "За перемогу над Німеч-
чиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 pp.", "За перемогу 
над Японією", "Ветеран праці". 

 
* * * 

 
Лібман Захарій Якович (01.01.1911, м. Остер, нині Козе-

лецького району – 03.09.1981, м. Київ), кандидат філологіч-
них наук, доцент, перекладач. 

Закінчив у 1940 Український інститут лінгвістичної освіти 
Київського університету. Упродовж 1944–45 навчався в аспі-
рантурі Київського державного університету ім. Т. Г. Шевче-
нка. У Київському університеті: 1938–41 викладач англійської 
мови, 1944–50 старший викладач, доцент кафедри іноземних 
мов природничих факультетів. 
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Основні напрями діяльності: науково-методична та педаго-
гічна робота. 

Учасник Другої світової війни. 
Нагороджений бойовими медалями. 
Автор понад 50 наукових і науково-публіцистичних праць. 

Його перу належить переклад книги Говарда Фаста "Дорога 
свободи". Виступав на сторінках республіканського друку зі 
статтями та рецензіями, публікувався в журналі "Дніпро". 

 
* * * 

 
Литвин Ольга Кузьмівна (18.10.1933, 

с. Жуківка Куликівського району), кандидат 
історичних наук, доцент. 

Закінчила у 1957 історико-філософсь- 
кий факультет, 1971 аспірантуру кафед- 
ри історії СРСР історичного факуль- 
тету Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. Учителювала в школах 
м. Києва. У Київському університеті: 1971–

74 асистент, 1974–76 старший викладач, 1976–94 доцент ка- 
федри історії СРСР. Читала лекції з курсу методики викладан-
ня історії в школі, історії СРСР ХІХ ст., вела спеціальні курси. 

Кандидатська дисертація (1971). 
Основна наукова діяльність спрямована на дослідження де-

кабристського руху в Росії, а також вивчення питань радянізації 
України. Член Чернігівського земляцтва в м. Києві. 

Основні наукові праці: Рух декабристів. Програма спецкурсу 
історії СРСР для студентів історичного факультету. К., 1977. 
Створення і діяльність місцевих Рад на Україні (грудень 1917 – 
березень 1918 рр.) // Вісник КДУ. Сер. Історія. 1970. № 2; З істо-
рії підготовки і проведення ІІ Всеукраїнського з'їзду Рад // УІЖ. 
1971. № 5; Ради України в боротьбі за ленінську політику миру 
в період Брестських переговорів // Питання історії народів 
СРСР. 1971. Вип. ІІ; Дзвін, що розбудив Росію (До 150-річчя 
повстання декабристів) // Під прапором ленінізму. 1975. № 22; 
Другий Всеукраїнський з'їзд Рад // Трибуна лектора 1978. № 3; 
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Вирішення місцевими Радами України продовольчого питання в 
перші місяці пролетарської диктатури // Вісник КДУ. Вип. 20. 
1978; Идеи содружества и единения народов в наследии декаб-
ристов // Вісник КДУ. 1984. Вип. 26. 

Архіви: Архів КНУТШ. 1994. Спр. 69-пвс. 
В. М. Мордвінцев 

 
* * * 

 
Литвиненко Тетяна Миколаївна 

(10.02.1952, м. Борзна), кандидат економіч-
них наук, доцент. 

Закінчила у 1975 економічний факультет, 
1981 аспірантуру Київського інституту на-
родного господарства. Упродовж 1975–98 
старший викладач, доцент, завідуюча кафе-
дри політичної економії Київського держав-
ного інституту культури, декан факультету 

економіки та менеджменту Київського славістичного універси-
тету. Із 1998 доцент кафедри теоретичної та прикладної еконо-
міки Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка. Викладає дисципліни: "Діагностування підприємства", 
"Управління розвитком підприємства", "Внутрішній економіч-
ний механізм підприємства", "Менеджмент", "Методика викла-
дання економічних дисциплін". 

Кандидатська дисертація (1982). 
Основні напрями наукової діяльності: управління розвитком 

та конкурентоспроможністю підприємств. 
Член Науково-методичної ради Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Голова навчально-мето- 
дичної комісії економічного факультету Київського університе-
ту, член редколегії збірника наукових праць Київського універ-
ситету "Теоретичні та прикладні питання економіки". 

Нагороджена медаллю "Відмінник освіти". Вшанована Подя-
кою Президента України, Почесною грамотою Національної 
академії педагогічних наук. 

Автор понад 100 наукових і науково-методичних публікацій. 
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Основні праці: Маркетинг. Практикум. Для студентів напря-
му підготовки 6.030504 Економіка підприємства. К., 2015. Ч. 1; 
Методика викладання економічних дисциплін : практикум. К., 
2015; Соціальна відповідальність бізнесу як умова входження 
України в європейській освітній простір // Вісн. Київ. ун-ту іме-
ні Тараса Шевченка. Економіка. 2013. № 10; Державна підтрим-
ка конкурентоспроможності туризму в Україні // Вісн. Київ. 
славіст. ун-ту. 2005. Вип. 21. Серія "Економіка; Економіка під-
приємства : підручник. К., 2006 (у співавт.); Сучасна економічна 
освіта: Україна і Болонський процес. К., 2006 (у співавт.). 

К. С.  Базилевич 
 

* * * 
 

Лобода Михайло Тимофійович 
(12.11.1939, с. Куликівка Городнянського 
району – 07.01.2014), кандидат історичних 
наук, доцент. 

Закінчив у 1969 історичний факультет, 
у 1973 аспірантуру Київського державно-
го університету ім. Т. Г. Шевченка. У 
Київському університеті 1973–2001: аси-
стент, старший викладач, із 1981 доцент 

кафедри історії СРСР. 
Кандидатська дисертація (1974). Цікавився питаннями історії 

Російської імперії середини ХІХ – початку ХХ ст. 
Член авторського колективу "Історії міст і сіл УРСР". 
Автор понад 20 наукових праць. 
Основні праці: Киевский университет. Сборник докумен-

тов и материалов. К., 1984 (в соавт.); Історія народів Росії. 
Середина XVIII ст. – 1917 : підручник. К., 1992 (у співавт.); 
Історія народів Росії. Друга половина ХІХ – початок ХХ ст. 
Курс лекцій. К., 2000. 

Архіви: Архів КНУТШ. 2001. Спр. 62-пвс. 
В. М. Мордвінцев 

 
* * * 
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Лось Василь Євдокимович (26.09.1917, 
с. Півнівщина, нині Городнянського райо-
ну – 30.09.2012, м. Київ), кандидат істо-
ричних наук, доцент. 

Закінчив у 1947 історичний факультет 
Київського педагогічного інституту. 1951 
удруге призваний до лав Радянської армії. 
Закінчив у м. Смоленську шестимісячні 

курси удосконалення політпрацівників. Протягом 1953–88 
працював у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шев- 
ченка, із 1959 доцентом кафедри історії КПРС. Підготував 12  
кандидатів історичних наук. 

Кандидатська дисертація (1953). 
Обраний заступником голови Ради ветеранів війни та 

членом Комітету інвалідів війни Дніпровського району 
м. Києва. Заступник голови правління товариства "Знання" 
університету. 

Учасник Другої світової війни. Майор у відставці. Наго-
роджений: орденами Вітчизняної війни І ступеня, Бог- 
дана Хмельницького ІІІ ступеня; медалями "За бойові заслу-
ги", "За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945 рр." і 20 ювілейними медалями. Із нагоди 
60-річчя визволення м. Києва (2003) отримав почесну 
"Подяку за мужність і відвагу, виявлені в боях Великої Віт-
чизняної війни 1941–1945 рр." від Київського міського голо-
ви. Нагороджений почесною грамотою МОН України (2010). 

Автор трьох монографій, чотирьох брошур, семи навчальних 
посібників, понад 20 наукових статей, рецензій. 

Основні праці: Роль більшовицьких газет "Вперед" і 
"Пролетарій" у розвитку революційної боротьби на Укра- 
їні у 1905. К., 1953; Боротьба більшовиків на чолі з 
В. І. Леніним за скликання і проведення ІІІ з'їзду РСДРП. К., 
1960; КПРС – організатор культурного співробітництва 
народів СРСР в період будівництва комунізму. К., 1977. 
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Література: Кафедра працює на державність // Освіта. 
№ 44–45, 24 червня – 1 липня, 1998; Грані історії через при-
зму ювілею // "Київський університет". 1998. № 7, вересень. 

Архіви: Архів КНУТШ. 1988. Спр. 52-пвс; Архів Ради вете-
ранів КНУТШ. Анкета В. Є. Лося. 

Л. В.  Іваницька 
 

* * * 
 

Лось Федір Євдокимович (06(19).06.1908, 
с. Півнівщина, нині Городнянського району – 
21.06.1980, м. Київ), доктор історичних наук, 
професор, заслужений діяч науки УРСР. 

Закінчив у 1931 Чернігівський педагогіч-
ний інститут, 1938 аспірантуру Інституту 
історії АН УРСР. Упродовж 1938–46 моло-
дший науковий співробітник, старший нау-
ковий співробітник, заступник директора 

Інституту історії з наукової частини (1948). Одночасно працю-
вав у Київському педагогічному інституті. У Київському держа-
вному університеті ім. Т. Г. Шевченка: доцент кафедри історії 
України (з 1946); доцент кафедри марксизму-ленінізму (з 1951), 
професор (1954); директор Інституту підвищення кваліфікації, 
викладач марксизму-ленінізму при Київському університеті 
(1955); професор кафедри історії КПРС (1962–68). Продовжував 
працювати в Інституті історії АН УРСР на посаді завідувача 
відділу історії капіталізму. 

Кандидатська дисертація (1940), докторська (1953). 
Автор близько 200 наукових праць. 
Основні праці: Революція 1905–1907 років на Україні. К., 

1955; Буремний 1905-й на Україні. К., 1965; Нариси історії 
СРСР (Епоха капіталізму). К., 1972; Класова боротьба в україн-
ському селі 1907–1914. К., 1976 (у співавт.). 

Література: Латиш Ю. В. Лось Федір Євдокимович / Іс- 
торичний факультет Київського національного універси- 
тету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення ; за ред. 
Г. Д. Казьмирчука. К., 2004. 

Архіви: Архів КНУТШ. 1968. Спр. 38-пвс. 
Ю. В.  Латиш 
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Лужевський Борис Михайлович 
(06.08.1925, м. Ніжин – 28.04.2008, м. Ки-
їв), доцент. 

Закінчив у 1944 Ніжинський технікум 
механізації сільського господарства, 1951 
романо-германський факультет Київського 
державного університету ім. Т. Г. Шевченка. 
Навчаючись, працював учителем німецької 
мови в середній школі м. Києва. Упродовж 

1951–96 викладач німецької мови в Житомирському інституті 
іноземних мов, вечірній школі Закарпатського військового окру-
гу, Ніжинському педагогічному інституті. У 1964–96 старший 
викладач, доцент, заступник завідувача кафедри іноземних мов 
Київського інституту легкої промисловості. У Київському на-
ціональному університеті імені Тараса Шевченка: 1997–98 до-
цент відділення військової підготовки, 1998–2006 доцент 
кафедри військово-спеціальної мовної підготовки факуль- 
тету іноземних мов і військового перекладу Військового інсти-
туту. Рішенням ВАК при РМ СРСР присвоєно вчене звання 
доцента кафедри іноземних мов без захисту дисертації (1982). 
Очолював Військово-наукове товариство курсантів і сту- 
дентів. У 1975–90 заступник голови Бюро Науково-методич- 
ної комісії Мінвузу УРСР. 

Член вченої ради факультету іноземних мов і військового пе-
рекладу Військового інституту. 

Учасник Другої світової війни, інвалід ІІ групи. Нагородже-
ний медалями, почесними грамотами. 

Автор 60 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 
трьох підручників, ряду посібників, методичних розробок, слов-
ників, довідників. 

Основні праці: Деякі питання програмування з використан-
ням аудіо-візуальних засобів. К., 1968; Методика обучения не-
мецкому языку в средней школе. К., 1980; Справочник учителя 
немецкого языка. К., 1988. 

 
* * * 
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Любченко Олексій Григорович (10.03.1920, 
м. Риков, нині Козелецького району – 
22.06.2009, м. Київ), полковник. 

1942 закінчив Київське військове танково-
технічне училище, 1948 Казанську вищу офіцер-
ську школу, 1973 філософський факультет Київ-
ського державного університету ім. Т. Г. Шев-
ченка. 1942–45 учасник бойових дій у Другій 
світовій війні (Калінінський, Сталінградський, 
Західний, 3-й Білоруський фронти), інвалід вій-

ни ІІ групи. В армії перебував на посадах танкового техніка, ко-
мандира взводу, заступника командира роти МТЗ бригади, заступ-
ника командира полку з технічної частини. У 1969 звільнений із 
військової служби. У Київському університеті: із 1971 на військо-
вій кафедрі, 1983–87 викладач курсу "Цивільної оборони" об'єдна-
ної військової кафедри. Брав активну участь у заходах із військово-
патріотичного виховання курсантів і студентів. 

Основні напрями наукової та педагогічної діяльності: про-
блеми захисту населення від радіаційної, хімічної, бактеріоло-
гічної зброї; технічне забезпечення бойових дій; використання 
бойового досвіду під час проведення навчальних занять зі сту-
дентами в польових умовах. 

Нагороджений: орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни, 
Богдана Хмельницького (1999); медалями "За бойові заслуги", 
"За взяття Кенігсберга", "За Перемогу над Німеччиною". Удосто-
єний почесним знаком "Відмінник цивільної оборони". 

Автор 15 науково-методичних праць. 
Основні праці: Нарис історії заснування військової підготовки 

у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 
К, 2007 (у співавт.). 

 

* * * 
 

Лях Микола Антонович (22.05.1952, 
с. Тертишники Носівського району), канди-
дат технічних наук, доцент. 

Закінчив у 1974 Київський автодорожний 
інститут. Упродовж 1974–77 працював на Чер- 
нігівському автотранспортному підприємстві, 
1977–98 в Українському науково-дослідному 
інституті гідротехніки та меліорації на поса-
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дах молодшого наукового співробітника, наукового співробі-
тника, старшого наукового співробітника. У Військовому 
інституті Київського національного університету імені Тара-
са Шевченка: 1998 викладач кафедри автомобільної підготов-
ки, 2001–02 директор автотранспортного підприємства Київ-
ського університету, Присвоєно вчене звання доцента (2003), 
із 2003 доцент кафедри автомобільної підготовки військово-
технічного факультету. 

Кандидатська дисертація (1983). 
Основні напрями наукової і педагогічної діяльності: роз-

робка науково обґрунтованої методики з навчання водінню 
курсантів (студентів) і її впровадження у практику; розробка 
раціональних методів експлуатації водних об'єктів, технології 
виконання днопоглиблювальних робіт. 

Нагороджений трьома срібними й однією бронзовою меда-
лями ВДНГ СРСР за розробку та впровадження нових техніч-
них рішень виконання протифільтраційних облицювань кана-
лів і методів контролю їхньої якості (1980–84). 

Автор 41 наукових і науково-методичної праці, у тому чи-
слі авторських свідоцтв, патентів і винаходів. 

Основні праці: Машини і установки дощувальні. Програ-
ми, методи випробувань і оцінок. К., 1998 (у співавт.); Во-
діння вантажних автомобілів ЗІЛ, УРАЛ : навч. посіб. К., 
2007 (у співавт.). 

 
* * * 

 
Ляшенко Василь Іванович 

(30.01(12.02)1902, м. Носівка – 18.03.1975, 
м. Київ), доктор фізико-математичних 
наук, професор. 

У 1928 закінчив фізико-математичне від- 
ділення Київського інституту народної 
освіти (нині Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка) і вступив 
до аспірантури Інституту фізики АН УРСР. 
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Одночасно з навчанням в аспірантурі у 1930 працює в Київ-
ському університеті асистентом, завідувачем кафедри фізичного 
факультету, 1932–41 в. о. доцента, а згодом доцентом кафедри 
фізики і електрофізики. 1945 повертається до викладацької ро-
боти в університеті за сумісництвом. У 1952 працював доцентом 
на кафедрі фізики напівпровідників від дня її створення, у 1957–
60 завідувач кафедри фізики напівпровідників. 

Кандидатська дисертація (1935), докторська (1956). 
Основні наукові досягнення стосуються явищ адсорбції, 

каталізу, фотоелектричних процесів на поверхні напівпровід-
ників та на контакті метал-напівпровідник. Зокрема в 1938 
ним відкрито вплив поверхневого просторового заряду на 
струмопроходження в діодних структурах метал-напівпро- 
відник (разом із Г. А. Федорусом, ДАН, 1938), що стало екс-
периментальною базою для розвитку сучасної теорії виросто-
вуючого контакту. 

Засновник Відділу фізики поверхні напівпровідників в Інсти-
туті фізики напівпровідників Академії наук України (Київ). 

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 
(1970) за колективну монографію "Электронные явления на 
поверхности полупроводников", яка в той час була першою в 
СРСР монографією, присвяченою проблемам поверхневих 
явищ у напівпровідниках. 

Читав курси лекцій: "Фізика іонних та електронних проце-
сів", "Електрофізика твердого тіла", "Фізика напівпровідни-
ків", оригінальний спецкурс "Фізика поверхневих явищ в на-
півпровідниках" та інші; приділяв значну увагу методичній 
роботі, видав декілька методичних посібників. 

Автор понад 200 наукових робіт і винаходів. 
Основні праці: Электронные явления на поверхности по-

лупроводников (К., 1968) 
Література: Радіофізичний факультет. 50 років : довід-

ник. К., 2002; Ляшенко Василь Іванович // УРЕ: у 12-ти т. К., 
1974–1985. Т. 6; Фурса В. М. "Славні імена Носівщини". 
Ніжин, 2009. 

І .  М.  Забіяка,  О.  В.  Третяк 
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Ляшенко Микола Антонович (17.05.1946, 
м. Носівка – 08.11.2012, м. Носівка, похований 
на Носівському кладовищі біля Дімітрова), ви-
кладач, видавець "Бібліотека українця". 

Закінчив факультет журналістики Київсь-
кого державного університету ім. Т. Г. Шев- 
ченка. Від 1984 викладав фотосправу в Ін-
ституті журналістики Київського універси-
тету. Заснував і був директором видавницт-
ва "Бібліотека українця", де видано понад 

170 українських книжок. Обіймав посаду директора інформа-
ційно-рекламного центру при Київському національному уні-
верситеті імені Тараса Шевченка. 

Життєве кредо: "Робиш – не бійся, боїшся – не роби, не роби – 
загинеш" і девіз "Ділом покажи себе мудрецем, бо немає слів, муд-
ріших за діло". Ініціатор і організатор будівництва дороги довжи-
ною 7 км, яка з'єднала м. Носівку зі столицею України, реально 
скоротивши відстань на 30 км. 

Одним із перших перевидав "Марію" Уласа Самчука, "Українсь-
ких козаків" Проспера Меріме, поезію Володимира Свідзінського, 
мав на меті видати твори Олександра Олеся у 7 томах. 

Був членом Ради товариства "Чернігівське земляцтво" в м. Києві 
й керівником Носівського регіонального відділення товариства. Вів 
фотолітопис земляцтва та серію видання "Бібліотека українця". 

Нагороджений орденом Святого Рівноапостольного князя Воло-
димира. Лауреат Міжнародної літературної премії імені Миколи 
Гоголя "Тріумф" за серію книг, виданих протягом 1999–2000. 

 
* * * 

 
Лященко Ірина Анатоліївна 

(09.04.1987, м. Конотоп, Сумська об-
ласть), кандидат політичних наук, асис-
тент кафедри політології. 

У 2009 закінчила Київський націона-
льний університет імені Тараса Шевчен-
ка за спеціальністю "Політологія" та здо-
була кваліфікацію магістра політології, 
викладача соціально-політичних та філо-
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софських дисциплін. Навчалася в аспірантурі (2010–13) на 
кафедрі політології філософського факультету університету. 

Із 2014 зарахована на посаду асистента кафедри політології 
філософського факультету Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка. 

Викладає нормативний курс "Політологія" для студентів еко-
номічного, історичного та юридичного факультетів. 

Кандидатська дисертація (2014). 
Наукові інтереси: ігрова парадигма політики. 
Автор 20 наукових і науково-методичних праць. 
Основні праці: Квазігра політична // Новітня політична лек-

сика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) : енциклопе-
дичний словник-довідник. Л., 2015; "Правила гри" в держа-
вотворчих процесах // Матеріали Всеукраїнської науково-
теоретичної конференції "Сучасні соціокультурні та політичні 
процеси в Україні". Треті наукові читання, присвячені пам'яті 
доктора філософських наук, професора О. М. Семашка. К., 2016; 
Про вади олігархії як неправильного виду держави // "Дні науки 
філософського факультету – 2017. К., 2017. Ч. 7. 

Батько – Лященко Анатолій Васильович, родом із с. Час-
никівка Бахмацького району на Чернігівщині. 

 
* * * 

 
Майко Наталія Валентинівна 

(12.06.1972, м. Ніжин), кандидат фізико-
математичних наук, доцент. 

Закінчила у 1995 факультет кібернети-
ки, 1998 аспірантуру Київського націона-
льного університету імені Тараса Шевчен-
ка. У Київському університеті: із 2000 
асистент, із 2004 доцент кафедри матема-
тики та теоретичної радіофізики. Читає 

лекційний курс "Математичний аналіз" для студентів фі- 
зичного факультету, проводить семінарські заняття з матема-
тичного аналізу, теорії ймовірностей і математичної статис-
тики на фізичному факультеті, лабораторії з обчислюваних 
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методів і програмування на радіофізичному факультеті. Читає 
курс вищої математики для курсантів Військового інституту. 

Кандидатська дисертація (1999). 
Сфера наукової діяльності: скінченно-різницеві апроксимації 

задач на власні значення для диференціальних рівнянь з уза-
гальненими розв'язками; абстрактні диференціальні рівняння в 
гільбертовому і банаховому просторах. 

Автор 21 наукової праці, із них 17 наукових статей і чотири 
навчально-методичні розробки. 

Основні праці: Точность экстраполяции Ричардсона в задаче 
на собственные значения // Кибернетика и системный анализ, 
2000. № 6 (в соавт.); Непокращувані оцінки точності методу 
перетворення Келі для знаходження операторного косинуса 
// Теорія еволюційних рівнянь. Тези доповідей Міжнародної 
конференції П'яті Боголюбовські читання (м. Кам'янець-
Подільський, 22–24 травня 2002 р.), 2002 (у співавт.); Деякі спе-
ціальні інтеграли. Методичні рекомендації до вивчення окремих 
розділів математичного аналізу для студентів фізичного і радіо-
фізичного факультетів. К, 2004 (у співавт.); Точность прибли-
женного решения абстрактной задачи Коши // Кибернетика и 
системный анализ, 2005. № 3 (в соавт.); Пряма і обернена тео-
реми наближення операторної експоненти // Дванадцята Між-
нар. наук. конф. імені акад. М. Кравчука. (15–17 травня 2008 р., 
м. Київ): матеріали конференції. 2008 (у співавт.). 

 
* * * 

 
Мазепа Іван Ілліч (25.05.1906, 

с. Рябухи, нині Талалаївського району – 
12.09.1974, м. Київ, похований на Байко-
вому цвинтарі), кандидат педагогічних 
наук, професор. 

Закінчив у 1929 Полтавський інститут 
народної освіти, залишений при кафедрі 
зоології Інституту для підготовки до науко-
во-педагогічної діяльності. У 1941 разом з 

Інститутом евакуйований у Тюмень. Із 1956 працював доцентом 
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на кафедрі зоології безхребетних, а з 1965 професором, упро-
довж 1972–74 деканом біологічного факультету Київського 
державного університету ім. Т. Г. Шевченка. 

Кандидатська дисертація (1949). 
Сфера наукових досліджень: вивчення шкідників лісу, особ-

ливо п'ядунів. Розробляв ряд питань із методики викладання 
зоології у вищій і середній школі. 

Основні праці: Зоологія безхребетних : навч.-метод. посіб. 
Львів, 1961; Викладання біології в школі. К, 1969; Польовий 
практикум з зоології : навч. посіб. К., 1967 (у співавт.). 

Література: Історія Київського університету (1834–1959). 
К.,1959; Мазурмович Б. М. Розвиток зоології на Україні. К., 
1972; Розвиток науки в Київському університеті за сто років. К., 
1975; Иван Ильич Мазепа. К., 1976. 

В. В.  Серебряков 
 

* * * 
 

Майдан Іван Григорович (02.12.1935, 
с. Заудайка Ічнянського району), кандидат 
історичних наук, доцент. Надзвичайний і 
Повноважний Посол України. 

Закінчив у 1964 Інститут східних мов 
при Московському державному університеті 
ім. М. В. Ломоносова, 1973 аспірантуру фа-
культету міжнародних відносин і міжна- 
родного права Київського державного уні- 
верситету ім. Т. Г. Шевченка. У Київському 

університеті працював упродовж 1970–92: старшим викладачем 
Підготовчого факультету для іноземних громадян, старшим ви-
кладачем, доцентом кафедри історії міжнародних відносин і 
зовнішньої політики факультету міжнародних відносин і міжна-
родного права. Вчене звання доцента отримав у 1975. 

Кандидатська дисертація (1973). 
Наукові праці присвячені проблемам безпеки й розвитку 

системи міжнародних відносин у регіоні Південно-Східної 
Азії та Африки. 
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Із 1992 на дипломатичній роботі. Упродовж 1993–96 Надзви-
чайний і Повноважний Посол України в Республіці Іран. Із 1996 
доцент Дипломатичної академії України при МЗС України. Член 
Чернігівського земляцтва в м. Києві. Брав активну участь в офі-
ційних заходах земляцтва. 

Автор понад 40 наукових праць. 
Основні праці: Внешняя политика Афганистана после Второй 

мировой войны (1945–73). К., 1973. 
Архіви: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1975, Спр. 30-ПВС; 

1992Б Спр. 75-ПВС. 
С. О.  Божко 

 
* * * 

 
Макаренко Євгенія Анатоліївна 

(03.12.1944, м. Прилуки), доктор політичних 
наук, професор. Заслужений діяч науки і 
техніки України. 

Закінчила у 1968 філологічний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. Працювала: викладачем 
Київського вищого військово-морського 
політичного училища (1968–72); редактор-

референтом відділу преси та інформації Товариства культурних 
зв'язків з українцями за кордоном "Україна", дослідником полі-
тичної, культурно-освітньої та інформаційної діяльності україн-
ської діаспори в Північній і Латинській Америці, Європі та Авс-
тралії (1972–75). У Київському університеті: із 1975 асистент, 
старший викладач, доцент кафедри стилістики факультету жур-
налістики; із 1994 доцент кафедри міжнародної інформації, 
професор, 2001–07 завідуюча кафедрою міжнародних комуніка-
цій і зв'язків із громадськістю Інституту міжнародних відносин. 
Вчене звання професора отримала у 2003. Науковий керівник 
25 кандидатських дисертацій. 

Кандидатська дисертація (1984), докторська (2002). 
Напрями наукової діяльності: міжнародні інформаційні 

відносини (інформаційне суспільство, політика, право, безпе-
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ка, аналітика, економіка, бізнес), РR у міжнародних відноси-
нах, журналістика (стилістика, публіцистика), філологія 
(ономастика). Одна із ініціаторів нового напряму підготовки 
фахівців для сфери зовнішніх зносин за спеціальністю "між-
народна інформація". 

Член-кореспондент Міжнародної кадрової академії при 
ЮНЕСКО, член Національної спілки журналістів України, член 
Товариства зовнішньої політики України. 

Член Чернігівського земляцтва в м. Києві. Виконує велику 
благодійну роботу за участі Прилуцького осередку Чернігівсь-
кого земляцтва та викладачів і студентів Інституту міжнародних 
відносин у Прилуцькому обласному будинку дитини "Надія", 
розпочату ще в 2002, яка триває дотепер.  

Нагороджена: медалями "В пам'ять 1500-річчя Києва", "Вете-
ран праці" в галузі науки та освіти (1989), Почесною відзнакою 
Київського міського голови орденом "Знак пошани" (2003); По-
чесними грамотами: Кабінету Міністрів України, Міністерства 
закордонних справ України, Національної Комісії України 
у справах ЮНЕСКО, Національної спілки журналістів України, 
Почесною грамотою за особливо видатні заслуги перед 
КНУ імені Тараса Шевченка; Дипломом лауреата Міжнародного 
Академічного Рейтингу "Золота Фортуна"; Почесною відзнакою 
"Заслужений діяч науки і техніки України". Удостоєна ордена 
Христа Спасителя УПЦ КП. 

Автор і співавтор понад 400 наукових праць, у тому числі 
21 монографія, дев'ять підручників і посібників. 

Основні праці: Європейська інформаційна політика : моно-
графія. К., 2000; Інформаційне суспільство: політика, право в 
програмній діяльності ЮНЕСКО : монографія К., 2001; Між-
народні інформаційні відносини : монографія. К, 2002; Між- 
народна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози : мо-
нографія. К., 2006 (у співавт.); Українська дипломатична енцик-
лопедія. К., 2004 (у співавт.); Інформаційна політика України: 
європейський контекст : монографія. К., 2007 (у співавт.). 

Основні праці: Наука в Київському національному універ- 
ситеті імені Тараса Шевченка на зламі тисячоліть. К., 2002; 
500 персоналій і організацій Міжнародної кадрової академії при 
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ЮНЕСКО. К., 2004. Хто є хто на Чернігівщині. Видатні земля-
ки. К., 2004; Собори наших душ. К., 2006; Інститут міжнародних 
відносин. Дніпропетровськ, 2006. 

 
* * * 

 
Максименко Леонід Олексійович 

(01.05.1937, с. Смолянка Куликівського ра-
йону – 1992, м. Київ), кандидат фізико-
математичних наук, доцент. 

Закінчив у 1959 механіко-математичний 
факультет Київського державного універси-
тету ім. Т. Г. Шевченка. У Київському уні-
верситеті: із 1969 асистент кафедри загаль-

ної математики, старший викладач кафедри загальної математи-
ки, із 1977 доцент. Читав курс лекцій із вищої математики для 
студентів природничих факультетів і спеціальний курс на меха-
ніко-математичному факультеті. 

Кандидатська дисертація (1969). 
Основний напрям наукових досліджень: механіка суцільних 

середовищ і моделювання процесів порошкової металургії. 
Автор понад 50 наукових праць. 
Основні праці: Феноменологические теории прессования по-

рошков. К., 1982 (у співавт. з М. Ф. Штерном, Г. Г. Сердюком, 
Ю. В. Труханом, Ю. М. Шуляковим); Исследование изотропи-
ческого сжатия металлического порошка при ударном прессова-
нии // Порошковая металургія. 1970. № 6; Расчет движения газа 
в криволинейном канале (в співавт. з А. М. Антоновим) // ВКУ. 
Сер. математика і механіка. 1969. № 11. 

О. М. Станжицький  
 

* * * 
 

Максимович Георгій Андрійович (20.04(02.05).1877, 
м. Мена – близько 1954, за іншими даними, близько 1970), док-
тор російської історії. 



 195 

Закінчив у 1905 історико-філологічний факультет Імператор-
ського університету св. Володимира, професорський стипендіат 
(1906–07). У 1908 склав магістерський іспит, приват-доцент 
(із 1909), читав курс лекцій із російської історії. 

У 1909 обраний Конференцією Інституту кн. Безбородька на-
ставником і викладачем історії та географії Ніжинської гімназії 
при Ніжинському історико-філологічному інституті, із 1917 до-
цент. Викладав на Київських і Ніжинських вищих жіночих кур-
сах, читав курси з російської й української історії, археології, 
історичної та економічної географії Росії. У 1917 затверджений 
доцентом із географії та історії України. Упродовж 1919–23 
професор Ніжинського інституту народної освіти, декан, керів-
ник секції Ніжинської науково-дослідної кафедри історії, куль-
тури та мови. У січні 1924 переїхав до Криму, де в Педагогічно-
му інституті ім. М. В. Фрунзе (нині Таврійський національний 
університет ім. В. І. Вернадського) читав курси політичної еко-
номії, економічної географії, російської історії та географії Росії. 
У 1930 завідувач кафедри загальної історії Вищої кримської 
комуністичної сільськогосподарської школи. 

Магістерська дисертація (1914), докторська (1918). 
Зібрав і систематизував значну кількість архівних матеріалів, 

що стосуються історії України кінця XVIII ст. 
Сфера наукових досліджень: історія Московської держави, 

історія України ХVІІІ ст., історична й економічна географія Ро-
сії, археологія. 

27.08.1918 прийняв присягу на вірність службі Українській 
Державі. 

Основні праці: Учение первых славянофилов. К., 1904; Оче-
рки по истории экономического быта Вяземского уезда по пи-
сцовым книгам XVI–XVII вв. К., 1915; Кризис перед смутой в 
Московском государстве. Нежин, 1911; Обучение грамоте и 
воинской экзерциции в Старой Малороссии в конце XVIII в. К., 
1913; Деятельность Румянцева-Задунайского по управлению 
Малороссией. Нежин, 1913. Т. 1; Материалы, относящиеся к 
учреждению почты в Малороссии при графе Румянцеве-
Задунайском. Полтава, 1914; К вопросу о степени достоверности 
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писцовых книг. Нежин, 1914; Выборы и наказы в Малороссии 
в Законодательную Комиссию 1767 года. Нежин, 1917. Ч. 1. 

Основні праці: Научные работники Крыма. 1927; Самойленко 
О. Г. Методологія історії та історіографія у науковій спадщині 
вчених Ніжинської вищої школи (друга половина ХІХ – початок 
ХХ ст.) : автореф. дис... канд. іст. наук. К., 2000; Alma mater: 
Університет св. Володимира напередодні та в добу Української 
революції. 1917–1920. Матеріали, документи, спогади : у 3 кн. 
К., 2001. Кн. 2; Историко-филологический институт Князя Без-
бородько в Нежине 1901–1912. Преподаватели и воспитаники. 
Нежин, 1912; ЕУ. Т. 4; Дубровський В. В. Мій учитель професор 
Г. А. Максимович // Український історик. 1964. № 4; Кон-
та Р. М., Тіщенко І. І. Максимович Георгій Андрійович / Істори-
чний факультет Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка: минуле й сьогодення ; за ред. Г. Д. Казь-
мирчука. К., 2004. 

Архіви: ДАК. Ф.16, оп. 465, спр. 4798; ДААРК. Ф. Р–145, 
оп. 1, спр. 564. 

О. Г.  Таран  
 

* * * 
 

Малежик Михайло Павлович 
(05.10.1948, м. Бобровиця), кандидат фізи-
ко-математичних наук, доцент. 

Закінчив у 1977 геологічний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. У Київському універси-
теті: із 1970–78 механік при кафедрі теорії 
пружності механіко-математичного факуль-
тету, 1978–81 молодший науковий співробі-

тник, із 1981 старший науковий співробітник. У 1984 був обра-
ний за конкурсом завідувача сектором, а в 1986 завідувачем ла-
бораторії "Чисельних і експериментальних методів досліджень 
в МТДТ". За час роботи в лабораторії основні наукові резуль-
тати отримані з розробки та вдосконалення поляризаційно-
оптичних та мікро- радіохвильових методів дослідження напру-
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жено-деформованого стану і процесів руйнування композитних 
анізотропних матеріалів при статичних і імпульсних навантажен-
нях. Із 1994 працює викладачем, а з 2002 доцентом кафедри фізи-
ки Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця. 

Кандидатська дисертація (1980). 
Наукові інтереси пов'язані з дослідженням деформування не-

однорідних геофізичних середовищ методом динамічної фото-
пружності, що проводиться у відділенні геодинаміки вибуху 
Інституту геофізики НАН України ім. С. І. Субботіна. Член Че-
рнігівського земляцтва в м. Києві. 

Автор понад 70 наукових праць. 
Основні праці: Динамічна фотопружність анізотропних тіл. 

– К., 2001. 
Т.  Ю. Кепич  

 
* * * 

 
Малєєв Юрій Миколайович (02.08.1941, 

м. Чернігів – 19.05.2006, м. Київ), кандидат 
історичних наук, доцент. 

Закінчив у 1968 історичний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. У Київському університе-
ті 1968–2001: старший лаборант (1968–74), 
асистент (1974–82), старший викладач 

(1982–85), доцент (1986–2001) кафедри археології та музеєзнавства 
історичного факультету. Викладав курси: "Основи археології", 
"Методика польових археологічних досліджень", "Археологія ран-
нього залізного віку", "Антична археологія", "Археологія ранніх 
слов'ян", "Давньоруська археологія" й ін. 

Кандидатська дисертація (1981). 
Керував Дністровською археологічною експедицією Київсь-

кого університету (1969–91), основна увага якої зосереджува-
лась на виявленні та вивченні пам'яток передскіфського часу 
лісостепового Подністров'я, але було відкрито й зафіксовано 
пам'ятки й інших археологічних періодів. Дослідження гальш-
татських пам'яток поєднував із вивченням кам'яних гробниць 
культури кулястих амфор: Хартонівці, Довге, Слобідка Коши-
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лівська (Тернопільщина), Горбасів (Хмельниччина), Товпижин 
(Рівненщина). Досліджував скіфські пам'ятки Західноподільсь-
кої групи, зокрема великі кургани у с. Мишкіці та с. Зозулинці. 
Багато років досліджував укріплення літописного міста Василе-
ва на р. Стугна на Київщині (сучасне м. Васильків). 

За активну участь у Всесоюзній експедиції "Нево" (По шляху 
з варягів у греки) Географічним товариством АН СРСР нагоро-
джений медаллю М. Прежевальського (1986). 

Автор близько 200 наукових і навчально-методичних праць. 
Основні праці: Розкопки поселення голіградського типу в 

м. Заліщики на Дністрі // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Історія. К., 1971. 
Вип. 13; Словник археологічних термінів : навч. посіб. К., 1999. 

Основні праці: Отрощенко В. В. До 60-річчя Юрія Микола-
йовича Малєєва // Археологія. 2001. № 3; Слово про ювіляра 
// Старожитності Верхнього Придністров'я. Ювілейний збірник 
на честь 60-річчя Ю. М. Малєєва. К., 2008; Список наукових 
праць // Там само. 

Архів: Архів КНУТШ. 2002. Спр. 79-пвс. 
Л. Г.  Самойленко 

 
* * * 

 
Маньківський (Маньковський) Бо-

рис Микитович (11.03.1883, м. Козелець – 
24.11.1962, м. Київ, похований на Байково-
му кладовищі), доктор медицини. Академік 
Академії медичних наук СРСР. 

Навчався на медичному факультеті Імпе-
раторського університету св. Володимира. За 
участь у студентському демократичному русі 
виключений із університету без права понов-

лення. Змушений продовжувати навчання за кордоном. Упродовж 
1904–10 навчався в Лейпцігському університеті і в Сорбонні, 
також проходив стажування у клініці Салпетрієр (м. Париж). 
Після повернення до м. Києва поновив заняття в Університеті 
св. Володимира університеті, який закінчив у 1911. Зарахований на 
посаду позаштатного ординатора університету клініки нервових 
хвороб, розташованій у Київському військовому госпіталі, термі-
ном на три роки. Працював 1914–15 в патогістологічній лаборато-
рії, вивчав різноманітні прояви інфекційного ураження головного 
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мозку. 1914 мобілізований на військову службу і призначений мо-
лодшим ординатором неврологічного відділення Київського війсь-
кового госпіталю. Займався лікувальною практикою. 

У 1918 обраний Вченою радою Київського університету на 
посаду асистента, із 1920 старшого асистента клініки нервових 
хвороб. Упродовж 1922–62 завідувач кафедри нервових хвороб 
Київського медичного інституту, 1922–41 завідувач тотожної 
кафедри в Інституті вдосконалення лікарів, здійснював наукове 
патронування Психоневрологічного інституту (1927–48). 

Засновник Української неврологічної школи. 
Основні праці: Множественный дисеминированный склероз. К., 

1941; О нервной патологии при гипертонической болезни. К., 1960. 
Основні праці: Грандо О. Визначні імена в історії української 

медицини. К., 1997; Макаренко І. М., Полякова І. М. Біогра-
фічний довідник завідувачів кафедр і професорів Національ-
ного медичного ім. О. О. Богомольця (1841–2001). К., 2001; 
Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура XVIII – 
нач. ХХ в. Биологические и медико-биологические науки. Биог-
рафический словарь. СПб., 2003; Ганіткевич Я. Історія українсь-
кої медицини в датах і іменах. Л., 2004; Бойчак М. П. История 
Киевского военного госпиталя. К., 2005. 

Ю. В.  Третьякова 
 

* * * 
 

Мариненко Ірина Олегівна (05.05.1965, 
м. Глухів Сумської області), кандидат філо-
логічних наук, доцент. 

Закінчила у 1987 філологічний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. 

Працювала викладачем Кіровоградської 
державної льотної академії, із 1992 Кіро-
воградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка. Доцент Київсь-
кого національного лінгвістичного університету (2005–08). 

У Київському університеті з 2008 працює доцентом на кафе-
дрі мови та стилістики Інституту журналістики. 
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Кандидатська дисертація (1992), наукове звання доцента 
(1995). 

Автор понад 40 наукових статей і семи навчально-мето- 
дичних видань. 

Основні праці: Ділове українське мовлення: навчаль- 
ний посібник для студентів КДПУ (Кіровоград, 2003), Су-
часна українська літературна мова (Словотвір. Морфеміка. 
Морфологія) (Кіровоград, 2006), Адвербіативи у формі оруд-
ного безприйменникового в українській і російській мовах 
// Проблеми зіставної семантики: збірник наукових праць. К., 
2007. Вип. 8. 

Мати – Марія Іванівна Петрушанко (по чоловіку Поле-
руш), – кандидат філологічних наук, доцент Кіровоградського 
державного педагогічного університету імені Володимира Вин-
ниченка, родом із смт Понорниця Коропського району. 

І .  М.  Забіяка 
 

* * * 
 

Маслов Василь Іванович (21.12.1884 
(02.01.1885), м. Ічня – 22.03.1959, м. Київ, 
похований на Лук'янівському кладовищі), 
кандидат філологічних наук, доцент. 

Закінчив у 1909 історико-філологічний 
факультет Імператорського університету 
св. Володимира. Перші наукові праці напи-
сав у студентські роки: "Литературная дея-
тельность К. Ф. Рылеева" (1907), "Архив 

К. Ф. Рылеева, принесённый в дар библиотеке Академии наук 
В. Е. Якушкиным" (1909). Упродовж 1910–14 залишений при 
Університеті св. Володимира для підготовки до професорського 
звання при кафедрі російської мови та словесності. Приват-
доцент Київських вищих жіночих курсів (1917), викладав росій-
ську мову і літературу в 1-й і 4-й Київських гімназіях. 1920–30 
працював на Вищих педагогічних курсах м. Прилук, директор 
Прилуцького окружного краєзнавчого музею, проводив архео-
логічні розкопки, досліджував архітектурні пам'ятки Прилуччи-
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ни, організував випуск наукового щорічника "Бюлетень Прилу-
цького окружного музею". У 1930–35 асистент, науковий спів-
робітник фольклорно-етнографічної комісії АН УСРР, 1935–37 
науковий співробітник Інституту історії матеріальної культури, 
1937–47 в. о. професора кафедри російської літератури в Київ-
ському педагогічному інституті. 1946–48 науковий співробітник 
Інституту української літератури АН УРСР. 

