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УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ 
ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ

Культурна спадщина є безцін-
ним надбанням народу, тією ос-
новою, на якій будується і фор-
мується національна свідомість, 
історична пам’ять, патріотизм. 
Вона є надійним підмурком ство-
рення і розбудови української 
державності. Не може бути чіт-
кого розуміння сьогодення і пер-
спектив країни на майбутнє без 
усвідомлення надбань минулого, 
що зматеріалізовані в пам’ятках 
історії та культури.

До процесу вивчення і збе-
реження історико-культур-
ної спадщини залучені широкі 
кола громадськості України, які, 
здебільшого, об’єднані в різні 
громадські організації, що до 
своїх головних завдань включа-
ють і проблеми виявлення, охоро-
ни, популяризації пам’яток історії 
та культури.

Найбільш потужною і струк-
турованою серед громадських 
організацій культурологічного 
спрямування є Українське това-
риство охорони пам’яток історії 

та культури (УТОПІК). Це громад-
ська добродійна науково-творча 
організація, яка створена з метою 
збереження, реставрації, вив-
чення, популяризації пам’яток; 
контролю за дотриманням зако-
нодавства про їх охорону і вико-
ристання. Товариство здійснює 
свою діяльність відповідно Кон-
ституції України, чинного законо-
давства та міжнародних правових 
документів з питань охорони і ви-
користання культурної спадщини.

Серед завдань УТОПІК:
- залучення широких верств на-

селення, колективів підприємств, 
установ і організацій, учнівської 
та студентської молоді, інших гро-
мадських організацій до безпосе-
редньої участі у вивченні, охороні 

та популяризації пам’яток;
- здійснення громадського кон-

тролю за збереженням, ремонтом 
і реставрацією пам’яток історії та 
культури, додержанням законо-
давства про їх охорону й викори-
стання;

- участь у збереженні пам’яток
культури, історії, містобудуван-
ня, архітектури, археології, ми-
стецтва, етнографії, історичних 
ландшафтів, культурно-історич-
ного середовища загалом;

- виявлення і наукове дослід-
ження пам’яток, внесення пропо-
зицій щодо взяття їх на держав-
ний облік; розроблення цільових 
і комплексних програм, концеп-
цій і рекомендацій зі збереження 
й використання пам’яток;

- участь у розгляді проектів пла-
нування, забудови і реконструкції 
територій міст, історичних насе-
лених місць; погодженні рішень 
про доцільність переміщення або 
зміни нерухомих пам’яток, об’єк-
тів, що мають історико-культурну 
цінність;

- участь у створенні експозицій
громадських музеїв;

- організація лекційної, екскур-
сійної, туристичної, видавничої й 
іншої пропагандистської роботи, 
спрямованої на виховання у на-
селення історичної пам’яті, почут-
тя патріотизму, глибокої поваги 
до історико-культурних надбань 
українського, інших народів, що 
проживають на території України 
та за її межами;

- вивчення вітчизняного та за-
рубіжного досвіду збереження 
пам’яток історії та культури, ро-
зроблення науково-методичних 
проблем у цій галузі; пропаганда 
досвіду участі громадськості в 
збереженні історико-культурної 
спадщини, проведення нарад, 
семінарів, конференцій з питань 
охорони пам’яток;

- організація благодійних за-
ходів з охорони та використання 
пам’яток, захисту історичного се-
редовища;

- представлення і захист закон-

16 ТРАВНЯ - ДЕНЬ НАУКИ

18 КВІТНЯ - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПАМ'ЯТОК І ВИЗНАЧНИХ МІСЦЬ

Шановні співробітники, викладачі, студенти, аспіранти і 
докторанти, випускники, дорогі друзі і партнери нашої Ака-
демії! Щиро вітаємо Вас з Днем науки! Це наше спільне свя-
то. Для багатьох з нас наука стала сенсом життя. Без науки 
неможливо уявити підготовку висококваліфікованих фахів-
ців будь-якої галузі. Саме у розвитку науки вбачається запо-
рука прогресу людства. Виклики сьогодення і перспективи 
майбутнього спонукають нас до наполегливої повсякденної 
праці задля розвитку науки і надихають на творчі злети. Ба-
жаємо Вам натхнення, нових величних досягнень, славетних 
відкриттів, щастя наукової творчості! 

Ректорат, Вчена Рада, 
Профспілкові комітети співробітників 

і студентів ОДАБА, 
редакція газети «Кадри – будовам»
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них інтересів своїх членів (учас-
ників) у державних і громадських 
організаціях;

- залучення благодійних коштів 
для проведення пам’яткоохорон-
них заходів.

Перший (установчий) з’їзд УТО-
ПІК вібувся 21-22 грудня 1966 р.

Ініціаторами створення Това-
риства були кращі представники 
української інтелігенції – діячі 
мистецтва, науковці: М.Т. Рильсь-
кий, О.Т. Гончар, Іван Ле, І. М. Гон-
чар, Г. Н. Логвин, М. Ю. Брайчев-
ський, О. С. Компан, Ю. С. Асєєв 
й інші небайдужі до вітчизняної 
культурної спадщини патріоти. 
Протягом півстолітньої історії 

УТОПІК його очолювали: профе-
сор, доктор історичних наук К. К. 
Дубина (1966-1967, перший го-
лова Товариства), академік НАН 
України, Герой України П. Г. Тронь-
ко (1915-2011) (з 1967 до 1989), 
академік НАН України П. П. Толоч-
ко (з 1989 р.). 

Вищим керівним органом є 
з’їзд. Між з’їздами, що збираються 
раз на 5 років, проводяться пле-
нуми. Керує Товариством голова, 
бюро колегії, колегія Головної 
ради. Товариство має розгалуже-
ну структуру – представництва в 
областях, Автономній Республі-
ці Крим, Києві та Севастополі. 
Осередки УТОПІК є також у рай-
онах, інших населених пунктах. 
Основою товариства є первинні 
осередки, які створюються в ор-
ганізаціях, установах, на під-
приємствах, у навчальних закла-
дах тощо. 

Наслідком високого автори-
тету УТОПІК в суспільстві стало 
затвердження повноважень То-
вариства в Законі України «Про 
охорону культурної спадщини» 
(статті 10, 11, 14) [?]. Цей важли-
вий документ законодавчо закрі-
плює права УТОПІК із залучення 
широких верств населення до 
участі в охороні культурної спад-

щини, здійсненні громадського 
контролю за станом збереження, 
використання, ремонтом і рестав-
рацією пам’яток, але й зобов’язує 
органи виконавчої влади, місце-
вого самоврядування надавати 
йому всіляку підтримку в здійс-
ненні своїх повноважень. 

Протягом свого існування УТО-
ПІК зробило величезний внесок у 
справу виявлення, вивчення, збе-
реження та пропагування пам’я-
ток. Тільки в 70-80-х роках ХХ ст. 
на ремонт і реставрацію пам’яток 
архітектури Товариством було ви-
трачено кошти, еквівалентні 0,5 
млрд. доларів США. 

Товариство велику увагу при-

діляє розробці концептуальних 
проблем охорони культурної 
спадщини, координації науко-
во-методичної діяльності у сфері 
збереження пам’яток історії та 
культури. Науково-методична 
рада, колегія Головної ради Това-
риства розробляють комплексні 
спадщини з цільовим збиранням і 
використанням коштів на їх здій-
снення, що передбачають прове-
дення науково-пошукових експе-
дицій із метою виявлення нових і 
впорядкування відомих пам’яток 
і пам’ятних місць, залучення та 
координацію дій громадськості 
(науковців, аматорів, молоді) в 
пам’яткоохоронній сфері, широ-
ку популяризацію результатів цієї 
діяльності через засоби масової 
інформації, виставки, видавничу 
діяльність. 