У Київському університеті: 1915–21 приват-доцент кафедри 
російської мови та словесності; старший викладач (1937–41), 
в. о. професора (1944–49), доцент (1946) кафедри російської лі-
тератури. Керував студентським "Гуртком російської літератури 
ХІХ ст." (1946–55). Читав загальний курс історії російської літе-
ратури першої половини ХІХ ст. на російському відділенні фі-
лологічного факультету та курс російської літератури XVIII ст. 
на відділенні психології й логіки. Лекції В. І. Маслова відзнача-
лись фактажем, методологічною глибиною. Під час окупації 
м. Києва працював викладачем педагогічного інституту й уні-
верситету, після їхньої ліквідації був референтом шкільного від-
ділу. У 19.10.1943 виїхав до м. Білої Церкви, 08.01.1944 повер-
нувся до м. Києва, де продовжив науково-педагогічну діяльність 
в університеті та педагогічному інституті. 

Кандидатський ступінь (1944) присуджений за публічний за-
хист монографії "Литературная деятельность К. Ф. Рылеева", 
яку було опубліковано 1912; диплом кандидата виданий 1949. 

Сфера наукових інтересів: дослідження питань історії ро-
сійської літератури кінця XVIII – початку ХІХ ст., життя і 
творчість К. Ф. Рилєєва, гоголіана, стосунки О. С. Пушкіна з 
декабристами; українська тематика в російській літературі 
першої третини ХІХ ст.; кілька робіт присвячені етнографії й 
археології України. 

Почесний член Історичного товариства Нестора-літописця, 
Історико-літературного товариства при Київському університеті, 
Неофілологічного товариства, товариства з поширення політич-
них і наукових знань. 

Автор близько 40 наукових праць. 
Основні праці: Литературная деятельность К. Ф. Рылеева 

// УИ. 1911. № 1, 2, 6, 9, 11, 1912. № 1–4; Поэт-декабрист К. Ф. Ры- 
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леев // Из эпохи борьбы с царизмом. 1926. № 5; М. А. Марке-
вич. Прилуки, 1929; Етюд з історії сільськогосподарської тех-
ніки: "Мысли о паровом плуге" П. П. Білецького-Носенка, 
рукопис 1828 р. / Наукові записки ІІМК. Кн. 1. К., 1934; Укра-
їнська етнографія першої половини ХІХ ст. / Наукові записки 
ІІМК. Кн. 2. К., 1934; Рільницьке знаряддя і техніка за пам'ят-
ками Райковецького городища феодальної доби / Наукові за-
писки ІІМК. Кн. 1. К., 1937; До питання про народність 
М. Ю. Лермонтова. К., 1939; Пушкін і декабристи. К., 1951. 

Основні праці: Українська літературна енциклопедія. К., 
1995. Т. 3; Попов П. М. Василь Іванович Маслов // Вісн. Київ. 
держ. ун-ту. Сер. філології та журналістики. 1959. № 2; Ворон-
кова Т. І. Архів Василя Івановича Маслова // Рукописна та кни-
жкова спадщина України. К., 1993. Вип. 1; Казьмирчук Г. Д., 
Латиш Ю. В. Маслов Василь Іванович / Історичний факультет 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 
минуле й сьогодення ; за ред. Г. Д. Казьмирчука. К., 2004; 
Латиш Ю. В. Василь Маслов: життя та наукова праця 
(до 125-річчя відомого українського декабристознавця) // Соці-
альна історія. 2008. Вип. IV. 

Архіви: Архів КНУТШ. 1959. Спр. 25-пвс; ІР НБУВ. Ф. 243; 
ДАК. Ф. 16, оп. 465. Спр. 4799. 

О. Г.  Таран  
 

* * * 
 

Маслов Сергій Іванович (16(28).11.1880, 
м. Ічня – 11.01.1957, м. Київ, похований на 
Лук'янівському кладовищі), доктор філо-
логічних наук, професор. Член-кореспон- 
дент АН УРСР. 

Закінчив у 1907 історико-філологічний 
факультет Імператорського університету 
св. Володимира, залишений для підготовки 
до професорського звання при кафедрі істо-

рії російської мови та літератури (1911–14). Учень В. М. Пере-
тца, брав активну участь у роботі семінару В. М. Перетца. 
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У Київському університеті 1907–50: приват-доцент (1914); 
1922 затверджений дійсним членом новоствореної Науково-
дослідної кафедри мовознавства Київського інституту народ-
ної освіти, із 1927 на посаді професора ІІ категорії кафедри 
історії російської літератури Київського інституту народної 
освіти, 1933 професор російської літератури та слов'янської 
палеографії, професор літературознавства (17.12.1935). 1913–
22 асистент, приват-доцент, доцент Київських вищих жіночих 
курсів. У різний час викладав курси лекцій: "История литературы 
в Юго-Западной Руси в XVI–XVIII ст.", "Южно-русская пропо-
ведь XVI–XVII ст.", "Лекции по истории руского языка", "Лите-
ратура Северо-Восточной Руси. ХV–XVII ст.", "Славяно-русская 
палеография", "Очерки русской диалектологии", "Старославянс-
кий язык", "История книги", "Рукописна книга в Західній Європі 
та Візантії за доби феодалізму", "Друкована книга в Західній Єв-
ропі за доби первісного нагромадження капіталу та промислового 
перевороту" й ін. 

У 21.02.1948 присуджено ступінь доктора філологічних наук 
без захисту дисертації. 

Учасник студентського руху 1899–1901. 
Дійсний член Українського наукового товариства в 

м. Києві (1908), один із фундаторів і голова філологічної сек-
ції; дійсний член (згодом секретар) Історичного товариства 
Нестора-літописця, член Історико-літературного товарист-
ва при Київському університеті, Російського військово-
історичного товариства, Київського товариства дослідників 
мистецтв, Комітету охорони пам'яток старовини та мистецтва 
в районі бойових дій (1917). 

Протягом 1918–24 працював у Київському археологіч-
ному інституті. 

Засновник і завідувач Музею війни та революції при Київсь-
кому університеті (1919–24). Завідувач відділу стародруків Біб-
ліотеки АН УРСР (1925–37); старший науковий співробітник, 
завідуючий відділом історії книги Українського наукового ін-
ституту книгознавства (1925–35), голова Історико-літературного 
товариства при І Відділі Всеукраїнської Академії наук. 
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Із 1930 дійсний член Археографічної комісії Всеукраїнсь-
кої Академії наук, із 1931 співробітник Київської філії Цент-
рального архівного управління. Завідувач відділу давньої 
української літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевчен-
ка АН УРСР (1939–50). 

Член-кореспондент АН УРСР (29.02.1939). Дослідник укра- 
їнських стародруків, історії української та російської літера-
тур XVI–XVIII ст., історіографії літератури. Під час евакуації 
1941–43 досліджував історію Уфи та Башкортостану. Член-
кореспондент АН УРСР (1939). 

Нагороджений медаллю "За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне в 1941–1945 гг.". 

Автор понад 80 наукових праць, у тому числі статей до Бо-
льшой Советской Энциклопедии, близько 20 рукописних праць 
зберігаються в архіві. 

Основні праці: "Слова постнические" Исаака Сирина по ру-
кописям, принадлежащим библиотеке университета св. Влади-
мира // Унивеситетские Известия. 1910. № 11, 1912, № 3; Крити-
ко-библиографический обзор новейших трудов по славяно-
русской библиографии и палеографии. К., 1918. Вып. 1; Друкар-
ство на Україні в XVI–XVIII ст. // Бібліологічні Вісті. К., 1924. 
№ 1–3; Українська друкована книга XVI–XVIII вв. К., 1925; 
Етюди з історії українських стародруків. К., 1925–28. Ч. 1–12; 
Слов'яни в їх боротьбі з німецьким фашизмом і його попередни-
ками. Уфа, 1942 (у співавт.); Ломоносов в історії російської мо-
ви та літератури // Вісті Академії Наук УРСР. 1940. № 4–5; По-
чатковий період в історії українського книгодрукування (1574–
1800) // Вісник Академії Наук УРСР. 1949. № 7. 

Основні праці: Перетц В. Нарис наукової діяльності проф. 
С. І. Маслова / Сергій Маслов, 1902–1927. К., 1927; Креко-
тень В. І. Лицар філологічної науки) // Радянське літературо-
знавство. 1980. № 11; Ковальчук Г. І., Королевич Н. Ф. Кни-
гознавець, бібліограф і бібліотекар Сергій Іванович Маслов 
(1880–1957): Біобібліографічний нарис. К., 1995; Конта Р. М., 
Тіщенко І. І. Маслов Сергій Іванович / Історичний факультет 
Київського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка: минуле й сьогодення. К., 2004. 
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Масол Володимир Іванович (06.12.1947, 
м. Ніжин), доктор фізико-математичних 
наук, професор. 

Закінчив у 1970 Київський державний 
університет ім. Т .Г. Шевченка. Упродовж 
1982−1986 старший науковий співробітник 
Науково-дослідної частини Київського 
університету; 1983−86 заступник завідува-
ча кафедри теорії ймовірностей та матема-

тичної статистики з наукової роботи. Завідувач лабораторією 
СКБ "Спектр" при Київському університеті (1986−95); науковий 
керівник (1990−95) і директор СКБ "Спектр" (1986−95) на гро-
мадських засадах. У 1995−2001 провідний науковий співробіт-
ник Науково-дослідної частини при кафедрі теорії ймовірностей 
та математичної статистики, із 2001 професор (за сумісництвом) 
кафедри теорії ймовірностей і математичної статистики. 

Кандидатська дисертація (1974), докторська (1994). 
Основні напрями наукової діяльності: криптографія, матема-

тичні методи захисту інформації. 
Нагороджений медаллю "В пам'ять 1500-летия Киева". 

Ю. С.  Мішура  
 

* * * 
 

Мелащенко Михайло Данилович 
(18.11.1922, с. Ченчики, нині Корюківсь-
кого району – 19.01.1984, м. Київ), стар-
ший викладач. 

Закінчив у 1946 історичний факуль- 
тет, 1949 аспірантуру кафедри археоло- 
гії Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. У Київському універси-
теті працював із 1949 на посаді старшого 
викладача кафедри історії стародавнього 

світу та середніх віків. Читав нормативні курси: "Історія старо-
давнього Сходу", "Історія первісного суспільства", "Історія Гре-
ції та Риму", спеціальні курси "Проблеми родової організації в 
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радянській історичній науці", "Основні проблеми історії первіс-
ного суспільства в сучасній історіографії". Лекції відзначалися 
широтою ерудиції лектора та образністю, збираючи переповнені 
студентські лекційні аудиторії. 

Основні праці: Оборонні споруди Ольвії як історичне джере-
ло: тези докладів наукової конференції Київського університету. 
К., 1956; Співупорядник "Хрестоматії з історії стародавнього 
світу" (1974). 

В. М. Мордвінцев,  М.  О.  Рудь 
 

* * * 
 

Мельник Світлана Євгенівна (31.05.1969, 
с. Ольшана Ічнянського району), кандидат 
філологічних наук, асистент. 

Закінчила 1991 філологічний факуль-
тет, 1994 аспірантуру Київського універси-
тету. У Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка працює з 
1995, із 2004 асистентом кафедри україн-
ської філології для неспеціальних факуль-

тетів Інституту філології. Читає нормативні курси "Українсь-
ка мова", "Українська мова за професійним спрямуванням", 
"Ділова українська мова". 

Упродовж 1997–2000 викладач української мови Інституту 
слов'янської філології Дебреценського університету та Ніредь-
газького педагогічного університету (Угорщина). 2002–03 
участь у Програмі стажування молодих викладачів вишів (Пітт-
сбурзький університет, США); викладала українську мову в Лі-
тньому інституті мов Піттсбурзького університету, українську 
та російську мови в університеті Індіани (США). 

Кандидатська дисертація (1996). 
Автор близько 20 наукових і методичних праць. 
Основні праці: Початки української морфології: посібник для 

угорських україністів (Ніредьгаза). 
 

* * * 
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Михалевич Володимир Сергійович 
(10.03.1930, м. Чернігів – 16.12.1994, 
м. Київ), доктор фізико-математичних 
наук, професор. Академік АН СРСР. 
Академік НАН України. Заслужений діяч 
науки і техніки України. Лауреат Держав-
ної премії СРСР. Лауреат Державних 
премій України. 

Закінчив у 1952 механіко-матема- 
тичний факультет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка, у 1955 аспірантуру Московського держав-
ного університету. Упродовж 1956–94 старший викладач, 
доцент, професор, 1988–91 завідувач кафедри теоретичної кі- 
бернетики Київського державного університету ім. Т. Г. Шев- 
ченка (за сумісництвом). Очолював Інститут кібернетики 
АН УРСР (1982–94). 

Кандидатська дисертація (1956), докторська (1968). 
Зробив значний внесок в теорію оптимальних рішень і розро-

бку математичного апарату економічної кібернетики. Розвинув 
метод послідовного аналізу варіантів і концепцію інформатиза-
ції суспільства. 

Створив авторитетну наукову школу в галузі оптимізації та 
системного аналізу. Підготував 25 кандидатів і вісім докторів 
фізико-математичних наук. 

Академік АН УРСР (1973), академік АН СРСР (1984). Оби-
рався академічним секретарем Відділення інформатики, обчис-
лювальної техніки і автоматизації, член Президії НАН України. 

Лауреат Державної премії СРСР (1981), Державних премій 
України (1973, 1993), премій імені М. М. Крилова (1971) та іме-
ні В. М. Глушкова АН УРСР (1984). Заслужений діяч науки і 
техніки України (1990). 

Автор 200 наукових праць. 
Основні праці: Методы невыпуклой оптимизации. М., 1987 

(у співавт.); Методы последовательной оптимизации. М., 1983 
(у співавт.); Оптимизационные задачи производственно-
транспортного планирования. М., 1986 (у співавт.). 
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Література: Капитонова Ю. В., Летичевский А. А. Пара-
дигмы и идеи академика В. М. Глушкова. К., 2003; Сергієн-
ко І. В. Інформатика в Україні: становлення, розвиток, про-
блеми. К., 1999. 

Н. І .  Гаркуша 
 

* * * 
 

Міжега Микола Якович (14.03.1930, 
с. Ковчин Куликівського району – 
25.04.1993, м. Київ), кандидат географічних 
наук, доцент, економіко-географ. 

У 1950–51 курсант військового авіацій-
ного училища (м. Харків), 1951–52 Томсь-
кого військово-технічного училища. 1952–
55 командир взводу у військових частинах 
(м. Челябінськ). Закінчив у 1961 Київський 
державний університет ім. Т. Г. Шевченка. 

У Київському університеті: із 1975 старший викладач, із 1982 
доцент економічної географії кафедри. Викладав курси: "Основи 
районного планування та містобудівництво", "Організація прое-
ктно-планувальних робіт", "Географія транспорту", "Математи-
чні методи в економічній географії". 

Кандидатська дисертація (1973). 
Сфера наукових досліджень: економічна географія, закономі-

рності формування просторової структури великого міста, зако-
номірності розміщення населення на території м. Києва. 

Автор 36 наукових праць. 
Основні праці: География транспорта СССР. К., 1981; Рассе-

ление городского населения. К., 1982; Некоторые экономико-
географические проблемы крупного города. К., 1982; Методиче-
ские указания по использованию математических методов в 
экономической географи. К., 1989. 

Література: Професорсько-викладацький склад кафедри 
економічної і соціальної географії // Економічна та соціальна 
географія, 1999. Вип. 48; Географи Київського університету : 
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довідник / Я. Б. Олійник, С. Ю. Бортник, М. Д. Гродзинський 
та ін. К., 2003; Суспільно-географічна підготовка фахівців у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевче-
нка ; за ред. Я. Б. Олійника. К., 2007; Географічний факультет 
у персоналіях / Я. Б. Олійник, С. Ю. Бортник, М. Д. Грод- 
зинський та ін. К., 2008. 

Архіви: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1994, спр. 83-ПВС. 
Я. Б.  Олійник 

 
* * * 

 
Мірошниченко Микола Степанович 

(05.03.1944, с. Кучинівка Щорського 
(нині Сновського району), доктор біоло-
гічних наук, професор. Академік АН ВШ 
України. 

Закінчив у 1969 хімічний факультет, 
1972 аспірантуру кафедри органічної хі- 
мії Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. Із 1973 асистент, стар-

ший викладач, доцент, із 1991 професор, із 1995 завідувач кафе-
дри біофізики Київського університету. 

Кандидатська дисертація (1973), докторська (1990). 
Основні наукові напрями: дослідження рухливості (біофі-

зика м'язів і молекулярна біофізика). Запропонував нову 
концепцію механізму м'язового скорочення та концепцію 
регуляції скорочення – розслаблення м'язів. 

Член редколегій міжнародних журналів "Biocybernetics and 
Biomedical Engineering", "Physics of the Alive", Studia Biologica, 
Член Вченої ради міжнародного центру з біомедичної інженерії 
(м. Варшава). 

Голова спеціалізованої ради Київського університету із захи-
сту дисертацій за спеціальністю "Біофізика фізіології людини і 
тварин, цитологія, клітинна біологія, гістологія" і за спеціальніс-
тю "Біоорганічна хімія". 

Президент Українського біофізичного товариства. 
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Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, двома меда-
лями, Почесною грамотою Верховної Ради України (2009). Лау-
реат нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України. 

Автор близько 200 наукових праць. 
Основні праці: Новая гипотеза механизма мышечного сокра-

щения // ДАН СССР, 1982; Молекулярная организация сократи-
тельного аппарата и механика мышечного сокращения // Успехи 
физиологических наук. 1990; Structure of myosin filament and 
mechanics of the muscle contraction // Physics of the alive, 1997; 
Packing of myosin molecules in muscle thick filaments // Cell biol. 
Internat, 2000; Біофізика : підручник. К., 2001. (у співавт.); Біофі-
зика : практикум. К., 2003 (у співавт.); Біофізика, фізіологія : 
довідник. Луцьк, 2007 (у співавт.); Біофізика : підручник К., 
2008. (у співавт.). 

Література: Довідник АН ВШ України. К., 2007; Шляхами 
успіху. К., 2008. 

М. С.  Мірошниченко 
 

* * * 
 

Міщенко Федір Герасимович 
(06(18).02.1848, м. Прилуки Полтавської 
губернії – 28.10(10.11)1906, м. Київ), істо-
рик античності, спеціаліст із класичної 
філології. 

Родом із м. Прилук. Закінчив у 1870 
історико-філологічний факультет Імпе- 
раторського університету св. Володимира. 
Працював доцентом кафедри грецької сло-

весності (1872–1884) в університеті. Із 1881 доктор грецької 
словесності. Досліджував історію Стародавньої Греції та Пів-
нічного Причорномор'я (Боспорське царство) античної доби. 

За критику існуючої системи звільнений з університету. 
Магістерська дисертація (1874), докторська (1881). 
Із 1889 професор Казанського університету кафедри кла-

сичної філології. 
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Член-кореспондент Російської Академії наук (1895). Член 
київської Старої Громади. 

Основні праці: Отношение трагедии Софокла к современ-
ной поэту действительности. 1874; Опыт по истории рацио-
нализма в древней Греции. 1881. Фукидид и его сочинения. 
1888, 1915; Фиванская трилогия Софокла. 1972; Историко-
литературное значение комедии Аристофана "Облака". 1872; 
Женские типы античной трагедии. 1892; Этнография России у 
Геродота. 1896; Известия Геродота о внескифских землях 
России. 1896; Слепые рабы у скифов. 1900. 

Література: Шестаков С. П. Мищенко // ЖМНП. 1907. 
№ 7; Шкляев Н.П. Казанский период научной деятельности 
проф. Ф. Г. Мищенко / Ученые записки Казанского государс-
твенного университета. 1956. Т. 116. Кн. 5; Шофман А. С. 
Федор Герасимович Мищенко. Казань. 1973; Биографический 
словарь профессоров и преподавателей Императорського 
университета св. Владимира (1834–1884). К., 1884. 

 
* * * 

 
Мойсієнко Анатолій Кирилович 

(09.07.1948, с. Бурівка Городнянського 
району), доктор філологічних наук, про-
фесор. 

Закінчив у 1971 Ніжинський держав-
ний педагогічний інститут ім. Миколи 
Гоголя. Працював у школі, вищих навча-
льних закладах, був на видавничій роботі. 
У Київському університеті з 1993: стар-

ший науковий співробітник, завідувач відділу мови Інститу-
ту українознавства; професор (із 1998), завідувач кафедри 
сучасної української мови (з 2001). 

Кандидатська дисертація (1983), докторська (1997). 
Автор ряду досліджень із проблем словотвору, синтакси-

су, поетики. 
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Голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських 
дисертацій при Київському національному університеті іме-
ні Тараса Шевченка. 

Відповідальний редактор міжвідомчого наукового збірника 
"Українське мовознавство". Член Національної спілки пись-
менників України (з 1988), один із засновників гурту поетів-
паліндромістів "Геракліт" (1991). Член Чернігівського земля-
цтва в м. Києві. 

Опублікував поетичні збірки "Приємлю" (1986), "Сонети і 
верлібри" (1996, 1998), "Шахопоезія" (1997), "Сім струн" 
(1998), "Віче мечів" (1999), "Нові поезії" (2000), "Спалені 
камені" (2003), "Мене любов'ю засвітили скрипки" (2006), 
"Вибране" (2006), "З чернігівських садів" (2008). Твори 
А. К. Мойсієнка введені до шкільної програми, посібників 
вищих навчальних закладів. Поезії перекладались німецькою, 
англійською, російською, білоруською, польською, угорсь-
кою, румунською, грузинською мовами. Перекладач із німе-
цької та слов'янських мов. 

Лауреат літературних премій "Благовіст", ім. Б. Нечерди, 
ім. І. Кошелівця. Упорядник двотомної антології "Золотий 
гомін: українська поезія світу" (1991, 1997), антології різно-
мовної поезії України "На нашій, на своїй землі" у трьох кни-
гах (1995, 1996). 

Основні праці: Слово в аперцепційній системі поетичного 
тексту: декодування Шевченкового вірша. К., 1997; Традиції 
модерну і модерн традицій. К., 2001; Динамічний аспект но-
мінації. К., 2004; Структурно-семантична організація просто-
го ускладненого речення. К., 2006; Мова як світ світів. По-
етика текстових структур. Умань, 2008; Сучасна українська 
мова. Синтаксис простого ускладненого речення. К., 2009. 

Література: Українська літературна енциклопедія. К., 
1995; Повернення деміургів: Мала українська енциклопедія 
актуальної літератури. Івано-Франківськ, 1998; Кияни : біо-
графічний словник. К., 2004; Українська мова : енциклопе-
дія. К., 2004, 2007. 

 

* * * 
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Мольченко Василь Пилипович (01.11.1920, 
с. Стара Гута, нині Остерського району – 
08.02.1988, с. Морівськ Козелецького району), 
кандидат історичних наук, доцент. 

Закінчив у 1951 історико-філософський 
факультет, 1955 аспірантуру кафедри основ 
марксизму-ленінізму Київського державного 
університету ім. Т. Г. Шевченка. У Київському 
державному університеті ім. Т. Г. Шевченка: 

із 1957 старший викладач, із 1961 доцент кафедри історії КПРС. 
Кандидатська дисертація (1955). 
Сфера наукової діяльності: досліджував проблеми історії КПРС, 

окремі аспекти Другої світової війни. 
Член товариства "Знання" з 1956. 
Ветеран Другої світової війни. 
Нагороджений: орденами Червоного прапора, Богдана Хмель-

ницького ІІІ ступеня; медалями: "Партизану Великої Вітчизняної 
війни" І ступеня, "За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчиз-
няній війні 1941–1945 рр.", "За доблесну працю у Великій Вітчиз-
няній війні 1941–1945 рр." та ін. 

Основні праці: Поліпшення умов життя трудящих Київщини 
за роки Радянської влади. К., 1957; Соціальні перетворення на 
Київщині за роки радянської влади. К., 1958; Героїчний подвиг 
молоді України в тилу ворога в роки Великої Вітчизняної війни. 
К., 1959; Збитки, нанесені німецько-фашистськими загарбника-
ми народному господарству Чернігівщини в роки Великої Віт-
чизняної війни. К., 1972. 

Архіви: Архів КНУТШ. 1985. Спр. 61-пвс; Архів Ради ветеранів 
КНУТШ. Анкета В. П. Мольченка. 

С. І .  Власенко 
* * * 

 
Мольченко Леонід Васильович  

(01.01.1945, м. Остер Козелецького району), 
доктор фізико-математичних наук, професор. 

Закінчив у 1966 механіко-математичний 
факультет Київського державного універси-
тету ім. Т. Г. Шевченка. У Київському уні-
верситеті: 1966–1971 асистент, 1971–79 стар- 
ший викладач, 1979–84 доцент, із 1992 про- 
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фесор, із 2003 завідувач кафедри механіки суцільних сере-
довищ. Читає нормативні курси, керує роботою аспірантів. 

Кандидатська дисертація (1969), докторська (1990). 
Фахівець із теорії пружності. Отримав вагомі результати, що 

стосуються розвинення чисельних методів розв'язання задач 
теорії пластин та оболонок. 

За його керівництва започатковано й розвинуто новий науко-
вий напрям у нелінійній магнітопружності, а саме дослідних 
особливостей поведінки оболонок під дією силових і магнітних 
полів. Ним сформульована математична постановка зв'язаної 
динамічної задачі магнітопружності струмонесучих пластин та 
оболонок в геометрично-нелінійній постановці. Розроблені ал-
горитми розв'язання зв'язаних задач магнітопружності струмо-
несучих пластин та оболонок змінної жорсткості в одномірній 
і двовимірній лінійній та нелінійній постановках. 

Член секретаріату Національного Комітету України з теоре-
тичної та прикладної механіки, заступник голови Спеціалізова-
ної вченої ради при механіко-математичному факультеті. 

Автор понад 100 наукових статей. 
Основні праці: Основи теорії пластин та оболонок : навч. 

посіб. 1993, (співавт. Я. М. Григоренко): Магнітопружність 
при динамічному навантаженні : навч. посіб. 1994. Основи 
теорії пластин та оболонок з елементами магнітопружності : 
підручник. 2008. 

В .І .  Лавренюк 
 

* * * 
 

Морозов Василь Андрійович 
(28.09.1922, с. Тополівка, нині Семенів-
ського району – місце, дата і рік смерті 
не встановлено), кандидат історичних 
наук, професор. 

Закінчив у 1938 Городнянський педаго-
гічний технікум, у 1946 Азербайджанський 
державний університет, у 1956 Інститут під-
вищення кваліфікації Київського державно-
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го університету ім. Т. Г. Шевченка. Працював учителем, заву-
чем, директором середньої школи (1939–41). У Київському дер-
жавному університеті ім. Т. Г. Шевченка: 1948–51 асистент, 
1951–68 старший викладач кафедри основ марксизму-ленінізму, 
1968–73 доцент кафедри наукового комунізму. 

Із 1973 перейшов на роботу до Київського державного ін-
ституту фізичної культури – завідувачем кафедри марксизму-
ленінізму. 

Учасник Другої світової війни. 
Нагороджений орденами Вітчизняної війни І та ІІ ступенів; 

медалями "За оборону Сталінграда", "За перемогу над Німеччи-
ною у 1941–45 рр.". 

Автор 20 наукових праць, а також тематичних статей до 
Української радянської енциклопедії. 

Основні праці: Володимир Петрович Затонський. К., 1967. 
Архіви: Архів КНУТШ. 1973. Спр. 54-пвс. 

О. Г.  Таран  
 

* * * 
 

Москаленко Федір Якович 
(07.06.1901, с. Олишівка, нині Чернігів-
ського району – місце, дата і рік смерті 
не встановлено), доктор філософських на-
ук, професор. 

Закінчив Інститут народної освіти, 
м. Чернігів (1926), аспірантуру при Ленін-
градському відділенні комуністичної ака-
демії (1932), курси логіки при Міністерстві 

вищої освіти (1946), докторантуру при Інституті філософії 
АН СРСР (1950). Працював із 1917 на різних посадах в устано-
вах. У Київському університеті: у 1945–67 завідувач кафедри 
логіки, декан, професор філософського факультету. Диплом до-
цента (1946), диплом доктора (1955), атестат професора (1955). 

Кандидатська дисертація (1940, підтвердження одержав 
у 1946), докторська (1953). 

Автор 20 праць, надрукованих у збірниках, журналах і газетах. 
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Основні праці: Учение об индуктивных выводах в связи с 
историей развития науки логики в России, 1952. 

І .  М.  Забіяка 
 

* * * 
 

Мусієнко Микола Миколайович  
(21.11.1941, с. Смош Прилуцького району), 
доктор біологічних наук, професор. Акаде-
мік НААН України. Заслужений діяч науки 
і техніки України (2000). Заслужений про-
фесор Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка (2008). 

Закінчив у 1968 біологічний факультет, 
у 1971 аспірантуру Київського державного 

університету ім. Т. Г. Шевченка. Упродовж 1971–76 асистент, 
доцент кафедри фізіології рослин, заступник декана біологіч- 
ного факультету, 1976–79 радник Гаванського університету 
(Куба), 1979–82 доцент, заступник декана; 1982–87 декан біоло-
гічного факультету, 1987–90 професор кафедри; 1990–2004 заві-
дувач, із 2004 професор кафедри фізіології та екології рослин 
Київського університету. Підготував 26 кандидатів і докторів 
біологічних наук. 

Кандидатська дисертація (1971); докторська (1985). 
Основний напрям наукових досліджень: фізіологічної та мо-

лекулярно-біологічної основи стійкості рослин, екологічна без-
пека агро- та фітоценозів, регуляція продукційного процесу в 
інтегрованих системах, біотехнологія фітоіндикація та фітоде-
контамінація забрудненого довкілля. 

Сформував наукову школу з проблем екофізіології та проду-
ктивності рослин у стресових умовах. Автор першого в Україні 
навчально-методичного комплексу з фітофізіології "Фізіологія 
рослин" (1995, 2001, 2005), висунутого МОН України на здобут-
тя Державної премії в галузі науки і техніки за 2008 р. 

Голова спеціалізованої вченої ради Київського університету 
із захисту дисертацій зі спеціальності "Фізіологія рослин" "Еко-
логія", "Біохімія", "Радіобіологія". 
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Віце-президент Всеукраїнської асоціації біологів рослин, 
член Європейської Асоціації департаментів Екології (AUDES), 
Європейської Федерації Товариств Біологів рослин (FESРВ), 
Міжнародної Асоціації з фотосинтезу, Радник Американського 
біографічного центру. 

Лауреат нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (1995), 
премії імені М. Г. Холодного (1999), премії ім. Т. Шевченка 
Київського університету (1998), Соросівський професор 
(1996, 1998); Людина року Міжнародного біографічного 
центру, Кембридж (1998). 

Автор, співавтор 500 наукових праць. 
Основні праці: Засухоустойчивость озимой пшеницы. М., 

1975; Жаростойкость и продуктивность озимой пшеницы. К., 
1985; Корневое питание растений. К., 1989; Фотосинтез. К.,1995; 
Фізіологія рослин. К., 1995, 2001, 2005; Фізіологія рослин : прак-
тикум. К.,1995; Культура ізольованих клітин, тканин і органів 
рослин. К., 2001; Спектрофотометричні методи в практиці фізі-
ології, біохімії та екології рослин. К., 2001; Біологія. 6 клас. К., 
1999–2002; Екологія рослин. К., 2006; Біологія : підручник для 
7 класу. К., 2007, 2009; Екологія. К., 2003, 2006; Екологія. Охо-
рона природи. К., 2007; Історико-методологічні аспекти фітофі-
зіологічсних досліджень в Україні : монографія. К., 2009. 

О. І .  Серга 
 

* * * 
 

Нагорний Афанасій Федотович (01.01.1899, с. Григо- 
рівка, нині Бахмацького району – місце, дата й рік смерті не 
встановлено), кандидат економічних наук, доцент. 

Закінчив у 1930 Київський інститут народної освіти, 1933 ас-
пірантуру Інституту соціальної реконструкції сільського гос-
подарства АН УРСР. У 1934–35 на посаді доцента кафедри 
політичної економії Білоцерківського сільськогосподарського 
інституту. У 1940–41 старший співробітник Інституту економіки 
АН УРСР, 1944 працював доцентом кафедри основ марксизму-
ленінізму Київського гідромеліоративного інституту. Протягом 
1954–56 завідувач кафедри політичної економії Інституту під-
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вищення кваліфікації при Київському державному університеті 
ім. Т. Г. Шевченка, доцент кафедри політичної економії універ-
ситету. Викладав курс політичної економії на історичному й 
економічному факультетах. 

Кандидатська дисертація (1940). 
Основні напрями наукової діяльності: проблеми функціо-

нування галузей колгоспного виробництва, розвиток економі-
ки Полісся. 

Автор понад 20 наукових і науково-методичних праць (кни-
ги, статті, методичні посібники). Друкувався в ряді періодичних 
видань: у журналах "Більшовик України", 1947; у збірнику "Ге-
роїчний шлях боротьби та перемог", 1950; у газеті "Київська 
правда", 1954; у газеті "Правда України", 1953; у науковому що-
річнику Київського державного університету тощо. 

Нагороджений: орденом "Знак пошани"; медаллю "За добле-
сну працю в Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр." 

Архіви: Ф. Р № 1246, опис 4-Л, од. збер. № 58/65. 
П. С.  Єщенко,  О.  В.  Євтушевська 

 
* * * 

 
Нагорний Володимир Никифорович 

(14.03.1945, м. Ніжин), кандидат фізико-ма- 
тематичних наук, доцент. 

Закінчив у 1966 механіко-матема- 
тичний факультет Київського державного 
університету. У Київському державному 
університеті ім. Т. Г. Шевченка працює з 
1967 на посадах асистента, старшого ви-
кладача, доцента кафедри математичного 

аналізу. Упродовж 1988–2003 заступник декана з виховної 
роботи механіко-математичного факультету університету. 

Кандидатська дисертація (1970). 
Досліджував інтерполяційні зображення випадкових проце-

сів і полів, читав нормативний курс математичного аналізу та 
спеціальні курси, вів наукові семінари та практичні заняття з 
математичного аналізу. 
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Неодноразово працював у приймальній комісії університе-
ту як член приймальної комісії та як заступник голови пред-
метної комісії з математики. Тривалий час працював головою 
трудового штабу факультету. 

Нагороджений медаллю "В пам'ять 1500-річчя Києва", По-
чесною грамотою Київської міської адміністрації. 

Основні праці: Олімпіади з математики. К., 2003 (у співавт. 
з В. А. Вишенським, М. О. Перестюком, В. В. Плахотником). 

Література: Механіко-математичному факультету 60, 
К., 2000. 

В. О.  Панасович  
 

* * * 
 

Нагорний Павло Григорович 
(18.10.1945, м. Мена), доктор хімічних 
наук, професор. 

Закінчив у 1972 хімічний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. 1972–75 старший інже-
нер Науково-дослідного інституту "Хім- 
проект". У Київському університеті: із 1975 

інженер, молодший науковий співробітник хімічного факуль-
тету, із 1990 доцент, із 2001 професор кафедри неорганічної 
хімії. Присвоєно вчене звання доцента у 1999, професора у 
2001. Викладає загальні курси для студентів хімічного й ін-
ших факультетів "Загальна та неорганічна хімія", "Загальна 
хімічна технологія", ряд спеціальних курсів "Хімія розтопле-
них солей", "Хімія та технологія рідкісних та розсіяних еле-
ментів", "Тверді відходи та їх переробка". Підготував сім кан- 
дидатів хімічних наук. 

Кандидатська дисертація (1982), докторська (1998). 
Сфера наукової діяльності: вивчення взаємодії оксидів полі-

валентних металів у розплавлених фосфатних солях, синтез но-
вих матеріалів із цінними оптичними, електрофіз. та нелінійно-
оптичними властивостями, розробка технології вирощування 
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монокристалів подвійних фосфатів, легованих різними еле-
ментами з метою впливу на їхні електрофізичні властивості. 

Лауреат премії АН УРСР імені Л. В. Писаржевського (1989). 
Член спеціалізованої ради із захисту дисертацій із хімічних наук 
Київського університету (з 1999). 

Автор 184 наукових праць, у тому числі восьми навчальних 
посібників. Має 25 авторських свідоцтв СРСР на винаходи та 
патенти України. 

Основні праці: Хімія : посібник. К., 2006 (у співавт.); Основи 
матеріалознавства. К., 2006. Ч. 1. К., 2008. Ч. 2 (у співавт.). Ос-
нови матеріалознавства. Хімія твердого тіла. К., 2002, 2008. Ч. 1 
(у співавт.); Основи матеріалознавства. К., 2004. Ч. 1. 2006. Ч. 2. 

 
* * * 

 
Наливайко Дмитро Сергійович 

(06.11.1929, смт Понорниця Коропського 
району), доктор філологічних наук, про-
фесор. Член-кореспондент НАН України 
(1992). Заслужений діяч науки й техніки 
України (2001). Лауреат Державної премії 
України ім. Т. Г. Шевченка (2003). 

Закінчив у 1953 історико-філологічний 
факультет Сумського державного педагогічного інституту, аспі-
рантуру Ленінградського державного педагогічного інституту 
ім. О. І. Герцена. 1957–71 старший викладач, доцент кафедри ро-
сійської та зарубіжної літератур Ніжинського державного педаго-
гічного інституту ім. Миколи Гоголя; 1971–82 доцент кафедри 
російської та зарубіжної літератур Київського державного педа-
гогічного інституту ім. М. О. Горького. У Київському університе-
ті 1982–96: доцент, професор (із 1991) кафедри зарубіжної літера-
тури. Із 1992 професор Національного університету "Києво-
Могилянської академії", 1994–97 завідувач кафедри компаративі-
стики. Із 1987 працює в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка 
НАН України, де з 2002 завідувач відділу компаративістики. 

Кандидатська дисертація (1960), докторська (1987). 
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Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня (2007). 
Основні праці: Искусство: направления, течения, стили : в 2 т. 

К., 1981–85; Спільність і своєрідність: Українська література в кон-
тексті європейського літературного процесу. К., 1988; Козацька 
християнська республіка: Запорізька Січ у західноєвропейських 
літературних пам'ятках. К., 1992; Зарубіжна література ХІХ сторіч-
чя. Доба романтизму : підручник. К., 1997 (у співавт.); Очима За-
ходу: Рецепція України в Західній Європі ХІ–XVIII ст. К., 1998; 
Компаративістика й історія літератури. К., 2007. 

Література: Дмитро Сергійович Наливайко. Бібліографічний 
покажчик. К., 1999. 

 

* * * 
 

Недюха Микола Петрович (10.01.1953, 
с. Козилівка Корюківського району), док-
тор філософських наук, професор. Акаде-
мік АН ВШ України (2006). 

Закінчив у 1976 філософський факультет, 
1979 аспірантуру Московського державного 
університету, у 1996 докторантуру Київського 
національного університету імені Тараса Шев- 
ченка. Завідувач сектору методології Інститу-

ту законодавства Верховної Ради України. Працював 1986–89 
деканом музично-педагогічного факультету, 1989–94 завідувач 
кафедри філософії та соціології Ніжинського державного педаго-
гічного університету ім. Миколи Гоголя. Професор кафедри галу-
зевої соціології факультету соціології та психології Київського 
університету з 2000. Упродовж 2000–02 завідувач відділу Науко-
во-дослідного центру з проблем оподаткування, завідувач кафед-
ри філософії та соціології Національного університету державної 
податкової служби України. Радник керівника Державної подат-
кової служби України (2003–04). 

Галузь наукових інтересів: філософія політики та методоло-
гія права, політична соціологія, проблеми соціальних змін і мо-
дернізації українського суспільства. 
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Член спеціалізованих вчених рад із права та державного 
управління Інституту законодавства Верховної Ради України 
(2005–2014) та Інституту соціології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (2001–2005). Член Черні-
гівського земляцтва в м. Києві. 

Голова Київського обласного відділення Українського сине-
ргетичного товариства. Радник податкової служби України 
ІІ рангу (2004). Позаштатний радник Голови Верховної Ради 
України (2003–06). 

Має Подяку Прем'єр-Міністра України (1998). Нагородже-
ний: відзнакою МОН України "Петра Могили" (2006), "За нау-
кові досягнення" (2008). 

Автор понад 180 наукових праць, із-поміж яких: п'ять моно-
графій і шість навчальних посібників. 

Основні праці: Системный анализ немарксистской идеоло-
гии : монография. К., 1991; Системний аналіз історичних типів 
європейської ідеології : монографія. Ірпінь, 2001; Соціальний 
розвиток. Ірпінь, 2001 (у співавт.); Захист прав платників подат-
ків. К., 2003 (у співавт.); Новітні тенденції реформування дер-
жавної податкової служби України : монографія. К., 2007 (у спі-
вавт.); Система оподаткування в Україні: Концептуальні 
виміри : монографія. К., 2007 (у співавт.) та ін. 

Література: Варзар І. Із контекстів минулих літ: Вибране в 
концептуальних і мемуарних вимірах. К., 2003 Кн. 1; "Деловая 
Украина" (1998, 21 августа); "Київський вісник" (1999, 4 берез-
ня; 1999, 11 березня; 1999, 31 серпня) та ін. 

Ю. О. Тарабукін 
 

* * * 
 

Нелеп Анатолій Тарасович (14.03.1923, 
с. Патюти Чернігівської області – 10.04.1984, 
м. Київ), доктор філософських наук, професор. 

Закінчив у 1954 історико-філософський фа-
культет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. У Київському університеті 
1962–84: доцент, професор кафедри філософії 
гуманітарних факультетів, директор Інституту 
підвищення кваліфікації, викладач суспільних 
наук (1975). Викладав нормативний курс філо-

софії, спеціальний курс "Методика викладання філософії". 
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Сфера наукових інтересів: методика викладання філософії. 
Кандидатська (1958), докторська (1973). 
Ветеран Другої світової війни. Нагороджений орденами Трудо-

вого Червоного прапора, Червоної Зірки; медаллю "За відвагу" й ін. 
Основні праці: Теоретические и методологические основы 

преподавания философии. К., 1972. 
 

* * * 
 

Неліп Михайло Іванович (30.04.1956, 
с. Любеч Ріпкинського району – 14.04.2013, 
м. Київ), кандидат юридичних наук, доцент. 

Закінчив у 1979 факультет міжнародних 
відносин і міжнародного права, відділення 
міжнародного права Київського державного 
університету ім. Т. Г. Шевченка. У Київсь-
кому університеті: 1985–90 асистент, 1990–
96 доцент кафедри теорії та історії держави 

і права. Із 2003 доцент кафедри теорії та історії держави і права 
юридичного факультету Київського університету. Підготував 
одного доктора, шістьох кандидатів наук. 

Упродовж 1996–2003 перший проректор Дипломатичної 
Академії при Міністерстві закордонних справ України. 