Україна має прекрасну духовну 
і культурну спадщину, яка своїм 
корінням сягає сивої давнини і є 
невід’ємною складовою світової 
культури. Попри нелегкі історич-
ні події, український народ зумів 
зберегти свою мову, свої тради-
ції і звичаї, створити прекрас-
ні пам’ятки історії та культури, 
що несуть в собі з давніх-давен 
історичний код народу. Якщо ми 
згадуємо шедеври давньої архі-

тектури – цієї «музики, зупиненої 
в камені», то неперевершеними 
серед них були й залишаються 
стародавні українські собори і 
церкви, в яких найповніше ре-
алізувався творчий потенціал 
геніальних зодчих. Але, напевно, 
жодна нація світу не зазнала та-
ких руйнацій і нищень війнами, 
розбратом, особливо в часи то-
талітаризму, які випали на долю 
української. З історії ми знаємо, 
що вороги завжди ціляться в най-
святіше – в Собори і Храми. Як же 
зберегти і відновити те, що зали-
шилось нам у спадок? Цими про-
блемами опікується створене у 
1966 році Українське товариство 
охорони пам’яток історії та куль-
тури. Товариство є недержавною, 
неприбутковою всеукраїнською 
громадською організацією, яке 
на добровільних засадах об’єднує 
за спільними інтересами широкі 
верстви населення, колективи 
організацій та установ, що здій-
снюють свою діяльність в галузі 
охорони культурної спадщини. 
До його заснування причетний 
справжній цвіт української нації. 
Досить сказати, що у витоків Това-
риства стояли видатні державні 
діячі, вчені, етнографи, архітекто-

ри, археологи І. М. Гончар, О. М. 
Апанович, Ю. С. Асєєв, Г. Н. Лог-
вин, М. Ю. Брайчевський, відомі 
українські письменники Максим 
Рильський, Микола Бажан, Олесь 
Гончар, Павло Загребельний, та-
лановиті артисти і художники 
Гнат Юра, Наталія Ужвій, Платон 
Майборода, Андрій Штогаренко, 
Михайло Дерегус та багато ін-
ших. Особлива роль у становлен-
ні Товариства як Всеукраїнської 
організації належить академіку 
Національної Академії наук Украї-
ни П. Т. Троньку, що впродовж 22 
років був його незмінним очіль-
ником. Естафету Петро Тимофій-
ович передав Петру Петровичу 
Толочку, також академіку НАН 
України, який в якості голови То-
вариства присвятив справі охоро-
ни та збереження пам’яток більш 

ніж чверть століття. 
За роки своєї діяльності Това-

риство набуло практичних знань, 
традицій, фундаментальних на-
працювань у пам’яткоохоронній 
галузі, досвіду щодо популяриза-
ції, реставрації пам’яток історії 
та культури, здійснення громад-
ського контролю за дотриманням 
законодавства у сфері охорони 
та використання культурної спад-
щини, проведення культурно-про-
світницької роботи. Працівники 
та активісти Товариства зробили 
значний внесок у шляхетну спра-
ву виявлення, вивчення та збере-
ження національних святинь. Про 
це свідчать реставровані громад-
ським коштом унікальні пам’ятки 
домонгольського періоду в Черні-
гові, архітектурний ансамбль Свя-
тогірського монастиря на Донеч-
чині, дерев’яні храми Галичини, 
Закарпаття, шедеври церковного 
зодчества в столиці; реконструк-
ція Золотих воріт у Києві, опіка 
над пам’ятками, пов’язаними з 
життям і творчістю Т. Г. Шевчен-
ка. Великим доробком у збере-
ження культурної спадщини став 
відроджений гетьманський Ба-
турин, створення в селі Пирогів 
на околиці Києва Національного 

музею народної архітектури та 
побуту України, який став одним з 
кращих скансенів у світі, споруд-
ження Корсунь-Шевченківського 
меморіального комплексу, впо-
рядкування пам’ятних місць Чи-
гиринського району Черкаської 
області, реконструкція садиби І. 
Котляревського в Полтаві, ство-
рення Державного заповідни-
ка на острові Хортиця – колисці 
запорізького козацтва. Прово-
дилися охоронно-археологічні 
дослідження на первісних і ко-
зацьких пам’ятках Херсонщини, 
трипільських – Кіровоградщи-
ни, доби неоліту, бронзи, ранніх 
слов’ян на Волині, Черкащині, 
Миколаївщині. Великого значен-
ня надавалося ремонту та рестав-
рації пам’яток архітектури, серед 
яких Борисоглібський собор, Спа-
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12 березня  2020 р. відкрилась 
виставка «Баухаус. Біле місто 
Тель-Авів» до 100-річчя відомої 
архітектурної школи у рамках 
Міжнародного архітектурно-бу-
дівельного форума VIRA UKRAINE!

ВИСТАВКА «БАУХАУС. БІЛЕ МІСТО ТЕЛЬ-АВІВ» В ОДЕСІ

Організатор виставки – пер-
ший секретар Посольства Держа-
ви Ізраїль в Україні  і директор 
Натів-Ізраїльського культурного 
центру в Одесі пані Ілона Хіль-
ковська у співробітництві з Одесь-
кою державною академією будів-
ництва та архітектури. 

Мета проекту – познайомити 
студентську молодь з ізраїль-
ським модернізмом 1930-1940 

років, спадщини традицій Бау-
хауса. За підрахунками ЮНЕСКО, 
в Тель-Авіві більше 4000 модер-
ністських будівель початку 1930-
х - 1950-х років. Це один з най-
більших масивів архітектури того 
часу в світі.  Близько половини з 
цих споруд включено (як об'єкт 

«Біле місто в Тель-Авіві - архітек-
тура сучасного руху») до списку 
Всесвітньої спадщини. 

Власне, саме в Тель-Авіві зо-
середилася найбільша кількість 
об’єктів спадщини школи Бауха-
уз. Це пов'язано з тим, що розквіт 
модернізму збігся з посиленням 
нацистської влади в Німеччині. 
У Палестину виїхало чимало єв-
ропейських архітекторів єврей-
ського походження - особливо 
на початку 1930-х, коли нацисти 
почали переслідування і вреш-
ті-решт закрили школу Баухауз, 
яку вважали центром культурного 

більшовизму. У Тель-Авіві архі-
тектори адаптували принципи Ба-
ухауза до місцевого клімату.

Під терміном «Баухауз», перш 
за все, мають на увазі тісні зв'яз-
ки цієї архітектури з принципами, 
які викладали в школі «Баухауз». 
За два минулих десятиліття Біле 
місто зазнало масштабної рекон-
струкції, наслідком якої стало 
приведення до ладу десятків бу-
дівель. На виставці можна було 
побачити, в якому стані перебува-
ли будівлі під охороною Світової 

спадщини ЮНЕСКО і як вони змі-
нилися внаслідок проведеної ре-
конструкції. Виставка демонструє 
всю складність програми зі збе-
реження архітектурної спадщини 
міста Тель-Авів і її включення в 
сучасний архітектурний контекст, 
що є в край актуально і для спад-

щини Одеси.
Протягом проведення вистав-

ки відбулася презентація 10 по-
стерів за результатами студентсь-
ких науково-дослідницьких робіт 
з питань становлення раннього 
модернізму, конструктивізму в 

Одесі – (студенти АХІ ОДАБА Да-
видюк Я., Бахтогорєєва А., Лев-
ченко Л., Мадай О., Русол А.). 
Лекція професора Єксарьової Н. 
М. була присвячена зародженню 
архітектурного авангарду в Одесі 
і внеску одеситів Миколи Соколо-
ва і Якова Чєрніхова («радянсь-
кого Піранезі») у розвиток кон-
цептуальної архітектури.

Репортаж з виставки за поси-
ланням https://jewishnews.com.
ua/society/v-odesse-otkryilas-
vyistavka-k-100-letiyu-shkolyi-
osnovatelniczyi-tel-aviva

со-Преображенський монастир, 
П’ятницька церква, Успенський 
собор к Чернігові, будинок Павла 
Пестеля в Тульчині, Успенський 
собор у Каневі, Домініканський 
монастир у Вінниці, Ужгородський 
замок, архітектурний ансамбль 
села Китайгородка на Дніпрі, 
пам’ятки Львова, Севастополя. До 
речі, саме Товариство виступило 
з ініціативою відтворення Успен-
ського собору Києво-Печерського 
історико-культурного заповідника. 

Свого часу пам’яткоохоронці 
стали на захист заповідних тери-
торій і пам’яток острова Хортиця, 
Київщини, Трахтемирова, поля 
Берестецької битви, вносили до 
уряду численні пропозиції щодо 
створення історико-культурних 
заповідників в Ніжині, Галичі, Чи-
гирині, Переяслав-Хмельницько-
му.