Кандидатська дисертація (1987). 
Сфера наукових інтересів: історія правових вчень, теорія та фі-

лософія держави і права, міжнародне публічне і приватне право. 
Автор 40 наукових праць. 
Основні праці: Критика методології буржуазних доктрин про 

державу. Проблеми правознавства (1985); Правове виховання 
учнівської молоді: питання методології та методики (1993); 
Силовий захист прав людини. Питання легітимності в сучасно-
му міжнародному праві (1999); Розвиток правової системи 
України в контексті сучасного міжнародного права (англійсь-
кою мовою) (1998); Правове регулювання світової торгівлі в 
системі ГАТ/СОТ (1999). 

І .  А.  Безклубий 
 

* * * 
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Нечипоренко Наталя Данилівна 
(10.03.1928, с. Григорівка Бахмацького ра-
йону – місце, дата і рік смерті не встановле-
но), кандидат економічних наук, доцент. 

Закінчила у 1951 інженерно-економіч- 
ний факультет Київського технологічного 
інституту харчової промисловості, у 1957 
аспірантуру відділу статистики Інституту 
економіки АН УРСР. У 1961–67 старший 
викладач кафедри економіки і організації 

промислового виробництва Вищої партійної школи УРСР. 
Упродовж 1967–68 старший викладач, із 1968 доцент кафед-
ри економіки народного господарства економічного факуль-
тету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. 
Викладала курси "Загальна теорія статистики", "Економічна 
статистика". 

Кандидатська дисертація (1959). 
Сфера наукових інтересів: розробка проблем економіко-

статистичного аналізу національного доходу. 
Автор 37 наукових праць із проблем методології й організації 

економічної статистики. 
Основні праці: Економічна статистика : навч. посіб. К., 1983. 

В. Г.  Швець 
 

* * * 
 

Нечитайло Володимир Андрійович 
(14.07.1937, с. Ведмеже Талалаївського ра-
йону, нині с. Посад Роменського району 
Сумської області), кандидат біологічних 
наук, доцент. 

Закінчив у 1961 кафедру ботаніки біоло-
гічного факультету Київського державного 
університету ім. Т. Г. Шевченка. У Київсь-
кому університеті: 1973–76 асистент, 1976–78 

старший викладач, 1978–2002 доцент кафедри вищих рослин. 
У 1990 отримав вчене звання доцента. 
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Кандидатська дисертація (1970). 
Основні напрями наукової діяльності: флора Середнього 

Придніпров'я, флора Канівського заповідника та околиць, інтро-
дукція рослин, особливості вегетативного та насіннєвого роз-
множення червонокнижних, рідкісних і зникаючих видів в оп-
тимізованих умовах культивування. 

Нагороджений медалями "В пам'ять 1500-річчя м. Києва", 
"Ветеран праці". 

Основні праці: Конспект флори Середнього Придніпров'я: 
монографія. К., 1998 (у співавт.); Систематика вищих рослин: 
підручник. К., 1993 (у співавт.); Ботаніка. Вищі рослини : підру-
чник. К., 2000 (у співавт.); Культурні рослини України : підруч-
ник. К., 2003 (у співавт.); Морфологія рослин з основами анато-
мії та цитології : підручник. К., 2004 (у співавт.). 

В. А.  Баданіна 
 

* * * 
 

Новиков Микола Миколайович 
(22.06.1933, м. Чернігів – 23.12.2007, 
м. Київ), доктор фізико-математичних наук. 
Заслужений професор Київського універси-
тету. Лауреат Державної премії України 
(1987). Заслужений професор Київського 
університету. Академік Української еколо-
гічної академії наук. 

1956 закінчив фізичний факультет, згодом аспірантуру Ки-
ївського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У Київ-
ському університеті: із 1957 аспірант, асистент кафедри рентге-
нометалофізики (нині кафедри фізики металів), старший 
викладач, із 1962 доцент, із 1975 професор цієї кафедри, упро-
довж 1986–92 декан факультету підвищення кваліфікації викла-
дачів вишів Київського університету. Загальний трудовий стаж 
в університеті 55 років, у тому числі 31 рік роботи на штатній 
посаді професора. Підготував 14 кандидатів і двох докторів фі-
зико-математичних наук. 
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Розробив і реалізував 10 нормативних і спеціальних курсів. 
Курс лекцій зі спеціальних питань фізики твердого тіла ним 
прочитано для аспірантів і співробітників університету 
м. Санта-Клара (Куба). У 2005–07 працював за сумісництвом 
у Центрі історії аграрної науки Державної наукової сільсько-
господарської бібліотеки НАУ на посаді головного наукового 
співробітника. 

Кандидатська дисертація (1960), докторська (1975). 
Сфера наукової діяльності присвячена вивченню структур-

них дефектів та їх впливу на фізичні властивості монокриста-
лів, які використовуються в напівпровідниковій та оптоелект-
ронній промисловості. Плідно працював над питаннями 
рентгенодифрактометричного вивчення наноструктурної кла-
стеризації кремнію з метою створення неруйнівного експрес-
ного способу контролю досконалості напівпровідникових 
кристалів і структур і розробки методики швидкісного керо-
ваного гетерування домішок у них. 

Виконання ряду прикладних досліджень (за його керівниц-
тва виконано більше 30 бюджетних і госпдоговірних тем) до-
зволило отримати в 1980-ті рр. економічний ефект понад 
2 млн крб. Деякі з розробок М. М. Новикова демонструвалися 
на Міжнародних виставках, зокрема на Лейпцизькій. Патент 
2001 отримав диплом переможця Всеукраїнського конкурсу 
"Винахід 2004" і був упроваджений на трьох підприємствах. 

Створив наукову школу з питань структурної досконалості 
матеріалів із плідними творчими зв'язками. 

Був членом вченої ради із захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата історичних наук при бібліотеці 
та ДВНЗ Переяслав-Хмельницького державного педагогічно-
го університету ім. Григорія Сковороди. 

Очолював осередок Ради ветеранів війни та праці фізично-
го факультету. Протягом багатьох років працював академіч-
ним секретарем відділення матеріалознавства АН ВШ. 

Відмінник освіти України. Наукові здобутки відзначені 
премією Мінвузу України за кращу наукову роботу (1983). На-
городжений грамотами, у тому числі МВССО, Верховної Ради 
України та Президента України. Президентський стипендіат. 
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Нагороджений: золотою, двома срібними медалями ВДНГ 
СРСР і дипломом ВДНГ УРСР. 

Автор понад 330 наукових праць, 10 навчальних посібни-
ків, підручників і науково-популярних видань (2 із грифом 
Міносвіти України), 38 розробок захищено авторськими сві-
доцтвами та патентами. "Изобретатель СССР". 

Основні праці: Фотомеханический эффект в кристалах и 
его физическая природа. Сборник "Механизм пластической 
деформации металлов". М., 1965 (в соавт.); Исследование ки-
нетики движения винтовых дислокаций в кристаллах NaCl и 
KCl // Известия ВУЗов, физика, 1973. 9 (в соавт.); Характери-
стики подвижности коротких 600-ных дислокаций в кристал-
лах кремния с твердофазными покрытиями // УФЖ. 1990. 35, 
5 (в соавт.); The X-ray triple crystal difractometry of silicon 
monocrystals with ordered dislocation structure // Phys. Stat. Sol. (a), 
1997. 161 (in co-authorship); Вивчення змін рентгенівської ди-
фрактометричної картини при термовідпалі напруженого 
кремнію // Металлофизика и новейшие технологи, 2006. Т. 28, 
№ 5 (в соавт.); Распределение по размерам и концентрациям 
рассеивающих рентгеновское излучение центров в отожжен-
ном Cz-Si // ФТТ. 2008. Т. 50. Вып. 7 (в соавт.). 

Література: Жмудский А. З. Физика в Киевском универ-
ситете за 150 лет // Вестн. Киев. ун-та. Сер. Физика, К., 1984, 
Вып. 25; О присуждении Государственных премий УРСР 
в области науки и техники // Правда Украины, 1987. 30 ноя-
бря; Академіки Академії наук Вищої школи України : довід-
ник. К., 1994; К., 1997; Хто є хто в Україні, 1997 : біографіч-
ний довідник. К., 2000; Who's who in the World? 18th а. 
19th Edition 2001–2002; Заслужений професор Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка Новиков 
Микола Миколайович (1933–2007) : бібліографічний покаж-
чик наукових праць за 1956–2008 рр. До 75-річчя від дня на-
родження. К., 2008. 

 
* * * 
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Обушна Олена Миколаївна (01.01.1971, 
м. Київ), кандидат економічних наук, доцент. 

Закінчила у 1993 механіко-математичний 
факультет, 1996 аспірантуру економічного фа-
культету Київського університету. Стажувалася 
в Гельсінському університеті (Фінляндія, 1999), 
університеті м. Умео (Швеція, 2000), Карловому 
університеті м. Прага (Чехія, 2003). Упродовж 

1997–2002 асистент, 2002–08 доцент кафедри економічної кіберне-
тики, 2008–10 докторант економічного факультету Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка. У 1997–2002 
учений секретар кафедри економічної кібернетики, 2001–05 засту-
пник декана економічного факультету з міжнародного співробіт-
ництва. Учений секретар вченої ради економічного факультету. 

Кандидатська дисертація (1997). 
Фахівець у галузі економіко-математичного моделювання, про-

гнозування і прийняття управлінських рішень, імітаційного моде-
лювання, а також апробації результатів наукових досліджень, зок-
рема в галузі ломбардного кредитування. 

Автор 21 наукових і науково-методичних праць, із-поміж них 
три навчальні посібники. 

Основні праці: Теорія ймовірностей та математична статистика. 
Збірник задач : посібник. К., 2002 (у співавт.). 

Батько – Обушний Микола Іванович – родом із с. Ядути Бор-
знянського району. 

О. І .  Ляшенко 
 

* * * 
 

Обушний Микола Іванович 
(02.01.1942, с. Ядути Борзнянського ра-
йону), доктор політичних наук, професор. 
Академік АН ВШ України (2007). Заслу-
жений працівник освіти (2012). 

Закінчив у 1969 історичний факультет Ки-
ївського університету. Із 1969 старший мето-
дист підготовчого факультету для іноземних 
громадян, 1969–71 заступник голови профспі-
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лкового комітету Київського університету. Протягом 1971–74 на-
вчався в аспірантурі філософського факультету Київського універ-
ситету. У Київському інституті легкої промисловості 1974–87: аси-
стент, старший викладач, доцент кафедри наукового комунізму. Із 
1987 працює в Київському університеті: доцент, професор (з 2000) 
кафедри політології. Із 2001–06 завідувач кафедри українознавства 
Київського національного університету технології та дизайну (за 
сумісництвом). Із 2007 директор Центру українознавства філософ-
ського факультету Київського університету. Читає нормативні на-
вчальні та спеціальні курси: "Політологія", "Історія української 
політичної думки", "Партологія", "Історія української і зарубіжної 
культури", "Націологія", "Етнополітологія", "Етнополітична безпе-
ка". Підготував чотири доктори та 20 кандидатів наук. 

Кандидатська дисертація (1975), докторська (1999). 
Сфера наукових інтересів: етнонаціональна ідентичність, її 

місце і роль в націо- і державотворчому процесі України, історія 
і теорія політичних партій, міжконфесійні відносини, розвиток 
демократії, громадянського суспільства. 

Уперше в українській соціогуманітаристиці: обґрунтував не-
обхідність введення в науковий обіг поняття "етнонаціональна 
ідентичність" як сукупність взаємопов'язаних і взаємообумовле-
них етнічних і національних ідентифікаційних чинників, які, з 
одного боку, є підставою для віднесення окремої особи чи групи 
людей до певної етнонаціональності, а, з іншого – їхнє відокре-
млення від іноетнічних або ж інонаціональних спільностей і 
визначив місце й роль етнонаціональної ідентичності в системі 
самоорганізації українства; запропонував при визначенні сутно-
сті української нації використовувати громадянську концепцію, 
сутність якої розкривається через систему суспільних взаємин, 
які є основою створення різного роду громадсько-політичних 
організацій і спільностей, у тому числі й націй; при розробці 
етнонаціональної політики запропонував ураховувати двовимір-
ність шляхів формування української нації – політичного та ет-
нічного. Лише за таких умов етнонаціональна політика виконає 
поставлені перед нею завдання – формування етнонаціональної 
ідентичності, яка є необхідною умовою консолідації української 
нації, збереження міжнаціональної злагоди та миру в державі. 



 230 

В Україні першим розробив і впровадив у науково-освітній 
процес у Київському університеті навчальні курси: "Основи 
партології", "Етнополітична безпека", "Націологія". Розробив 
концепцію та опублікував у співавторстві навчальні посібники 
для студентів ВНЗ (із грифом МОН України): "Основи партоло-
гії", "Історія української політичної думки", "Українознавство". 
Уперше у вітчизняній соціогуманітаристиці сформулював ви-
значення: предмету партології як науки та навчальної дисциплі-
ни, у полі якого покладено вивчення політичних партій та утво-
рених на їхній основі партійних систем, процес їх формування 
та функціонування; сутності партійної ідеології; запропонував 
визначення предмету дослідження українознавчої науки – укра-
їнства, його теоретико-методологічні засади й ін. 

Неодноразово призначався членом Експертної Ради ВАК Укра-
їни, спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і доктор-
ських дисертацій. Засновник і відповідальний редактор журналу 
"Українознавчий альманах", Вісника "Українознавство", календа-
ря-щорічника "Українознавство". Член редакційних колегій ряду 
наукових журналів: "Політологічний вісник", Вісника "Філософія. 
Політологія" й ін. Член Чернігівського земляцтва в м. Києві. Бере 
активну участь в офіційних заходах земляцтва. 

Голова правління Спілки викладачів вищої школи та науко-
вців України (2003–07). 

Нагороджений медалями: "Захисник Вітчизни" (1999), "В па-
м'ять 1500-ліття Києва" (1982), нагрудним знаком "Учасник бо-
йових дій" (1998), знаком МОН України "За наукові досягнення" 
(2008). Відзначений Почесною грамотою МОН України (2001), 
Київським міським головою "Подякою" (2005, 2009), Почесною 
грамотою (2003). У зв'язку зі 175-річчям КНУ імені Тараса Ше-
вченка відзначений Подякою Прем'єр-Міністра України (2009). 

Автор близько 200 наукових і науково-методичних праць. 
Основні праці: Етнос і нація: проблеми ідентичності. К., 

1998; Етнонаціональні процеси в сучасній Україні: досвід, про-
блеми, перспективи. К., 1996 (у співавт.); Українська політоло-
гія: витоки і еволюція. К., 1995 (у співавт.); Політологія : довід-
ник. К., 2004 (у співавт.); Партологія : навч. посіб. К., 2006 
(у співавт.); Витоки українознавчих досліджень у Київському 
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університеті // Українознавство – 2009. Календар-щорічник. К., 
2008; Філософська складова українознавства в Університеті 
св. Володимира // Українознавство – 2009. Календар-щорічник. 
К., 2008; Проблеми формування зовнішньополітичного іміджу 
сучасної України // Українознавчий альманах. К., 2009; Украї-
нознавство як наука та навчальна дисципліна // Українознавст-
во : навч. посіб. К., 2009; Політико-психологічні аспекти Голо-
домору 1932–1933 рр. // Соціальна психологія. 2009. № 3; 
Історія України. Джерельний літопис (К., три видання: 2008, 
2012, 2016, у співавторстві). 

Література: Белых А. Методика. Мастерство. Знамя // Еже-
дневная газета Одесского военного округа "Защитник Родины". 
1964. № 25 (5602); Філософський факультет (документи та ма-
теріали) ; за ред. А. Є. Конверського. К., 2004; Мадіссон В. В. 
Внесок до розвитку політології: довідник "Політологія" // Осві-
та. 9–16 березня 2005; Пахарєв А. Д. Вагомий внесок у політич-
ну науку // Трибуна. 2005. № 1–2; Червінський В. Серцем чиста 
людина // Освіта. 21–28 червня 2006; Цвих В. Про автора. Ми-
кола Обушний. Ядути: село і люди. К., 2011; Микола Обушний. 
Шлях до себе. К., 2011. 

М. І .  Обушний 
 

* * * 
 

Овод Володимир Васильович 
(05.12.1953, с. Носівка), кандидат біологі-
чних наук, доцент. 

Закінчив у 1976 біологічний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. Упродовж 1979–84 аси-
стент, 1984–86 доцент кафедри мікробіоло-
гії та загальної імунології біологічного фа-

культету Київського університету. Читав спецкурси "Імунохі-
мія", "Фізико-хімічні методи". 

Кандидатська дисертація (1983). 
Науковий напрям досліджень: вивчення антигенної структу-

ри бактеріальної клітини, імунохімії. 
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У 1986 виїхав за кордон, де працює за фахом. 
Автор понад 80 наукових праць. 
Основні праці: Микробиология : практикум. К., 1987 (в со-

авт.); Иммунология : практикум. К., 1989 (в соавт.). 
Л. Г.  Степура 

 
* * * 

 
Оглобля Володимир Іванович (13.12.1947, 

с. Пекурівка Городнянського району), кан-
дидат фізико-математичних наук, доцент. 

Закінчив із відзнакою фізичний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. У Київському універ- 
ситеті працює з 1972: інженер Науково-
дослідної частини, завідувач лабораторією, 
старший науковий співробітник, доцент ка-

федри фізики металів. Читає лекції зі спецкурсів "Фізика 
твердого тіла", "Термодинаміка твердого тіла" студентам фі-
зичного факультету; лекції із загального курсу фізики "Меха-
ніка та молекулярна фізика", "Електрика, оптика та атомна 
фізика" для студентів 1-го та 2-го курсів біологічного факуль-
тету. Проводить лабораторні та семінарські заняття з курсів 
"Механіка", "Молекулярна фізика" у студентів 1-го курсу 
фізичного факультету. Керує фізпрактикумом із досліджен- 
ня радіоізотопних методів явищ перенесення в металах 
і курсовими й дипломними роботами. 

Кандидатська дисертація (1983). 
Займається дослідженням процесів масоперенесення в рідких 

і твердих металах і сплавах. Ним вперше був виміряний ізотоп-
ний ефект дифузії олова-113 і олова-125 в рідкому олові та сви-
нці. На основі експериментальних і теоретичних досліджень 
встановлена масова, об'ємна (розмірна) температурна залежність 
атомарних коефіцієнтів дифузії малих домішок у розплавах. 
Експериментально досліджено та пояснено в межах розробленої 
ним моделі "огинання" та "розчинення" закономірності дифузії 
домішок у рідко-твердих сумішах. Показана вирішальна роль 
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неметалевих домішок, кисню й азоту в утворенні комплексів 
(наноугрупувань) у металевих розплавах. Розроблена ним флук-
туаційна модель дисоціації комплексів дозволяє з дифузійних 
даних визначити температуру (енергію) дисоціації комплексів, 
їхній розмір, число атомів у комплексах. 

Неодноразово нагороджувався преміями, грамотами ректора, 
має грамоту ЦК профспілки України. 

Автор 12 наукових статей, у співавторстві понад 100 нау-
кових робіт. 

Основні праці: Ізотопний ефект дифузії в рідкому олові 
і свинці // Доповіді АН УРСР, серія "А", 1979. № 10 (у спі-
вавт.); Изотопный эффект самодиффузии в жидком олове 
// Известия АН СССР, Металлы. 1980. № 4 (в соавт.); Темпе-
ратурная зависимость коэффициентов диффузии атомов и 
атомных группировок в жидких металлах // Металлофизика. 
1987. Т. 9. № 3 (в соавт.); О влиянии примесей азота и во- 
дорода на диффузию 113Sn, 125Sb, 65Zn в жидком Li. // Ме-
таллофизика. 1990. Т. 12. № 6 (в соавт); Фізика іонно-
електронних рідин: монографія. К., 2009 (у співавт.); Фізика. 
Модуль 4. Коливання і хвилі : навч. посіб. К., 2007. 

 
* * * 

 
Одарич Володимир Андрійович  

(10.04.1940, м. Ніжин), кандидат фізико-
математичних наук, доцент. 

Закінчив у 1962 фізичний факультет кафе-
дру оптики Київського державного універси-
тету ім. Т. Г. Шевченка. Працював у Київсь-
кому університеті з 1961 на посадах: старшим 
лаборантом, старшим інженером, старшим 
науковим співробітником, асистентом, викла-

дачем, старшим викладачем, доцентом. Читав загальний курс фізи-
ки слухачам підготовчих курсів університету, учням фізико-
математичного ліцею, студентам геологічного й географічного 
факультетів. Розробив і читав спецкурси з теорії та методів розра-
хунку оптичних систем, основ екології, безпеки життєдіяльності. 
Як науковий керівник підготував близько 70 дипломантів. 
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Кандидатська дисертація (1977). 
Сфера наукових досліджень: застосування поляризаційно-

го методу до дослідження поверхневих явищ і приповерхне-
вої структури діелектриків і напівпровідників, досліджував 
процеси окислення та модифікації поверхні напівпровідників, 
як науковий керівник і відповідальний виконавець госпдого-
вірних тем розробляв методи контролю технологічних про- 
цесів (контроль якості поверхні оптичного скла, контроль 
лазерного відпалу та іонної імплантації) в оптичному прила-
добудуванні та в мікроелектроніці. 

Заступник голови Товариства української мови Київського уні- 
верситету. Голова осередку Товариства фізичного факультету. 

Автор 90 наукових публікацій, зокрема трьох книг. Має ав-
торські свідоцтва та патенти на вісім винаходів. 

Основні праці: Основи теорії та методів розрахунку оптичних 
систем : у 3-х кн. К., 2001. Ч. І; 2002. Ч. ІІ; 2003. Ч. ІІІ; Метод 
вимірювання показника заломлення прозорих речовин (рос.) 
// Оптика и спектроскопия. 1974. Т. 37. В. 4; Відбивання світла 
на межі поділу двох анізотропних середовищ (рос.) // Известия 
вузов. 1991. № 5; Еліпсометричні дослідження поруватого кре-
мнію (англ.) // Thin Solid Films. 1999. V. 342 (у співавт.); Діагно-
стика поверхні поляризованим світлом. К., 2007 (у співавт.). 

 
* * * 

 
Олифер Григорій Максимович 

(01.03.1903, с. Любеч, нині Ріпкинського 
району – місце, дата і рік смерті не вста-
новлено), кандидат фізико-математичних 
наук, доцент. 

Закінчив у 1925 Чернігівський інститут 
народної освіти, у 1932 Московський уні-
верситет. Працював викладачем у вишах 
м. Орджонікідзе, м. П'ятигорська, м. Кре-

менчука. У 1958 отримав звання доцента. Із 1959 завідувач 
кафедри математики Кіровоградського педагогічного інсти- 
туту О. С. Пушкіна. 
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У Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка 
працював доцентом упродовж 1962–65. 

Із 1965 очолював кафедру вищої математики Кіровоградсь-
кого педагогічного інституту О. С. Пушкіна. 

О. М. Станжицький  
 

* * * 
 

Ольговський Сергій Якович 
(05.01.1952, м. Чернігів), кандидат істори-
чних наук, доцент. 

Закінчив у 1973 історичний факультет 
Ніжинського державного педагогічного ін-
ституту ім. Миколи Гоголя, у 1983 аспіран-
туру Інституту археології АН УРСР. Із 1998 
завідувач кафедри музеєзнавства Київського 
національного університету культури і мис-

тецтв. У Київському національному університеті імені Тара-
са Шевченка впродовж 2002–03 доцент кафедри археології та 
музеєзнавства історичного факультету. Викладав курси з історії 
теорії і практики музейної справи, "Класичну археологію", "Ар-
хеологічні фонди і джерела". 

Кандидатська дисертація (1983). 
Фахівець у галузі скіфо-античної археології. Досліджує мета-

лообробне ремесло в ранньому залізному віці з використанням 
природничих і математично-статистичних методів. Розробив 
власну модель стосунків грецьких колоністів і скіфів. Брав 
участь у роботі багатьох археологічних експедицій в Ольвії та 
на о. Березань, очолював Черкаську новобудовну експедицію 
(1984–86). Член Чернігівського земляцтва в м. Києві. 

Автор понад 60 наукових, науково-методичних праць, звітів, 
навчальних посібників. 

Основні праці: Метал скіфських казанів // Vita Antiqua. 
2003. № 5–6; Скифо-античная металообработка архаического 
времени. К., 2005; Античні держави Північного Причорномор'я : 
навч. посіб. К., 2007. 
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Література: Ольговський С. Я. // Мезенцева Г. Г. Дослід- 
ники археології України : енциклопедичний словник-довідник 
/ Інститут археології НАН України, Чернігівський державний 
педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка. Чернігів, 1997. 

Л. Г.  Самойленко 
 

* * * 
 

Омельяненко Галина Миколаївна 
(1932, на Чернігівщині), кандидат юриди-
чних наук, професор. 

Закінчила у 1953 Харківський юри- 
дичний інститут. У 1964 за сумісництвом 
старший викладач, доцент Київського уні-
верситету. 

Член-кореспондент Міжнародної Сло-
в'янської Академії наук, член Науково-консультативної ради 
при Верховному Суді України. 

Основні напрями наукової діяльності: кримінальний процес, 
судоустрій – проблеми правового забезпечення конституційних 
засад кримінального судочинства і судоустрою. 

В. О.  Глушков 
 

* * * 
 

Осадчий Євген Олександрович 
(11.01.1950, с. Макіївка Чернігівської облас-
ті), кандидат технічних наук, старший нау-
ковий співробітник. 

Закінчив у 1972 факультет організа- 
ції механізованої обробки економічної 
інформації Київського Інституту народ-
ного господарства ім. Д. С. Коротченка, 
у 2002 докторантуру Міжнародного нау-

ково-навчального центру інформаційних технологій і систем 
МОН і НАН України. Із 2004 старший науковий співробітник 
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Науково-дослідної частини факультету кібернетики Київсько-
го національного університету імені Тараса Шевченка. 

Кандидатська дисертація (1976). 
За результатами проведених наукових досліджень створе-

но пристрої для різних предметних галузей, що мають транс-
формуючі властивості. Усі вони визнані винаходами, а тех-
нології їхнього виготовлення та використання володіють 
"ноу-хау". Зараз функціонує гнучка мобільна роботизована 
людино-машинна система, складовою частиною якої є при-
стрій багатоцільового призначення – пасивний керований 
екзоскелетон, що належить до класу трансформерів. Ці при-
строї вперше у світі були створені та введені в медичну 
практику саме в Україні. Відповідно до завдань Державної 
програми розвитку медтехніки на 1997–2003 виконано роз-
робку "Апарати для розвантаження (навантаження) скелетно-
м'язової системи "Екзоскелетон". МОЗ України у 1999 вида-
ло реєстраційне посвідчення № 832/99 серія МЗ про внесення 
його до Державного реєстру виробів медичного призначення, 
які дозволені до застосування в медичній практиці України. 
Згодом було отримано дозвіл на медичне застосування цих 
пристроїв у Російській Федерації. Екзоскелетони і технічні 
рішення за ним захищені багатьма патентами на винаходи 
в Україні та Росії (більше 60) і з успіхом демонструвалися 
на національних і міжнародних виставках, у тому числі в 
Абу-Дабі, Ганновері. 

Розробки удостоєні: Бронзової медалі на Міжнародному 
салоні "Брюссель-Эврика-97" (м. Брюссель, 1997); Гран-Прі 
(золотою медаллю) на Міжнародному конкурсі "ЛІПІН" 
(м. Париж, 1998); Срібної медалі на Міжнародному салоні 
інвестиції й інновації "Архімед-98" (Кіпр, 1998); Срібної ме-
далі на Міжнародному Салоні промислової власності "Архі-
мед-2000" (м. Москва, 2000); Срібної медалі на міжнародній 
виставці винаходів, нових технологій і продукції (м. Женева, 
2002 (розробка була відмічена національною та міжнарод-
ною відзнаками. Зокрема, у 2000 винахід "Екзоскелетон" 
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посів друге місце в номінації "Кращий винахід – 2000" наці-
онального конкурсу України)). 

Лауреат Міжнародного Академічного Відкритого Рейтингу 
"Золота фортуна". 

Автор 133 наукових праць, 90 винаходів і однієї монографії. 
Основні праці: Трансформерні технології побудови машин 

і механізмів. К., Наука, 2002. 
 

* * * 
 

Остроух Віталій Іванович (30.08.1976, 
с. Смолянка Куликівського району), кан-
дидат географічних наук, доцент, географ-
картограф. 

Закінчив у 1998 географічний факуль-
тет Київського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка. У Київському 
університеті: із 2001 асистент, із 2007 до-

цент кафедри геодезії та картографії. 
Кандидатська дисертація (2002). 
Фахівець у галузі геоінформаційного картографування, су-

часних видавничих технологій, зокрема в напрямі картогра-
фічного забезпечення потреб освіти. 

Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2006). 
Автор 40 наукових праць, 30 картографічних видань. 
Основні праці: Геоінформаційні основи еколого-геогра- 

фічного картографування. К., 2005 (у співавт.); Картографія : 
підручник ; за ред. А. П. Божок. К., 2008 (у співавт.); Топо-
графічні методи в навчальній геологічній практиці : навч.-
метод. посіб. К., 2009 (у співавт.); Морські навігаційні карти : 
навч.-метод. посіб. К., 2009 (у співавт.). 

Література: Географічний факультет у персоналіях // Я. Б. Олій- 
ник, С. Ю. Бортник, М. Д. Гродзинський та ін. К., 2008. 

В. О.  Шевченко 
 

* * * 
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Павленко Іван Якимович (25.10.1945, 
с. Острів Бахмацького району), професор. 
Музикант, хоровий диригент, знавець на-
родного вокалу та теоретик етномузикоз-
навства. Заслужений працівник культури 
України (1984). 

Закінчив у 1972 факультет хорового дири-
гування Київської консерваторії ім. П. Чай- 

ковського. У Київському університеті: із 1969 хормейстер, із 
1976 художній керівник народної хорової капели "Дніпро" 
Київського університету, із 2000 професор кафедри фолькло-
ристики. Удостоєний звання доцента (1981), звання професо-
ра (1995) кафедри народнопісенного виконавства та фолькло-
ру Київського університету. 

У сфері наукових зацікавлень: проблеми сучасного побуту-
вання народної пісні та відродження національних музичних і 
співочих традицій. Велику увагу приділяє проблемам педагогі-
чної майстерності у викладанні музичної фольклористики. По-
становник понад 100 концертних програм хорової музики, що 
мали великий успіх в Україні та за кордоном. Здійснив багато 
фондових аудіозаписів, підготував і видав 2 CD-диски. Запи-
сав близько 200 зразків фольклору від автентичних виконав-
ців для використання в навчальному процесі. 

І. Я. Павленком укладено вісім програм з історії і теорії 
народнопісенного виконавства, диригування, хорового класу, 
диригентсько-хорового практикуму та методики роботи з на-
родним хором і вокальним ансамблем, комплексного аналізу 
народної пісні, транскрипції народної музики. 

Автор понад 150 обробок українських народних пісень, 30 
науково-методичних праць, посібника "Пісенна традиція села 
Лука" (2009), збірника фольклорних записів "Із пісенних дже-
рел Наддніпрянщини". 

Основні праці: Про деякі тенденції і стереотипи у сучас-
ному народнопісенному виконавстві. К., 1995; До проблеми 
відродження народнопісенних традицій. К., 2001; Народний 
романс і поетична творчість Шевченка. К., 2002; Фолькло-
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ризм І. Кошиця у контексті світової духовної культури. К., 
2003; Художня культура та проблема підготовки професій-
них кадрів. К., 1993. 

 
* * * 

 
Павлуцький Григорій Григорович 

(19.01.1861, м. Київ – 15.03.1924, м. Київ), 
ординарний професор, декан історико-
філологічного факультету, в. о. ректора 
Київського університету, мистецтвозна-
вець. Заслужений професор Імператорсь-
кого університету св. Володимира (1913). 

Родом із дворян Чернігівського пові- 
ту. Закінчив історико-філологічний факу- 

льтет Імператорського університету св. Володимира у 1886, 
отримавши ступінь кандидата історико-філологічного фа- 
культету класичного відділу. Із 1888 удостоєний звання 
приват-доцента. 1889–90 відряджений від Університету 
св. Володимира до закордонного навчання. У 1898 обрано 
екстраординарним, у 1902 ординарним професором кафедри 
мистецтвознавства Університету св. Володимира. Викладав 
історію і теорію мистецтва в Університеті св. Володимира 
(1889–1924), зокрема курс лекції з історії античного мистец-
тва. Із 1901 уводить до викладання лекції з історії українсь-
кого та сучасного українського мистецтва й ін. У 1906 разом 
із професором В. Перетцом обґрунтував і подав подання до 
декана історико-філологічного факультету щодо необхіднос-
ті створення українознавчих кафедр при Університеті 
св. Володимира. 

Обіймав посаду декана історико-філологічного факультету 
у 1918–21 і в. о. ректора, із 1921 проректор і директор бібліо-
теки Київського університету (на той час Київський інститут 
народної освіти). За власні кошти та завдяки внеску колек-
ційних зібрань налагодив роботу Кабінету красних мистецтв 
Київського університету. 
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Захистив магістерську дисертацію "Коринфський архітектур-
ний ордер", здобувши ступінь магістра теорії та історії мистецт-
ва (1892), докторську дисертацію "Про жанрові сюжети в грець-
кому мистецтві" (1897, Тартуський університет). 

Викладав на Вищих жіночих курсах 1906–07. 
Засновник української школи мистецтвознавства. Із 1886 ви-

кладав історію мистецтва в Київській рисувальній школі 
М. І. Мурашка. Першим почав досліджувати кубізм і неофуту-
ризм в українському мистецтві. 

На ІV Археологічному з'їзді в Чернігові у 1908 проголосив 
доповіді "Київські храми до монгольського періоду та їх відно-
шення до візантійського зодчества", "Про походження форм 
дерев'яного церковного зодчества", "Про церковні споруди 
у стилі Empire в Полтавській губернії". Брав участь у виданні 
"Історія російського мистецтва", написав розділи з історії украї-
нського й російського бароко, архітектури Давнього Києва 
та Чернігова, Володимиро-Суздальського князівства, зазначаю-
чи вплив українського бароко на російське. Написав розділи 
до "Історії російського мистецтва" за редакцією І. Грабаря 
(М., 1909, 1910) з історії кам'яної архітектури та бароко України. 

Очолив комісію із заснування Української академії мистецтв, 
створенню Українського державного університету у 1917–18, 
історико-філологічного відділу Української Академії наук. 
Першим розробив "Проект закона об охране древних памятни-
ков в России" у 1911. 

Сфера наукових інтересів: античне мистецтво, європейське 
мистецтво, українське та сучасне українське мистецтво, укра-
їнська дерев'яна церковна архітектура, народно-декоративне 
мистецтво та ін. 

Дійсний статський радник із 1913. Член Московського ар-
хеологічного товариства, Історичного товариства Нестора-
літописця, Київського кустарного товариства, засновник Ки-
ївського товариства художників. 

Нагороджений орденами: св. Володимира 4-го і 3-го ступенів 
(1910, 1913), св. Анни 3-го і 2-го ступенів (1899, 19060, св. Ста-
ніслава 2-го ступеня (1903) і медаллю в пам'ять царювання ім-
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ператора Олександра ІІІ. Подяка імператора Миколи ІІ за пра- 
цю над виданням "Старожитності України" від 8 жовтня 1911 р. 

Основні праці: Деревянные и каменные храмы / Древности 
Украины. К., 1905. Вып. 1; Лекції з історії античного мистецтва 
середньовіччя та епохи Відродження. К., 1908, 1910; О проис-
хождении форм украинского деревянного церковного зодчества. 
К., 1910; Деревянное и каменное церковное зодчество Украины. 
СПб., 1912; Історія українського орнаменту. К., 1927. 

Література: Сторчай О. Мистецька освіта в Київському уні-
верситеті (1834–1924). К., 2009; Денисенко О. Павлуцький Гри-
горій Григорович / Видатні діячі науки і культури Києва в істо-
рико-краєзнавчому русі України. К., 2005. Ч. 2. 

Л. І .  Ковтун  
 

* * * 
 

Павлюк Клавдія Василівна 
(25.04.1953, с. Кірово (нині Троїцьке) 
Новгород-Сіверського району), доктор 
економічних наук, доцент. 

Закінчила у 1975 Київський інститут 
народного господарства. Із 1995 асистент, 
із 1998 доцент кафедри фінансів, грошо-
вого обігу та кредиту Київського націона-
льного університету імені Тараса Шевчен-

ка. У 2005–07 завідуюча відділом теоретичних проблем фінан-
сово-економічного регулювання Науково-дослідного фінансово-
го Інституту при Міністерстві фінансів України. Із 2008 прорек-
тор із наукової роботи, завідуюча кафедри фінансів і банківської 
справи Київського університету ринкових відносин. 

Кандидатська дисертація (1997), докторська (2007). 
Автор понад 60 наукових і близько 15 навчально-мето- 

дичних праць. 
Основні праці: Фінансові ресурси держави. К., 1998.; Дер-

жавні фінанси України; К., 1997. (у співавт.); Державні фінанси 
України. К., 2002 (у співавт.); Бюджетна система України. К., 
2004 (у співавт.); Бюджет і бюджетний процес у транзитивній 
економіці України : монографія К., 2006. 

С. В.  Науменкова 
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Падун Микола Миколайович 
(18.09.1939, м. Носівка), кандидат геогра-
фічних наук, доцент. 

Закінчив у 1961 Київський держав- 
ний університет ім. Т. Г. Шевченка зі 
спеціальності "географ-гідролог". Протя-
гом 1961–63 інженер в Українському дер-
жавному інституті з проектування під-

приємств целюлозно-паперової промисловості "Укрдіпропа-
пір". 1963–69 інженер, старший інженер Українського дер-
жавного проектно-пошукового і Науково-дослідного інсти-
туту "Укрдіпроводгосп". 

У 1964–68 працював керівником групи гідрологів в Ал-
жирській Народній Демократичній Республіці, де проводив 
пошукові і практичні роботи: уперше в зарубіжній практиці 
запровадив розробки будівництва водосховищ для зрошення. 

Протягом 1968–79 аспірант, молодший науковий співро-
бітник, старший науковий співробітник Українського науко-
во-дослідного гідрометеорологічного інституту. 1979–85 
начальник відділу державного водного кадастру, директор 
Української гідрометеорологічної обсерваторії; 1986–87 ста-
рший науковий співробітник Відділення географії Інституту 
геофізики АН УРСР. 

У Київському університеті 1987–96: із 1991 доцент, за-
ступник декана, 1989–94 декан географічного факультету, 
завідувач загальноуніверситетської кафедри екології. Із 1996 
проректор, завідувач кафедри рекреаційних ресурсів і еколо-
гії, в. о. професора Київського університету туризму, еконо-
міки і права. 

Кандидатська дисертація (1974). 
Сфера наукових досліджень: річний стік гірських річок 

і вплив на нього господарської діяльності. Розробляв конце-
пцію екологічної освіти в Україні. 

Автор 109 наукових праць, навчально-методичних 
розробок. 



 244 

Основні праці: Основи загальної екології. К., 1993, 1995 
(у співавт.); Географія : посіб. для вступників до ВЗО. К., 
1995, 1996 (у співавт.). 

Література: Географи Київського університету : довід-
ник / Я. Б. Олійник, С. Ю. Бортник, М. Д. Гродзинський та 
ін. К., 2003. 

 

* * * 
 

Пасічник Зоя Володимирівна  
(27.03.1939, м. Чернігів), кандидат фізи-
ко-математичних наук, старший науковий 
співробітник. 

Закінчила у 1961 механіко-математич- 
ний факультет, у 1965 аспірантуру Київсь-
кого державного університету ім. Т. Г. Шев- 
ченка. У Київському університеті 1961–
2002: молодший науковий співробітник, 

асистент, старший викладач, старший науковий співробітник. 
Читала лекції з ряду нормативних і спеціальних курсів ("Гід-
ромеханіка та газова динаміка", "Обчислювальні машини та 
програмування", "Основи інформатики", "Основи теорії теп-
ломасообміну", "Турбулентні течії". "Прикладні питання ди-
наміки неньютонівських рідин" та ін.). 

Кандидатська дисертація (1964). 
Фахівець із проблем оптимального відведення тепла від 

космічних апаратів, оптимізації руху космічних апаратів, пи-
тань руху суспензій. 

Протягом багатьох років була вченим секретарем вченої 
ради механіко-математичного факультету Київського уні-
верситету. 

Автор понад 60 наукових праць. 
Основні праці: Механіка рідини та газу : навч. посіб. К., 

1992, (у співавт.). 
Ю. І .  Шмаков  

 

* * * 
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Пасько Володимир Феодосійович 
(27.01.1976, с. Вересоч Куликівського ра-
йону), кандидат географічних наук, до-
цент, економіко-географ. 

Закінчив у 1998 географічний факуль-
тет Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. У Київському уні-
верситеті: із 2002 асистент, із 2005 заступ-

ник декана з виховної роботи, із 2007 доцент кафедри еконо-
мічної та соціальної географії. 

Кандидатська дисертація (2003). 
Фахівець у галузі регіонального землекористування та ре-

гіональної економіки. 
Сфера наукових досліджень: вивчає проблеми регіональ-

ного природокористування та регіональної політики України. 
Автор 30 наукових праць. 
Основні праці: Суспільно-географічні основи регіонально-

го природокористування : монографія. К., 2006. (у співавт.); 
Регіональна економіка : навч. посіб. К., 2008. 

Література: Суспільно-географічна підготовка фахівців 
у Київському національному університеті імені Тараса Шевчен-
ка. К., 2007; Географічний факультет у персоналіях / Я. Б. Олій-
ник, С. Ю. Бортник, М. Д. Гродзинський та ін. К., 2008. 

С. П.  Запотоцький 
 

* * * 
 

Петриченко Ніна Яківна (08.08.1934, с. Линовиця При-
луцького району), завідувач лабораторії. 

Закінчила у 1957 Київський державний університеті 
ім. Т. Г. Шевченка. У 1957–90 старший лаборант кафедри мо-
лекулярної фізики фізичного факультету, згодом завідувач 
лабораторії кафедри ОТТ (із 1975 кафедра оптики). 

 
* * * 
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Петрина Наталія Василівна 
(10.02.1972, м. Носівка), кандидат геогра- 
фічних наук, доцент. 

Закінчила у 1994 кафедру фізичної географії 
зі спеціальності "фізико-географ, геоеколог", 
у 1997 аспірантуру Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. У Київ-
ському університеті: із 1998 співробітник Нау-
ково-дослідної лабораторії "Ландшафтної еко-

логії та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища" 
географічного факультету, із 2002 асистент, із 2007 доцент кафе-
дри географії України. Читає нормативні та спеціальні курси: 
"Загальне землезнавство", "Фізична географія України", "Геогра-
фія України", "Геохімія ландшафтів", "Заповідна справа", "Осно-
ви екологічних експертиз". 

Кандидатська дисертація (2000). 
Сфера наукових досліджень: проблеми екологічного управ-

ління, заповідної справи та розвитку екологічного туризму, еко-
логічне право, фізична географія, туристичне та природоохо-
ронне картографування. 

Брала участь у роботах із підготовки Національного атла-
су України. 

Автор і співавтор понад 30 наукових і навчально-мето- 
дичних праць. 

Основні праці: Заповідна справа: Конспект лекцій у схемах і 
таблицях : навч. посіб. К., 2007; Геохімія ландшафтів / Націона-
льний атлас України. К., 2007 (у співавт.); Фізична географія 
материків і океанів. К., 2009. (у співавт.); Фізична географія ма-
териків і океанів. К., 2009. (у співавт.). 

О. Ю. Дмитрук 
 

* * * 
 

Петровський Микола Неонович 
(14(26).11.1894, с. Кудрівка, нині Сосниць-
кого району – 20.07.1951, м. Київ, похо- 
ваний на Лук'янівському цвинтарі), док- 
тор історичних наук, професор. Член-
кореспондент АН УРСР (1945). 

Закінчив у 1915 Чернігівську духовну се-
мінарію, 1919 історичне відділення Ніжинсь-
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кого історико-філологічного інституту. Упродовж 1919–23 пра-
цював учителем історії у Сновській (Чернігівщина) трудовій 
школі, 1924–28 викладачем, 1928–33 професором історії Ніжин-
ського інституту народної освіти, 1934–36 науковим працівни-
ком бібліотеки АН УСРР, із 1937 науковим співробітником, 
1942–47 директором, із 1947 завідувачем відділу археографії 
Інституту історії АН УРСР. У Київському державному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка: 1944–51 професор, завідувач ка-
федри історії України. 

Здійснював активну громадську діяльність: консультант 
Міністерства закордонних справ УРСР, член делегацій УРСР 
на Асамблеях ООН у м. Сан-Франциско (1945) і м. Лондоні 
(1946), на Паризькій мирній конференції (1946), член Всесло-
в'янського комітету. 

Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, 
медалями. 

Автор близько 100 наукових праць з історіографії та джере-
лознавства історії України ХVІІ–VІІІ ст. 

Основні праці: Нариси історії України ХVІІ – початку VІІІ ст. 
К., 1930; До історії державного устрою України VІІ віку. К., 
1931; Военное прошлое украинского народа. К., 1939; Нариси 
історії України. К., 1942 (у співавт.). 

Література: Сарбей В. Г., Швидько Г. К. Видатний радянсь-
кий історик. Життєвий і творчий шлях М. Н. Петровського 
// Феодалізм: економіка, класова боротьба, культура. Збірник 
наукових праць. К., 1986; Оглоблин О. Українська історіографія. 
1917–1956. К., 2003; Олійник Л. В. Український радянський 
історик М. Н. Петровський // УІЖ. 1964. № 5; 70-річчя 
М. Н. Петровського // УІЖ. 1965. № 1; Гуржій І. О., Петренко 
В. С. Видатні радянські історики. К., 1969; Дмитрієнко С. Сту-
дентські роки М. Петровського // Сіверянський літопис. 1995. 
№ 4; Його ж. – Невідомі сторінки біографії М. Петровського 
// Україна на порозі ХХІ ст.: Актуальні пит. історії. Збірник на-
ук. пр. К., 1999; Стецюк К. І. Український радянський історик 
М. Н. Петровський // УІЖ. 1984. № 11; Вчені Інституту історії 
України. К., 1998. Вип. 1; Оглоблин О. П. Петровський Микола 
// ЕУ. Львів, 1996. Т. 6; Окиншевич Л. Дослідник Самовидця: 
Пам'яті М. Н. Петровського // Україна: Українознавство і фран-
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цузьке культурне життя. Париж, 1954. Ч. 7; Коржелецька С. 
Внесок М. Н. Петровського в історичну науку // Історіографічні 
дослідження в Україні. К., 1998; Історичний факультет Київсь-
кого національного університету імені Тараса Шевченка: мину-
ле й сьогодення ; за ред. Г. Д. Казьмирчука. К., 2004. 

Архіви: Архів КНУТШ. 1951. Спр.25-пвс. 
Л. І .  Стрельська 

 
* * * 

 
Пилянкевич Микола Іванович 

(27.10(08.11).1819, м. Чернігів – 
28.04(10.05).1856, м. Київ), в. о. ад'юнкт-
професора. 

Закінчив у 1839 юридичний факуль- 
тет Імператорського університету св. Во-
лодимира із золотою медаллю за твір 
"Об основаниях, приводимых в опровер-
жение смертной казни". Учень К. Нево- 

ліна, С. Богородського, М. Іванішева. У 1843 направлено 
у відрядження в університети Берліна, Лейпцига, Геттінгена 
і Гейдельберга. В. о. ад'юнкт-професора впродовж 1846–56 
кафедри енциклопедії законознавства юридичного факульте-
ту Університету св. Володимира. Викладав історію філософії 
права, енциклопедію права, історію і право європейських 
країн, загальну історію і вивчення слов'янських законів. 
У 1843–46 закордонне відрядження в університети Німеччи-
ни, Франції, Англії від Університету св. Володимира. Протя-
гом 1841–43 завідувач кафедри цивільного права Юридич- 
ного ліцею кн. Безбородька в Ніжині, де викладав латинську 
мову і словесність. 

Основні праці: История философии права (1870). 
Література: Киевские Университетские Известия. 1870, Т. I. 

Р. О.  Марценюк 
 

* * * 
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Підвисоцький Володимир Валеріа-
нович (27.05(05.06).1857, с. Максимівка, 
нині Ічнянського району – 09.02.1913, 
м. Санкт-Петербург), доктор медицини, 
професор. 

Закінчив медичний факультет Імпера-
торського університету св. Володимира. 
Із 1887 приват-доцент, 1888–1900 завіду-
вач кафедри загальної патології Універси-

тету св. Володимира. Упродовж 1885–87 працював у лабора-
торії патологоанатомів Німеччини та Франції (зокрема, у Пас- 
терівському інституті). 

Докторська дисертація (1886). 
Організував у 1900 і був першим деканом медичного факуль-

тету Новоросійського університету. Крім того, заснував і очолив 
кафедру загальної патології на новоутвореному факультеті. 
1905–13 очолював єдиний в Росії імперії Інститут експеримен-
тальної медицини. 

Сфера наукових досліджень: регенерація за умов норми та 
при патології (на прикладі залозистих органів); реактивність та 
імунітет; практично не вивчені на той час питання етіології пух-
лин; актуальні питання інфекційної патології, бактеріології 
та епідеміології. 

Учні – академіки Д. К. Заболотний та О. О. Богомолець (май-
бутній президент УАН) та ін. 

Засновник відомої у світі української наукової школи патології. 
Заснував у 1896 один із кращих медичних журналів "Русский 

архив патологии, клинической медицины й бактериологии", 
згодом щотижневу газету "Русский врач". Редагував журнал 
"Архив биологических наук". 

Очолював російську експозицію міжнародної гігієнічної ви-
ставки у Дрездені (1911), організував Російську гігієнічну ви-
ставку в м. Санкт-Петербург (1913). 

Основні праці: Новые данные о тончайшем строении по-
джелудочной железы с историческим очерком учения об ана-
томическом ее строении (1882); Основы общей и эксперимен-
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тальной патологии (1891, перевид. 1894, 1899, 1902); Рецензия 
на курс общей и экспериментальной патологии (патологичес-
кой физиологии) ординарного профессора ВМА В. Пашутина. 
СПб., 1885 та ін. 

Література: Макаренко І. М., Полякова І. М. Біографічний 
довідник завідувачів кафедр і професорів НМУ ім. О. О. Бого-
мольця (1841–2001). К., 2001; Медицина в Україні : біобібліо-
графічний словник. К., 2005. Вип. 2. 

Р. О.  Марценюк 
 

* * * 
 

Піскун Валентина Миколаївна 
(31.03.1957, смт Батурин Бахмацького 
району), доктор історичних наук. 

Закінчила у 1980 історичний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. У 1981–92 працювала 
в Сумському державному педагогічному 
інституті ім. А. С. Макаренка. 

У Київському університеті: із вересня 
1992 молодший науковий співробітник відділу народознавст-
ва Інституту українознавства; із червня 1995 завідуюча секто-
ром аналізу і наукової інформації відділу теорії та історії 
українознавства; із квітня 1996 вчений секретар Інституту 
українознавства; 1998–2000 заступник директора з наукової 
роботи Інституту українознавства; 2000–05 заступник дирек-
тора Центру українознавства; у 2006–10 старший науковий 
співробітник Центру українознавства філософського факуль-
тету. Із 2000 викладач історії України Інституту післядипло-
мної освіти Київського університету. Водночас 1995–2000 
викладач історії України та основ політології Українського 
гуманітарного ліцею. Із 2011 завідувач Відділом джерел з но-
вітньої історії України Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Під-
готувала сім кандидатів наук. 
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Кандидатська дисертація (1996), докторська (2007). 
Сфера наукових досліджень: розробка теоретико-методо- 

логічних засад українознавства як інтегративної науки; дос- 
лідження історії української політичної еміграції у 20-х рр. 
ХХ ст.; охорона й збереження культурно-історичної спадщини 
українського народу, державотворення в Україні, формування 
української національної ідентичності. 

Підготувала програму курсу "Український світ" (І–ІІІ вікові 
категорії) для недільних шкіл українського зарубіжжя; ініціатор 
проведення тренінгів і читання лекцій для вчителів. За керівни-
цтва В. М. Піскун здійснено декілька наукових проектів, розпо-
чато видання Календаря-щорічника "Українознавство". 

Член Українського історичного товариства. 
Автор понад 170 наукових праць. 
Основні праці: Політичний вибір української еміграції (20-ті ро-

ки ХХ століття) : монографія. К., 2006; Законодавчі та організа-
ційні засади охорони пам'яток та основні напрямки їх здійснен-
ня / Історико-культурна спадщина України: Проблеми до- 
слідження та збереження : монографія. К.,1998. (у співавт.); Пі-
знаємо Україну. Узнаем Украину. Discover Ukraine : посібник 
для учителів та учнів недільних шкіл українського зарубіжжя. 
К., 2007 (у співавт.); Український modus vestiendi – спосіб зодя-
гання : монографія. К., 2008 (у співавт.); Українознавство : навч. 
посіб. ; за ред. М. І. Обушного. К., 2008 (у співавт.). 

А. В.  Ціпко 
 

* * * 
 

Плахотнік Ольга Василівна 
(18.04.1952, с. Козацьке Бобровицького ра-
йону), доктор педагогічних наук, професор. 

Закінчила у 1977 Київський державний 
педагогічний інститут ім. М. О. Горького, 
1983 аспірантуру Київського державного 
університету ім. Т. Г. Шевченка. Із 1983 
на постійній роботі в Київському універ-
ситеті: асистент (із 1987), доцент (із 1995), 
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професор кафедри педагогіки (із 1999). Підготувала трьох 
докторів, 14 кандидатів наук. 

Кандидатська дисертація (1989), докторська (1998). 
Фахівець у галузі екологічної освіти та виховання, досліджує 

проблеми педагогічної вищої школи. 
Організатор наукових і науково-практичних конференцій 

Міжнародного, Всеукраїнського та університетського рівнів. 
Із 2008 дійсний член Міжнародної академії екології, культу-

ри безпеки. Член Чернігівського земляцтва в м. Києві. Бере ак-
тивну участь в офіційних заходах земляцтва. 

Нагороджена почесними грамотами Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка (2002, 2007, 2008), гра-
мотою МОН. 

Автор більше 250 наукових і науково-методичних публікацій. 
Основні праці: Основи екології : навч. посіб. К., 1998, 2000 

(у співавт.); Професійна підготовка педагогів-геоекологів : навч. 
посіб. К., 2001 (у співавт.); Євроатлантична інтеграція України в 
контексті міжнародного досвіду. Освітній пакет. К., 2007 (у спі-
вавт.); Міжнародні неурядові організації : навч. посіб. К., 2008 
(у співавт.); Міжнародні відносини і євроатлантичне майбутнє 
України : підручник. К., 2008 (у співавт.); Євроатлантична інтегра-
ція України : електронний підручник. К., 2007, 2008 (у співавт.). 

А. А.  Марушкевич 
 

* * * 
 

Плющ Надія Прокопівна  
(17.07.1941, с. Бобрик Ніжинського ра-
йону – 19.12.2011), кандидат філологіч-
них наук, доцент. 

Закінчила у 1963 філологічний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка, у 1969 аспірантуру Інсти-
туту мовознавства ім. О. О. Потебні. У Київ-
ському університеті: 1981–93 доцент кафед-

ри української мови; 1994–2001 завідуюча кафедри сучасної укра-
їнської мови; 2000–01 заступник декана філологічного факульте-
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ту, із 2001 доцент кафедри сучасної української мови. Протягом 
1989–93 викладала українську мову в Інституті слов'янської філо-
логії Мюнхенського університету ім. Людвіга Максиміліана. 

Кандидатська дисертація (1970). 
Сфера наукових досліджень: проблеми надсегментної фоне-

тики, фоносемантики і фоностилістики, орфоепії, методики ви-
кладання української мови як іноземної тощо. 

Відповідальний редактор (1997–2002), заступник відповіда-
льного редактора (із 2003) міжвідомчого наукового збірника 
"Українське мовознавство". 

Нагороджена: Почесним знаком "Відмінник освіти України" 
(1999); Грамотою ВР УРСР (1985); Почесною грамотою ім. пре-
зидента НТШ Михайла Грушевського (США, 2001); Почесною 
грамотою Київського університету (2002). 

Авторка понад 100 публікацій. 
Основні праці: Інтонація як мовний засіб вираження думки. 

К.,1975; Augsburger Ukrainicum. Lehrbuch fǘr ukrainische Sprache. 
Аугсбурзький українікум : підручник з української мови. 
Augsburg, 1999; Сучасна українська літературна мова. Фонетика. 
К., 2002 (у співавторстві); Практичний курс граматики українсь-
кої мови для студентів-іноземців. К., 2003 (у співавторстві); 
Сучасна українська мова. Орфоепія. К., 2008 (у співавторстві); 
Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фонетика. 
К., 2010 (у співавторстві). 

Література: Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні 
НАН України – 75, 1930–2005: Матеріали до історії. К., 2005. 

 
* * * 

 
Плющ Павло Павлович (19(31).12.1896, 

с. Володькова Дівиця, нині Носівського ра-
йону – 04.03.1975, м. Київ), доктор філоло-
гічних наук, професор. 

Навчався в Ніжинському педагогічному 
інституті 1920–23, закінчив у 1931 Дніпропет-
ровський інститут соціального виховання. 
У 1924–30 викладав українську мову і літера-
туру в семирічній школі м. Дніпродзержинсь-

ка, міському фабрично-заводському училищі та Дніпродзержинсь-
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кому вечірньому робітничому металургійному інституті. Закінчив 
аспірантуру, навчаючись у Харкові та Києві, за керівництва акад. 
А. Кримського. Працював інспектором-методистом в Управлінні 
вищої школи Наркомату освіти УРСР. У Київському університеті: 
із 1937 викладач української мови, 1942–44 в евакуації – старший 
викладач і в. о. завідувача кафедри української мови Об'єднаного 
українського університету (м. Кзил-Орда, Казахстан). Із 1944 про-
довжує викладацьку й наукову роботу в Київському державному 
університеті ім. Т. Г. Шевченка: із 1955 завідувач кафедри україн-
ської мови, із 1960 професор. 

Кандидатська дисертація (1944), докторська (1959). 
Досліджував мовотворчість І. Котляревського, І. Тобілевича, 

Тараса Шевченка, М. Коцюбинського. Надав оригінальне трак-
тування поняття "проста мова" в XVI–XVIII ст. у зв'язку з ви-
значенням "українська літературна мова". 

Основні праці: Синоніміка в "Енеїді" Котляревського // Наук. 
конф., присв. розвиткові науки, культури на Україні. 1945. 
Вип. 1; Історія української літературної мови : підручник для 
студентів філологічних спеціальностей університетів і педагогі-
чних інститутів). К., 1971; Проблема періодизації історії україн-
ської мови // Наукові записи Київського університету. Збірник 
філологічного факультету. 1951. № 3. Т. 10. Вип. 3.; Основні 
відомості з історії української літературної мови. К., 1953; Пи-
тання історичного розвитку української мови. К., 1953. 

Література: Бевзенко С. П. Історія українського мовознавс-
тва. К., 1991. Тимошенко П. Д. Українське мовознавство в Київ-
ському університеті за роки Радянської влади // Вісн. Київ. ун-
ту. Сер. Філологія. 1967. № 9; Інформаційні матеріали наукової 
ради з проблеми "Закономірності розвитку національних мов 
у зв'язку з розвитком соціалістичних націй". К., 1968. Вип. 4; 
Мовознавство на Україні за п'ятдесят років. К., 1967; Була-
хау М. Г. Плющ П. П. Історія української літературної мови 
// Вестник. БДУ. 1972. Серия IV. № 1; Павло Павлович Плющ 
// Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Філологія. 1972. № 14. Павло Павло-
вич Плющ [Некролог] // Мовознавство. 1975. № 3. 

 
* * * 
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Погрібний Анатолій Григорович 
(03.01.1942, с. Мочалище Бобровицького 
району – 09.10.2007, м. Київ, похований на 
Байковому кладовищі), доктор філологічних 
наук, професор. Письменник. Заслужений 
працівник вищої школи України, Відмінник 
освіти України. 

Закінчив у 1959 Харківський хіміко-меха- 
нічний технікум, у 1966 філологічний факу-

льтет, у 1970 аспірантуру кафедри історії української літератури 
Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Пра-
цював 1959–61 на заводі хімічних реактивів м. Шостка Сумської 
області, 1962–64 учителем української мови і літератури, історії 
та суспільствознавства в середній школі, завідувач відділу літе-
ратури й мистецтва газети "Друг читача", 1970 завідувач відділу 
критики газети "Літературна Україна". 

У Київському університеті: із 1970 викладач, 1970–72 стар-
ший викладач кафедри історії української літератури філологіч-
ного факультету, 1972–75 старший викладач, 1975–84 доцент, 
1984–2007 професор, 1983–92 завідувач кафедри історії літера-
тури журналістики факультету журналістики Інституту журна-
лістики. Із 1994 завідувач відділу, із 1996 провідний науковий 
співробітник Інституту українознавства (нині Центр україно-
знавства філософського факультету) Київського університету. 
Водночас професор (1994) Українського вільного університету 
(м. Мюнхен, ФРН). Працював першим заступником міністра 
освіти України (1992–94), обирався депутатом Київської міської 
ради (1990–95). 

Кандидатська дисертація (1970), докторська (1981). 
Фахівець у галузі українського літературознавства. 
Упродовж десяти років вів на українському радіо популярну 

публіцистичну передачу "Якби ми вчились так, як треба". 
Входив до організаційних комітетів Народного руху України, 

Товариства української мови ім. Тараса Шевченка "Просвіта", 
Конгресу української інтелігенції. Був заступником голови Ко-
місії України у справах ЮНЕСКО (1992–94), головою Комісії з 
питань української мови (з 1996), членом Української Всесвіт-
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ньої Координаційної Ради (з 1997), заступником голови (з 1994), 
головою Київської організації Національна спілка письменників 
України (з 2003), членом Ради з питань мовної політики при 
Президентові України (1998–2001), засновником і головою Все-
українського педагогічного товариства ім. Г. Ващенка (з 1995), 
радником Прем'єр-Міністра України (1999–2001). Член Черні-
гівського земляцтва в м. Києві. Брав активну участь в офіційних 
заходах земляцтва. 

Академік АН ВШ України (1996), Всеукраїнської академії 
наук (1998, м. Нью-Йорк, США). Державний службовець пер-
шого рангу (1994), дійсний член Наукового товариства ім. Шев-
ченка (1998). Заслужений працівник вищої школи України 
(1985), Відмінник освіти України (1990). 

Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 
(2006), премій: імені О. Білецького (1996), імені І. Огієнка 
(1998), імені І. Багряного (2002), Фундації УВУ (2002), Міжна-
родного фонду ім. Тараса Шевченка (2003), імені Б. Грінченка 
(2004), імені Д. Нитченка (2004). 

Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня (1998). 
Автор понад 20 монографій і понад 1000 наукових статей. 
Основні праці: Художній конфлікт і розвиток сучасної прози. 

К.,1981; Осягнення сутності. К., 1984; Олесь Гончар. К., 1987; 
Відповідальна перед епохою. К., 1987; Борис Грінченко у літе-
ратурному русі кінця XIX – початку ХХ ст. К., 1991; Криниці, 
яким не зміліти. К., 1994; Розмови про наболіле або якби ми 
вчились так, як треба. К., 1999; Класики не зовсім за підручни-
ком. К., 2000; Світовий мовний досвід та укр. реалії. К., 2002; 
Раз ми є, то де. К., 2003; Поклик дужого чину. К., 2004. 

Література: Наукові читання Інституту журналістики. При-
свячено пам'яті А. Г. Погрібного. 23 грудня 2008 р. / упоряд. 
Л. В. Боярська, І. М. Забіяка ; за ред. В. В. Різуна ; наук. ред. 
Н. М. Сидоренко. К., 2009. Вип. 16; Новиченко Л. Це змістовне 
слово – конфлікт // Вітчизна. 1982. № 2; Дончик В. Відданість 
// Літературна Україна. 1992. 20 лютого; O. Opanasyuk. Wells 
which will never run dry // The Ukrainian Qvarterly (Нью-Йорк). 
1995. Vol. LI. № 2–3; W. Wilczynski. Borys Hrinchenko w 
literaturnomu rusi // Slavica Wratislaviensia (Wrozław). 1994. 
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Vol. LXXXI; Головко Д. Мальви над шляхом // Літературна 
Україна. 2002, 3 січня; Дмитренко О. Життя немов попереду 
себе // Демократична Україна. 2002, 29 січня; Козак С. Лицар 
слова і діла // Свобода (США). 2002, 10 лютого. 

Архіви: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1993, спр. 
122-ПВС. 

І .  М.  Забіяка  
 

* * * 
 

Покровський Йосиф Олексійович  
(05(17).09.1868, с. Пустогород Глухівського 
повіту Чернігівської губернії, нині Сумської 
області – 14.04.1920, м. Москва), доктор 
римського права, ординарний професор. 

Закінчив у 1890 юридичний факультет 
Імператорського університету 
св. Володимира. 1891–94 професор стипе-
ндіат кафедри римського права Універси-
тету св. Володимира, магістр римського 

права (1898). 1894–96 приват-доцент кафедри римського пра-
ва Юр'ївського університету. У 1896–98 приват-доцент, 1898–
1902 в. о. екстраординарний професор, 1902–03 ординарний 
професор кафедри римського права юридичного факультету 
Університету св. Володимира. 1903–12 ординарний професор 
кафедри римського права, 1910–12 декан юридичного факу-
льтету Санкт-Петербурзького університету. У липні-вересні 
1912 ординарний професор кафедри римського права Харків-
ського університету. Із 1912 у відставці. 

Основні праці: Право и факт в римском праве (1898, магіс-
терська дисертація, 1902, докторська дисертація), Возмещение 
вреда и разложение его (1899), Лекции по истории римского 
права (1904, 1911), История римского права (1913, 1917, 1918), 
Основные проблемы гражданского права (1917). 

А. Г.  Грищенко 
 

* * * 
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Половко Іван Кирилович (20.07.1887, 
м. Ічня – 24.04.1967, м. Київ), кандидат фі-
зико-математичних наук, професор. Метео-
ролог, кліматолог, геофізик. 

Закінчив у 1912 фізичний факультет Ім-
ператорського університету св. Володимира. 
У 1919 за конкурсом зараховують до аспі-
рантури. В Університеті св. Володимира 
працював із 1912 на фізичному факультеті. 
Упродовж 1912–36 у Метеорологічній обсе-

рваторії Київського університету: спостерігач, лаборант, асис-
тент, старший асистент, геофізик, старший геофізик. Протягом 
1937–41 професор, завідувач кафедри фізичної географії, 1949–
53 завідувач кафедри метеорології та кліматології географічного 
факультету, 1953–56 професор кафедри університету. 

Сфера наукових досліджень: загальна метеорологія і атмос-
ферна електрика, клімат земної кулі і клімат України. 

Нагороджений медаллю "За доблесну працю у Великій Віт-
чизняній війні 1941–1945 рр.". 

Основні праці: Кліматичні елементи Києва (1881–1930). К., 1937; 
Клімат Української РСР: Короткий нарис. К., 1958. (у співавт.); По-
собие к практическим занятиям по метеорологии. К., 1953. 

Література: Географи Київського університету. К., 2003; 
Географічний факультет у персоналіях / Я. Б. Олійник, 
С. Ю. Бортник, М. Д. Гродзинський та ін. К., 2008. 

І .  М.  Щербань 
 

* * * 
 

Пономарів Олександр Данилович 
(17.10.1935, м. Таганрог Ростовської області 
Російської Федерації), доктор філологічних 
наук, професор. Перекладач, публіцист. 
Академік АН ВШ України. Почесний про-
фесор Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка (2013). 

Закінчив у 1961 філологічний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. Упродовж 1961–76 мо-
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лодший науковий співробітник в Інституті мовознавства 
ім. О. О. Потебні НАН України, 1976–79 на посаді старшого 
редактора у видавництві "Техніка". 

У Київському університеті працював із лютого 1979: викла-
дач, старший викладач, доцент, професор, із 1988 завідувач ка-
федри мови та стилістики Інституту журналістики. Присуджено 
вчене звання доцента у 1985, вчене звання професора у 1991. 

Кандидатська дисертація (1975), докторська (1991). 
Головний редактор газети "Київський університет", голова 

"Історико-філологічного товариства Андрія Білецького", засту-
пник голови Всеукраїнського товариства "Просвіта". Член ред-
колегій журналів "Урок української", "Дивослово" та газети 
"Слово Просвіти". Член Національної спілки письменників і 
Спілки журналістів України, заслужений журналіст України, 
лауреат Всеукраїнських премій ім. Івана Франка (2002) і Бориса 
Грінченка (2004). 

Нагороджений орденом Святого Рівноапостольного кня-
зя Володимира Великого ІІІ ступеня УПЦ КП (2005), орденом 
"За заслуги" ІІІ ступеня (2008). 

Автор понад 250 наукових, науково-популярних і науково-
публіцистичних праць, присвячених історії й культурі українсь-
кої мови, проблемам нормативності мови засобів масової кому-
нікації, українсько-грецьким мовно-літературним зв'язкам, тео-
рії і практиці перекладу. Багато зусиль спрямовує на пропаганду 
й утвердження нового правопису української мови (праця в ко-
місії з питань правопису, виступи у ЗМІ з роз'ясненням його 
засад, дискусії на телебаченні з опонентами нового правопису 
тощо). Автор і редактор словників різних типів, підручників 
і навчальних посібників з української мови. Підготував 10 кан-
дидатів філологічних наук. 

Перекладає з новогрецької мови та слов'янських мов. Член 
редколегій журналу "Дивослово" й газети "Слово Просвіти". 
Член Спілки письменників України (1993), Спілки журналіс-
тів України (1985). 

Основні праці: Етимологічний словник української мови в 
7-ми томах. Т. 1 (1982), ІІ (1985), ІІІ (1989), ІV (2003), V (2006) 
(у співавт.); Про лексичні й фразеологічні паралелізми в новогре-
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цькій та українській мовах. К., 1965; Норми літературної мови в 
засобах масової інформації. К., 1983; Словник античної міфології 
К., 1985, 1989 (у співавт.) ; Словник античної мітології Тернопіль, 
2006 (у співавт.) ; Стилістика сучасної української мови. К., 1992, 
1993, Тернопіль, 2000; Сучасна українська мова (співавтор і редак-
тор). К., 1997, 2001, 2005, 2008; Фонеми г та ґ. Словник і коментар. 
К., 1997; Культура слова. Мовностилістичні поради. К., 1999, 2001, 
2008; Лексика грецького походження в українській мові. К., 2005; 
Новогрецько-український словник К., 2005 (у співавт.) ; Українсь-
ко-новогрецький словник К., 2008 (у співавт.); Антологія новогре-
цької літератури. К., 2008 (упорядник і перекладач). 

Література: Кочерган М. П. Слово і діло // Наукові записки 
Інституту журналістики. К., 2005. Т. 5; Зінчук С. Екран пам'яті. 
К., 2004; Чередниченко Д. Вітаємо ювілярів // Літературна Укра-
їна. 1995. 16 листопада; Марченко Марина. Хтось, може, до чу-
жої мови звикне й зазнає втіх // Євробюлетень. 2001, серпень; 
Українська мова : енциклопедія. К., 2000; 2-ге вид. К., 2004. 

Бабуся – Феодосія Григорівна (по чоловікові Драйрод) – 
із м. Носівка. 

І .  М.  Забіяка 
 

* * * 
 

Пригодій Михайло Іванович 
(30.06.1922, с. Березівка, нині Ріпкинського 
району – 4.04.2006 – м. Київ), доктор філо-
логічних наук, професор. Заслужений діяч 
науки УРСР (1975). 

Закінчив у 1949 філологічний факуль-
тет Львівського державного університету. 
У Київському державному університеті 
ім. Т. Г. Шевченка впродовж 1962–63 пра-
цював доцентом кафедри російської літе-

ратури. Викладав курс "Історія російської літератури" та 
спецкурс "Публіцистика М. Горького". 

Кандидатська дисертація (1952); докторська (1967). 
Сфера наукових досліджень: діалектика зближення літератур 

першої половини ХХ ст. 
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Нагороджений: орденами Червоної Зірки, Вітчизняної вій-
ни І, ІІ ступеня; медаллю "За оборону Сталінграда" й іншими 
медалями; Почесною грамотою Президії ВР УРСР (1982). 

Автор 12 монографій. 
Основні праці: Публіцистика М. Горького. К., 1958; Діалек-

тика зближення літератур. К. 1970; Всесоюзна консолідація лі-
тератур. К., 1972; На засадах братерства. К., 1976; Російсько-
українські літературні зв'язки. К., 1973 (у співавторстві). 

Література: Крутікова Н. Шляхами дружби // Комуніст 
України. 1966. № 11; Бритиков А. Ценные исследования 
украинских учених // Русская литература. 1972. № 4; Зозуля 
М. Постоянно действующий фактор духовной жизни // Воп-
росы литературы. 1972. № 12; Довгий О. Праці українського 
літературознавця // Soviet literature. К., 1973; Шаблиовский Е. 
Творческое взаимодействие // Дружба народов. 1978. № 11; 
Стрельбицький М. Критика як мистецтво судити // Прапор. 
1986. № 8. 

 
* * * 

 
Пригодій Сергій Михайлович 

(29.05.1953, м. Київ – 27.01.2013, м. Київ), 
доктор філологічних наук, професор, акаде-
мік АН ВШ України. 

Закінчив перекладацьке відділення Київ-
ського університету імені Тараса Шевченка 
(1970–75), працював військовим переклада-
чем в Анголі, Конго, Ємені, Алжирі, Єгипті, 
Гвінеї та Лівії. 

У Київському національному лінгвістич-
ному університеті викладав англійську мову 

та зарубіжну літературу (1977–2000), ініціював створення кафе-
дри теорії та історії світової літератури у 1996. 

Упродовж 2003–11 завідувач кафедри зарубіжної літератури 
Інституту філології Київського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка. 

Викладав курси з історії зарубіжної літератури, компаративіс-
тики та полікритичного аналізу художнього тексту. З ініціативи 
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завідувача кафедри впроваджені курси історії зарубіжної літера-
тури новітніх літературознавчих підходів і методологій у поєд-
нанні із традиційно академічною лектурою. Був керівником і кон-
сультантом багатьох аспірантів і докторантів. 

Кандидатська дисертація (1986), докторська (1995). 
Неодноразово викладав і займався науковою діяльністю 

(за грантами) у США (Міннесота, Каліфорнія, Вашингтон), Ве-
ликій Британії (Оксфорд, Кембридж), Росії (Санкт-Петербург). 

Сфера наукових інтересів: започаткував американо-укра- 
їнську компаративістику, ініціював в Україні полікритику аме-
риканської літератури, проблему античного дискурсу в худож-
ній прозі США, архетипокритику, імагологію, наратологію аме-
риканської словесності. 

Член ASA – American Studies Association (USA), MLA – Modern 
Language Association (USA). Член редакційних колегій різних ча-
сописів – "Всесвітня література", "Вісник КНЛУ", "Біблія та куль-
тура". Входив до складу двох спеціалізованих рад із захисту кан-
дидатських і докторських дисертацій із літературознавства. 

Автор понад 200 наукових статей, 16 монографій. Окремі 
праці вченого зберігаються у Британській бібліотеці та Бібліо-
теці Конгресу США. 

Основні праці: Компаративна тетралогія: Літературний імпресі-
онізм в Україні та США. К., 1998; Українська філософія Серця та 
американський трансценденталізм. К., 2002; Типологія української 
та американської літератур на порубіжжі ХІХ–ХХ сторіч. К., 2004 
Ч. 1.; К., 2005 Ч. 2 (у співавт.); Полікритична трилогія: Американ-
ський романтизм. Полікритика. К., 2006. Фронтирний неороман-
тизм у літературі США. Різночитання. К., 2010. Полікритика аме-
риканського неоромантизму (шляхетність, химерність, утопія). К., 
2012; Антична трилогія: Література Давньої Греції. К., 1999; Гене-
алогія давньогрецьких міфів. К., 1997; Античність та американсь-
кий романтизм. Чернівці, 2003; Три літературних портрети: Генрі 
Джеймс. Еволюція творчості. К., 1992; Творчість Михайла Коцю-
бинського в 90-ті рр. ХІХ сторіччя. К., 1993; Творчість Ольги Ко-
билянської: неоромантизм, символізм, імпресіонізм. К., 1994. 

Батько – Пригодій Михайло Іванович, родом із с. Березівка 
Ріпкинського р-ну Чернігівської області. 

Л. І .  Ковтун 
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Приседько Владислав Леонідович 
(24.07.1947, с. Ярославка Бобровицького 
району), кандидат географічних наук, 
доцент. 

Закінчив у 1970 кафедру геодезії та кар-
тографії географічного факультету Київсь-
кого державного університету ім. Т. Г. Шев- 
ченка. У Київському університеті 1970–77: 
інженер, молодший науковий співробіт-

ник, начальник палеогеографічної експедиції Науково-
дослідного сектору кафедри геодезії та картографії. Із 1999 
доцент кафедри геодезії та картографії Київського універси-
тету. Читає курси: "Картознавство", "Тематичні карти", "Кар-
тографія". Викладав курс лекцій в Інституті бізнесу та техно-
логій. 1977–87 молодший науковий співробітник, науковий 
співробітник. У 1991 присуджено звання старшого наукового 
співробітника. Упродовж 1987–99 в Інституті геологічних 
наук НАН України завідувач картографічного бюро, старший 
науковий співробітник. 

Кандидатська дисертація (1983). 
Сфера наукових досліджень: питання атласного і тема- 

тичного картографування. Брав участь у підготовці до ви-
дання Атласу природних умов і ресурсів України. Займав- 
ся складанням фундаментальних картографічних творів: 
Атлас літолого-фаціальних і палеогеографічних карт України 
(160 карт); Атлас геолого-геофізичних карт шельфу Гвіней-
ської республіки (67 карт); комплекс геолого-економічних 
карт України (120 карт). 

Член Ради з вивчення продуктивних сил України НАН Укра-
їни. Член Чернігівського земляцтва в м. Києві. 

Автор понад 100 наукових праць, двох монографій у співав-
торстві. Публікувався в Іспанії, Австрії, Нідерландах, Швеції, 
США, країнах СНД. 

Основні праці: Картографическое обеспечение комплекс-
ных социально-экономических программ развития регионов 
страны. К., 1979; Геологическая картография: исторические и 
методологические аспекты. К., 1991; Комплекс карт геолого-
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экономической оценки минерально-сырьевой базы черной и 
цветной металлургии, чернорудной, горнохимической про-
мышленности, промышленности строительных материалов 
Украины (1983–1992); Практикум з картографії : навч.-метод. 
посіб. К., 2004. 

Література: Географи Київського університету : довідник 
/ Я. Б. Олійник, С. Ю. Бортник, М. Д. Гродзинський та ін. К., 
2003; Персоналії // Картографія та вища школа : збірник нау-
кових праць. К., 2003. Вип. 8; Персоналії // Картографія та 
вища школа: збірник наукових праць. К., 2008. Вип. 13. 

А. М. Молочко 
 

* * * 
 

Пророк Василь Васильович (26.02.1952, 
с. Горбове Новгород-Сіверського райо-
ну), кандидат фізико-математичних наук. 

Закінчив у 1974 кафедру оптики фізич- 
ного факультету, у 1979 аспірантуру Київсь-
кого державного університету ім. Т. Г. Шев- 
ченка. У Київському університеті: 1974–76 ста- 
жер кафедри оптики, 1976–86 молодший 

науковий співробітник фізичного факультету, із 1986 старший 
науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії "Спектро-
скопія конденсованого стану речовини". Вчене звання старшого 
наукового співробітника отримав із 1999. 

Кандидатська дисертація (1982). 
Основні напрями досліджень: багатошарові оптичні покриття 

та радіоекологія. На протязі близько 20 років був відповідаль-
ним виконавцем госпдоговірних робіт з оборонної тематики. 
Разом з І. А. Шайкевичем розробив ряд оптичних багатошаро-
вих діелектричних, металодіелектричних і магнітооптичних 
пристроїв, вирішив проблему стабілізації фазової анізотропії 
дзеркал кільцевого лазера. 

У 2001–04 керівник проекту Українського науково-техніч- 
ного центру з радіоекологічної тематики. Встановив механізм 
надходження цезію-137 із ґрунту до рослин. 
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Член Українського Фізичного товариства, член Європей- 
ського Союзу Радіоекологів. 

Отримав Премію Мінвузу УРСР за розробку та впрова-
дження нової техніки як один з основних виконавців Науково-
дослідної роботи "Сель-Уво" (1984). Нагороджений срібною 
медаллю РЦВЯ (1991). 

Автор близько 80 наукових праць, із них сім авторських сві-
доцтв на винаходи. 

Основні праці: Напыление тонких металлических пленок 
методом вакуумного импульсного разряда // Вестн. Киев. ун-
та. Физика. 1979. Вып. 20 (в соавт.); Об интерферометрическом 
измерении толщины очень тонких пленок // Оптика и спектро-
скопия. 1980. Т. 49. № 1 (в соавт.); The Transfer of dissolved 
137Cs from soil to plants // Proceeding of WM'06. Session 66. 
Tucson (Arizona), 26 February – 2 March 2006. – Tucson, 2006. 
–WM06/66.html ( in co-athorship); Надходження цезію та строн-
цію з грунту до рослини у природних умовах // Доповіді 
НАНУ. 2008. № 10 (у співавт.); Механізми надходження ка-
лію та цезію до рослин // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Фізико-
математичної науки. 2007. Вип. 4. 

Література: "Who's Who in Science and Engineering, 
10th Anniversary Edition". 2008–2009. 

 
* * * 

 
Птуха Михайло Васильович 

(07.11.1884, м. Остер, нині Козелецького 
району – 03.10.1961, м. Київ, похований 
на Байковому цвинтарі), професор. Ака-
демік АН УРСР (1920). Член-кореспон- 
дент АН СРСР (1943). Заслужений діяч 
науки УРСР (1944). 

У 1906–10 навчався на юридичному 
факультеті Петербурзького університету. 
1918 – викладав економічну теорію і ста-

тистику в Імператорському університеті св. Володимира. Тіс-
но співпрацював із М. Туган-Барановським. 
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Засновник і директор Демографічного Інституту Української 
академії наук у 1919. 

Основні наукові інтереси: демографічна статистика. Розроб-
ляв проблеми теоретичної та прикладної демографії, загальної 
теорії статистики, історичної вітчизняної і світової статистики. 
Велике значення мали його дослідження зі статистики населен-
ня. Обґрунтував ряд нових наукових положень у демографії. 
Розробив схему вивчення демографічних процесів і запропону-
вав методику її реалізації. Висновки М. В. Птухи у вивченні 
шлюбності та смертності населення отримали світове визнання. 

Дійсний член Міжнародного статистичного інституту (1929). 
Нагороджений: орденами Трудового Червоного Прапора 

(1944), "Знак Пошани" (1945); медалями "За доблесну працю у 
Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр." (1945), за активну 
участь у проведенні Всесоюзного перепису населення – медал-
лю "За трудову доблесть" (1957, 1960). 

На вшанування вченого 15.09.2001 встановлено меморіальну 
дошку по вул. Лютеранській 21/12 м. Києва, де він мешкав. Ін-
ституту демографії та соціальних досліджень НАН України від 
11.11.2009 присвоєно ім'я М. В. Птухи. 

Автор понад 250 наукових праць. 
Основні праці: Індекси шлюбності. Етюд з теорії статисти-

ки населення. К., 1922.; Нариси з історії статистики XVII–
XVIII ст. М., 1945; Населення Київської губернії. К., 1925; 
Смертність у Росії і на Україні. К., 1928; Статистична наука 
на Заході. Х., 1925. 

Література: Большая советская энциклопедия. М., 1975. 
Т. 21; Злупко С. М. Персоналії і теорії української економічної 
думки. Л., 2002; Очерки по статистике населения. М., 1960; 
Українські вчені-аграрії ХХ ст. К., 2001. Кн. 5. Ч. 2; Шаров І. 
100 видатних імен України. К., 1999; Alma Mater: Університет 
св. Володимира напередодні та в добу української революції. 
1917–1920. Матеріали, документи, спогади: у 3-х кн. К., 2000 
Кн. 1; Київський університет як осередок національної духовно-
сті, науки, культури. Матеріали науково-практичної конферен-
ції, присвячений 165-річчю Київського університету К., 1999; 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 
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Незабутні постаті : довідково-бібліографічне видання. К, 2005; 
Історія економічних учень : підручник у 2 ч. ; за ред. В. Д. Бази-
левича. 3-тє вид. К., 2006. 

А. І .  Ігнатюк 
 

* * * 
 

Пустовойтов Володимир Іванович 
(20.10.1946, с. Кобижча Бобровицького ра-
йону – 01.01.1991, м. Київ), кандидат філо-
софських наук, доцент. 

Закінчив у 1976 філософський факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. Упродовж 1983–91 пра-
цював у Київському університеті: старший 
викладач, 1985–91 доцент кафедри філосо-
фії природничих факультетів. 

Кандидатська дисертація (1982). 
Сфера наукових інтересів: проблеми наукового (в першу 

чергу природничого) пізнання, картини світу, теоретичного 
рівня пізнання. 

Автор 30 наукових і навчально-методичних праць. 
С. П.  Петрущенков 

 
* * * 

 
Пухкал Олександр Григорович 

(15.10.1948, с. Пальчики, нині Бахмаць-
кого району Чернігівської області), кан-
дидат економічних наук (1979), доктор 
наук із державного управління (2011), 
професор (2013). Академік Академії еко-
номічних наук України (2000). Заслуже-
ний працівник народної освіти України 
(1992). Державний службовець першого 

рангу. Народний депутат України 3-го скликання. 
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Закінчив у 1975 Київський державний університет ім. Т. Г. Шев- 
ченка за спеціальністю "політична економія", у 1978 аспіран-
туру університету. 

Із листопада 1975 до жовтня 1977 комендант гуртожитку, а з 
грудня 1978 до вересня 1981 заступник директора студмістечка 
Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Із вересня 
1979 до липня 1981 працював асистентом (за сумісництвом) кафе-
дри політичної економії гуманітарних факультетів університету. 