Товариство охорони пам’яток – 
чи не єдина в Україні громадська 
організація, яка має в своїй струк-
турі повноцінну наукову установу 
– Центр пам’яткознавства, створе-
ний спільною постановою Націо-
нальної Академії наук України і 
Українського товариства охорони 
пам’яток історії та культури. Се-
ред провідних науково-дослідних 
тем Центру – музеєфікація об’єк-
тів археологічної спадщини, цер-

ковне пам’яткознавство, пам’ятки 
історії та археології козацької 
доби, історія охорони пам’яток 
в Україні, світовий досвід збе-
реження культурної спадщини. 
Центр веде велику видавничу 
діяльність, він започаткував та-
кож підготовку фахівців з питань 
пам’яткознавства. 

Певну роботу з популяризації 
історико-культурної спадщини, 
традицій і звичаїв українського 
народу проводить Культурологіч-
ний центр Товариства. Важливим 
напрямом діяльності Центру є 
проведення виставок, з залучен-
ням художників України, Великої 
Британії, Італії, Франції, Іспанії, 

Чехії, Польщі, Словаччини та ін-
ших країн, організація всеукраїн-
ських і міжнародних фестивалів, 
конференцій, симпозіумів культу-
рологічного спрямування. Поміт-
ними подіями в культурному житті 
України стали творчі фестивалі – 
Міжнародний фестиваль дитячої 
та юнацької творчості «Духовні 
джерела», «Булгаківська вес-
на» та інші. Товариство спільно 
з Міністерством культури, Міні-
стерством освіти і науки України 
започаткувало Всеукраїнський 
огляд творчих робіт школярів та 
студентів за тематикою «Забуті 
пам’ятки». 2017 року Товариство 
розпочало щорічну пам’яткоох-

оронну Всеукраїнську Толоку з 
метою привернення уваги гро-
мадськості до стану справ у галузі 
захисту і збереження культурної 
спадщини. Ця ініціатива сприя-
тиме дієвому громадському кон-
тролю за дотриманням чинного 
законодавства, імплементації Уго-
ди про асоціацію Україна – ЄС, ро-
звитку культурного середовища, 
збереженню автентичності істо-
ричних культурних ландшафтів, 
їхнього туристичного потенціалу. 

Наразі увага Українського това-
риства охорони пам’яток історії 
та культури спрямована на кон-
центрацію зусиль суспільства 
задля подальшої охорони та ви-
користання видатних пам’яток 
історико-культурної спадщини, на 
боротьбу з перебудовами, нищен-
ням пам’яток археології, архітек-
тури, з протизаконною забудовою 
стародавніх міст і сіл, історич-
ного середовища. Товариство 
має на меті сприяти міжетнічній 
взаємодії та консолідації україн-
ського суспільства, відкривати 
світовому співтовариству Україну, 
враховуючи, що в нас є спільна 
культурна спадщина, яку треба 
зберігати та відроджувати, сприя-
ти партнерству, взаєморозумінню 
та співпраці. 



1 апреля 2020 г. перестало 
биться сердце Владимира Иг-
натьевича Плешко, доцента 
кафедры Архитектурных кон-
струкций. 

Он родился в грозное время 
военного лихолетья (дитя вой-
ны). Окончил Одесский инже-
нерно-строительный институт по 
специальности «Промышленное 
и гражданское строительство». 
Практически вся жизнь В. И. Плеш-
ко связана с нашей Академией. В 
начале 1970-х годов он внёс вклад 
в формирование созданной тогда 
кафедры Архитектуры сельско-
хозяйственных зданий, которая 
готовила специалистов по специ-
альности «Сельскохозяйственное 
строительство». В разные годы 
Владимир Игнатьевич работал на 
должности заместителя декана 

Архитектурного факультета ОИСИ, 
а позднее – главного инженера 
ОГАСА. Областью его научных ин-

тересов были инженерная архи-
тектоника и материалоёмкость 
гражданских зданий. Автор учеб-
ного пособия и многих научных и 
научно-методических публикаций, 
В. И. Плешко снискал уважение 
у коллег и студентов. Его стихот-
ворения были опубликованы на 
страницах нашей газеты. Влади-
мир Игнатьевич много сделал для 
укрепления материально-техни-
ческой базы Академии. Много 
внимания он уделял ремонтным 
работам в аудиториях и других по-
мещениях учебных корпусов. Не-
взирая на серьёзные проблемы со 
здоровьем, Владимир Игнатьевич 
почти до последних дней занимал-
ся преподавательской работой, 
передавал студентам свой богатый 
опыт и глубокие профессиональ-
ные знания. Пережив трагедии 

утраты двух сыновей, он стал опо-
рой для своих внуков и поддержи-
вал их даже тогда, когда сил уже 
почти не оставалось. Трагическая 
и наполненная глубоким смыслом 
и творческим трудом жизнь наше-
го коллеги и сотрудника оборва-
лась в тревожное время. 