Кандидатська дисертація (1979), докторська (2011). 
Сфера наукових досліджень: парадигмальні зміни в системі 

державного управління; розвиток громадянського суспільства; 
взаємовідносини держави і суспільства; взаємодія органів дер-
жавної влади й інститутів громадянського суспільства; модерні-
зація систем державного управління та їхнє моделювання; вплив 
національних особливостей (ментальності, традицій, звичаїв) на 
розбудову систем державного управління; феномен української 
ментальності і ефективність державного/публічного управління; 
публічна політика і публічне управління; деконцентрація влади і 
децентралізація управління. 

Народний депутат України (1998–2002). Перший заступник 
Голови Комітету Верховної Ради України у закордонних спра-
вах, Голова постійної делегації України в Парламентській асам-
блеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС), 
віце-президент ПАЧЕС. Перший заступник директора ІПК ке- 
рівних кадрів Національної академії державного управління 
(НАДУ) при Президентові України (2002–06), ректор Київсько-
го гуманітарного інституту (2007–10). 

Із серпня 2011 і дотепер – професор кафедри публічної полі-
тики та політичної аналітики Національної академії державного 
управління при Президентові України.  

Один із засновників Чернігівського земляцтва. 
Громадська діяльність: Президент Благодійного фонду "Твори-

ти добро людям" (2000–12). Член Вищої Ради Національної право-
вої палати; заступник Голови Правління ТСББ "Комфорт"; член 
Правління Міжнародного Благодійного фонду Національної пам'я-
ті України; член Спеціалізованої вченої ради НАДУ при Прези-
дентові України; член Експертної Ради з державного управління 
МОН України; член редколегій трьох наукових журналів. 
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Нагороджений: орденом "За розбудову України" ім. Михай-
ла Грушевського IV ступеня (2001), орденом Святого Рівноапо-
стольного князя Володимира Великого III ступеня (2001), орде-
ном святих Кирила і Мефодія (2007). 

Автор двох монографій, підручника, трьох навчальних по-
сібників, понад 120 опублікованих наукових і навчально-
методичних праць у галузі державного управління, політичної 
економії, політології та міжнародних відносин. 

Автор і ведучий телепрограм "Політична термінологія" та 
"Уроки парламентаризму" на Парламентському телеканалі 
"РАДА". 

Основні праці: Модернізація державного управління в 
контексті розвитку громадянського суспільства в Україні : 
монографія. К., 2010; Государственный сектор и социально-
экономический прогресс в развивающихся странах : моногра-
фия. К., 1980 ( у співавт.); Політична еліта і громадянське суспі-
льство в Україні: становлення і взаємодія // Вісник НАДУ. 2009. 
№ 4; Актуальні проблеми та перспективи функціонування полі-
тичної опозиції в Україні // Економіка та держава. 2010. № 10; 
Особливості формування політичної влади на основі післяпома-
ранчевих імпульсів українського суспільства // Ефективність 
державного управління та управлінських кадрів в умовах змін : 
зб. наук. праць. К., 2005.  

Л. І .  Ковтун  
 

* * * 
 

Пфейффер Георгій (Юрій) Вільге-
льмович (Васильович) (11(24).10.1872, 
с. Сокиринці, нині Срібнянського району – 
10.11.1946, м. Київ, похований на Лук'янів- 
ському кладовищі), доктор фізико-матема- 
тичних наук, професор. Академік АН УРСР. 

Закінчив у 1896 фізико-математичний 
факультет Імператорського університету 
св. Володимира. Упродовж 1900–46 пра-
цював у Київському університеті, почи-
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наючи з посади приват-доцента і закінчуючи посадою заві-
дувача кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь. 

Докторська дисертація (1911). 
Основні наукові праці пов'язані з теорією диференціаль-

них рівнянь із частинними похідними. Розробив загальний 
спосіб формального інтегрування нелінійних рівнянь із час-
тинними похідними 1-го порядку; з'ясував умови повноти 
інтегралів Лі для систем диференціальних рівнянь із частин-
ними похідними; узагальнив методи Якобі та Якобі – Майє-
ра. Ці узагальнення ввійшли в навчальну літературу з інтег-
рування таких систем. 

У 1937 видав підручник із теорії диференціальних рівнянь; 
у 1940 написав доповнення до перекладеної українською мо-
вою книги Е. Гурса "Інтегрування диференціальних рівнянь в 
частинних похідних першого порядку", де виклав ряд власних 
способів інтегрування повних систем лінійних і нелінійних 
систем з однією функцією. 

Дійсний член АН України (1920). 
Автор понад 300 наукових праць. 
Література: Бородин А. И., Бугай А. С. Выдающиеся ма-

тематики. К., 1987. Киевские математики-педагоги ; под ред. 
А. Н. Боголюбова. К., 1979. 

О. О.  Безущак  
 

* * * 
 

П'ятаков Іван Самойлович (29.07.1913, 
с. Клишки Шосткинського повіту Черні-
гівської губернії, нині Шосткинського ра-
йону Сумської області), кандидат філоло-
гічних наук, доцент. 

Закінчив у 1932 педагогічні курси у м. Су- 
ми. Упродовж 1938–41 навчався в Інституті 
історії, філософії і літератури ім. М. Г. Чер- 
нишевського (м. Москва), 1943–44 у Мос-

ковському державному університеті. 1944–47 аспірантура Мос-
ковського державного університету. 1946–48 науковий співро-
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бітник Інституту літератури АН УРСР (м. Київ). У Київському 
державному університеті ім. Т. Г. Шевченка 1948–60: викладач, 
старший викладач, доцент кафедри класичної філології. 

Кандидатська дисертація (1948). 
Читав лекційні курси з теорії літератури, історії російської 

критики, історії російської літератури ХІХ ст., історії російської 
журналістики XVIII–XIX ст. 

Опублікував 30 статей, присвячених творчості О. Пушкіна, 
М. Гоголя, Т. Шевченка, Д. Маміна-Сибіряка, В. Короленка, 
В. Бєлінського, Ф. Достоєвського, Л. Толстого. 

Основні праці: Разом з народом. К., 1961; Д. І. Писарєв і 
Україна. К., 1965; Першоелемент літератури. К., 1967; На ниві 
братерства. К., 1972; Сатира М. Є. Салтикова-Щедріна. К., 1976; 
М. В. Гоголь про художню творчість // Вітчизна. 1952. № 2. 

 
* * * 

 
Радченко Костянтин Федорович (20.05(02.06).1872, м. Київ – 

22.04(04.05).1908, м. Ніжин), магістр слов'янської філології. 
Закінчив у 1894 історико-філологічний факультет Імператор-

ського університету св. Володимира. В Університеті св. Воло-
димира впродовж 1900–01 приват-доцент історико-філологіч- 
ного факультету. 

Здобув науковий ступінь магістра слов'янської філології за 
дисертацію "Религиозное и литературное движение в Болгарии в 
эпоху перед турецким завоеванием" (1898). 

Автор близько 30 рецензій і статей, присвячених досліджен-
ню апокрифів, богомільства, візантійсько-південнослов'янських 
літературних зв'язків. 

Основні праці: Досифей Обрадович и его литературная де-
ятельность. К., 1897; Религиозное и литературное движение в 
Болгарии в эпоху перед турецким завоеванием. К., 1898; Этюды 
по богомильству. К вопросу об отношении апокрифов к богоми-
льству // Изборник Киевский, посвященный Т. Д. Флоринскому, 
К., 1904; Этюды по богомильству. Народные космогонические 
легенды славян в их отношении к богомильству // Известия 
ОРЯС. ХV. 1910. Кн. 4. 
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Література: Историко-филологический институт кн. Безбо-
родко в Нежине. 1901–1912. Преподаватели и воспитанники. 
Нежин, 1913; Славяноведение в дореволюционной России. Био-
библиографический словарь. М., 1979; Викладачі Ніжинської 
вищої школи. 1820–1920. Ніжин, 2001; Резанов В. И. К. Ф. Рад-
ченко: Некролог // ЖМНП. 1908. № 8. 

О. Р.  Чмир 
 

* * * 
 

Ренненкампф Микола Карлович 
(10(22).09.1832, с. Олександрівка Корю-
ківського повіту Чернігівської губернії – 
10(22).05.1899, м. Київ, похований на Бай-
ковому кладовищі), правознавець, профе-
сор. Ректор Імператорського університету 
св. Володимира (1883–90). 

Закінчив у 1855 історико-філологічний 
і юридичний факультети Імператорського 

університету св. Володимира. У 1856 старший викладач Київсь-
кої гімназії. Читав лекції з цивільних і межових законів в Уні-
верситеті св. Володимира. Від 1858 почав викладати енциклопе-
дію законознавства. 1859 магістр загальнонародного права, 
призначений ад'юнктом кафедри енциклопедії законознавства. 
Упродовж 1860–62 проходив стажування за кордоном. У 1862 
отримав звання екстраординарного професора кафедри енцик-
лопедії законознавства. 1868 отримав ступінь доктора держав-
ного права і затверджений ординарним професором кафедри 
енциклопедії права Університету св. Володимира. У 1869 почав 
додатково викладати історію найважливіших законів. Упродовж 
1863–66, 1870–71 член університетського суду. Магістерська 
(1859) і докторська (1868) дисертації. 

Протягом 1875–79 міський голова м. Києва. 
Основні праці: Про право і моральність у їх взаємному від-

ношенні (1859); Історія учень публіцистів про право огляду 
кораблів під час війни (1859); Нариси юридичної енциклопе-
дії (1868); Про розробку порівняльного правознавства (1870); 
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Судова реформа відносно викладачів юридичних наук (1870); 
Курс юридичної енциклопедії (1888); Листи про єврейське та 
польське питання (1898). 

О. М. Ковальчук 
 

* * * 
 

Різун Володимир Володимирович 
(12.02.1957, м. Бахмач Бахмацького райо-
ну), доктор філологічних наук, професор, 
журналіст. Заслужений працівник освіти 
України (2003). 

Закінчив у 1979 українське відділення фі-
лологічного факультету Київського держав-
ного університету ім. Т. Г. Шевченка. Пра-

цював у 1979–82 викладачем кафедри української мови Кірово-
градського педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна, 1982–84 
викладач української мови в Київському міському педагогічному 
училищі № 1. У Київському університеті: 1984–91 асистент, 
1991–97 доцент кафедри стилістики (згодом стилістики і редагу-
вання, мови та стилістики), із 1997 професор, із 1997 завідувач 
кафедри спочатку журналістської майстерності, згодом журна- 
лістської майстерності та редакційно-видавничої справи, із 2000 
видавничої справи та редагування, із 2003 кафедри теорії масової 
комунікації, із 2008 – кафедри соціальних комунікацій. Із 2000 
директор Інституту журналістики. 

Кандидатська дисертація (1988), докторська (1996). 
У науково-педагогічній сфері займається проблемами 

розвитку й формування професійної мовної особистості. 
Є одним із провідних фахівців у науці про текст, літературне 
редагування. Автор першого в Україні підручника з літерату-
рного редагування для журналістів. Вагомий внесок зробив 
у розвиток українського текстознавства як цілісної науки про 
текст. Одним із перших в українській освіті втілив ідею вико-
ристання комп'ютерних технологій у процесі вивчення дис-
циплін гуманітарного циклу. Організатор першого комп'ю- 
терного центру в Інституті журналістики. Автор першого під-
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ручника з основ комп'ютерного набору й коректури. Зай- 
мається питанням автоматизації редакційно-видавничих про-
цесів. Особливу увагу приділяє питанню лінгвістичної діаг-
ностики. Провів ряд досліджень із нейролінгвістики, застосу-
вавши метод шкірно-гальванічного рефлексу для вивчення 
специфіки розуміння тексту. 

Фахівець із питань сучасної української мови, методики 
викладання мови, зокрема, як іноземної. Перекладав із в'єт-
намської. 

Автор і ведучий радіопрограми "Право на слово" на радіо 
"Промінь" (прямий ефір) і Першому національному каналі радіо. 

Голова Науково-методичної комісії з журналістики при 
МОН України, член фахової ради з суспільних наук при 
МОН України, член експертної ради ДАК України. Член На-
ціональної спілки журналістів України (2000). Член Чернігів-
ського земляцтва в м. Києві. 

Нагороджений: орденами Святого Рівноапостольного князя 
Володимира Великого III ступеня (2003) і "За заслуги" ІІІ ступе-
ня (2009), орденською відзнакою "Суспільне визнання" ІІІ сту-
пеня (2003), відзнакою Вченої ради Київського університету 
ІІ ступеня (2007); медаллю до 2000-ліття хрещення України-
Руси УПЦ КП (2001), премією та медаллю МВС України "За 
сприяння органам внутрішніх справ України" (2001), Президією 
АН ВШ України присуджено нагороду Ярослава Мудрого 
(2002), Почесними грамотами МОН України (1997), Київського 
міського голови (2002), Кабінету Міністрів України (2002), від-
знакою МВС України "Срібне перо" (2000). 

Автор понад 10 фундаментальних наукових праць і понад 
200 наукових публікацій, кількох підручників з української мови. 

Основні праці: Гуманітарні технології. К., 1994; Моделювання i 
технологія редакторських систем. К., 1995; Сучасна українська 
мова : довідник. К., 1996; Словники сучасної мовної практики. К., 
1996. Кн. 1; Сучасна українська мова : підручник. К., 1997; Теорія 
масової комунікації : підручник. К., 2008; Journalism Education and 
National Qualifications Frameworks: A Look into the Future / The 3rd 
World Journalism Education Congress, Mechelen, Belgium, 3 to 5 July 
2013 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://wjec.be/wp 
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/wp-content/uploads/Rizun-V.pdf (дата звернення до статті). Назва з 
екрану; Comparative Analysis of the Effects of Negative and Neutral 
TV News Stories (у співавт.) // Procedia Social and Behavioral Sciences. 
Volume 82, 3 July 2013 [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813013530. 

Література: Хто є хто в українському мас-медіа. К., 1997, 
1999; Українська журналістика в іменах : матеріали до енцикло-
педичного словника. Л., 2000. Вип. 7; Наукові читання Інститу-
ту журналістики. Присвячено 50-літтю від дня народження 
В. В. Різуна. 12 лютого 2007 / упоряд. І. М. Забіяка, В. М. Кор-
нєєва ; за ред. А. І. Набруска. К., 2007. Вип. 9; Мамалига А. 
Освітянські віхи журналістикознавчих досліджень проф. В. Рі-
зуна // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросто-
рі: За матеріалами ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції з про-
блем функціонування і розвитку української мови. К., 2008. 

І .  М.  Забіяка  
 

* * * 
 

Рогович Опанас Семенович  
(18(30).01.1812, хутір Рогівля Стародубсь-
кого повіту Чернігівської губернії, нині 
Новгород-Сіверського району – 28.04.1878, 
м. Київ, похований на Байковому кладови-
щі), доктор наук, професор. Директор Бота-
нічного саду Університету св. Володимира. 

Упродовж 1834–37 навчався в Універси-
теті св. Володимира. Учень В. Г. Бессера і 
Р. Е. Траутфеттера. Із 1843 трирічне відря-

дження до Німеччини, Франції, Англії, Швейцарії, Швеції для 
вдосконалення знань із мінералогії та геогнозії. 1847 ад'юнкт 
при кафедри ботаніки Університету св. Володимира; захистив 
дисертацію "Об ископаемых рыбах Киевской, Волынской и 
Черниговской губерний" (1850), представлену на здобуття вче-
ного ступеня магістра мінералогії та геогнозії. 1852–71 завіду-
вав Гербарієм і Ботанічним садом університету. У 1854 затвер-
джений екстраординим професором при кафедри ботаніки, 
викладав на медичному факультеті. 

Докторська дисертація (1853). 
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Сфера наукових досліджень: флора, інтродукція та акліма-
тизація рослин, історія ботаніки. Засновник стратиграфічних 
досліджень в Україні: вивчав викопну фауну (викопних риб, 
морських їжаків, ссавців, птахів) і флору мезозойських, палео-
генових і неогенових відкладів, стратиграфію буровугільних 
відкладів Канівського, Звенигородського та Чигиринського по-
вітів і бурштиноносних відкладів північної та центральної час-
тин України. Підготував гербарій (10 тис. листів зберігається в 
Інституті ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України). За часи 
керівництва О. С. Роговича в основному було завершено облаш-
тування Ботанічного саду університету. 

Удостоєний Демидівської премії (1862) – нагорода Імпера-
торської АН за монографічні визначення й опис понад 130 видів 
палеовикопних риб юрського, крейдового палеогенового та нео-
генового періодів. 

Основні праці: Urtica kieviensis specias, nova plantarum. К., 
1842; Список растений флоры Киевской губернии. К., 1852; 
Обозрение сосудистых и полусосудистых растений, входящих в 
состав губерний Киевской, Черниговской и Полтавской. К., 
1855; Об ископаемых рыбах губерний Киевского учебного окру-
га. К., 1860; О нахождении и распространении дикорастущих 
деревьев и кустарников в губерниях Киевского учебного округа. 
К., 1861; Историческая записка о ботаническом саде универси-
тета св. Владимира. К., 1864. 

Література: І. Ф. Шмальгаузен // Гербарії і праці О. С. Роговича 
флори Південно-Західної Росії. К., 1895; Історія Київського універ-
ситету. К., 1959; Биологи. Библиографический справочник. К., 1984. 

Л. С.  Киселевич,  Р.  М.  Палагеча 
 

* * * 
 

Розанова Агнеса Анатоліївна 
(17.06.1906, м. Остер, нині Козелецького 
району – 04.04.1976, м. Київ), кандидат фі-
лологічних наук, доцент. 

Закінчила у 1936 Київський державний 
університет. 1936–39 навчалася в аспіранту-
рі. У Київському університеті 1936–76: ви-
кладач, секретар наукової частини, старший 
викладач, доцент кафедри зарубіжної літе-
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ратури. Викладала курси історії зарубіжної літератури ХVII–
XIX ст. Вела наукові дослідження, присвячені творчості Бальза-
ка та сучасній і класичній науковій фантастиці. 

Кандидатська дисертація (1947). 
Нагороджена медаллю "За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг." 
Основні праці: Социальная и научная фантастика в классиче-

ской французской литературе XVI–XIX cт. К., 1974; Космичес-
кая тема в научной фантастике // Общество по распространению 
политических и научных знаний УССР. К., 1966. 

 
* * * 

 
Рой Михайло Федотович (14.08.1935, 

с. Оленівка Борзнянського району), журна-
ліст, дипломат, перекладач. 

Закінчив у 1958 факультет журналіс- 
тики Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка, у 1964 Вищу диплома-
тичну школу (м. Москва), у 1967 Гаванську 
філологічну академію, 1974 Американський 
інститут (м. Ліма, Перу). Працював: 1958–
60 літературним працівником газети "Ле-

нінське плем'я" (Вінницької області), 1960–61 відповідальним 
секретарем редакції газети Вінницького медичного інституту ім. 
М. Пирогова "Молодий медик", 1961–63 очолював відділення 
Українського товариства радянсько-болгарської дружби, 1963–
65 літературний співробітник редакції газети "Комсомольське 
плем'я" (Подільський економічний район), 1965–69 редактор 
бюро агентства преси "Новости" (АПН) на Кубі, кореспондент 
Академії педагогічних наук у Карибському басейні, 1969–71 
редактор-консультант Головної редакції Академії педагогічних 
наук країн Латинської Америки, 1971–75 завідувач Бюро Ака-
демії педагогічних наук у Перу та прес-аташе радянського посо-
льства в м. Лімі, 1975–78 заступник завідувача редакційно-
видавничого відділу Науково-дослідного інституту проблем 
управління й інформації, 1978–80 кореспондент ТАРС у Монго-
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лії, 1980–92 викладач Вищої дипломатичної школи в Москві. 
У Київському університеті: 1993–98 доцент кафедри міжнарод-
ної журналістики Інституту журналістики. Водночас кореспон-
дент зарубіжного видання "Бізнес" в Україні. Фахівець із Латин-
ської Америки. Викладав основи дипломатичної служби та 
міжнародну журналістику. 

Зініціював заснування "Кулішівського центру" в с. Оленів-
ка Борзнянського району Чернігівської області (1996), від-
криття в Україні представництва Інституту Сервантеса 
працює над створенням у Києві Міжнародного іберо-афро-
американського центру (МІААЦ). 

Член Національної спілки журналістів України (1963). 
Основні праці: Чорна курка несе теж білі яйця. Україна все-

таки антарктична держава – всупереч опору Росії // Голос Укра-
їни. 2005, 10 серп.; ЮНЕСКО проводить Полярний рік у Києві, 
де влада замовчує ювілей "антарктичної України" // Голос Укра-
їни. 2007, 6 лютого. 

Література: 6 лютого – День "антарктичної України" // Го-
лос України. 2008, 6 лютого. 

І .  М.  Забіяка  
 

* * * 
 

Романовський Віктор Олександрович 
(18.01.1890, м. Глухів Чернігівської губернії – 
16.02.1971, м. Ставрополь, РФ), доктор істо-
ричних наук. 

Закінчив у 1914 історико-філологічний 
факультет Імператорського університету 
св. Володимира. Активний учасник, секре-
тар історико-етнографічного гуртка проф. 
М. В. Довнар-Запольського. Залишений при 
університеті для підготовки до професорсь-

кого звання. Перша наукова розвідка "Экономический быт Чер-
ниговского полка в XVII–XVIII вв." (1914) здобула золоту ме-
даль. Із 1914 помічник завідувача Центрального архіву давніх 
актів, із 1918 викладач Київського університету. Дійсний член 
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Саратовської вченої архівної комісії (1916). 1920 склав магіс-
терські іспити. 1921–31 завідувач Центрального архіву давніх 
актів. Як історик та архівіст В. О. Романовський сформувався 
наприкінці 1910-х – на початку 1920-х під впливом пошире-
них у той час ідей позитивізму. Важливою складовою впливу 
на погляди і творчість В. О. Романовського мали традиції Ки-
ївської історичної школи документалістів, успадковані в ме-
тодиці її учнів і послідовників, до третього покоління яких 
належав і В. О. Романовський. 

У 1923 притягнутий до судового процесу в справі "Київської 
області Центру Дій". 

Із 1925 дійсний член Археографічної комісії, із 1926 член 
Комісії для вивчення історії західно-руського та українського 
права Всеукраїнської Академії наук. У 1927 видав перший 
в Україні підручник з архівознавства. У 1929–30 секретар, 
1930–32 голова Археографічної комісії Центрального архівного 
управління УСРР. У 1947–55 завідувач кафедри методики істо-
рії, із 1955 завідуючий кафедри історії СРСР Ставропольського 
педагогічного інституту. Упродовж 1940–47 викладач, із 1944 
доцент Карагандинського педагогічного інституту. 

У 24.04.1935 заарештований, 16.06.1935 засланий на 5 років 
у табори. Реабілітований посмертно 1989. 

Кандидатська дисертація (1946), докторська (1949). 
У сфері наукового дослідження: історія України; історія Росії 

(здебільшого праці з історії Ставропілля та Пн. Кавказу), історі-
ографія, джерелознавство, архівознавство та археографія, біб-
ліографія, педагогіка, мемуаристика. Серед краєзнавчих дослідів 
В. О. Романовського виділяються нариси з історії найдавніших 
поселень уздовж Дніпра – Трипілля, Ржищева, Трахтемирова, 
Переяслава, Канева. Інтерес до краєзнавчої тематики знайшов 
своє продовження в дослідженнях історії Ставропілля. Об'єктом 
цих студій ученого стало поселення Маслов Кут – чисельний 
анклав проживання українців. 

Автор 74 наукових праць. 
Основні праці: Хозяйство монастырских крестьян Любецкой 

сотни в 1776 году. К., 1914; Од Києва до Канева. Історичні міс-
ця. К., 1919; Друкар Іван Федоров. К., 1925; Нариси архівознав-
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ства: історія архівної справи на Україні та принцип порядку-
вання в архівах. Харків, 1927. 

Література: Савенок Л. А. Український історик і археогр. 
Віктор Романовський // Проблеми едиційної та камеральної 
археографії: історія, теорія, методика. К., 1997. Вип. 30; Казь- 
мирчук Г. Д. Віктор Олександрович Романовський: Життя 
та праця вченого. К., 2000; Мага І. М. Віктор Олександро- 
вич Романовський – історик та архівіст : дис… канд. іст. наук. 
К., 2003; Історичний факультет Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення ; за ред. 
Г. Д. Казьмирчука. К., 2004; Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005. 

Архіви: Державний архів Ставропольського краю РФ. 
Ф. Р–6007. Оп.1. Спр.1–641; ЦДАВО України. Ф. 14, 166, 331, 
3561, 3806; ЦДАГОУ. Ф. 263; ЦДАМЛМ України. Ф.10, 28, 256, 
279, 542; ДАК. Ф.16, 244, Р – 346; ДАКО. Ф. 1187; ІР НБУВ. Ф. 
I, X, XII, XXIX, 47, 60, 113, 251. 

Г.  Д.  Казьмирчук,  Ю. В.  Латиш, І .  М.  Мага 
 

* * * 
 

Рослий Іван Михайлович (14.01.1925, 
с. Ведильці Чернігівського району – 
17.01.1989, м. Київ, похований у с. Веди-
льці), доктор географічних наук, профе-
сор, геоморфолог. 

Закінчив у 1941 Конотопське педаго- 
гічне училище, 1951 географічний факуль-
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. Із 1951 аспірант універ-
ситету. У Київському університеті: 1954–76 

асистент, доцент, 1976–89 професор, 1977–86 завідувач кафедри 
геоморфології та палеогеографії. 

Кандидатська дисертація (1954), докторська (1974). 
Сфера наукових досліджень: морфоструктурний аналіз, зага-

льна геоморфологія, палеогеографія антропогену, геоморфоло-
гічне картографування, регіональне дослідження. 
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Учасник бойових дій у Другій світовій війні боєць парти-
занського з'єднання, із 1943 у діючій армії: розвідник, коман-
дир відділення, командир групи топографічної розвідки. 

Нагороджений орденами Слави ІІІ ступеня (1944), Вітчизня-
ної війни ІІ ступеня. 

Автор понад 120 наукових праць, трьох монографій. 
Основні праці: Палеогеографія антропогену. К., 1982; Приро-

да СССР в антропогене. К., 1986; Геоморфология Украинской 
ССР : підручник. 1990 (у співавт.). 

Література: Географічний факультет у персоналіях / Я. Б. Олій- 
ник, С. Ю. Бортник, М. Д. Гродзинський та ін. К., 2008. 

С. Ю. Бортник 
 

* * * 
 

Руденко Сергій Валерійович  
(06.04.1983, м. Київ), доктор філософсь-
ких наук, доцент. 

Закінчив у 2005 філософський факу-
льтет Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка. У Київ-
ському університеті: 2006–10 асистент 
кафедри української філософії і культу-
ри, із 2010 доцент кафедри української 

філософії і культури, із 2009 заступник декана філософського 
факультету з наукової роботи. 

Кандидатська дисертація (2006), докторська (2013). 
Коло наукових інтересів: методологія дослідження історії 

української філософії, історія філософської культури України 
радянської та пострадянської доби, українознавство, історія ро-
сійської філософії, філософія освіти. 

Автор 84 наукових і науково-методичних праць. 
Основні праці: Філософські погляди В. П. Петрова : моно-

графія. К., 2008; Сучасні методологічні концепції дослідження 
історії української філософії : монографія. К., 2012; Філософія 
і політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання 
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(теоретичні та методологічні аспекти). К., 2011 (у співавт.); 
Історія української філософії : підручник. К., 2008 (у співавт.); 
Культурологія : підручник. Х., 2013 (у співавт.); Методологічні 
засади модернізації філософської та політологічної освіти і 
науки України : монографія. К., 2017 (у співавт.). 

Мати – Руденко Ольга Василівна – родом із с. Селище Но-
сівського району. 

 
* * * 

 
Руденко Федір Андрійович (15.02.1912, 

м. Носівка – 1986, м. Київ), доктор геоло-
го-мінералогічних наук, професор. 

Закінчив у 1940 Дніпропетровський гір-
ничий інститут. У Київському державному 
університеті ім. Т. Г. Шевченка 1950–84: 
1950–51 доцент, 1951–68 декан геологіч-
ного факультету, 1952–75 завідувач кафе-
дри гідрогеології та інженерної геології, 
1977–86 професор. Започаткував викла-

дання нових навчальних дисциплін: "Динаміка підземних 
вод", "Механіка ґрунтів", "Гідрогеохімія" й ін. Створив Нау-
ково-дослідну лабораторію та науково-дослідні групи. 

Докторська дисертація (1955). 
Сфера наукової діяльності: вивчення гідрогеологічного ра-

йонування України, використання й охорона підземних вод. 
Учасник бойових дій у Другій світовій війні. Нагороджений 

орденами Суворова, Вітчизняної війни І, ІІ ступенів; медалями. 
Автор близько 200 наукових праць. 
Основні праці: Гідрогеологія : підручник. К., 1959; Гідрогео-

логія Українського кристалічного масиву : монографія. К., 1960; 
Гідрогеологія СРСР : монографія. 1972. Т. 5. 

Література: Нариси з історії геологічних досліджень у 
Київському університеті ; за ред. В. Г. Молявка, О. В. Зін- 
ченка. К., 1999. 

В. М. Ткаченко 
 

* * * 
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Русаков Максим Григорович 
(21.04.1906, с. Тимоновичі, нині Семенівсь-
кого району – 1970, м. Київ), кандидат гео-
графічних наук, доцент, економіко-географ. 

Закінчив у 1929 кредитний факультет 
Київського кооперативного інституту. 
1929 інструктор Сільськогосподарського 
і Державного банку (м. Хабаровськ). Із 1931 
аспірант Київського інженерно-економіч- 

ного інституту. Із 1933 асистент з економічної географії, доцент 
Вищої сільськогосподарської комуністичної школи. 1933–34 
декан факультету Київського інженерно-економічного інсти-
туту. 1946 старший викладач Київського педагогічного інсти-
туту ім. О. М. Горького. Упродовж 1946–49 завідувач ка- 
федри географії, 1949–50 заступник директора наукової і на-
вчальної частини Учительського інституту. 1950–51 доцент 
Київського педагогічного інституту ім. О. М. Горького. 
У Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка: із 
1952 завідувач кафедри методики географії, із 1955 доцент 
кафедри географії, із 1956 доцент кафедри економічної гео-
графії університету. Із 1959 науковий співробітник науково-
методичного кабінету заочної освіти в галузі географо-
економічних наук при Київському університеті. Із 1961 до-
цент Української сільськогосподарської академії. 

Кандидатська дисертація (1949). 
Нагороджений орденом Червоної Зірки (1943), медаллю 

"За Перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 
1941–1945 рр." (1945). 

Автор 24 наукових праць. 
Основні праці: Основні вимоги до лекцій з географічних дис-

циплін у вищій школі. К., 1957; Методика краєзнавчих дослі-
джень населеного пункту та його околиць : у 2-х ч. К., 1958–
1959; Маршрут науково-географічних екскурсій по Києву і його 
околицях. К., 1960; Київ – столиця Радянської України. К., 1960. 

Література: Географи Київського університету // Я. Б. Олій-
ник, С. Ю. Бортник, М. Д. Гродзинський та ін. К., 2003; Геогра-
фічний факультет у персоналіях / Я. Б. Олійник, С. Ю. Бортник, 
М. Д. Гродзинський та ін. К., 2008. 

Я. Б.  Олійник 



 284 

Савченко Степан Микитович (1909, 
с. Печенюги, нині Новгород-Сіверського 
району – місце, дата і рік смерті не вста-
новлено), кандидат медичних наук, стар-
ший викладач. 

Закінчив лікувально-профілактичний фа- 
культет Свердловського державного меди-
чного інституту (1944), клінічну ординату-

ру на кафедрі госпітальної хірургії Київського медінституту 
(1950). Працював хірургом у Київській 8-ій поліклініці (1944–47), 
асистентом на кафедрі госпітальної хірургії Київського ме-
дінституту (1950–59), завідувачем хірургічним відділен- 
ням 2-ої Подільської лікарні м. Києва, викладачем хірургії в 
І-ому медучилищі м. Києва (1961–63), лікарем-хірургом у по-
ліклініці № 14 заводу "Арсенал" (1963–65). 

Захистив кандидатську дисертацію (1956). 
У Київському університеті: викладач, старший викладач 

медпідготовки спецкафедри (1966–74). 
Автор понад 20 наукових робіт. 

І .  М.  Забіяка  
 

* * * 
 

Савченко Стефан Володимирович (28.12.1889, с. Синявка 
Чернігівської губернії – 16.01.1942, м. Ташкент, Узбекистан), 
український літературознавець, перекладач, професор. 

У 1913 закінчив Імператорський університет св. Володимира 
з дипломом І-го ступеня. Сформувався як дослідник у "Семина-
рии руссской филологии" проф. В. М. Перетца. Дипломну робо-
ту "Русская народная сказка. История собирания и изучения" 
(1912) нагороджено золотою медаллю, а 1914 надруковано. За-
лишений при Університеті св. Володимира для підготовки про-
фесорського звання із західноєвропейської літератури й романо-
германської філології та відряджений до Петербурзького уні-
верситету, де у 1916 склав магістерські іспити. Звання приват-
доцент на історико-філологічному факультеті Київського уні-
верситету здобув у листопаді 1916. Із 1917 читав курс лекцій з 
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історії західноєвропейської літератури та романського мово-
знавства. Із 1925 працював професором кафедри зарубіжної лі-
тератури, а у 1933 завідувач кафедри. У 1920-х створив нову 
програму вивчення зарубіжної літератури ХІХ–ХХ ст. 

Як літературний критик, активно працював у журналі "Життя 
і революція" (1925–34), друкувався в літературознавчій періоди-
ці ("Литературная учеба", "Литературная критика", "Радянська 
література"), опублікував розвідки, присвячені роману про Тріс-
тана та Ізольду, класикам французької драми ХVІІ ст., німецько-
го експресіонізму, ряд статей про зарубіжних прозаїків початку 
ХХ ст. Брав участь у підготовці першого українського зібрання 
творів Гі де Мопассана. 

За керівництва ученого склалася репрезентативна наукова 
школа: у повоєнний час учні дослідника – проф. Т. К. Якимо-
вич, А. Х. Іллічевський, доцент А. А. Розанова, Н. О. Модесто-
ва, В. І. Пащенко продовжили на кафедрі, започатковане вченим 
вивчення романських літератур. 

Основні праці: Шевченко і світова література, 1939; Іронія і гнів. 
Шевченко і Гейне, 1939; З історії зарубіжних літератур. К., 1975. 

Література: Розанова А. С. В. Савченко – учений і педагог 
// Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Філологія та журналістика, 1959. 
Вип. 1. № 2; УРЕ. К., 1963. Т. 12; Якимович Т. К. С. В. Савченко 
і проблеми зарубіжної літератури // С. В. Савченко З історії за-
рубіжних літератур. К., 1975; Київський національний універси-
тет ім. Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005. 

 
* * * 

 
Сазоненко Ганна Стефанівна 

(17.03.1945, м. Бахмач), кандидат педаго-
гічних наук. 

Закінчила Ніжинський державний педа-
гогічний інститут ім. М. В. Гоголя. Працю-
вала за фахом у середній школі на малій 
батьківщині, учителем хімії середньої шко-
ли № 24 м. Києва, заступником директора 
середньої школи № 233, заступником дире-
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ктора з навчальної роботи Київського міського педагогічного 
училища № 3. Від 1992 очолює Український гуманітарний ліцей 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Із 1999 ліцей за керівництва Г. С. Сазоненко став членом асоці-
йованих шкіл ЮНЕСКО. Від 1996 доцент кафедри українознав-
ства Державної академії керівних кадрів освіти. 

Кандидатська дисертація (1995). 
Обиралася депутатом Старокиївської районної ради, член 

Асоціації гімназій і ліцеїв України. Із 2002 депутат Печерсь-
кої районної ради. 

Член Чернігівського земляцтва в м. Києві. Бере активну 
участь у його діяльності. 

Нагороджена орденами: княгині Ольги ІІІ ступеня, Яро-
слава Мудрого V ступеня, Святого Рівноапостольного князя 
Володимира, святого Кирила та Мефодія; медалями: "В па-
м'ять 1530-ліття Києва", ім. "А. С. Макаренка", знаком "Со-
фія Русова", "К. Д. Ушинський". Відмінник освіти УРСР. Від-
мінник народної освіти України. Відмінник столичної освіти. 
Народний учитель України. Заслужений учитель України. 

Автор близько 250 наукових праць. 
Основні праці: Педагогіка успіху. К., 2004; Молодому вчите-

лю. К., 2006; Освіта майбутнього. К., 2008; Акмеологія шкільної 
освіти. К., 2010. 

 
* * * 

 
Самойленко (Каплун) Юлія Іванівна 

(08.02.1976, м. Носівка), кандидат фізико-
математичних наук. 

Із відзнакою 1998 закінчила магістра-
туру, 2001 аспірантуру Київського націо-
нального університету імені Тараса Шев-
ченка. У Київському університеті: із 2001 
молодший науковий співробітник, із 2004 

науковий співробітник Науково-дослідної частини механіко-
математичного факультету. 
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Наукові інтереси стосуються якісної теорії диференціаль-
них рівнянь, теорії сингулярно збурених диференціальних 
рівнянь з імпульсною дією та диференціальних рівнянь з час-
тинними похідними. 

Кандидатська дисертація (2002). 
Лауреат премії Президента України для молодих уче- 

них (2004). 
Авторка понад 40 наукових праць. 
Основні праці: Рівняння g (t,x) = 0: існування та продов- 

ження його розв'язків // Український математичний журнал. 
Т. 53. № 3. 2001. Асимптотичні розв'язки задачі Коші для си-
нгулярно збуреного рівняння Кортевега – де Фріза зі змінни-
ми коефіцієнтами // Український математичний журнал. 2007. 
Т. 59. № 1. 

В. Г.  Самойленко,  Г.  В.  Верьовкіна 
 

* * * 
 

Святовець Віталій Федорович 
(13.07.1933, с. Веприк Бобровицького ра-
йону – 04.12.2017, похований у с. Горішнє 
Залуччя Снятинського району Івано-Фран- 
ківської області), кандидат філологічних 
наук, доцент, літературознавець, прозаїк, 
журналіст. 

Закінчив у 1955 відділення української 
мови та літератури філологічного факультету Київського держа-
вного педагогічного інституту ім. О. М. Горького. Працював 
протягом 1955–64 учителем середньої школи, кореспондентом 
Переялав-Хмельницької районної газети, із 1965 завідувач від-
ділу науково-педагогічного журналу "Радянська школа", відпо-
відальний секретар журналу "Українська мова і література в 
школі". У Київському університеті з 1969: аспірант, водночас 
викладач філологічного факультету, доцент із 1977, 1976–86 
завідувач кафедри гуманітарних дисциплін підготовчого факу-
льтету, 1986–2004 доцент кафедри історії літератури і журналіс-
тики. Водночас працював викладачем, завідувач кафедри украї-
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нознавства Національної академії оборони України (2003–07). 
Викладав у Міжнародній школі україністики при НАН України. 

Кандидатська дисертація (1973). 
Заступник головного редактора всеукраїнського журналу 

для дітей "Дзвіночок" (із 1993). 
Досліджує проблеми історії і теорії літератури, художньої та 

публіцистичної майстерності, методики викладання літературо-
знавчих предметів у середній і вищій школі. Викладав нормати-
вні курси: історія української літератури кінця ХІХ – початку 
ХХ ст., теорія літератури, літературно-художня критика, основи 
аналізу художніх творів, журналістська майстерність та ін. 

Член Національної спілки письменників України та Націона-
льної спілки журналістів України. Член Чернігівського земляцт-
ва в м. Києві. 

Нагороджений медалями "В пам'ять 1500-річчя Києва", "Ве-
теран праці". Лауреат премії ім. Юрія Шкрумеляка. 

Автор понад 300 наукових праць, у тому числі монографій, 
навчальних посібників, упорядкованих творів письменників-
класиків Лесі Українки, П. Грабовського, Л. Боровиковського й 
інших, написаних до них коментарів, передмов, записаних і ви-
даних кількох фольклорних збірників бувальщин, притч, легенд. 
Автор оповідань, казок і повістей для дітей, які перекладалися 
російською, англійською, казахською та чеською мовами. 

Основні праці: Епістолярна спадщина Лесі Українки (Листи 
в контексті художньої творчості поетеси). К., 1981; Іван Нечуй-
Левицький. К., 1984; Алгоритми виховання. К., 1989; Словник 
образотворчих засобів (Тропи та стилістичні фігури). К., 2003; 
Поетичний синтаксис. Стилістичні фігури. К., 2004; Поетичний 
синтаксис. К., 2005; Художня деталь в українській класичній 
прозі. К., 2007. 

Література: Письменники України : бібліографічний до-
відник. К., 2006; Дивосвіт "Веселки". Антологія літератури 
для дітей та юнацтва : у 3-х т. К., 2005. Т. 3; Погребенник В. 
Леся Українка в листуванні // Радянське літературознавство. 
1982. № 10; Ткаченко А. До надбань класичної філології 
// Слово і час. 2005. № 6; Пилип'юк Л. Письменник, педагог 
// Дзвіночок. 2007. № 4; Соловйов С. Магічний кристал худож- 
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ності // Літературна Україна. 2008. 12 червня; Бабинець А. 
Творчий почерк літературознавця // Українське слово. 2008. 
20–26 серпня; Капустін В. Про мовну глухоту // Народна ар-
мія. 2005. 8 вересня. 

Архіви: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1974. Спр. 81-ПВС; 
2004, Спр. 80-ПВС. 

І .  М.  Забіяка  
 

* * * 
 

Сива Лариса Олександрівна 
(10.06.1960, с. Озеряни Бобровицького ра-
йону), старший викладач. 

Закінчила у 1984 факультет романо-
германської філології Київського держав-
ного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 
Київському університеті з 1989: викладач, 
старший викладач кафедри англійської 

мови гуманітарних факультетів. 
Основні напрями наукової та педагогічної діяльності – термі-

нознавство, методика викладання професійної англійської мови 
та англійської для академічних цілей. 

Автор більше 30 наукових праць. 
 

* * * 
 

Ситенко Олексій Григорович 
(12.02.1927, с. Нові Млини Борзнянського 
району – 11.02.2002, м. Київ, похований 
на Байковому кладовищі), доктор фізико-
математичних наук, професор. Академік 
НАН України. Заслужений діяч науки і 
техніки України (1996). Лауреат Держав-
ної премії України в галузі науки і тех- 
ніки (1992). 
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Закінчив у 1949 Харківський університет. У Київському уні-
верситеті: 1963 професор, 1964–74 завідувач кафедри теорії ядра 
та елементарних частинок, 1975–2002 професор кафедри теорії 
ядра та елементарних частинок фізичного факультету. Упро-
довж 1988–2002 директор Інституту теоретичної фізики ім. Ми-
коли Боголюбова. Читав спеціальні курси з теорії ядра та теорії 
плазми. За його керівництва захищено 44 кандидатських, 21 до-
кторську дисертацію. 

Основний напрям наукової діяльності: теорія ядра, тео-
рія плазми. 

Іноземний член Шведської Академії Наук, почесний член 
Угорської Академії. Головний науковий редактор Українського 
фізичного журналу (1988–2002), голова Київського Фізичного 
Товариства (1991–95), голова Міжнародної громадської комісії 
гуманітарної допомоги Чечні (1994–96), член Конгресу україн-
ської інтелігенції. 

Відзначений премією імені К. Д. Синельникова за цикл робіт 
із теорії ядерних процесів при високих енергіях (1976), премії 
імені М. М. Боголюбова за серію робіт "Теорія розсіяння кван-
тових систем та одновимірні динамічні системи" (1994), Міжна-
родною премією імені Вальтера Тіррінга (Австрія), Почесною 
нагородою ім. Ярослава Мудрого АН ВШ України (2000). Лау-
реат Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл 
праць "Флуктуації і нелінійна взаємодія хвиль в плазмі" (1992). 

Основні праці: Теория ядерных реакцій : учеб. пособие. М., 
1983; Электродинамика ядерної К., 1989 (у співавт.); Теорія роз-
сіяння. К., 1993; Основи теорії плазми. К., 1994 (у співавт.); Те-
орія ядра. К., 2000 (у співавт.). Монографії та підручники пере-
кладено іноземними мовами та витримали декілька видань. 

Література: Академік Олексій Ситенко. До 75-річчя з дня 
народження. К., 2002. Про життя та діяльність О. Г. Ситенка 
відомо 173 посилання у вітчизняних і зарубіжних видан- 
нях; Ситенко Юрій. Козацького роду (про походження Олек-
сія Ситенка та про його предків) // Фізичний збірник. Львів. 
НТШ. 2008. Т. 7. 

 

* * * 
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Сідляр Михайло Макарович 
(22.11.1906, м. Любеч, нині Ріпкинського 
району – 1989, м. Київ), кандидат фізико-
математичних наук, професор. 

Закінчив фізико-математичне відділення 
Чернігівського інституту народної освіти 
(1930), аспірантуру Київського державного 
університету (1933). 

Отримав звання доцента у 1950, профе-
сора у 1970. У Київському університеті працював із 1931: за-
відувач лабораторією, асистентом, старшим викладачем ка-
федри теоретичної механіки. Із 1949 працював доцентом ка-
федри теорії пружності, згодом кафедри гідроаеромеханіки 
університету. Упродовж 1959–75 завідувач кафедри теорії 
пружності, 1949–54 перебував на посаді помічника проректо-
ра з науки. Протягом 1954–57 декан механіко-математичного 
факультету. Читав лекції з нормативних і спеціальних курсів 
механіки суцільного середовища. 

Певний науковий внесок зробив у розробку проблем дина-
мічних задач теорії пружності, зокрема при розв'язанні пи-
тань концентрації динамічних напруг. 

Кандидатська дисертація (1948). 
Удостоювався урядових нагород: орденом "Знак пошани", 

п'ятьма медалями. За досягнення в науковій, методичній і гро-
мадській діяльності неодноразово відзначався грамотами 
ЦК Профспілок України та Міністерства вищої та середньої 
освіти УРСР, а також ректорату Київського університету. 

Співавтор кількох технічних винаходів, зокрема "Установ-
ки для утримання водних організмів" (1979, 1980,1982) і "Фі-
льтри для очистки води в резервуарах для водних організмів" 
(1980), видав декілька методичних розробок із механіки суці-
льного середовища. 

Основні праці: Аерогідромеханіка : навч. посіб. К., 1963, 
(у співавт.). 

В. І .  Лавренюк  
 

* * * 
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Скворцов Микола Єфремович (13.10.1836, м. Москва – 
28.03.1902, м. Ніжин), доктор філософії, доцент. 

У 1850 закінчив Московське духовне Спасо-Андроні- 
ківське повітове училище, 1856 Московську духовну семіна-
рію, 1860 історико-філологічний факультет Московського 
університету. Залишений для підготовки до професорського 
звання на кафедрі філософії Московського університету. 
1860–65 викладав грецьку мову в Московському університе-
ті, російську й латинську мови в середніх навчальних закла-
дах м. Москви. У 1865 відряджений за кордон для стажуван-
ня з філософії в завершення магістерської дисертації, яку 
захистив 1868, здобувши ступінь магістра філософії. 

У 1868 приват-доцент кафедри філософії Університету 
св. Володимира, де читав курс історії філософії (1868–69) і 
грецької словесності. Після чергового зарубіжного відря-
дження 1870 призначений доцентом кафедри грецької словес-
ності. У 1872 призначений директором 2-ї Харківської гімна-
зії. Заснував Харківське відділення Товариства класичної 
філології i педагогіки у 1874. 1882–92 директор Історико-
філологічного інституту кн. Безбородька в м. Ніжин. 

Докторська дисертація (1871). 
Сфера наукових інтересів: переклад та історико-філо- 

софського коментування праць Платона, Аристотеля, пробле-
ми літературознавства, педагогіки, зокрема гімназійного та 
університетського навчання. 

Основні праці: "Политика" Аристотеля / перевод с греческого 
с примечаниями и исследованиями. M., 1865; Менон. Диалог 
Платона. Греческий текст с примечаниями, предисловием и ана-
лизом. М., 1868; Платон о знании и борьбе с сенсуализмом и 
рассудочным эмпиризмом. Теэтет с примечаниями и объяснени-
ями. М., 1871; Евтидем, диалог Платона. Греческий текст с при-
мечаниями и объяснениями. М., 1876; О надлежащем подготов-
лении учителей гимназии. М., 1890; Об университетском учении 
вообще и историко-филологическом в частности. М., 1891; Не-
дуги нашего учебного дела. I. Диагноз недугов. М., 1896. 
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Література: Иконников B. C. Биографический словарь про-
фессоров и преподавателей Университета св. Владимира. К., 
1884; Историко-филологический институт кн. Безбородко в Не-
жине 1875–1900: Преподаватели и воспитанники. Нежин, 1900; 
Ткачук М. Л. Скворцов Микола Єфремович // Філософська дум-
ка в Україні : біобібліографічний словник. К., 2002. 

С. В.  Руденко 
 

* * * 
 

Скопенко Валентина Микитівна 
(17.06.1937, Козелецький район), кан- 
дидат хімічних наук, старший науковий 
співробітник. 

Закінчила у 1959 хімічний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. Упродовж 1959–67 
інженер, молодший науковий співробіт-
ник Інституту хімії мономерів і полімерів 

АН УРСР. У Київському університеті: із 1968 старший інженер 
кафедри хімії мономерів і полімерів, із 1975 молодший науко-
вий співробітник, із 1978 старший науковий співробітник про-
блемної Науково-дослідної лабораторії "Аеродисперсні систе-
ми", 1988–97 старший науковий співробітник Науково-дослідної 
лабораторії "Інформаційні середовища на основі мономерів і 
полімерів". Вела семінарські і практичні заняття з органічної 
хімії на біологічному факультеті, керувала курсовими й дипло-
мними роботами. Присвоєно вчене звання старшого наукового 
співробітника (1977). 

Кандидатська дисертація (1977). 
Сфера наукової діяльності: синтез і вивчення світлочутли-

вих речовин на основі бензотіазолів і їхніх азидопохідних, 
розробка матеріалів для безсрібних способів запису інформа-
ції на їхній основі. 

Автор понад 50 наукових праць, у тому числі чотирьох авто-
рських свідоцтв. 

 

* * * 
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Скопіченко Михайло Федорович 
(07.11.1921, с. Свидовець, нині Бобровиць-
кого району – 11.04.1995, м. Київ, похований 
на Байковому кладовищі), кандидат геолого-
мінералогічних наук, доцент, геофізик. 

У 1939 студент Київського державного 
університету ім. Т. Г. Шевченка. Після за-
кінчення Київського університету у 1950 
вступив до аспірантури університету ка-

федри геофізичних методів пошуків і розвідки корисних ко-
палин. Із 1953 працює в Київському університеті: асистент, 
старший викладач, доцент, 1962–76 завідувач кафедри геофі-
зичних методів пошуків і розвідки корисних копалин (кафед-
ра геофізики). Водночас упродовж 1968–76 декан геологічно-
го факультету Київського державного університету ім. 
Т. Г. Шевченка. 

Кандидатська дисертація (1953). 
Сфера наукових досліджень: проблеми застосування еле-

ктророзвідки для вирішення геологічних та інженерно-
геологічних задач, глибинна геологічна будова західного 
схилу Українського щита, розробка гравітаційної моделі зе-
мної кори цього регіону. Значну увагу приділяв електророз-
відувальним дослідженням, вивченню глибинної геологічної 
будови інших регіонів України за геофізичними даними, ви-
вченню умов залягання різних геологічних об'єктів на основі 
комплексного узагальнення геофізичних даних. 

Член редакційної колегії Української радянської енциклопе-
дії з питань геофізики. 

Учасник Другої світової війни, демобілізований 1946. Наго-
роджений: орденами Вітчизняної війни (1943), Червоної Зірки 
(1944); медалями "За оборону Ленінграда" (1942), "За Перемогу 
у Великій Вітчизняній війні" (1945). 

Автор понад 20 наукових праць. 
Основні праці: Електрична розвідка корисних копалин. К., 

1961 (у співавт.); Багатства надр України. К., 1969. 
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Література: Нариси з історії геологічних досліджень 
у Київському університеті ; за ред. В. Г. Молявка, О. Він- 
ченка. К., 1999. 

П. І .  Грищук 
 

* * * 
 

Скорина Людмила Петрівна 
(16.03.1936, м. Чернігів), кандидат філоло-
гічних наук, доцент. 

Закінчила у 1958 романо-германське від- 
ділення філологічного факультету Київсь- 
кого державного університету ім. Т. Г. Шев- 
ченка. У Київському університеті: 1971–88 
викладач, 1988–91 старший викладач, із 
1991 доцент кафедри загального мово-
знавства і класичної філології. 

Кандидатська дисертація (1987). 
Автор 22 наукових праць, із них вісім підручників із ла-

тинської мови. 
Основні праці: Латинська мова : підручник. К., 1990 (у спів- 

авт.); Латинська мова. 500 крилатих висловів. Тексти. Латинсь-
ко-український словник. К., 1993 (у співавт.); Антична брама : 
підручник з латинської мови. К., 1994 (у співавт.); Lingua Latina 
iuridicialis. К., 1995 (у співавт.). 

 
* * * 

 
Скоробагатько Агнеса Андріївна 

(28.12.1930, с. Крути Ніжинського району – 
07.07.2010), кандидат фізико-математич- 
них наук, доцент. 

Закінчила у 1953 механіко-математич- 
ний факультет Київського державного 
університету ім. Т. Г. Шевченка. Упродовж 
1953–91 асистент, старший викладач, до-
цент кафедри обчислювальної математики. 
Підготувала трьох кандидатів наук. 
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Кандидатська дисертація (1962). 
Наукові інтереси пов'язані з чисельно-аналітичними мето-

дами розв'язання задач математичної фізики. Брала участь 
у роботі Ради з наукових проблем міцності та пластичності 
НАН України. 

Удостоєна Дипломом ІІІ ступеня МВССО УРСР за кращу 
наукову роботу (1981). Нагороджена медалями "В пам'ять 
1500-річчя Києва" (1982), "Ветеран праці" (1987). 

Автор 100 наукових праць, серед яких чотири навчальних 
посібники. Має три авторські свідоцтва. 

Основні праці: Методы вычислений. К., 1977; О прямых ме-
тодах решения систем алгебраических уравнений с квадратными 
и прямоугольными матрицами. К., 1978. 

 
* * * 

 
Слісаренко Ігор Юрійович 

(12.04.1966, м. Щорс, нині – м. Сновськ – 
20.12.2013, м. Київ), кандидат філологіч-
них наук, магістр мас-медіа та комуніка-
цій, тележурналіст. 

Закінчив у 1990 факультет журналіс- 
тики Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка, у 1996 Лондонську шко- 
лу економічних і політичних наук. Пра-

цював 1990–91 і 1992–95 редактором, ведучим програм Голо-
вної редакції програм для молоді УТ; завідувач редакції про-
грам для молоді Національної телекомпанії України. У Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шевченка: 
1996–2001 асистент, 2001–02 доцент кафедри між народ- 
ної журналістики Інституту журналістики. Читав курси: жан-
ри міжнародної журналістики, організація роботи редакції, 
міжнародна інформація, спеціальні курси "Інформаційно-ана- 
літичного забезпечення зовнішньої політики". 

Автор понад 10 наукових публікацій. 
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Основні праці: Методологічні аспекти аналізу і прогнозуван-
ня міжнародних подій // Журналістика. Преса, телебачення, ра-
діо. К., 1993; ЗМІ та демократія, що народжується. – Лондонсь-
кий університет, 1996; Засади громадського мовлення // Укр. 
журналістика в контексті світової. К., 1997. 

Архіви: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 2002/сум., 
спр. 48-ПВС. 

І .  М.  Забіяка  
 

* * * 
 

Смирнов-Замков Іван Васильович 
(22.04.1913, м. Чернігів – 31.08.1995, м. Київ), 
доктор хімічних наук. 

Закінчив у 1935 хімічний факультет, у 
1939 аспірантуру кафедри органічної хімії 
хімічного факультету Київського держав-
ного університету. Упродовж 1934–39 
лаборант, асистент, молодший науковий 
співробітник Інституту хімічної технології 

АН УРСР. У 1939 призваний до лав Радянської Армії, учасник 
бойових дій у Другій світовій війні, керівник відділення армій-
ських хімічних складів у Ленінграді. Із 1945 молодший науко-
вий співробітник відділу кольору та будови, із 1947 молодший 
науковий співробітник відділу механізмів органічних реакцій, 
із 1951 старший науковий співробітник Інституту органіч- 
ної хімії АН УРСР. У Київському державному університеті 
ім. Т. Г. Шевченка з 1962 читав курс "Механізми органічних 
реакцій" студентам хімічного факультету. 

Кандидатська дисертація (1950), докторська (1964). Підготу-
вав двох кандидатів наук. 

Сфера наукової діяльності: стереохімічні відношення, меха-
нізми в реакціях приєднання, види карбон-карбонових зв'язків; 
механізм реакцій, що відбуваються на межі розділу фаз двох 
рідин, що не змішуються (встановлено зв'язок швидкості та ме-
ханізму таких реакцій із поверхнево-активними властивостями 
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компонентів і структурою адсорбційного шару на межі розділу). 
Синтез тетраметилдихлороциклобутену носить його ім'я. 

Голова хімічної секції Республіканського правління това-
риства "Знання". 

Нагороджений орденом Червоної Зірки; медалями "За 
оборону Ленінграда", "За Перемогу над Німеччиною", "За 
доблесну працю". 

Автор понад 50 наукових праць. 
Основні праці: Введение в теорию органических превраще-

ний : монография. К., 1973. 
Література: Вацуро К. В., Мищенко Г. Л. Именные реакции 

в органической химии. М., 1976. 
 

* * * 
 

Смородинцева Анастасія Федорівна 
(02.05.1904, м. Любеч, нині Ріпкинського 
району – 1990, м. Київ), кандидат географі-
чних наук, доцент. 

Закінчила у 1934 економічне відділення 
історичного факультету із спеціальності 
"викладач економічних дисциплін", 1938 
аспірантуру економічної географії кафед-
ри Київського державного університету. 

У Київському університеті 1956–61: старший викладач кафе-
дри економічної географії. 

Кандидатська дисертація (1950). 
Досліджувала питання регіональної економічної географії. 
Автор 10 наукових праць. 
Основні праці: Монгольська Народна Республика. К., 1951; 

Методика проведення спецсемінару в педінституті по курсу 
"США". К., 1954; Народна Республіка Болгарія (економіко-
географічна характеристика). К., 1957. 

Література: Географи Київського університету : довід-
ник / Я. Б. Олійник, С. Ю. Бортник, М. Д. Гродзинський та 
ін. К., 2003. 

Я. Б.  Олійник 



 299 

Солошонок Людмила Володимирівна 
(16.02.1955, с. Хрещате Козелецького райо-
ну), кандидат хімічних наук. 

Закінчила у 1977 хімічний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. У Київському універ-
ситеті: 1977–79 старший лаборант кафед-
ри органічної хімії, 1979–88 старший ін-
женер, із 1988 молодший науковий спів- 
робітник проблемної Науково-дослідної 

лабораторії "Аеродисперсні системи" Упродовж 1988–89 мо-
лодший науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії 
"Синтез біологічно активних сполук". Переведена у 1989 до 
спеціального конструкторського бюро з експериментальним 
виробництвом ІЗНХ АН УРСР. 

Кандидатська дисертація (1989). 
Сфера наукової діяльності: хімія гетероциклів, синтез нових 

перспективних для застосування в медичній практиці біологічно 
активних препаратів у ряду конденсованих гетероциклічних 
систем, що містять атоми азоту, кисню й сірки. 

Член профбюро факультету (1978–89). 
Автор 10 наукових праць, одного авторського свідоцтва. 
Архіви: КНУ імені Тараса Шевченка, 1989, спр. 238 – НДЧ. 

 
* * * 

 
Ставровський Олексій Іванович (01.01.1811, Новгород-

ської губернії, нині Новгородської області, РФ – 14(26).11.1882, 
м. Остер, нині Козелецького району), екстраординарний профе-
сор кафедри російської історії та статистики. 

Закінчив у 1836 Головний педагогічний інститут (м. Санкт-
Петербург). Призначений ад'юнктом на кафедру російської істо-
рії та статистики Імператорського університету св. Володимира, 
де у 1836–37 і 1859–66 читав курс російської історії, 1849–50 
римську історію, 1837–66 викладав загальну історію, російську 
історію, статистику та грецьку мову, 1843–44 історію середніх 
віків від хрестових походів до періоду Реформації, історію Фра-
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нцузької революції. Екстраординарний професор (до звільнення 
за вислугою років у 1866). Організував Музей старожитностей 
при Університеті св. Володимира, упродовж 1838–54 завідувач 
музею. Викладав також у Київському інституті шляхетних дів-
чат (1840–52) і Київському кадетському корпусі (1852–57). 

Магістерська дисертація (1842). 
Член Тимчасової комісії для розгляду давніх актів. За її до-

рученням брав участь в археологічних розкопках у Києві: роз-
копки фундаментів церкви св. Ірини на розі вул. Володимирсь-
кої, розкопках у м. Василькові, досліджував церкву св. Василя в 
м. Овручі, описував архіви князя Потьомкіна та бібліотеку Киє-
во-Печерської лаври. Член Копенгагенського королівського то-
вариства північних антикварів (1843), Імператорського російсь-
кого географічного товариства (1852). 

Основні праці: Рассуждение о значении средних веков в от-
ношении к новейшему времени. К., 1841. 

Література: Биографический словарь профессоров й пре-
подавателей Императорского Университета св. Владимира: 
1834–1884 ; за ред. В. С. Іконникова. К., 1884; Алексей Ивано-
вич Ставровский (Некролог) // Киевская старина. 1882. Т. 4; 
Линёва Е. А. Предпосылки и история зарождения отечествен-
ной археологии // Vita Antiqua. 1999. № 1; Шевченко Л. В. Ста-
вровський Олексій Іванович / Історичний факультет Київсько-
го національного університету імені Тараса Шевченка: минуле 
й сьогодення ; за ред. Г. Д. Казьмирчука. К., 2004. 

Л. В.  Шевченко,  О.  Г.  Таран 
 

* * * 
 

Стеченко Дмитро Миколайович 
(10.12.1937, с. Ковпита Чернігівського ра-
йону), доктор економічних наук, профе-
сор, економіко-географ. 

Закінчив у 1966 географічний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. 1966–67 інженер Інсти-
туту геологічних наук АН УРСР. 1967–70 
старший інженер Інституту геофізики АН 
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УРСР, Сектору географії комплексних географічних дослі-
джень. 1971–74 молодший науковий співробітник Сектору 
географії АН УРСР. У Київському державному університеті 
ім. Т. Г. Шевченка: із 1974 старший викладач, із 1979 доцент, із 
1992 професор кафедри економічної і соціальної географії. 
Упродовж 1996–2001 професор кафедри інноваційного менедж-
менту та підприємництва економічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Читав кур-
си: "Основи менеджменту", "Державне регулювання економі-
ки", "Адміністративно-регіональний менеджмент", "Методо-
логія наукових досліджень", "Інноваційні форми регіонального 
розвитку". Фахівець у галузі регіональної економіки і регіональ-
ного управління та інноваційних форм регіонального розвитку. 
Вивчає закономірності функціонування регіональної економіки 
та науково-методичної основи створення інноваційних структур 
просторового розвитку. 

Кандидатська дисертація (1973), докторська (1991). 
Член редакторських колегій: Часопису Хмельницького уні-

верситету управління та права "Університетські наукові запис-
ки"; Вісника Бердянського університету менеджменту і бізнесу 
(науковий економічний журнал). 

Нагороджений медалями: "В пам'ять 1500-річчя Києва", "Ве-
теран праці"; Почесною грамотою Мінвузу УРСР, Почесною 
грамотою МОН України. 

Автор понад 200 наукових праць. 
Основні праці: Розміщення продуктивних сил і регіоналісти-

ка : підручник. К., 2006; Методологія наукових досліджень: під-
ручник. К. (у співавт.); Управління регіональним розвитком : 
навч. посіб. К., 2000; Інноваційні форми регіонального розвит-
ку : навч. посіб. К., 2002; Державне регулювання економіки : 
навч. посіб. 3-є вид. К., 2006; Менеджмент: Словник-довідник : 
навч. посіб. Хмельницький, 2004 (у співавт.). 

Література: Географічному факультету – 75. К., 2008; Гео-
графічний факультет у персоналіях // Я. Б. Олійник, С. Ю. Борт-
ник, М. Д. Гродзинський та ін. К., 2008; Географи Київського 
університету. К., 2003. 

С. І .  Іщук 
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Стогнут Олександр Степанович (26.09.1916, м. Ніжин – 
місце, дата і рік смерті не встановлено), кандидат філологіч-
них наук, доцент. 

Закінчив у 1937 філологічний факультет Ніжинського держа-
вного педагогічного інституту, у якому викладав упродовж 
1950–57. Навчався 1954–55 у річній аспірантурі при Київському 
державному університеті ім. Т. Г. Шевченка. У Київському уні-
верситеті: із 1964 старший викладач кафедри історії російської 
літератури, 1965–66 на кафедрі за погодинною оплатою (водно-
час посідаючи посаду начальника відділу університетів МВССО 
УРСР), 1966–67 доцент кафедри. 

Кандидатська дисертація (1963). 
Нагороджений медаллю "За доблестный труд в период Вели-

кой Отечественной войны". 
Автор статей і матеріалів з історії російської та української 

літератури ХІХ–ХХ ст. 
Основні праці: Ф. И. Панферов. К., 1966, 1969; Ю. Збанац-

кий (литературный портрет). К., 1968, 1970; Русские писатели 
Украины. Литературные портреты (упоряд.). К., 1970; Герой. 
Время. Писатель. Литературно-критические статьи. К., 1973; 
На бистрині сучасності (До 60-річчя з дня народження 
Юрія Збанацького). К., 1973. 

 
* * * 

 
Стрілко Андрій Андрійович 

(16.11.1944, с. Переяслівка Ніжинського 
району – 01.05.2001, м. Київ), кандидат 
історичних наук, доцент. 

Закінчив у 1969 історичний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. У Київському націона-
льному університеті імені Тараса Шевченка 
працював упродовж 1997–2001 доцентом 
кафедри порівняльної політології та регіо-

нознавства Інституту міжнародних відносин. 
Кандидатська дисертація (1973). 
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Досліджував нову й новітню історію Латинської Америки, 
українсько-латиноамериканські зв'язки, міграційні процеси та 
діяльність у регіоні українських релігійних і культурно-
просвітницьких організацій. Викладав всесвітню історію та 
країнознавство держав Латинської Америки. 

Автор понад 70 наукових праць. 
Основні праці: Славянское население в странах Латинской 

Америки. Исторический очерк. К., 1980; Латинська Америка в 
боротьбі. К., 1982. 

Архіви: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 2004, Спр. 
159а-ПВС. 

 
* * * 

 
Субботін Віктор Андрійович 

(01(13).03.1844, м. Прилуки – 17(29)09.1898, 
м. Київ) – український медик-гігієніст, один 
із піонерів гігієнічної науки і викладачів 
гігієни в Україні, доктор медицини, орди- 
нарний професор. 

Навчався в 1-й Київській гімназії, 1861–67 
на медичному факультеті Київського уні-
верситету. Одержав ступінь лікаря. За ко-
шти університету два роки стажувався за 

кордоном, де займався переважно терапією і патологією 
в лабораторіях Петтенкофера і Фойта в Мюнхені та Вюрца 
в Парижі. Із дозволу прусського уряду в лютому і березні 
1871 р. брав участь у військових діях, доглядаючи за поране-
ними в госпіталях і лазаретах в м. Еперне, Реймсі і С.-Кен- 
тені. Повернувшись до університету, його обирають доцен-
том, 1873 екстраординарним, 1880 ординарним професором 
кафедри гігієни, медичної поліції, медичної географії і стати-
стики медичного факультету. 1884–86 декан медичного фа- 
культету. За перебування його на посаді декана було найбільше 
талановитих випускників, чиї імена широковідомі в історії віт-
чизняної та світової медицини: патолог В. Підвисоцький, офта-
льмолог О. Шимановський, дерматовенеролог П. Нікольський. 
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Докторська дисертація (1869). 
Праці В. А. Субботіна, присвячені питанням фізіології, гі-

гієни харчування, комунальної гігієни, епідеміології та орга-
нізації охороні здоров'я, сприяли становленню експеримента-
льної гігієни в державі та викладанню її як самостійної 
навчальної дисципліни. Видав 1882 навчальний посібник для 
студентів "Краткий курс гигиены", а потім три випуски "За-
писок по гигиене", що стали першими посібниками практич-
ного курсу з гігієни. Ним проведено дослідження із фізіології 
праці, санітарної охорони водоймищ від забруднення стічни-
ми водами й цикл робіт із гігієни лікарень. 

Педагогічну та наукову діяльність В. А. Субботін успішно 
поєднував із громадською, був головою комісії, що розробила 
проект організації санітарного нагляду в Києві, сформулював 
нове для того часу завдання запобіжного санітарного нагляду, 
брав активну участь у діяльності Товариства охорони народного 
здоров'я, в науково-популярному журналі "Здоров'я". 

Нагороджений орденами св. Анни і Станіслава II ступеня. 
Основні праці: Einiges über die Wirksamkeit des über Mangan 

sauren Kalis auf Album inkompetent // Chemisch. Centralblatt, 1865, 
№ 38; Употребление пепсина в медицинской практике // Совре-
менная медицина, 1867, Zur Frage über die Anwesenheit der 
Peptone im Blut und Chylusserum // Zeitschr. f. rat. Medicin, 1868, 
т. XXX); Bert rage zur Physiologie des Fettgewebes // Zeitschr. fur 
Biologie, 1870, т. VI; Mitteilung über der Einfluss d. Nahrung auf 
den Hämoglobingehalt des Blutes // Zeirschr. für Biologie, 1970, 
т. VII; Über die physiologische Bedeutung des Alkohol für den 
tierisch. Organismus // ib., 1870. Т. VII; Канализация и очищение 
городов // Сборник сочинений по судебной медицине, 1875. Т. 1; 
О дезинфекции кож животных, павших от чумы // Там же, 1878, 
Т. 3; Значение марганцевокислого кали как дезинфицирующего 
средства // Здоровье. 1878. № 101 и 102; Порча воды в прудах 
и реках свеклосахарными заводами Киевской губ. // Сборник 
сочинений по судебной медицине, 1881. Т. 1; Объективные 
признаки плохих санитарных условий // Научно-Санитарные 
Новости, 1884. № 1–2; Самоочищение речной воды // Русская 
Медицина, 1884. № 6. 
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Література: Габович Р. Д. и Никбeрг И. И. В. А. Субботин – 
организатор и руководитель первой кафедры гигиены на Украи-
не (К столетию организации кафедры) // Гигиена и санитария, 
1971, № 12; Никбeрг И. И. К истории организации первых ка-
федр гигиены в России, Врач, дело. 1956. № 6; Орлов В. Д. Три-
дцатилетие лаборатории гигиены Университета св. Владимира 
(1875–1905). К., 1906; Макаренко І. М., Полякова І. М. Біографі-
чний довідник завідувачів кафедр і проф. НМУ ім. О. О. Бого-
мольця (1841–2001). К., 2001; Медицина в Україні : біобібліо-
графічний словник. К., 2005. Вип. 2. 

І .  М.  Забіяка 
 

* * * 
 

Супруненко Параска Олександрівна 
(24.10.1927, с. Тертишники Носівського ра-
йону – 02.01.2001 м. Київ), кандидат фізико-
математичних наук, доцент, фізик. 

Навчалася 1944–46 у Київському техні-
кумі залізничного транспорту. Закінчила у 
1952 фізичний факультет, 1956 аспіран- 
туру Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. У Київському універси-
теті впродовж 1953–95 на кафедрі рентге-

нометалофізики (тепер кафедра фізики металів) обіймала поса-
ди: 1953–62 асистента, 1962–65 старшого викладача, 1965–95 
доцента кафедри фізики металів. Присуджено звання доцента 
(1969). Читала лекції із фізичного матеріалознавства, рентге-
нотехніки, рентгенографії матеріалів і загальної фізики. Три-
валий час була вченим і заступником завідувача кафедри фі-
зики металів із наукової роботи. 

Основні наукові інтереси: дослідження кореляцій між 
магнітними властивостями й особливостями атомної струк-
тури інтерметалічних сполук, металевих сплавів і металіч-
них розплавів. 

Нагороджена двома медалями. 
Автор близько 120 наукових публікацій. 
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Суярко Владислав Олексійович 
(07.01.1931, смт Вертіївка Ніжинського ра-
йону – 12.12.2009, м. Київ), кандидат філо-
софських наук, доцент. 

Закінчив у 1954 юридичний факультет, 
у 1966 аспірантуру філософського факуль-
тету Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. У 1972 в Інституті під-
вищення кваліфікації викладач суспільних 

наук при Московському державному університеті. Упродовж 
1973–2009 доцент кафедри релігієзнавства університету. Ви-
кладав нормативні курси: "Релігієзнавство", "Історія релігії", 
спеціальні курси: "Методика викладання релігієзнавства", 
"Історія української греко-католицької церкви", "Модернізм у 
сучасному католицизмі". 

Кандидатська дисертація (1968). 
Сфера наукових інтересів: сучасна секуляризація, налаго-

дження суспільного діалогу з відроджуваною сакральною куль-
турою, гуманітарна місія релігієзнавства. 1962–91 випустив 
30 номерів міжвузівського наукового збірника "Питання атеїз-
му" ("Проблеми релігії і атеїзму"). 

Член редакційних колегій газети "Київський університет" 
і міжнародного збірника "Человек и общество: на рубеже 
тысячелетий" (Воронеж, Росія). Член Чернігівського земляц-
тва в м. Києві. 

Ветеран праці, ветеран Другої світової війни, ветеран Київсь-
кого університету. Відповідальний секретар Ради ветеранів вій-
ни КНУ ім. Тараса Шевченка. Голова Київського міського відді-
лення Української Асоціації релігієзнавців. 

Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня, медалями 
"Захиснику Вітчизни", "Партизан України" та ювілейними ме-
далями; Почесними грамотами Мінвузу УРСР, ректора Київсь-
кого університету.  

Автор близько 100 наукових праць. 
Основні праці: Глибока криза віри. К., 1966; Біблія і сучасний 

клерикалізм. К., 1985; Атеизм и религия в современой борьбе 
идей. К. 1985, Миротворчий діалог. К., 1989; Церква і націона-
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льне відродження. К., 1993 (у співавт.); Релігієзнавчий словник. 
К., 1986 (у співавт.); Спогади ветеранів-фронтовиків. К., 2001 
(співавт. і упоряд.). 

 
* * * 

 
Суярко Олексій (Леонід) Олексійович 

(21.12.1921, с. Веркіївка (Вертіївка), нині 
Ніжинського району – 13.07.1996, м. Київ, 
похований на Байковому кладовищі), доктор 
історичних наук, професор. 

Навчався з 1939 в Українському комуніс-
тичному інституті журналістики, не завер-
шив навчання. Закінчив у 1949 факультет 
міжнародних відносин, 1952 аспірантуру 

кафедри історії міжнародних відносин і зовнішньої політики 
СРСР Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. 
Працював упродовж 1939–40 літературним працівником Чер-
нігівської обласної газети "Молодий комунар", 1941–42 літе-
ратурним працівником Красноярської районної газети Сара-
товської області, 1942–44 літературним працівником, редак- 
тором "Останніх новин" Українського радіо м. Саратов – м. Хар- 
ків, 1944 завідувачем відділу редакційної газети "Колгоспник 
України", м. Київ, 1944–45 літературним консультантом журна-
лу "Дніпро", 1946–48 літературним працівником-референтом 
журналу "Сучасне і майбутнє", 1949–52 завідувачем міжнарод-
ним відділом редакційної газети "Радянська Україна". У Київсь-
кому державному університеті ім. Т. Г. Шевченка: 1952–55 стар- 
ший викладач, із 1955 доцент, із 1969 професор, 1970–72 заві-
дувач кафедри історії журналістики, 1964–69 заступник декана 
факультету журналістики, 1959, 1962 в. о. декана факультету 
журналістики. Читав нормативні та спеціальні курси: історія 
друку. У 1972–96 професор КІНГ ім. Д. С. Коротченка (тепер 
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана). 

Кандидатська дисертація (1954), докторська (1969). 
Наукові інтереси: історія партійно-радянської преси. 
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Був членом комісії з інформації Комітету ЮНЕСКО при 
Раді міністрів УРСР, членом республіканського правління 
Агентства преси новин. 

Нагороджений медаллю "Партизан Вітчизняної війни" ІІ сту-
пеня. Ветеран Другої світової війни. 

Автор понад 200 наукових публікацій. 
Основні праці: Зародження робітничої преси в Росії. К., 1959; 

Журналист должен учиться. К., 1961; Досвітні вогні. Зароджен-
ня робітничої преси на Україні. К., 1968; На дипломатичному 
терені. К., 1973; Історія української дожовтневої журналістики. 
К., 1983 (у співавт.) 

Література: Мельничук А. Згадаймо вчителя / Незабутні 
// Демократична Україна. 1997, 16 січня; Ющенко О. З днів 
юності до старості // Молодь України. 2002, 12 листопада; Валь-
ко Іван. Леонідові Суярку виповнилося б сьогодні 80 // Хреща-
тик. 2001, 21 грудня; Стеценко П. Шляхами творчості / Вітаємо 
ювіляра // Радянський економіст. 1981, 23 грудня; Колектив ка-
федри політичної історії, група учнів Л. О. Суярка. Пам'яті 
Л. О. Суярка // Економіст. 1996. (Газета Київського державного 
економічного університету); Цюпа І. Від юнкора – до професора 
// Демократична Україна. 2001, 21 грудня. 

Архіви: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1972, спр. 65-ПВС. 
І .  М.  Забіяка 

 
* * * 

 
Танчер Володимир Карлович 

(07.04.1915, м. Бахмач – 02.07.1998, 
м. Київ), доктор філософських наук, про-
фесор. Заслужений діяч науки і техніки 
УРСР (1984). 

1948 закінчив історичний факультет Ки-
ївського педагогічного інституту, у 1949 
філософський факультет Київського держа-
вного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 
Київському університеті: упродовж 1949–54 

асистент і доцент кафедри діалектичного та історичного матері-
алізму; 1953–55 заступник декана філософського факультету; 



 309 

1955–58 заступник декана історико-філософського факультету. 
У 1959 заснував кафедру історії і теорії атеїзму, де був завідува-
чем і професором. За сумісництвом працював 1950–53 старшим 
викладачем у Київській вищій партійній школі, 1972–86 профе-
сором в Інституті підвищення кваліфікації викладачем суспіль-
них наук при Київському університеті. 

Кандидатська дисертація (1953), докторська (1963). 
Сфера наукових інтересів: соціальна філософія та історія 

і теорія релігії і атеїзму. Розробив оригінальну концепцію і 
програму курсу наукового атеїзму, як марксистського розумін-
ня релігієзнавства. Висунув концепцію періодизації протестан-
тизму на ранній і пізній, розробив періодизацію історії русько-
го православ'я, класифікацію неорелігій, історії і сучасності 
українського православ'я. 

Ветеран Другої світової війни. 
Нагороджений орденом "Знак пошани", медалями, Почесною 

грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1977). 
Автор понад 370 наукових і навчально-методичних праць. 
Основні праці: Основи наукового атеїзму : підручник. К., 

1968, 1974; Основи наукового атеїзму : підручник. К., 1975; 
Проблеми теорії наукового атеїзму. К., 1986; Релігієзнавство : 
підручник. К., 1977 (у співавт.). 

Архіви: Архів КНУ ім. Тараса Шевченка, 1989 р., спр.105. 
Г.  Ю. Смирнова 

 

* * * 
 

Тарануха Юрій Григорович 
(06.05.1951, смт Варва), кандидат фізико-
математичних наук. Оптик, астроном. 

Закінчив у 1974 фізичний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю "оптичні 
прилади та спектроскопія". У Київському 
університеті з 1976 обіймав посади: інжене-
ра, молодшого наукового співробітника, нау-
кового співробітника, провідного інженера 

відділу малих тіл Сонячної системи Астрономічної обсерваторії. 
Кандидатська дисертація (2008). 
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Основний напрям наукових досліджень: вивчення фізичних і 
кінематичних характеристик метеорів за телевізійними спосте-
реженнями. Спільно з іншими співробітниками відділу бере 
участь у налагодженні телевізійних спостережень метеорних 
явищ та обробці їхніх результатів. 

Багаторічний голова профбюро Астрономічної обсерваторії 
КНУ імені Тараса Шевченка, член профкому університету. Член 
Чернігівського земляцтва в м. Києві. 

Автор 43 наукових праць. 
Основні праці: Визначення фотометричних мас метеороїдів 

за оптичними спостереженнями // Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса 
Шевченка. "Астрономія". 2003. № 39–40. (у співавт.). Results 
of processing of Leonids–2002 meteor storm TV observations in 
Kyiv. – Advances in Space Research, Vol. 39, Iss. 4, 2007 (у спі-
вавт.). A prompt method of calculating photometric masses of 
meteoroids from optical observations // Earth, Moon and Planets vol. 
17. Perseid meteor stream 1991–1993 from TV observation in Kiev 
// Earth, Moon and Planets. 1995. vol. 68 (у співавт.). Identification 
of Radiants of Low-Light-Level Meteors from Double Station TV 
Observations During Autumn Equinox of 2001 and 2003 
// IAU XXVIII General Assembly, 20–31 August 2012, Beijing, 
China, Abstract Book, No 5963 (у співавт.). 

І .  В.  Лук'яник 
 

* * * 
 

Тарасенко Василь Якимович  
(18.04.1907, с. В'юнищі, нині Сосницького 
району – 22.03.2001, м. Київ, похований на 
Байковому кладовищі), доктор історичних 
наук, професор. Надзвичайний і Повноваж-
ний посланник ІІ класу. 

1939 закінчив історичний факультет Ки-
ївського державного педагогічного інститу-
ту. Упродовж 1929–41 викладав у педагогі-
чних вишах Новомосковська, Сталінабада 

(нині – Душанбе), Гуляйполя. У 1943 директор Запорізького 
педагогічного інституту. 
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Протягом 1944–45 на посаді помічника заступника Голови 
Ради Міністрів і заступника міністра закордонних справ УРСР; 
1945–50 на дипломатичній роботі за кордоном. Керівник пред-
ставництва УРСР на Лондонській конференції Адміністрації 
допомоги і відбудови Об'єднаних Націй, учасник Підготовчої та 
І-ї сесій Генеральної Асамблеї ООН; член делегації УРСР на 
Паризькій мирній конференції 1946; радник посольства СРСР 
у США (1946–47). Із 1950 старший викладач, доцент (із 1951), 
професор (з 1960) і завідувач (із 1975) кафедри нової історії 
та міжнародних відносин Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. Підготував 10 кандидатів історичних наук. 

Кандидатська дисертація (1950), докторська (1959). 
Напрям наукових досліджень: історія США, міжнародні 

відносини. 
Відповідальний редактор (із 1965) міжвідомчого наукового 

збірника "Проблеми нової та новітньої історії". 
Учасник Другої світової війни, мав бойові нагороди. Почесна 

грамота Президії Верховної Ради УРСР. Персональний пенсіонер. 
Автор понад 80 наукових праць. 
Основні праці: Атомная проблема во внешней политике 

США. К., 1958; Борьба делегации СССР в атомной комиссии 
ООН за запрещение атомного оружия и учреждения междуна-
родного контроля над атомной энергией (1946–1949). К., 1950; 
Очерки по новейшей истории Венгрии. К., 1972; В останні хви-
лини перед голосуванням. Біля витоків створення держави Ізра-
їль // Політика і час. 1997. № 1, 5–6. 

Література: Українська дипломатична енциклопедія. К., 2004. 
Т. 2; Дука М. В. Тарасенко Василь Якимович / Історичний факуль-
тет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 
минуле й сьогодення ; за ред. Г. Д. Казьмирчука. К., 2004. 

Архів: Архів КНУТШ. 1986. Спр. 84-пвс; Архів Ради ветера-
нів КНУТШ. Анкета учасника Другої світової війни Тарасенка 
Василя Якимовича. 

М. В.  Дука,  О. Г.  Таран  
 

* * * 
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Тимошик Микола Степанович 
(18.01.1956, с. Данина Ніжинського райо-
ну), доктор філологічних наук, професор, 
академік АН ВО України. 

Закінчив у 1973 факультет журналіс- 
тики Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. Працював власним 
кореспондентом, завідувачем відділу, голо-
вним редактором у чернівецькій газеті "Ра-

дянська Буковина", "Молодий буковинець", Держкомвидаві 
України, завідувачем редакцією, упродовж 1990–99 головним 
редактором видавництва "Либідь" при Київському університеті, 
із 1998 директором науково-видавничого центру "Наша культу-
ра і наука". У Київському національному університеті імені Та-
раса Шевченка: із 1992 доцент, із 1999 професор, із 2002 завіду-
вач кафедри видавничої справи та редагування, професор 
Інституту журналістики, Інституту філології, із 2012 – завідувач 
кафедри видавничої справи та мережевих видань Київського 
національного університету культури та мистецтв. Викладає 
нормативні курси: "Вступ до спеціальності", "Основи видавни-
чої справи", "Основи редагування", "Історія видавничої справи", 
"Теорія та історія видавничої справи і редагування", "Майстер-
клас із книжкових видань". 

Кандидатська дисертація (1991), докторська (1997). 
Досліджує теорію і практику видавничих справ і редагу-

вання, авторське право, історію видавничої справи, історію 
Чернігівщини. 

Ініціатор і виконавець канадсько-українського видавничого 
проекту "Запізніле вороття" (видано 20 т. праць І. Огієнка з ка-
надських архівів). 