Ректорат, Профсоюзный ко-
митет сотрудников, Дирекция 
Архитектурно-художественного 
института, коллектив кафедры 
Архитектурных конструкций, 
редакция газеты «Кадри – будо-
вам» выражают соболезнования 
родным и близким усопшего. 
Мы сохраним светлую память о 
Владимире Игнатьевиче Плеш-
ко. Его имя вписано в историю 
нашей Академии, которой он 
посвятил более полувека.  
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27 травня 2020 р., на 67 
році життя, помер Протопо-
пов Сергій Євгенович, канди-
дат архітектури, доцент, член 
Національної спілки архітек-
торів України, який з 2002 р. 
був головним архітектором м. 
Чорноморськ (Іллічівськ), на-
чальником управління архі-
тектури і містобудування 
Чорноморської міської ради. 

Він народився в Одесі 12 грудня 
1953 р. У 1973 р. закінчив Одеське 
державне художнє училище ім. М. 

ПЛЕШКО 
Владимир Игнатьевич 

(12.02.1943-01.04.2020)

ПРОТОПОПОВ
Сергій Євгенович

(12.12.1953-27.05.2020)

Б. Грекова, а у 1980 р. – Архітек-
турний факультет Одеського інже-
нерно-будівельного інституту. Він 
викладав в рідній Alma mater, був 
автором низки наукових публіка-
цій. Сергій Євгенович Протопопов 
– автор великої кількості реалі-
зованих архітектурних проєктів. 
Він очолював громадську органі-
зацію «Архтех» і організовував 
архітектурно-будівельні вистав-
ки. Під час його керівництва, 
був розроблений і затверджений 
генеральний план міста Чорно-
морськ. Головний архітектор м.
Чорноморськ С. Є. Протопопов 
здійснив реконструкцію громад-
ського центру міста, де реалізував 
сучасні рішення у сфері міського 
дизайну і благоустрою, втілив ба-
гато власних проєктів у міській 
забудові. Особливої уваги заслу-
говує проєкт Музею витончених 
мистецтв ім. О. Білого, в якому 
експонується одна з найкращих в 
Україні колекція художньої пор-
целяни. Хол біля парадних сходів 
головного корпусу ОДАБА при-
крашає творіння архітектора С. Є. 
Протопопова – меморіальний ан-
самбль в інтер’єрі, присвячений 
пам’яті двох видатних ректорів, 
які багато років очолювали наш 
Одеський інженерно-будівельний 

інститут. А центральним символом 
композиції був обраний світиль-
ник у формі смолоскипу – сим-
волічний світоч науки і освіти. 
Серед багатьох нагород за про-
фесійну архітектурну діяльність, 
сам Сергій Євгенович виділяв 
звання переможця Міжнародного 
конкурсу “VIRA”, яке засвідчило 
визнання ахітектурно-містобудів-
них досягнень у сфері забудови 
м. Іллічівськ (сьогодні – Чорно-
морськ). Сергій Євгенович Прото-
попов успадкував від своїх батьків 
шляхетну привабливу зовнішність 
і відданість мистецтву. Він був 
талановитою, високоосвіченою, 

доброзичливою інтелігентною 
людиною. Звістка про його перед-
часну смерть болем відгукнулась 
в серцях людей, які його знали 
і цінували, його колег і друзів. 
Світла пам’ять про Сергія Євге-
новича Протопопова назавжди 
збережеться в наших серцях. 