Член Комітету зі щорічної премії Президента України "Укра-
їнська книжка року", член Експертної ради з книговидання 
"Українська книга" Держкомтелерадіо України, експерт Всеук-
раїнського рейтингу "Книга року", заступник голови Навчально-
методичної комісії з журналістики при МОН України. Ведучий 
авторських програм Національного радіо: "Божа іскра Івана Огі-
єнка", (1996–97), "На перехрестях долі" (1998–99), "Сторінками 
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історії" (2002–03), "Запізніле вороття" (2003). На запрошення 
наукових, навчальних та освітніх закладів виступав з лекціями і 
науковими повідомленнями у Великій Британії, Бельгії, Ізраїлі, 
Іспанії, Італії, Канаді, Китаї, Німеччині, Польщі, Румунії, Сербії, 
Словаччині, США, Франції, Швейцарії та Швеції. Член Націо-
нальної спілки журналістів України та Національної спілки 
письменників України, голова Фундації імені митрополита Іла-
ріона (Огієнка). Член Чернігівського земляцтва в м. Києві. Бере 
активну участь в офіційних заходах земляцтва. 

Почесний професор Кам'янець-Подільського національного 
університету ім. І. Огієнка. Лауреат Всеукраїнських премій імені 
Івана Огієнка, Івана Франка, Софії Русової, Паїсія Величковсь-
кого, Якова Гальчевського, Міжнародної премії родини Воско-
бійників (США). Голова Фундації імені митрополита Іларіона 
(Огієнка). Засновник і директор науково-видавничого центру 
"Наша культура і наука". 

Нагороджений: орденами святого Рівноапостольного князя 
Володимира та святих Кирила і Мефодія УКЦ КП; медаллю Пе-
тра Могили (МОН України). 

Автор понад 400 наукових публікацій, у тому числі дев'яти 
монографій, одного підручника, шести навчальних посібників, 
14 брошур. Упорядник, автор передмов, коментарів і видавець 
близько 40 наукових і науково-популярних книг із різних галу-
зей українознавства. 

Основні праці: "Голгофа Івана Огієнка" (1997), "Її величність – 
книга" (1999), "Лишусь навіки з чужиною..." (2000), "Історія 
видавничої справи" (2003, 2007), "Видавнича справа та редагу-
вання" (2004), "Видавничий бізнес" (2005), "Книга для автора, 
редактора, видавця" (2005, 2006, 2010), "Дмитро Степовик. 
Життя і наукова діяльність" (2008), "Історія одного журналіст-
ського курсу" (2008), "Українська молодіжна преса" (2010), "Як 
редагувати книжкові та газетно-журнальні видання" (2012); 
"Українська книга і преса в Італії" (2015), "Українець я є, і ніщо 
українське не сміє бути мені чужим..." (2015), "Українська кни-
га: історична місія і реальність" (2016); Село : у 2-х т. К., 2017. 

Література: Микола Тимошик: Наукові праці, журналісти-
ка, публіцистика : біобібліографічний покажчик. 1978–2003. К., 
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2003; Хто є хто в українському мас-медіа. К., 1999; Хто є хто у 
видавничій і бібліотечній справі. К., 1999; Змієнко-Сенишин Г. 
Пересаджені квіти України. К., 2001; Науково-дослідний центр 
періодики (1993–2003) : у 2-х кн. Львів, 2003. Т. 2. Постаті. Біб-
ліографічний покажчик; Хто є хто в Україні. Політики, парла-
ментарі, громадські діячі, урядовці, судді, підприємці, військові, 
релігійні діячі, науковці та освітяни, журналісти, суспільство-
знавці. К., 2006; Собори наших душ: 10 років Чернігівському 
земляцтву. К., 2006; Письменники України : бібліографічний 
довідник. К., 2006; Наукова школа професор Миколи Тимошика 
// Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Журналістика. 2003. Вип. 11; Степо-
вик Д. Талант, спрямований до України. Миколі Тимошику – 50 
// Наукові записки Інституту журналістики. 2006. Т. 25. 

І .  М.  Забіяка  
 

* * * 
 

Тимченко Євген Костянтинович 
(27.10.1866, м. Полтава – 22.05.1948, 
м. Київ), професор. Академік УАН, член-
кореспондент АН СРСР (1929). 

Навчався 1889–90 у Петербурзькому 
університеті (вільний слухач). Закінчив у 
1910 Імператорський університет св. Во-
лодимира. Упродовж 1891–93 працював у 
державних установах м. Києва і м. Черні-
гова (службовець київської удільної кон- 

тори, Чернігівської земської управи), у редакції журналу "Ки- 
евская старина" (опрацьовував матеріали для українсько-
російського словника), бібліотеці Київського університету, із 
1910 викладав у навчальних закладах Варшави (приват-доцент, 
доцент Варшавського університету, із 1915 професор Варшав-
ського університету). У Київському університеті впродовж 
1918–32 обіймав посаду професора. Із 1944 старший науковий 
співробітник Інституту мовознавства АН УРСР. Брав активну 
участь у підготовці "Словаря української мови" за редакцією 
Б. Грінченка (1907–09). 
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Магістерська дисертація (Варшава, 1913). 
Займався питаннями граматики української мови, діалек-

тології. Був найтиповішим представником архаїзаторсько-
етнографічної школи, що орієнтувалася на самобутність роз-
витку мови в дусі відповідно пересіяних діалектних записів, а 
в історії мови – молодограматиком. Перекладав українською 
мовою карело-фінські й естонські епоси. Залишив значну ру-
кописну спадщину. 

Один з організаторів Української академії наук (1918), ака-
демік Української академії наук (1919), керівник Постійної ко-
місії з підготовки історичного словника української мови. 

Член київської "Старої Громади" 1918–32. Дійсний член На-
укового товариства ім. Шевченка. 

У 1932 зазнав урядових переслідувань, із 1939 на засланні у 
Красноярському краї. У 1943 повернувся до м. Києва. 

Основні праці: монографії – Причинки до української діалек-
тології. К., 1908, Льокатив в українській мові. К., 1925, Номіна-
тив і датив в українській мові. К., 1925, Вокатив і інструменталь 
в українській мові (К., 1926), Акузатив в українській мові. К., 
1928. Словники – Русско-малороссийский словар : у 2-х т. 
К., 1897–1899; Історичний словник українського язика. Х. ; К., 
1930–1932 Т. 1–2; перевидано 1985; Матеріали до словника пи-
семної та книжної української мови XV–XVIII ст. : у 2 кн. К., 
2002. Підручники – Українська граматика. К., 1907; 2-е вид. 
1918; Курс історії українського язика. Вступ і фонетика. К., 
1927, 2-е вид. 1930. 

Література: Життєпис проф. Є. К. Тимченка // Записки Іс-
торико-філологічного відділу УАН. К., 1919. Кн. 1; Кримсь-
кий А. Оцінка наукових праць Є. К. Тимченка // Там само; Була-
ховський Л. А. Євген Костянтинович Тимченко // Мовознавство. 
1948. Т. 6; Булахов М. Г. Тимченко Евгений Константинович 
// Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды. Библиог-
рафический словар. Минск, 1978 Т. 3; Жовтобрюх М. А. 
Є. К. Тимченко як дослідник української мови // УМЛШ. 1966. 
№ 16; Кровицька О. В. Лексикографічна спадщина Є. Тимченка 
// Українська мова. 2007. № 1; Євген Тимченко – вчений і гро-
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мадський діяч; Наукова спадщина Є. Тимченка як джерело мо-
вознавчих досліджень [Добірки статей] // Українська історична 
та діалектна лексика. Львів, 1996. Вип. 3. 

І .  М.  Забіяка,  Л.  В.  Іваницька 
 

* * * 
 

Тітова Світлана Вікторівна (08.09.1965, 
смт Десна Козелецького району), кандидат 
географічних наук, доцент, картограф. 

Закінчила у 1988 кафедру геодезії та кар-
тографії географічного факультету Київ- 
ського державного університету ім. Т. Г. Шев- 
ченка, у 1995 заочно аспірантуру Відділення 
географії Інституту геофізики ім. С. І. Суб-
ботіна. Від 1989 інженер, науковий співро-

бітник Відділення географії Інституту геофізики ім. С. І. Суб- 
ботіна (нині Інститут географії НАН України). У Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка працює 
на викладацькій роботі з 1999: доцент кафедри геодезії та 
картографії. Викладає курси: "Картографічне креслення та 
комп'ютерна графіка", "Картографічний метод дослідження", 
"Загальногеографічні карти". 

Кандидатська дисертація (2003). 
Проводить наукові дослідження в тематичному та атласному 

картографуванні, зокрема в напрямі картографічного забезпе-
чення радіоекологічного моніторингу. 

Автор 30 наукових праць. 
Література: Географи Київського університету : довідник 

/ Я. Б. Олійник, С. Ю. Бортник, М. Д. Гродзинський та ін. К., 
2003; Персоналії // Картографія та вища школа : збірник науко-
вих праць. К., 2005. Вип. 10. 

А. М. Молочко 
 

* * * 
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Тканко Олександр Васильович 
(23.12.1916, с. Макіївка, нині Варвинського 
району – 18.04.2006, м. Черкаси), кандидат 
історичних наук, професор. Герой Радянсь-
кого Союзу (1944). Заслужений працівник 
вищої школи УРСР. 

Закінчив у 1935 історико-географічний 
факультет Ніжинського інституту соціаль-
ного виховання, 1938 історичний факультет 

Київського педагогічного інституту. Учитель і директор педаго-
гічного училища на Волині. У 1945–53 директор учительських 
інститутів у Чернівцях, Конотопі. У Київському державному 
університеті ім. Т. Г. Шевченка працював упродовж 1961–62 
доцентом кафедри марксизму-ленінізму. У 1953–79 ректор 
Черкаського педагогічного інституту. 

Кандидатська дисертація (1949). 
Досліджував історію партизанського руху Закарпатської 

України в період Другої світової війни, історію м. Черкас. 
Учасник Другої світової війни. Генерал-майор у відставці. 

Кавалер шести орденів Леніна, ордена Жовтневої революції, 
двох орденів Червоного Прапора, ордена Богдана Хмельницько-
го I ступеня, ордена Вітчизняної війни I ступеня, нагороджений 
Чехословацьким бойовим хрестом I ступеня, трьома медалями. 

Література: Українська радянська енциклопедія. К., 1984. 
Т. 11 ; Герої – освітяни і науковці України. К., 2005. 

О. Г.  Таран  
 

* * * 
 

Томачинська Людмила Іванівна 
(14.11.1949, м. Чернігів), кандидат біологі-
чних наук. 

Закінчила у 1980 кафедру біохімії біо-
логічного факультету, у 1985 аспірантуру 
кафедри біохімії Київського державного 
університету ім. Т. Г. Шевченка. У Київ-
ському університеті працює з 1974 на кафед-

рі біохімії, із 1985 старшим науковим співробітником. Проводи-
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ла науково-експериментальні дослідження з вивчення особливо-
стей функціонування регуляторних систем у радіочутливих іму-
нокомпетентних клітинах. Вивчає біохімічні механізми розвитку 
виразкової хвороби шлунку. Досліджує процеси перекисного 
окислення ліпідів, стан систем антиоксидантного захисту та 
стан біологічних мембран на різних моделях виразки у слизовій 
оболонці та парієтальних клітинах. 

Кандидатська дисертація (1985). 
Результати основних наукових досліджень представлені на 

конференціях і з'їздах, у тому числі міжнародних, упроваджені в 
дослідницьку й навчальну роботу кафедри біохімії. 

Автор понад 50 наукових публікацій. 
Основні праці: Пострадиационные нарушения взаимодейс-

твия цАМФ-зависимых протеинкиназ из лимфоцитов селезе-
нки крыс с циклическим аденозинмонофосфатом // Доповіді 
НАН України. 1997. № 1 (у співавт.) Процеси пероксидації 
ліпідів у ядерній фракції слизової шлунка за умов виразки 
// Вісн. Київ. ун-ту. 2006. Серія: Проблеми регуляції фізіоло-
гічних функцій (у співавт.). 

Л. І .  Томачинська 
 

* * * 
 

Троїцький Іван Віссаріонович 
(23.05.1856, Чернігівщина – 17.03.1923, 
м. Катеринослав, нині Дніпро), доктор 
медицини, професор. 

Працював земським лікарем у Чернігів-
ській губернії. Приват-доцент (1884–1903) 
Імператорського університету св. Володи-
мира, професор Харківського університету 
(1909–19) і Катеринославського медичного 
інституту (1920–23). 

За дисертацію "Материалы к учению об эпидемическом 
перипаротите" (1883), захищену в Санкт-Петербурзі, отри-
мав звання доктора медицини. 
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Ініціатор створення Товариства дитячих лікарів у м. Києві 
(1900) і м. Харкові (1912), заснував у м. Харкові відділу Союзу 
боротьби з дитячою смертністю (1906), скликання Міжнародно-
го з'їзду педіатрів (1912). Обґрунтовував залежність стану здо-
ров'я і структури захворювань дитини від комплексу факторів, 
що діють на різних етапах розвитку, починаючи з внутрішньо-
утробного періоду, зовнішнього середовища, умов харчування 
і виховання. Висунув питання про організацію дитячих стаціо-
нарів, відповідної клінічної підготовки медичних кадрів. Учас-
ник медичних з'їздів у Римі, Мадриді, Лісабоні. 

Видав перший в Україні підручник із педіатрії (1889). 
Автор понад 43 наукових праць із питань фармакології дитя-

чого віку, антенатальної профілактики, гігієни дітей, етіології 
дитячих інфекційних недуг. 

Основні праці: Вчення про дитячі хвороби. К., 1908; Гігієна 
дитячого віку. Х., 1912 та ін. 

Література: Макаренко І. М., Полякова І. М. Біографічний 
довідник завідувачів кафедр та професорів НМУ ім. О. О. Бого-
мольця (1841–2001). К., 2001; Медицина в Україні. Біобібліо-
графічний словник. К., 2005. Вип. 2. 

Р. О.  Марценюк 
 

* * * 
 

Усатенко Галина Олегівна 
(11.04.1968, м. Київ), кандидат філологіч-
них наук, доцент. 

Закінчила у 1990 філологічний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. У Київському націона-
льному університеті імені Тараса Шевченка: 
1995–2006 викладач давньої української 
літератури, із 2006 на посаді доцента кафед-

ри історії української літератури та шевченкознавства. 
Кандидатська дисертація (1994). 
Досліджує історію давньої української літератури, компарти-

вістику, імагологію. 
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Автор 13 наукових статей. 
Основні праці: Культ святих як засіб формування нового сві-

тогляду // Християнські свята та святі у духовному житті украї-
нців на зламі тисячоліть ; за ред. Вол. Мокрого. Краків, 2001; 
Полемічне у книжній українській літературі // Медієвістика. 
Одеса, 2000. В. 2; Українська література. Тести. 5–12 класи : 
посібник (у співавт.). К., 2006; Українська література XVI–
XVIІ ст. як етап національного самоусвідомлення (українська 
імагологія) // Вісн. Київ. славіст. ун-ту. К., 2008. № 37. 

Мати – Усатенко Тамара Пилипівна – родом із смт Понор-
ниця Коропського району. 

 
* * * 

 
Усатенко Тамара Пилипівна 

(4.07.1939, смт Понорниця, Коропського 
району), кандидат філологічних наук, док-
тор педагогічних наук, старший науковий 
співробітник. 

Закінчила Житомирський державний пе-
дагогічний інститут імені Івана Франка за 
спеціальністю українська мова, література 
та німецька мова (з відзнакою) (1961), аспі-
рантуру на кафедрі мовознавства (укра- 

їнська мова) Київського державного педагогічної інституту 
імені М. Горького (нині – Київський національний універси-
тет імені М. Драгоманова) (1965). 

Працювала учителем української мови, літератури та німець-
кої мови у школі-інтернаті смт Довбиш, Баранівського району, 
Житомирської області (1961–62); старшим редактором редакції 
"Українська мова" видавництва "Радянська школа" (тепер – 
Державне спеціалізоване видавництво "Освіта") (1965–92); 
завідувачкою Центром навчально-методичного програмуван-
ня (з 1996 – Відділення національної освіти) Інституту укра- 
їнознавства Київського державного університету імені Т. Г. Шев- 
ченка (1992–2000); завідувачем відділення Національної освіти 
(2000–02), старшим науковим співробітником відділу освіти 
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(2002–04) Науково-дослідного Інституту українознавства 
МОН України; старшим науковим співробітником відділу про-
блем виховання у професійно-технічних закладах Інституту пе-
дагогіки і психології професійної освіти НАПН України (з 2008 
відділу педагогічних систем у педагогічній освіті Інституту пе-
дагогічної освіти і освіти дорослих АПН України) (2004–15). 

Кандидатська дисертація (1971), докторська (2007), стар-
ший науковий співробітник зі спеціальності загальна педаго-
гіка та історія педагогіки (2011). 

Автор і співавтор концепцій, стандартів, програм з украї-
нознавства, валеології для довкілля, загальноосвітніх шкіл, 
професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчаль-
них закладів, проектів "Школа-родина", "Валеологія"; участь 
на національному радіо у програмах "Педагогічні роздуми", 
"Світ розмаїтий". Член президії товариства "Знання" Шевчен-
ківського району м. Києва; спеціалізованих вчених рад, наці-
ональної експертної комісії України з питань захисту суспі-
льної моралі. Здійснювала наукове керівництво дисертаціями, 
дипломними роботами, проектами, науково-дослідними те-
мами. Опонувала, рецензувала дисертації на здобуття науко-
вого ступеня доктора, кандидата педагогічних наук. Член Че-
рнігівського земляцтва в м. Києві. 

Нагороджена медалями "Ветеран праці" (1998), "Григорій 
Сковорода" НАПН України (2014), із нагоди 100-річчя Тара-
са Шевченка Київського університету імені Тараса Шевченка 
(1994); відзнаками "Відмінник народної освіти" Міністерства 
освіти УРСР (1987), "К. Д. Ушинський" НАПН України (2009); 
Почесними грамотами Міністерства народної освіти Українсь-
кої РСР (1990), Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України (2008), Головного управління освіти і науки Ки-
ївської міської державної адміністрації (1990), Української все-
світньої координаційної ради (2006); Подякою Київського місь-
кого голови (2003). 

Автор понад 200 праць, із них: дві монографії, одного посіб-
ника, одного збірника. 

Основні праці: Українська національна школа. Минуле і май-
бутнє : українознавчий вимір. К., 2003; Концептосфера педаго-
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гічної аксіології: матеріали філософсько-методологічного семі-
нару "Аксологічна концептосфера педагогічної освіти"/ авт. ідеї 
та упоряд. Т. П. Усатенко. Ніжин, 2010; Епістемологія україно-
знавства: педагогічний концепт : монографія. Кіровоград, 2014; 
Філософія родинності – основа української національної школи 
// Рідна школа. Нью-Йорк 1995 Червень. ХХХІ. Ч. 2 (111). 

Література: Усатенко Тамара Пилипівна. Біобліографічний 
покажчик. К., 2013; Михайленко Валентина. Усатенко Тама-
ра Пилипівна // Коропщина в іменах : біографічний довідник. 
Мена, 2015; Устименко В. Усатенко Тамара Пилипівна // Бать-
ківський поріг. К., 2002; Коноваленко Ольга. Дочка предковіч-
ної Сіверщини. Як стати провідником інтелектуальної енерге-
тики // Освіта. 2004. № 31. 7–14 липня; Про наших земляків 
замовляю слово // Коропщина. 2008. 29 лютого; Берегиня украї-
нської мови, українознавства // Освіта України. 2009. № 49–50. 
3 липня; Українознавча наукова стежина Тамари Усатенко 
// Педагогічна газета. 2009. 7 липня; Бібліографічний покаж-
чик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України 2008–2013 рр. Чернівці, 2013; Новітнє 
українознавство : бібліографія (1989–2015). К., 2015. 

 

І .  М.  Забіяка,  Г.  О.  Усатенко 
 

* * * 
 

Федірко Іван Павлович (13.03.1949, 
с. Бережівка Ічнянського району), канди-
дат філософських наук, доцент. 

Закінчив у 1976 філософський факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. У Київському універси-
теті з 1976: старший інженер, із 1979 аспі-
рант, із 1982 асистент, із 1991 доцент кафе-
дри політології. Читає курси: "Політологія", 

"Політична соціалізація", "Політична культура". Був ученим 
секретарем вченої ради філософського факультету. Підготував 
чотирьох кандидатів політичних наук. 
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Член Ради Товариства української мови ім. Тараса Шевченка 
в університеті. Член навчально-методичної комісії філософсько-
го факультету. 

Сфера наукових інтересів: теорія політики, політична свідо-
мість і культура, політична соціалізація. 

Нагороджений медаллю "За трудову відзнаку". 
Автор і співавтор понад 90 наукових і навчально-методичних 

праць, у тому числі сім підручників і навчальних посібників. 
Основні праці: Основи політології. К., 1995; Політологія: 

історія та методологія. К., 2000; Політологія. К., 2004; Політоло-
гія : навч.-метод. комплекс. К., 2005. 

Література: Філософський факультет (документи та матері-
али) ; за ред. А. Є. Конверського. К., 2004. 

 
* * * 

 
Фурдуй Марія Іванівна (13.12.1935, 

с. Савинці Срібнянського району), кандидат 
філологічних наук, доцент. 

Закінчила у 1953 Одеське педагогіч- 
не училище, 1958 філологічний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. Працювала впродовж 
1958–69 учителем середньої школи, дирек-
тором школи робітничої молоді у смт Сейм-
чан Магаданської області. 

У Київському університеті: із 1969 викладач підготовчих ку-
рсів; із 1977 викладач, із 1978 старший викладач кафедри гума-
нітарних дисциплін підготовчого відділення, із 1985 старший 
викладач, 1988–2005 доцент, 1988 в. о. завідувача кафедри мови 
та стилістики факультету журналістики, 1989–93 заступник де-
кана факультету журналістики з навчально-виховної роботи, 
2005–11 заступник директора з навчально-виховної роботи 
Інституту масової комунікації при Київському університеті. 
Викладала курси: сучасна українська мова, практикум з укра-
їнської мови, українська мова у ЗМІ, український правопис, 
українська мова як іноземна. Підготувала лекційні та практичні 
курси з української мови для журналістів. 1973–78 член проф-
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кому Київського університету (відповідальна за житловий сек-
тор). Кілька років працювала доцентом Національного універси-
тету "Києво-Могилянська академія". 

Кандидатська дисертація (1981). 
Досліджує питання синтаксичної синонімії; мовного стилю 

ЗМК; проблеми нормативності газетного мовлення; особли-
вості мовних засобів увиразнення сучасних рекламних текс-
тів; працює над культурою писемного мовлення (орфогра- 
фічно-пунктуаційний аспект). Автор численних навчально-
методичних розробок у галузі української та російської мов. 

Нагороджена медалями "Ветеран праці", "Ветеран універ-
ситету". 

Автор понад 60 наукових праць, співавтор 16 підручників 
і навчальних посібників. 

Основні праці: Українська мова : практикум. 4-е вид. К., 2001; 
Особливості мови і стилю засобів масової інформації. К., 1983; 
Сучасна українська мова. К., 1991, 1997; Гуманітарні технології : 
конспект лекцій. К., 1994; Лексикографія сучасної української 
мови. К., 1994; Сучасна українська мова. Синтаксис. К., 1994; 
Словники сучасної мовної практики. К., 1996. Кн. 1; Сучасна 
українська мова. К., 2001, 2005, 2008; Українська мова : практи-
кум з правопису. К., 2003, 2005, 2008, 2009; Мій геолог. К., 2014; 
Геолог (Про автора книги "Сонця і вітру брат"). К., 2015. 

Архіви: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 2005/сум., спр. 
62-ПВС. 

І .  М.  Забіяка 
 

* * * 
 

Халимоненко Григорій Іванович 
(05.05.1941, с. Товкачівка Прилуцького райо-
ну), доктор філологічних наук, професор. 
Мовознавець, літературознавець, перекладач. 

Закінчив у 1965 Київський державний 
університеті ім. Т. Г. Шевченка, у 1969 Тбі-
ліський державний університет ім. Іва- 
не Джавахішвілі, у 1972 аспірантуру. Упро-
довж 1980–86 викладач Українського полі-
графічного інституту ім. І. Федорова. У Ки-
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ївському університеті: 1992–95 старший науковий співробіт-
ник Інституту українознавства, 1995–2001 завідувач кафедри 
тюркології та завідувач відділення сходознавства, із 2001 
професор кафедри тюркології Інституту філології. Нині про-
фесор кафедри сходознавства Інституту філології та масових 
комунікацій Університету "Україна". 

Заклав основи східної філології, створив власну школу дослі-
дження та викладання літератур народів Сходу, розширив коло 
сходознавчих дисциплін у навчальному процесі. Автор спеціа-
льних курсів: "Українсько-тюркські міжмовні взаємини", "Осо-
бливості етимологізації тюркізмів у слов'янських мовах", "Ос-
нови поетології (на матеріалі східних літератур)". 

Кандидатська дисертація (1993), докторська (1996). 
Автор концепції розвитку сходознавства у Вищій школі України. 
Член Національної спілки письменників України. Член Чер-

нігівського земляцтва в м. Києві. 
Нагороджений Міжнародною премією ім. Давида Гурамішві-

лі (1999), нагородою Міністерства культури Туреччини "За роз-
виток тюркської культури" (2002), "Орденом Честі" Грузинсь-
кої республіки (2006). 

Основні праці: Тюркізми у професійно-виробничій лексиці 
української мови. К., 1994. Ч. 1–2; Турецька мова : підручник. 
К., 1999; Історія турецької літератури. К., 2000; Історія турець-
кої літератури ХІV–ХVІ ст. К., 2001; Історія турецької літерату-
ри ХVІІ–ХVІІІ ст. К., 2003. 

В. М. Підвойний 
 

* * * 
 

Харченко Ігор Іванович (19.02.1952, 
м. Київ), кандидат технічних наук, доцент. 

Закінчив факультет кібернетики (1975), 
аспірантуру кафедри моделювання склад-
них систем факультету кібернетики (1978) 
Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. 

У Київському університеті: працював 
механіком лабораторії газотурбобудування 
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механіко-математичного факультету (1969–71), із 1976 мо-
лодшим науковим співробітником, із 1984 старшим науко-
вим співробітником, із 1996 завідувачем науково-дослідної 
лабораторії "Моделювання та оптимізації", із 1999 доцентом 
кафедри моделювання складних систем факультету кіберне-
тики Київського університету. Секретар експертної ради 
ВАК України (1994–98), заступник декана факультету кібер-
нетики з навчальної та виховної роботи (2006–10). 

Кандидатська дисертація (1983). Наукове звання старший 
науковий співробітник (1995), доцент (2006). 

Напрями наукових досліджень: моделювання динаміки за-
ряджених частинок у прискорювачах, розробка чисельних 
методів структурно-параметричної оптимізації для негладких 
систем керування, чисельні методи недиференційованої оп-
тимізації, моделювання динамічних систем, комп'ютерна гра-
фіка. Відповідальний виконавець спільних наукових розробок 
із Московським радіотехнічним інститутом, Інститутом тео-
ретичної та експериментальної фізики Російської Академії 
наук та Інститутом ядерних досліджень НАН України, при-
кладних і фундаментальних досліджень у межах проектів 
Державного комітету науки і техніки України. 

Нагороджений Почесною відзнакою Вченої ради Київсь-
кого національного університету імені Тараса Шевченка 
(2009), отримав премію ім. Т. Шевченка Київського універ-
ситету (2016) за цикл підручників і посібників з моделю-
вання та диференціальних рівнянь (співавтори Д. Я. Хусаі-
нов і В. Т. Матвієнко). 

Є автором понад 105 наукових публікацій, із-поміж них 
один підручник "Диференціальні рівняння для інформати-
ків" (2008), Шість навчальних посібників, дві колективні 
монографії. 

Основні праці: Препринт КІЯД-94-18: Моделювання ди-
наміки пучків в електростатичних прискорювачах. К., 1994 
(у співавт.); Зб. задач і вправ з диференціальних рівнянь. К., 
2004 (у співавт.); Моделювання динамічних систем. К., 2004 
(у співавт.); Диференціальні рівняння для інформатиків. К., 
2008 (у співавт.). 
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Батько: Харченко Іван Михайлович, (12.02.1913–24.09.1981), 
народився в селі Володькова Дівиця Носівського району Чер-
нігівської області.  

Мати – Максименко Катерина Марківна, (30.11.1917–
12.07.1976), народилася в селі Стодоли Ніжинського району 
Чернігівської області. 

І .  М.  Забіяка 
 

* * * 
 

Хіміч Олександр Миколайович 
(04.01.1951, с. Осовець Бобровицького ра-
йону), доктор фізико-математичних наук. 

Закінчив у 1973 факультет кібернети- 
ки Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка, 1982 аспірантуру Інсти-
туту кібернетики АН УРСР без відриву від 
виробництва. Із 2004 працює на посаді про-
фесора за сумісництвом на кафедрі обчис-

лювальної математики факультету кібернетики Київського уні-
верситету. Завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В. М. Глу- 
шкова НАН України. 

Кандидатська дисертація (1983), докторська (2004). 
Основні напрями наукової та педагогічної діяльності: мате-

матичне моделювання, теорія чисельних методів і комп'ютерних 
алгоритмів, теорія паралельних алгоритмів, чисельне програмне 
забезпечення та інтелектуальні програмні засоби. 

Член спеціалізованих вчених рад Інституту математики 
НАН України та Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова 
НАН України. Член Чернігівського земляцтва в м. Києві. 

Автор 100 наукових праць, трьох монографій. 
Основні праці: Численные методы для многопроцессорного 

вычислительного комплекса ЕС. М., 1985 (у співавт.); Числен-
ное программное обеспечение интеллектуального MIMD-
компьютера Инпарком. К., 2007 (у співавт.); Параллельные ал-
горитмы решения задач вычислительной математики. К., 2008 
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(у співавт.); О полной погрешности рассчета линейных матема-
тических моделей итерациоными методами. К., 2002 (у співавт.); 
Оценка погрешности взвешенного нормального псевдорешения 
с положительно определеными весами. М., 2009. 

 
* * * 

 
Хоменко Григорій Дмитрович 

(15.04.1959, с. Шуляки Козелецького райо-
ну), кандидат історичних наук, доцент. 

Закінчив у 1983 факультет міжнародних 
відносин і міжнародного права Київського 
державного університету ім. Т. Г. Шевчен-
ка. У Київському університеті: 1987–92 
асистент, старший викладач кафедри істо-
рії і права країн Азії, Африки та Латинсь-

кої Америки (кафедри історії та зовнішньої політики країн 
Азії, Африки та Латинської Америки).  

У 1992–93 помічник першого заступника Голови Націона-
льного Банку України, 1993 директор навчальних програм 
Корпусу миру США в Україні, 1993–95 заступник регіональ-
ного директора фонду міжнародного партнерства "Каунтер-
парт" Агентства США з міжнародного розвитку, 1995–96 ад-
міністративний директор проекту з розвитку бізнесу в Україні 
Агентства США з міжнародного розвитку, 1996–98 директор 
проекту з розвитку неурядових організацій фонду "Євразія" 
Агентства США з міжнародного розвитку. Із 1999 проректор 
із міжнародних зв'язків, 2004 проректор із наукової роботи і 
міжнародних зв'язків та одночасно з 2008 дотепер завіду- 
вач кафедри зовнішньої політики і дипломатії Дипломатич-
ної Академії України при Міністерстві закордонних справ 
України. Викладає дисципліни: миротворча і превентивна 
дипломатія, інтеграція у Західній півкулі. 

Кандидатська дисертація (1991). Вчене звання доцента 
отримав у 2003. 

Сфера наукових інтересів: мирне врегулювання конфліктів, 
миротворча дипломатія, інтеграційні процеси в Західній півкулі. 
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Виконував наукові проекти в Міжнародному центрі для 
вчених ім. Вудро Вільсона (м. Вашингтон, США), університе-
ті ім. Дж. Вашингтона (м. Вашингтон, США). Неодноразово 
запрошувався для читання лекцій в Інститут закордонної 
служби Державного департаменту США (м. Вашингтон). Брав 
участь у навчальних семінарах із міжнародної проблематики 
в Гарвардському університеті (м. Бостон, США), Інституті 
закордонної служби Міністерства закордонних справ Канади 
(м. Оттава), Йоркському університеті (м. Торонто, Канада), 
Віденській дипломатичній Академії (Австрія) та ін. 

Автор понад 25 наукових праць. 
Основні праці: Основи миро творчості : навч. посіб. К., 2008; 

Особливості панамериканського регіоналізму. Розділ моногра-
фії. К., 2009. 

А. Г.  Гуменюк 
 

* * * 
 

Хоменко Ілля Андрійович (19.07.1968, 
м. Чернігів), кандидат філологічних наук, 
доктор наук із соціальних комунікацій, до-
цент. Журналіст, письменник. 

Закінчив у 1991 факультет журналістики, 
2001 аспірантуру Інституту журналістики 
Київського університету. Упродовж 1992–94 
працював кореспондентом телерадіокомпа-
нії "Новий Чернігів", 1994–99 керівником 

літературної студії при тижневику "Гарт". Водночас у 1996–
2008 кореспондент газети "Дзеркало тижня" (спеціалізація – 
журналістське розслідування). У Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка: 2002–09 асистент, із 2009 
доцент кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журна-
лістики. Викладає нормативні курси "Журналістська майстер-
ність", "Журналістський фах", "Радіожурналістика", "Технології 
радіовиробництва". 

Кандидатська дисертація (2002), докторська (2012). 
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Досліджує загальнотеоретичні і прикладні аспекти масової 
комунікації. Відкрив і дослідив феномен української оригіна-
льної радіоп'єси 1930-х, ввів у науковий обіг відомості про пе-
рших українських радіодраматургів, уперше вивчив обставини 
виникнення, розвитку і знищення в ході репресій українського 
оригінального радіомистецтва. У співавторстві з кінодраматур-
гом В. І. Фоменком написав сценарії кінофільмів, серіалів, ра-
діоп'єс і художньо-публіцистичних радіомініатюр для телера-
діокомпаній різних країн. 

Лауреат Міжнародної премії імені Івана Франка в галузі ін-
формаційної діяльності (2006). 

Автор понад 70 наукових публікацій. 
Основні праці: Оригінальна радіодрама: історія, теорія, прак-

тика : навч. посіб. К., 2002; Українська радіоп'єса в контексті 
світового акустичного мистецтва : навч. посіб. К., 2006; Худож-
ньо-документальна програма ("feature") з точки зору інформа-
ційної безпеки // Учёные записки Таврического национально-
го университета им. В. И. Вернадского. Симферополь, 2005. 
Т. 18(57) (у співавт.); У пошуках втраченого змісту. (Лінгвісти-
чна модель художньо-документальної програми для сучасного 
радіомовлення) // Стиль і текст. 2005. Вип. 6. № 3 (у співавт); 
Мова і зміст радіодрами (мовна специфіка українського радіо-
мистецтва) // Вісн. Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. Сер. Жур- 
налістика. 2006. № 14; Журналістська педагогіка в контексті 
Болонського процесу : навч.-метод. посіб. К., 2007 (у співавт). 

Література: Лизанчук В. В. Основи радіожурналістики: 
підручник. К., 2006; Проблеми підготовки літературно-
драматичних і культурно-мистецьких передач. К., 2007; Кле-
цько Л. Оригінальна радіодрама" як спроба відродити втра-
чене // Книжковий огляд. 2003. № 1–2; Мамалига А. І., Даниль-
чук Д. В. Синтез мовностилістичного позиціонування в оригі- 
нальній радіодраматургії (за матеріалами радіоп'єс І. Хоменка та 
В. Фоменка) // Наукові записки Інституту журналістики. 2006. 
Т. 24; Пронина Т. Украинские радиопьесы в белорусском эфире 
// Зеркало недели. 1995. 21 октября; Ральченко І. Невеличка п'єса 
для справжнього радіомовлення // Час/Time. 1995. 3 січня; Рябоша-
пка М. Просто фантастика // Новая интересная газета. 2004. № 6. 

І .  М.  Забіяка 
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Хоменко Микола Михайлович 
(21.05.1949, с. Сиволож Борзнянського ра-
йону – 03.09.2007, м. Київ), кандидат істо-
ричних наук, доцент. 

Закінчив історичний факультет Київсько-
го державного університету ім. Т. Г. Шев- 
ченка. У Київському університеті з 1979: 
асистент, старший викладач, доцент кафед-
ри етнології та краєзнавства (1995–2007). 

Протягом 1997–99 заступник декана історичного факультету 
університету. Читав нормативні курси: "Основи етнології", "Те-
оретичні проблеми етнології", "Зарубіжна етнологія" та шість 
авторських курсів на історичному факультеті й факультеті со-
ціології та психології. 

Кандидатська дисертація (1980). 
Сфера наукових інтересів: теоретичні проблеми етнології, 

понятійний апарат і термінологія етнології й історичних наук, 
питання міжнаціональних відносин, окремі аспекти етнокраєз-
навства. Досліджував проблеми політичної системи України, 
місця в ній політичних партій і громадських організацій. 

Автор понад 50 наукових праць. 
Основні праці: Джерелознавство історії України : довідник. 

К., 1998 (у співавт.); Історична наука: Термінологічний і поня-
тійний довідник. К., 2002 (у співавт.); Українська етнологія. К., 
2007 (у співавт.). 

В. П.  Капелюшний 
 

* * * 
 

Цимбалюк Ольга Володимирівна 
(05.04.1977, с. Жуківщина Козелецького ра- 
йону), кандидат біологічних наук, доцент. 

Закінчила у 1999 біологічний факультет, 
2002 аспірантуру біологічного факультету 
Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка. Із 2002 працює на ка-
федрі біофізики Київського університету, 
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із 2007 доцент. Читала нормативний курс "Математичні мето-
ди в біології". У 2002–05 вчений секретар Українського біо- 
фізичного товариства. Із 2002 в. о. вченого секретаря спеціа-
льної Вченої ради Київського університету із захисту дисер-
тацій із біологічних наук. 

Кандидатська дисертація (2002). 
Головні напрями наукових інтересів: вивчення функціональ-

ної активності вісцеральних гладеньких м'язів у нормі і при 
патології, математичне моделювання процесів скорочення-
розслаблення гладеньких м'язів. 

У 2003 за серію наукових робіт "Дослідження впливу актив-
них субстанцій стафілококу та фізико-хімічних факторів сере-
довища на функціонування скоротливих білків серцевого і гла-
деньких м'язів" нагороджена грамотою Президії НАН України. 

Автор близько 50 наукових і навчально-методичних праць, із 
яких сім навчальних посібників і методичних розробок. 

Основні праці: АТФазна активність міозину різних типів 
м'язів в залежності від рН середовища // Фізіологічний журнал. 
2003. Т. 40 (у співавт.); Порівняльне дослідження впливу оуаба-
їну і каліксарен біс-гідроксиметилфосфонової кислоти на актив-
ність Na + / K + -АТФази на механокінетику процесу "скорочен-
ня-розслаблення" гладенького м'язу // Фізика живого. 2006. Т. 14 
(у співавт.); Комп'ютерне моделювання біофізичних процесів, 
К., 2005 (у співавт.). 

О. В.  Цимбалюк 
 

* * * 
 

Цитович Петро Павлович  
(07(19).10.1843, родом із Чернігівської 
губернії – 19.10(01.11).1913, м. Санкт-
Петербург), ординарний професор, док-
тор цивільного права. 

Закінчив Чернігівську духовну семі-
нарію, юридичний факультет Харківсь-
кого університету зі ступенем кандидата 
(1866). Магістр цивільного права (1870). 
1867–71 приват-доцент, 1871–73 доцент 
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кафедри цивільного права Харківського університету. Доцент 
(1873), екстраординарний професор (1873–74), 1874–80 ординар-
ний професор кафедри цивільного права Новоросійського універ-
ситету (м. Одеса). 1884–94 ординарний професор кафедри торго-
вельного права Імператорського університету св. Володимира. 
Із 1900 ординарний професор кафедри торговельного права 
Санкт-Петербурзького університету. Із 1911 сенатор. 

Основні праці: Лекции по торговому праву. 1873–75. Вып. 1–2; 
Курс русского гражданского права. 1878. Т. 1; Учебник торговго 
права. 1891 Вып. 1, перепеч. 2005; Обязательства по русскому 
гражданскому праву (1894); К вопросу о слиянии торгового пра-
ва с гражданским (1900, перепеч., 2005). 

А. Г.  Грищенко 
 

* * * 
 

Чепак Валентина Василівна  
(01.07.1970, с. Скрипчин Козелецького ра-
йону), доктор соціологічних наук, професор. 

Закінчила у 1992 факультет іноземних 
мов Ніжинського державного педагогічного 
Інституту ім. М. В. Гоголя; у 1995 аспіран-
туру факультету соціології та психології 
Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка. У Київському універ-

ситеті: 1996–2000 асистент, із 2001–06 доцент кафедри галузевої 
соціології, заступник декана з наукової роботи факультету соці-
ології та психології. Із 2007 завідувач кафедри галузевої соціо-
логії факультету соціології Київського університету. 

Упродовж 1997–99 стипендіат Кабінету Міністрів України 
для молодих науковців. У 2002–05 вчений секретар Експерт-
ної ради ВАК України із філософських, соціологічних і полі-
тичних наук. 

Кандидатська дисертація (1996), докторська (2012). 
Член науково-методичної комісії з соціології МОН України. 

Член редколегії журналу "Вісник Київського університету. Се-
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рія: Соціологія. Психологія. Педагогіка". У 2006–08 член спеці-
алізованої Вченої ради із захисту дисертацій Класичного прива-
тного університету (м. Запоріжжя). 

Нагороди: Почесна грамота МОН України (2009), відзнака 
НАН України "За підготовку наукової зміни" (2009). 

Автор 50 наукових праць. 
Основні праці: Загальносоціологічна теорія. Науково-мето- 

дичні та інформаційні матеріали : навч. посіб. К., 1998 (у спі-
вавт.); Реформування вищої освіти у процесі демократизації 
українського суспільства : монографія. К., 2004 (у співавт.); 
Соціологічна енциклопедія. К., 2008 (у співавт.); Соціологія 
освіти : навч. посіб. Запоріжжя, 2009 (у співавт.). 

Н. М. Цимбалюк 
 

* * * 
 

Чирко Іван Корнійович (08.03.1922, 
м. Носівка – 10.05.2003, м. Київ), викладач, 
старший науковий співробітник. Українсь-
кий письменник-перекладач китайської та 
японської літератури. 

Закінчив Школу військових перекладачів 
східних мов і Київський педагогічний інсти-
тут іноземних мов. Викладав східні мови в 
Київському університеті та військовому 

училищі ім. Фрунзе. Від початку 1990-х до 1999 працював ста-
ршим науковим співробітником Інституту українознавства Ки-
ївського національного університету імені Тараса Шевченка у 
відділі порівняльних досліджень. 

Працював у видавництві "Молодь". Був старшим викладачем 
китайської мови в Міністерстві закордонних справ. 

Один із засновників гімназії з поглибленим вивченням ки-
тайської мови в м. Києві. 

Перекладав із китайської твори Лу Сіня, Лао Ше, Ду Пенче-
на, Мао Дуня, Ба Цзіня, Пу Сунліна й інших, а також Арісі- 
му Такео з японської. 
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Учасник Другої світової війни, радянсько-японської вій-
ни, працював перекладачем і дешифрувальником. 1952 зві-
льнений у запас. 

Основні праці: Такео, Арісіма. Жінка / переклад із японсь-
кої I. Чирка. К., 1970; Мао Дунь. Веселка: роман / переклад із 
китайської І. Чирка. К., 1959; Лі Ке, Лі Веіхань. Підземна вій-
на : роман / переклад із китайської І. Чирка, К., 1959; Лу Сінь. 
Вибрані твори / переклад із китайської І. Чирка. К., 1961; 
Лю Цін. Історія початку. Роман / переклад із китайської 
І. Чирка. К., 1988 та ін. 

Література: Фурса В. М. "Славні імена Носівщини". Ні-
жин, 2009; Наливайко Степан. Китаїст Іван Чирко, япон- 
ка Йоко Сацукі та "Індієць" я / http://archive.nndiuvi.org.ua 
/fulltext.html?id=1062. 

Л. І .  Ковтун 
 

* * * 
 

Чухно Анатолій Андрійович 
(20.12.1926, м. Батурин Бахмацького ра-
йону – 17.11.2012), доктор економіч- 
них наук, професор. Заслужений праців-
ник вищої школи України. Член-корес- 
пондент АН УРСР. Академік НАН Украї-
ни. Заслужений професор КНУ ім. Тара-
са Шевченка 

Закінчив у 1951 економічний факультет, 1954 аспірантуру 
кафедри політичної економії Київського державного універ-
ситету ім. Т. Г. Шевченка. Із 1963 завідувач кафедри політич-
ної економії гуманітарних факультетів, згодом декан факуль-
тету міжнародного права та міжнародних відносин, 1979–85 
проректор Київського університету з наукової роботи. Голова 
спеціалізованої Вченої ради із захисту дисертацій Київського 
університету (1965–98). За його наукового керівництва підго-
товлено 32 доктори та 68 кандидатів економічних наук. 
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Засновник сучасної Київської наукової школи економічної 
теорії, що здійснює дослідження проблем функціонування, 
розвитку і трансформації економічних систем, формування 
нових парадигмальних підходів в економічній теорії. 

Кандидатська дисертація (1954), докторська (1963). 
Заслужений працівник вищої школи України (1976). Член-

кореспондент АН УРСР (1967). Академік АН УРСР (1988). 
Заслужений професор КНУ ім. Тараса Шевченка (1999). 

Нагороди: Перша премія на Всесоюзному конкурсі науко-
вих праць вузів СРСР (1979); премія ім. Т. Шевченка Київсько-
го університету, премія імені О. Г. Шліхтера (1988), премія 
імені М. І. Туган-Барановського (1995); премія імені М. В. Пту- 
хи (2005); ордени: "Дружби народів" (1982); "За заслуги" IIІ, 
ІІ та І ступенів (1996, 2001, 2008); Почесна грамота Президії 
ВР України (1968, 1986, 2004); Почесна грамота ВАК СРСР 
"За особливі заслуги в роботі з атестації наукових і науково-
педагогічних кадрів" (1986). 

Автор понад 603 наукових праць, у тому числі 13 індиві-
дуальних і 17 колективних монографій, 14 підручників і на-
вчальних посібників. 

Основні праці: Деньги. К., 1997; Людина у сфері гуманітар-
ного пізнання : колективна монографія. К., 1998; Основы эконо-
мической теории. Политэкономический аспект : учебник. К., 
2001; Основи економічної теорії : підручник. К., 2001; Постін-
дустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для Укра-
їни : монографія. К., 2003; Твори : у 3-х т. Становлення і роз-
виток ринкової економіки. Інформаційна, постіндустріальна 
економіка. К. 2006. Становлення еволюційної парадигми еконо-
мічної теорії. К., 2007; Сучасні економічні теорії. К., 2007. 

Література: Учені вузів УРСР. К., 1968; Экономическая эн-
циклопедия. Политэкономический аспект. М., 1980. Т. IV; Все-
мирная история экономической мысли. М., 1999. Т. VII). Київ-
ський національний університет. Незабутні постаті. Довід.-
бібліографічне видання. К., 2005. 

В. Д.  Базилевич 
 

* * * 
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Чьочь Вікторія Володимирівна, 
(22.01.1964, м. Ніжин), кандидат технічних 
наук, патентний повірений, доцент. 

Закінчила факультет електроенергетики 
та обчислювальної техніки за спеціальністю 
електронні обчислювальні машини та ква-
ліфікацією інженер-системотехнік Київсь-
кого політехнічного інституту (1987), аспі-
рантуру відділення гібридних моделюючих 

та керуючих систем в енергетиці Інституту проблем моделю-
вання в енергетиці НАН України (1993), Національний універ-
ситет "Харківський політехнічний інститут" (2001), Курс "Під-
готовки кандидатів у патентні повірені" державного інституту 
інтелектуальної власності (2003). 

Працювала лаборантом на факультеті приладобудування та 
обчислювальної техніки в Київському політехнічному інституті 
(1982–87); інженером-програмістом у відділі автоматизованих 
систем управління виробництвом заводу "Ніжинсільмаш" 
(м. Ніжин) (1987–91); науковим співробітником, старшим 
науковим співробітником, ученим секретарем, заступником 
керівника відділення (з 1991), керівником групи патентних 
досліджень (з 1998) Відділення гібридних моделюючих і ке-
руючих систем в енергетиці Інституту проблем моделювання 
в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України; старшим викла-
дачем (за сумісництвом) Національного університету "Харків-
ський політехнічний інститут" (2002–04); директором товарист-
ва з обмеженою відповідальністю Інституту математичного 
моделювання "Фраксім" (1993 – дотепер). 

У Київському університеті: доцент (за сумісництвом) кафед-
ри "Моделювання складних систем" факультету кібернетики 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(2003–12). Читала курси лекцій: "Інтелектуальна власність і ко-
мерціалізація програмних продуктів", "Комерціалізація програ-
мних продуктів і баз даних", "Інформаційні системи в науці і 
бізнесі", "Основи інтелектуальної власності". 

Кандидатська дисертація (1993). 
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Основні напрями досліджень: системи управління в реаль-
ному часі, прикладні математичні проблеми моделювання 
динамічних систем, бази даних, інформаційно-пошукові сис-
теми, інформаційні технологій для цілей освіти, інтелектуа-
льної власності. 

Автор понад 40 публікацій, у тому числі трьох монографії 
(у співавторстві), шести препринтів, дев'яти статей, восьми 
матеріалів конференцій, двох авторських свідоцтва СРСР, 
двох патентів України, 10 наукових звітів. 

Основні праці: Аналіз та математичне моделювання динаміч-
них систем на базі некласичних операційних числень (у співавт.) 
К., 2006; Системи пошуку наукової інформації: огляд (у спі-
вавт.) // Бібліотечна планета. 2009. № 2 (44); Обзор систем поис-
ка научной информации // Материалы VI Международной науч-
но-технической конференции "Электронные информационные 
ресурсы: Проблемы формирования, обработки, распростране-
ния, защиты и использования – 2006". Киев, 19–20 октября 
2006 г. К., 2002; Досвід використання інформаційних патентних 
систем віддаленого доступу у навчальному процесі // Українсь-
кий інститут науково-технічної та економічної інформації, збір-
ник матеріалів конференції. К., 2007; Практичні аспекти мето-
дології інформаційного пошуку для патентно-інформаційних 
досліджень // Проблеми підготовки фахівців з питань інтелек-
туальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної 
діяльності в Україні // Матеріали Х Всеукраїнської науково-
методичної конференції. К., 2010. 

 
* * * 

 
Шарапа Андрій Іванович (11.09.1948, 

м. Чернігів), провідний інженер. 
Закінчив у 1971 фізичний факуль- 

тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. У Київському універ-
ситеті: із 1971 лаборант оптичного прак-
тикуму фізичного факультету, 1973–81 
інженер, 1981–87 провідний інженер, 
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1987–2001 науковий співробітник фізичного факультету, із 
2001 провідний інженер науково-дослідної лабораторії "Спек-
троскопія конденсованого стану речовини". 1971–73 началь-
ник зміни РЛС (радіолокаційна станція). 

Основні напрями досліджень – кінетика фотолюмінесценції, 
розробка лазерної техніки, електронні прилади для оптичних 
наукових досліджень. Протягом 20 років був відповідальним 
виконавцем госпдоговірних робіт з оборонної тематики. 

Автор 50 наукових публікацій, із них 14 авторських свідоцтв 
на винаходи. 

Основні праці: Измерение времени затухания люминесце-
нции по амплитудно-фазовому способу // ПТЭ, 1973. № 4 
(в соавт.); Некоторые закономерности внутрирезонаторной 
генерации второй оптической гармоники // Квантовая элект-
роника. К., 1981. Вып. 20 (в соавт.); Устройство для измере-
ния спектральных коэффициентов пропускания оптичес- 
ких элементов и систем. Авторское свидетельство СССР 
№ 1317338 от 15.02.1987 (в соавт.); Пристрій для безконтакт-
ного контролю шорсткості поверхні паперу. Патент України 
№ 25331 А від 30.10.98 (у співавт.) 

 
* * * 

 
Шевченко Людмила Юріївна 

(05.03.1947, м. Боярка Київської області), 
кандидат філологічних наук, доцент. 

Закінчила у 1970 філологічний факу-
льтет Київського державного університе-
ту ім. Т. Г. Шевченка. Упродовж 1972–75 
працювала на посаді асистента Київського 
педагогічного інституту іноземних мов. 
У Київському університеті: 1975–90 асис-

тент, із 1990 доцент кафедри мови та стилістики Інституту 
журналістики. Виконувала обов'язки завідувача кафедри 
(1995–96). Створила лекційні та практичні курси з української 
мови для журналістів і з техніки усного ефірного мовлення. 
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Викладає предмети "Сучасна українська мова", "Українська 
мова в ЗМК", "Український правопис". 

Кандидатська дисертація (1987). 
Напрями науково-методичних праць: проблеми мови і стилю 

друкованих та ефірних засобів масової інформації. 
Нагороджена Дипломом секретаріату Спілки журналістів 

України (1997), Подякою Київського міського голови (2003), 
Знаком "Відмінник освіти України" (2004), Почесною грамотою 
Національної радіокомпанії України (2007), "Нагрудним знаком 
Укрінформу" (2007). 

Cпівавтор 11 підручників і посібників для журналістів, бли-
зько 40 наукових і методичних статей. 

Основні праці: Сучасна українська мова. К., 1991, 1994, 1997, 
2000, 2005, 2008 (у співавт.); Українська мова : практикум. К., 
1990, 2000 (у співавт.); Сучасна українська мова : довідник. К., 
1993, 1997 (у співавт.); Збірник вправ і завдань з фонетики для 
початкових класів : посібник для вчителя. К., 1998 (у співавт.); 
Структура ефірного твору. К., 2003; Аудіальна інтерпретація 
естетичного в ефірному творі. К., 2004. 

Література: Наукові читання Інституту журналістики. На 
пошану Л. Ю. Шевченко ; за ред. В. В. Різуна; упоряд. І. М. За-
біяки. К., 2007. Вип. 10. 

Дід – Андрій Михайлович Тоцький – учитель математи-
ки з м. Борзна. 

І .  М.  Забіяка 
 

* * * 
 

Шейко Олександр Миколайович 
(11.04.1918, м. Ніжин – 28.02.1990, м. Київ), 
кандидат філософських наук, доцент. 

Закінчив у 1945 історичний факультет, 
1950 аспірантуру філософського факуль- 
тету Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. У Київському універси-
теті 1945–87: асистент кафедри марксизму-
ленінізму, 1950–60 старший викладач кафе-
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дри логіки, 1960–71 доцент кафедри етики, естетики та логіки, із 
1971 доцент кафедри логіки. Читав лекційні курси з логіки, ри-
торики, еристики. Упродовж 1971–74 заступник декана філо-
софського факультету Київського університету. 

Кандидатська дисертація (1954). 
Сфера наукових інтересів: теорія логічного доведення. 
Був головою профкому Київського університету, головою 

Федерації шахів і шашок України. 
Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць. 

І .  В.  Хоменко 
 

* * * 
 

Шинкаренко Тетяна Іванівна 
(09.05.1960, м. Чернігів), кандидат істори-
чних наук, доцент. 

Закінчила у 1981 історичний факуль-
тет Чернігівського державного педагогіч-
ного інституту ім. Т. Г. Шевченка, 1998 
аспірантуру Інституту міжнародних від-
носин Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка. У Київсь-

кому університеті: із 2000 науковий співробітник, із 2001 
асистент, із 2003 доцент кафедри міжнародних організацій та 
дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин. 
Вчене звання доцента отримала у 2005. 

Кандидатська дисертація (1999). 
Фахівець у сфері дипломатичного протоколу, церемоніалу 

й етикету; європейської інтеграції; діяльності європейських 
міжнародних організацій. 

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства закордон-
них справ України (2009). 

Автор понад 60 наукових і науково-методичних праць. 
Основні праці: Європейський Союз: заснування і етапи 

становлення. К., 2001 (у співавт.); Дипломатичний протокол 
та етикет. К., 2007; Політико-правові аспекти діяльності Ра-
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ди Європи. К., 2007; Європейський Союз: історія і засади фу-
нкціонування. К., 2009. (у співавт.); Мова дипломатичних 
документів. К., 2009 (у співавт.). 

 
* * * 

 
Шинкарук Олена Володимирівна 

(25.01.1949, м. Бобровиця – 24.07.2001, 
м. Київ), кандидат філософських наук, 
доцент. 

Закінчила у 1971 філософський факуль-
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. У Київському універси-
теті 1971–2001: старший викладач, доцент 
кафедри філософії гуманітарних наук. 

Сфера наукових інтересів: історія філософії, проблеми іс-
торичної свідомості, проблеми викладання нормативного ку-
рсу "Філософія" на гуманітарних факультетах. 

Основні праці: Людина і світ : підручник. К., 1999 (у спі-
вавт.); Філософія : навч. посіб. К., 1997 (у співавт.); Філо-
софія : курс лекцій. К., 2000 (у співавт.); Філософія : курс 
лекцій; Антична філософія : навч. посіб. О., 2000 (у спі-
вавт.); Філософія Середньовіччя : навч. посіб. О., 2000 
(у співавт.); Філософія Відродження : навч. посіб. О., 2000 
(у співавт.); Філософія Нового часу : навч. посіб. О., 2000 
(у співавт.); Філософія Просвітництва : навч. посіб. О., 
2000 (у співавт.); Класична німецька філософія : навч. по-
сіб. К., 2000 (у співавт.). 

А. О.  Приятельчук 
 

* * * 
 

Шкляревський Олексій Сергійович (22.03(03.04).1839, 
с. Краснопілля Коропського району – 05(22).06.1906, м. Київ), 
професор, український патолог і біофізик, письменник. 
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Закінчив медичний факультет Московського універси- 
тету у 1862. 1866–68 наукове відрядження за кордон. В Імпе-
раторському університеті св. Володимира: у 1869 при- 
значений приват-доцентом експериментальної патології, 
1870–77 екстраординарним професором, із 1877 ординарним 
професором кафедри медичної фізики. Очолював кафедру 
фізики 1865–90, із 1873 спеціальну лабораторію медичної 
фізики в Університеті св. Володимира (сформована з ініціати-
ви проф. М. П. Авенаріуса). Запропонував необхідність ви-
кладання фізики для лікарів. 

Захистив докторську дисертацію "Про проходження білих 
кров'яних кульок скрізь колоїдні оболонки" (1869, СПб.). 

Професор Вищих жіночих курсів у Києві (1878–80). На-
давав медичну допомогу пораненим шпиталю для нижчих 
чинів (на розі вул. Шулявської та Тарасівської м. Києва), 
який був відкритий з ініціативи дружин професорів Універ- 
ситету св. Володимира. 

Сфера наукових інтересів: медична фізика. Першим засто-
сував експериментальний метод для аналізу механізму екст-
равазації і міграції лейкоцитів. Зробив відкриття у сфері 
патологічної фізіології, патологічної анатомії, зокрема про-
блем запалення, амілоїдного переродження, гемодинаміки 
при інфаркті, фізіології капілярів та ін. 

Основні праці: Ueber Blut und die Suspensionsflussigkeiten. 
1869; Zur Extravasation der weissen Blut. 1869; Поширене ами-
лоидное переродження // Військово-Медичний Журнал. 1869, 
Про задишку і асфиксии // Медичний Вісник. 1869; Про гемо-
динамику інфаркту // Університетські Вісті. 1876. № 11 і 12; 
Лекції медичної фізики. 1881. 1882. 

Література: Шкляревский Алексей Сергеевич // Энцикло- 
педический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. СПб.: Брок-
гауз – Ефрон, 1890–1907. Т. XXXIXa. 1903. 

Л. І .  Ковтун 
 

* * * 
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Шматок Віктор Іванович 
(01.01.1961, с. Білошицька Слобода Корю-
ківського району – 2001), кандидат гео-
графічних наук, доцент. 

Закінчив у 1985 кафедру фізичної гео-
графії Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка, у 1996 аспірантуру Ін-
ституту ґрунтознавства та агрохімії, у 1999 
докторантуру Інституту ґрунтознавства та 
агрохімії. Упродовж 1985–99 старший нау-

ковий співробітник Інституту гідротехніки і меліорації Україн-
ської академії аграрних наук. У Київському національному уні-
верситеті імені Тараса Шевченка: 1995–97 асистент, 1997–99 
доцент кафедри фізичної географії, 1999–2000 старший науко-
вий співробітник Науково-дослідної частини, 2000–01 доцент 
кафедри фізичної географії та геоекології географічного факуль-
тету. Розвивав і викладав курси: "Ґрунтознавство з основами 
географії ґрунтів", "Агроекологія", "Основи екології", "Основи 
агроекології", "Міжнародна екологічна політика", "Охорона та 
раціональне використання земельних ресурсів". У липні-травні 
1999 провів практику з ґрунтознавства в Канівському заповід-
нику для студентів-географів. 

Кандидатська дисертація (1993). 
Лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 

вчених. Дійсний член Українського географічного товариства, 
Міжнародної асоціації ландшафтної екології, член Міжнародно-
го комітету зі зрошення та дренажу. 

Автор понад 40 наукових праць, науково-практичних ре-
комендацій. 

Основні праці: Екологічні та ресурсовідтворні функції тор-
фових земель. К., 1998 (у співавт.); Міграція цезію-137 в меліо-
рованих торфових агроландшафтах. К., 1999 (у співавт.). 

Література: Географи Київського університету // Я. Б. Олій-
ник, С. Ю. Бортник, М. Д. Гродзинський та ін. К., 2003. 

М. Д.  Гродзинський 
 

* * * 
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Шокотько Сергій Григорович 
(07.04.1940, м. Чернігів), кандидат фізико-
математичних наук, старший викладач. 

Закінчив у 1963 механіко-математичний 
факультет, 1969 аспірантуру Київського 
державного університету ім. Т. Г. Шевчен-
ка. У 1963–64 працював лаборантом кафед-
ри теорії пружності механіко-математич- 
ного факультету. Після закінчення аспіран-

тури старший інженер Науково-дослідної частини, завідувач 
лабораторії "Поляризаційно-оптичного методу досліджених на-
пружень", старший науковий співробітник. Упродовж 1977–80 
перебував на посаді старшого викладача кафедри загальної ма-
тематики механіко-математичного факультету. Із 1981 працює в 
Інституті проблем матеріалознавства НАН України. 

Кандидатська дисертація (1973). 
Автор понад 50 наукових статей і трьох авторських свідоцтв. 

Т.  Ю. Кепич  
 

* * * 
 

Шолом Федір Якович (09.01.1922, 
с. Озеряни Варвинського району – 
08.11.1980, м. Київ), кандидат філологіч-
них наук. 

У 1940 вступив на філологічний факу-
льтет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. Брав участь в обороні 
Києва, евакуйований разом з університе-
том до Кизил-Орди. Навчався в аспіран- 
турі. У Київському університеті 1947–80: 

із 1954 доцент кафедри історії української літератури. 
Кандидатська дисертація (1950). 
Із 1964 учений секретар, член президії Секції філології і пе-

дагогіки НТР МВССО УРСР (1965). Із 1972 заступник голови 
секції рідної мови й літератури Науково-методичної ради при 
вищій філологічній освіті МВССО СРСР. 
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Нагороджений медалями "За оборону Києва", "За доблесну 
працю у Великій Вітчизняній війні 1941–45 рр." 

Автор понад 100 наукових праць. 
Основні праці: З історії української сатири. К., 1958; Просві-

тницькі ідеї в українській літературі середини XVIII ст. // Про-
блемы русского просвещения в литературе XVIII в. М. ; Л., 
1961; Давня українська література. К., 1978 (у співавт.). 

Література: Науменко А. І педагог, і вчений // Радянська 
освіта, 1972. 19 лютого; КДУ. Науковий щорічник. К., 1961. 

Г.  О.  Усатенко 
 

* * * 
 

Шуман Володимир Миколайович 
(18.02.1942, с. Задеріївка Ріпкинського ра-
йону), доктор фізико-математичних наук, 
старший науковий співробітник, геофізик. 

Закінчив у 1964 геологічний факультет, 
1970 аспірантуру Київського державного 
університету ім. Т. Г. Шевченка. В Інституті 
геофізики НАН України: 1970–77 молодший 
науковий співробітник, 1977–91 старший 

науковий співробітник, із 1991 керівник відділу математичної 
геофізики інституту. У Київському університеті 1985–2006 про-
фесор за сумісництвом. Читав курс лекцій: "Електророзвідка 
(дод. глави)", "Обробка електромагнітних полів на ЕОМ". 

Кандидатська дисертація (1971), докторська (1990). 
Відомий фахівець із геоелектричних електромагнітних зо-

ндуючих систем, теорії та практики їхнього застосування. 
Лауреат премії НАН України імені акад. С. І. Субботіна 

(2002). 
Автор і співавтор понад 100 наукових праць. 
Основні праці: Основы векторного анализа и теория поля : 

учеб. пособие. К., 1998 (в соавт.); Интегральная кинематика в 
диффузионной области: физическая концепция, теория, экспе-
римент // Геофизический журнал. К., 2000. Т. 22. № 3 (в соавт.); 
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Фундаментальные модели электромагнитных зондирующих 
систем // Геофизический журнал. К., 2004. Т. 2. № 1; Мнимые 
поверхностные векторы в многомерных обратных задачах гео-
электрики // Физика Земли. М., 2007. № 3; Импульсное элект-
ромагнитное излучение литосферы: спорные вопросы теории и 
полевой эксперимент // Геофизический журнал. К., 2008. Т. 30. 
№ 2 (в соавт.). 

Література: Нариси з історії геологічних досліджень у 
Київському університеті ; за ред. В. Г. Молявка, О. В. Зінчен-
ка. К., 1999. 

П.  І .  Грищук 
 

* * * 
 

Щітка Валерій Миколайович 
(24.12.1949, м. Ніжин – 16.12.1994, м. Київ), 
кандидат історичних наук, доцент. 

1970 закінчив вище прикордонне Коман-
дне училище КДБ при Раді Міністрів СРСР, 
у 1976 історичний факультет Київського 
державного університету ім. Т. Г. Шевчен-
ка, аспірантуру АН УРСР. Із 1976 лаборант, 

старший лаборант, завідувачем кабінету, із 1978 викладач, 1988–
89 старший викладач кафедри історії КПРС Київського полі-
технічного інституту. У Київському університеті: 1990–94 
доцент кафедри історії Азії, Африки і Латинської Америки 
спершу історичного факультету, згодом Інституту міжнаро-
дних відносин. Викладав на історичному факультеті та фа-
культеті міжнародних відносин і міжнародного права, потім 
Інституту міжнародних відносин. Вчене звання доцента 
отримав у 1992. Читав курси: "Нова історія країн Азії та Аф-
рики", "Історія країн Південної та Південно-Східної Азії", 
"Зовнішня політика країн Південно-Східної Азії", "СРСР та 
країни третього світу", "Регіональні організації" й ін. 

Кандидатська дисертація (1988). 
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Науково-педагогічні інтереси: історія країн Індокитаю, 
Південно-Східної Азії. Фахівець із радянсько-в'єтнамських 
стосунків. 

Автор понад 40 наукових праць. 
Основні праці: Солидарность советского народа с вьетнамс-

ким народом в его борьбе против империалистической агрес-
сии США. Ужгород, 1988; Методические указания для студен-
тов-иностранцев І курса по истории советского общества. К, 
1980; Победа народно-демократических и социалистических 
революций в странах Европы и Азии после второй мировой 
войны: пособие. К., 1991; Чи людству потрібне нове мислення? 
К., 1991 (у співавт.) 

Архіви: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1994, 
Спр. 144-ПВС. 

А. Г.  Гуменюк,  К.  А.  Кобченко 
 

* * * 
 

Юденич Віктор Іванович 
(31.01.1880, с. Прісно, нині Чернігівської 
області – 1948, м. Київ), доктор географіч-
них наук, професор. 

Закінчив у 1913 історико-філологічний 
факультет Імператорського університету 
св. Володимира, Вищі педагогічні курси 
м. Києва. Упродовж 1912–15 викладач Киє-

во-Подільської гімназії. 1915–25 викладач, із 1924 професор 
економічної та фізичної географії в Київському Гідромеліорати-
вному технікумі (згодом Гідромеліоративний Інститут). Протя-
гом 1924–32 доцент, із 1928 професор фізичної та економічної 
географії Київського інституту народної освіти. Здобув вчений 
ступінь магістра історичних наук. 

Магістерська дисертація (1914); докторська (1941). 
У 1930–53 працював професором економічної та фізичної 

географії в Київському державному педагогічному інституті 
ім. М. О. Горького. 1931–44 професор економічної географії в 
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Київському технологічному інституті шкірно-взуттєвої промис-
ловості. Під час Другої світової війни залишився в окупованому 
німцями м. Києві. Із відродженням Київського університету 1943 
призначений професором і керівником кафедри географії універ-
ситету (1943–48). Упродовж 1945–47 декан географічного факу-
льтету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. 

Під час Другої світової війни (1944–45) закінчив тритомну 
працю: "Курорти України", "Курорти Криму", "Курорти Пів-
нічного Закавказзя". Із 1923 щорічно брав участь у наукових 
експедиціях по СРСР із дослідження продуктивних сил (Гру-
зія, Абхазія, Вірменія, Азербайджан, Туркменістан, Таджики-
стан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан, Урал, Західний Си-
бір, Забайкалля). 

Автор 150 наукових праць. 
Основні праці: Сучасний етап народного господарства у Се-

редній Азії та його перспективи // Східний Світ. 1929; Десятирі-
чна діяльність Іркутського університету // Східний Світ. 1929; 
Східний Сибір та Ангаро-Єнісейська проблема // Знание. 1935. 
№ 12; Головні проблеми народного господарства Сибіру // Схі-
дний Світ. 1930. 

Література: Географи Київського університету : довід-
ник // Я. Б. Олійник, С. Ю. Бортник, М. Д. Гродзинський та 
ін. К., 2003. 

Я. Б.  Олійник 
 

* * * 
 

Юхименко Наталія Миколаївна 
(26.04.1975, м. Прилуки), кандидат хіміч-
них наук. 

Закінчила у 1999 хімічний факультет, у 
2002 аспірантуру кафедри хімії високомоле-
кулярних сполук хімічного факультету Ки-
ївського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка. У Київському універ- 
ситеті: 2002–04 молодший науковий співро-
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бітник, 2004–09 асистент, із 2009 доцент кафедри хімії високо-
молекулярної хімії. Викладає спеціальні курси: "Фізичні методи 
дослідження мономерів та полімерів", "Полімери медичного 
призначення", "Комп'ютерне моделювання полімерів", "Інфор-
матика та програмування" для студентів хімічного факультету; 
нормативні курси: "Органічна хімія" для студентів геологічного 
та біологічного факультетів. За її керівництва захищено 15 дип-
ломних і курсових робіт. У 2004–09 секретар кафедри хімії ви-
сокомолекулярної хімії. 

Кандидатська дисертація (2004). 
Сфера наукової діяльності: синтез мономерів і полімерних 

матеріалів спеціального призначення; модифікація полімерів із 
метою підвищення їх фото- та термостабільності. 

Автор 58 наукових праць, у тому числі 11 наукових статей, 
зокрема в зарубіжних фахових виданнях, чотирьох навчальних 
посібників, чотирьох патентів України. 

Основні праці: Фотохімія органічних сполук, полімерів та 
світлочутливих композицій. К., 2005 (у співавт.); Прикладні ас-
пекти фотохімії органічних сполук. К., 2007 (у співавт.); Органі-
чна хімія. К., 2008 (у співавт.); Фізичні методи дослідження мо-
номерів та полімерів. К., 2008 (у співавт.). 

 
* * * 

 
Ющенко Микола Миколайович 

(19.05.1936, с. Кротівка Ніжинського райо-
ну), кандидат історичних наук, доцент. 

Закінчив у 1957 Київське училище зв'яз-
ку. Упродовж 1958–63 командир взводу. 
1964–65 слухач курсів групи командного 
складу при Київському училищі зв'язку, 
1967–73 слухач військово-педагогічного 
факультету Військово-політичної академії 

ім. Леніна (м. Москва). Із 1973 викладач, 1979 старший викладач 
кафедри марксизму-ленінізму Київського вищого військового 
інженерного училища зв'язку. Доцент із 1984. У Київському 
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державному університеті ім. Т. Г. Шевченка працював до 1993 
доцентом кафедри української історії та етнополітики історич-
ного факультету. 

Кандидатська дисертація (1981). 
Нагороджений медалями за вислугу років. 
Основні праці: Решающая роль Советского Союза в разгроме 

фашистской Германии во второй мировой войне : учеб.-метод. 
материалы. К., 1975; Средства массовой информации и пропага-
нды в воспитательной работе воинов-связистов : учеб. пособие. 
К., 1979; Методика изучения произведений В. И. Ленина в курсе 
истории КПСС : учеб.-метод. пособие. К., 1982. 

Архіви: Архів КНУТШ. 1993. Спр. 172-пвс. 
Ю. В.  Латиш 

 
* * * 

 
Яворський Володимир Полікарпович 

(27.07.1876, с. Ропча Чернігівської губернії – 
24.09.1942, м. Уфа (Росія)), доктор хімічних 
наук, професор. Заслужений діяч науки 
УРСР (1935). Академік АН УРСР. 

Закінчив Київський кадетський корпус, Ми-
хайлівське артилерійське училище (м. Санкт- 
Петербург), у 1901 природниче відділення 
фізико-математичного факультету Імпера-

торського університету св. Володимира. Перебував у Києві на 
військовій службі, навчався, але 1901 був висланий за участь у 
революційному русі. Завдяки клопотанню С. М. Реформатського 
1905 повернувся до Університету. 

У Київському університеті: із 1905 старший лаборант, викла-
дач кафедри органічної хімії, із 1921 доцент, із 1925 професор, 
1935–39 завідувач кафедри органічної хімії. Брав участь у Пер-
шій світовій війні. У 1915 розробляв промисловий спосіб виро-
бництва азиду натрію. Із 1917 займав адміністративні посади, 
реорганізовував систему середньої та вищої освіти, брав участь 
у створенні робітфаків в Україні. Тривалий час працював у Ки-
ївському політехнічному інституті: із 1921 доцент, із 1926 про-
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фесор, із 1927 завідувач кафедри органічної хімії, 1928–30 декан 
хіміко-технологічного факультету. Упродовж 1930–39 керівник 
сектора органічної хімії Науково-дослідного інституту хімії На-
ркомпросу, а згодом Інституту хімії АН УРСР. 

Організував Інститут органічної хімії АН УРСР, упродовж 
1939–41 директор Інституту. Протягом 1941–42 директор Об'єд-
наного інституту неорганічної і органічної хімії АН УРСР. Ви-
кладав курс органічної хімії, створив київську наукову школу 
хіміків-органіків. 

Присуджено науковий ступінь доктора хімічних наук і обра-
но академіком АН УРСР без захисту дисертації (1934). 

Сфера наукової діяльності: вивчення методів добування за 
реакцією С. М. Реформатського високоненасичених кислот, си-
нтез за участю ненасичених галогеномагнієвих реагентів і хімія 
органічних азидів. Досліджував синтези ненасичених сполук, 
ненасичених спиртів за допомогою галогеномагнієорганічних 
сполук, а також різнорідні органічні азиди та їхні перетворення 
в похідні гетероциклів (триазолів, тетразолів і триазенів). 

Автор 10 наукових праць, 42 роботи виконано за його ке-
рівництва. 

Література: Українська радянська енциклопедія : у 12-ти т. 
К., 1985. Т. 12; Київський національний університет імені Тара-
са Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005; Національна академія 
наук. 1918–2008. Персональний склад. К., 2008. 

 
* * * 

 
Ядренко Михайло Йосипович 

(16.04.1932, с. Дрімайлівка Куликівського 
району – 28.09.2004, м. Київ), доктор фізи-
ко-математичних наук, професор. Заслуже-
ний професор Київського університету. 
Член-кореспондент НАН України. Заслуже-
ний діяч науки і техніки України. Лауреат 
Державної премії України. 

Закінчив у 1955 Київський державний 
університет ім. Т. Г. Шевченка, 1958 аспі-
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рантуру при ньому. У Київському університеті педагогічну дія-
льність розпочав від 1956, де працював на посадах асистента, 
старшого викладача, доцента, із 1966 в. о. професора, 1966−99 
завідувача кафедри теорії ймовірностей та математичної статис-
тики, із 1999 професора кафедри. Читав курси з математичного 
аналізу, теорії ймовірностей, математичної статистики, дискрет-
ної математики, спецкурси з теорії випадкових процесів, проце-
сів ризику, актуарної математики. 

Кандидатська дисертація (1962), докторська (1977). 
Основні напрями наукової діяльності: теорія випадкових 

полів. Розробив основи спектральної теорії однорідних та ізо-
тропних випадкових полів, ефективні методи розв'язання задач 
статистики випадкових полів. Створив наукову школу з теорії 
випадкових полів. 

Зробив вагомий внесок у розвиток шкільної математичної 
освіти й олімпіадного руху в Україні. Брав активну участь в 
організації математичних олімпіад для школярів і студентів. 
Заступник головного редактора журналу "Теорія ймовірнос-
тей та математична статистика", головного редактора науко-
во-популярного журналу "У світі математики". 

Український координатор європейських освітніх проектів 
"Статистичні аспекти економіки" (1997−2001), "Покращення 
економіко-математичної освіти в Україні" (2002−04). 

Заслужений професор Київського університету (1999). Член-
кореспондент НАН України (1990). Заслужений діяч науки і 
техніки України (2000). Лауреат Державної премії України 
(2003). Відмінник народної освіти України (1973). Лауреат пре-
мії імені М. М. Крилова (1993). 

Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня (2002). 
Основні праці: Спектральная теория случайных полей. К., 

1980; Теория вероятностей и математическая статистика. К., 
1979, 1988, (спільно з Й. І. Гіхманом і А. В. Скороходом); Те-
орія ймовірностей. Збірник задач. К.,1976, 1988; (1999 пере-
кладено англійською, у співавт.); Теоретико-ймовірнісні та 
статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці. 
К., 1995, (у співавт.), Дискретна математика. К., 2003. 
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Література: Булдыгин В. В., Козаченко Ю. В., Леонен-
ко Н. Н. О работах М. И. Ядренко по теории случайных полей 
// Український математичний журнал. 1992. Т. 44. № 11; 
М. Й. Ядренко (до 70-річчя від дня народження) // Математи-
ка в школі. 2002. Вип. 3; М. Й. Ядренку − 70 // У світі матема-
тики. 2002. Т. 8. Вип. 2. 

Ю. С.  Мішура  
 

* * * 
 

Яценко Станіслав Сергійович 
(22.12.1936, м. Ічня – 08.05.2014, м. Київ), 
доктор юридичних наук, професор. Член-
кореспондент АПрН України. Заслужений 
юрист України. 

Закінчив у 1959 юридичний факуль- 
тет Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. Протягом 1959–61 опе- 
руповноважений Кодимського РВВС Оде-
ської області, згодом адвокат, завідувач 

юридичної консультації Старченківського району Київської 
області. Із 1962 молодший науковий співробітник Сектора 
держави і права АН УРСР. 

Із 1968 працював на кафедрі кримінального права та кримі-
нології Київського університету. У 1988–96 старший науковий 
співробітник, заступник декана юридичного факультету, в. о. 
декана факультету, завідувач кафедри кримінального права та 
кримінології. Упродовж 1996–2001 суддя Конституційного Суду 
України. За його керівництва захищені один доктор юридичних 
наук, чотири кандидати юридичних наук. 

Кандидатська дисертація (1966), докторська (1989). 
Основні напрями наукової діяльності: кримінальне право 

України і порівняльне кримінальне право. 
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ВІД  УПОРЯДНИКІВ  
 

ановний читачу! Перегорнувши останню сторінку у Вас, 
можливо складеться враження, що не всіх земляків, які 

народилися на Чернігівщині, і зробили свій внесок у науково-
освітню та культурну скарбницю славетного Київського національ-
ного університету, упорядники згадали, і, Ви, імовірно, матимете 
рацію. Упорядники свідомі, що не всі біографії чернігівчан, що 
працювали в Київському університеті впродовж майже 200 років із 
часу його заснування й навіть тих, хто працювали в радянську добу, 
практично віднайти неможливо. Ось тому зауважимо, що пропоно-
ване Вам видання не претендує на його цілковиту вичерпність. 

Більше того в багатотисячному університетському колективі 
працює немало вчених, для яких підготовка та написання такого 
роду довідково-біографічних праць є благородною та шляхетною 
справою. І така робота, про що свідчить видання у 2018 р. книги 
"Некрополь філологів-викладачів Київського Свято-Володими- 
рового та Шевченкового університету : біографічний довідник", за 
редакцією відомого українського вченого, доктора філологічних 
наук, професора Г. Ф. Семенюка, в університеті триває. У цій книзі 
нами – авторами-упорядниками виявлено ряд біографій чернігів-
чан-філологів, що працювали в Київському університеті, але з де-
яких причин не були раніше знайдені.  

Чернігівчани пишаються тим, що на Чернігово-Сіверській зем-
лі, а саме в Новгороді-Сіверянській чоловічій гімназії навчався 
перший ректор Імператорського університету св. Володимира Ми-
хайло Олександрович Максимович. Знання, що вчений одержав у 
гімназії, заклали підвалини для його майбутніх вершин у тогочас-
ній українській національній науці й освіті, вступити до Московсь-
кого університету, у 1827 р. захистити магістерську дисертацію з 
фізико-математичних наук, а у 1834 – обійняти посаду професора й 
ректора Імператорського університету св. Володимира. "Наукова 
та професорська діяльність першого ректора заклала духовний 
фундамент Київського університету як одного з найбільших куль-
турних та освітніх українських осередків"1. 

                                                 
1 Некрополь філологів-викладачів Київського Свято-Володими- 

рового та Шевченкового університету : біографічний довідник ; за 
ред. Г. Ф. Семенюка. К. : Логос, 2018. С. 9. 

Ш 
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Про фундаментальність знань, що надавалися викладацьким 
складом у Новгород-Сіверській гімназії, свідчить хоча б той факт, 
що її випускниками були такі відомі українські особистості як: 
Костянтин Ушинський (його ім'я носить нині гімназія), Пантелей-
мон Куліш, Микола Кибальчич та ін. 

У біографічному довіднику упорядниками віднайдено також і 
імена чернігівчан, які в різні роки працювали у Київському універ-
ситеті. Із-поміж них: 

Ганцов Всеволод Михайлович (7.12.1892, м. Чернігів – 
5.10.1979, там само). У Київському університеті обіймав посаду 
професора (1918), наукового співробітника (1922). Дійсний член і 
керівник секції української мови науково-дослідної кафедри мово-
знавства (1925). Першим розробив сучасну класифікацію діалектів 
української мови (півн., півден.-зах. і півд.-сх. говори). У 1929 р. 
заарештований за звинуваченням у причетності до СВУ. У 1946 р. 
звільнений, 1949 р. повторно заарештований, а у 1956 р. звільнений 
і лише у 1989 р. реабілітований (посмертно); 

Грузинський Олександр Сергійович (22.12.1881, м. Ніжин – 
11.01.1954, м. Київ). У Київському університеті обіймав посаду 
приват-доцента кафедри російської мови та літератури історико-
філологічного факультету (1914–16, 1918); 

Калачевська Наталія Володимирівна (30.07.1900, с. Гу-
чин на Чернігівщині – 14.12.1965, м. Київ). У Київському уні-
верситеті обіймала посади доцента кафедри російської мови 
(1931–34), старшого викладача (1938–41; 1945–60), доцента 
(1947–65), зав. кафедри англійської мови факультету інозем-
них мов (1949–60). 22.06.1941 була заарештована органами 
НКВС і засуджена до трьох років таборів за "антирадянську 
агітацію та антирадянські настрої"; 

Коваленко Борис Львович (25.11.1903, с. Хотуничі Чернігів-
ської губернії (нині Сновського району Чернігвської області) – 
13.07.1937, засуджений до розстрілу з конфіскацією майна. Вирок 
виконаний того ж дня в м. Києві). Працював у Київському універ-
ситеті на посаді викладача літературного факультету, завідувачем 
кафедри української літератури (1934–36); 

Плісецький Марко Мойсейович (14.01.1909, м. Чернігів – 
2.04.1990, м. Київ), доктор історичних наук (1962), професор 
(1965). У Київському університеті працював у 1935 р. на посаді 
старшого викладача, доцентом кафедри історії української літера-
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тури (1940–49). Засуджений у критиці за "буржуазно-націона- 
лістичні збочення та помилки" в розвідці "Український фольк-
лор" у колективному "Нарисі історії української літератури" 
(1946) і ряді статей; 

Розанова Агнеса Анатоліївна (17.06.1906, м. Остер Чернігів-
ської губернії – 4.04.1976, м. Київ). У Київському університеті обі-
ймала посади викладача (1939–41), старшого викладача (1944–50), 
доцента (1950–76) кафедри зарубіжної літератури; 

Степович (Дудка-Степович) Андроник Іоаникійович (1856, 
с. Лебединці Прилуцького повіту (нині Срібнянського району Чер-
нігівської області) – 26.10.1935, м. Київ). У Київському університе-
ті обіймав посаду приват-доцента слов'язнознавства історико-
філологічного факультету (1892–1924). 

Пропонований довідник "Чернігівчани в Київському універ-
ситеті" упорядники розглядають у контексті продовження тих 
видань про Чернігівський край, що були опубліковані раніше, а 
саме: "Історія міст і сіл УРСР. Чернігівська область", "Чернігів-
щина" : енциклопедичний довідник, "Батьківський поріг", "Чер-
нігівці – лауреати Державних премій" : довідник, "Прилуч- 
чина" : енциклопедичний довідник і багато інших. 

Адже насправді знання історії свого краю, своєї країни це не 
лише благородна справа, але і цікаво, корисно й необхідно. 

Упорядники вважають, що їхнє видання дає підстави активним 
дослідникам своїх Малих Батьківщин, країв – укладати кожному 
свій довідник про вихідців із областей, які стосуються не лише 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а й 
інших провідних вишів України. 

Отже, автори-упорядники переконані, що матеріали вміщені в 
довіднику не залишать байдужими не лише фахівців українознав-
ців, краєзнавців, але і всіх, хто цікавиться науково-освітнім і куль-
турним процесами, що відбуваються в Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка з часу його заснування, і спо-
діваються на подальший розвиток досліджень профільних фахівців 
цього напряму. 
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