Ректорат, Профспілковий 
комітет співробітників, колек-
тив і дирекція Архітектурно-ху-
дожнього інституту, редакція 
газети «Кадри будовам» вис-
ловлюють співчуття рідним 
Сергія Євгеновича Протопопова  

СУМНІ РОКОВИНИ 
Другого травня відзначалися сумні роковини з дня, 

коли зупинилося серце Світлани Павлівни Стаселькової 
– талановитої людини, журналіста, яка фактично уосо-
блювала у собі нашу улюблену газету «Кадри – будовам» 
і протягом десятирічь була її редактором. Перифразуючи 
відомого поета минулого, ми кажемо газета «Кадри – бу-
довам», маємо на увазі Світлану Павлівну Стаселькову. 
Під її керівництвом наше видання здобуло високе звання 
«Газета народної довіри». 

Хотілось би сподіватися, що газета «Кадри – будовам», 
незважаючи на усі негаразди, буде і надалі важливою 
консолідуючою складовою нашої Академії. Адже ж най-
кращим пам’ятником Світлані Павлівні має бути успішна 
газета, якій вона присвятила своє життя. 

Юрій ПИСЬМАК
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9 ТРАВНЯ -75 РОКІВ
ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ 

НАД ФАШИЗМОМ

10 КВІТНЯ
ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ ОДЕСИ 

ВІД ФАШИСТСЬКИХ 
ЗАГАРБНИКІВ«День Перемоги» 1986 р. Художник Ю. О. ПИСЬМАК

Пам'ятник участникам ліквідації 
наслідків аварії в Одесі Автопортрет. ПИСЬМАК Ю.О.

Когда средь корабельных сосен
Раздался взрыва тяжкий вздох,
Полесский край вдруг стал 
несносен.
За что же покарал нас Бог?

Какой ценою заплатили,
Укрыв реактор под бетон,
И сколько граждан облучили?
Приходит рифма – миллион…

Не став последней каплей горя,
Чернобыль, – ты судьба и боль
Немой могильник возле поля –
В чужих устах беззвучный 
вопль…

Солдаты стройными рядами
Туда бредут под барабан,
Когда в чернобыльской 
казарме
Поют ребята про Афган…

Объект «Укрытие» построен,
Там гордо реет алый стяг:
Он вашей кровию пропитан,
Бетон возведен на костях.

Колючей проволокой опутан
Тот край чернобыльской беды,
Покровом лжи давно укутан,
Пропитан горечью воды. 

Иду во сне под барабаны
Я с побратимами в строю
И жгут рентгены в сердце 
раны:
Я славу мужеству пою.

Неблагодарность нам награда,
Бездушье, чёрствость – нам 
урок.
Ты посетил преддверье ада,
Тому виной суровый рок.

26 КВІТНЯ - 
34 РІЧНИЦЯ 

ЧОРНОБИЛЬСКОЇ
КАТАСТРОФИ

Венцом терновым средь 
Полесья
Тянулись зоны рубежи
И башни храмов средокрестий 
Вздымали к небесам кресты.

Лик Иисуса неподкупен:
В его глазах – немая скорбь
Героев подвиг совокупен;
Бой барабанов сыплет дробь

Не ешь грибов из «мёртвой 
зоны»,
А угощай вином друзей,
Войны жестокие законы
Наполнят болью сотни дней.

За что же к нам пришел 
Чернобыль?
Ответить вряд ли нам дано, 
Полынной горечи не смоет
Молдовы красное вино.

Храню солдатские награды, 
В их алюминии храня
Незаживающие раны
И отблеск адского огня.

Пылит чернобыльской дорогой
Солдат советских скорбный 
строй
Ты их, Небесная Царица,
От разных бед спаси, укрой!

Беды тревожные зарницы
Да не встревожат новый день!
Храни от горестей столицы
И их садов густую сень.

Пусть сёла горести не знают,
Да будет чистою вода!
Пусть никогда не повторится
Апреля чёрная беда!

 Юрий ПИСЬМАК

ПАМЯТЬ 
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СТОРІНКА ПАМ'ЯТІ
До 75 річчя 

Великої ПеремогиАНТОН СПИРИДОНОВИЧ ВАСИЛЬЕВ

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым и живым, –
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья.
Всем миром, всем народом, всей 
землей - 
Поклонимся за тот великий бой.

Антон Спиридонович Васи-
льев родился 10 ноября 1918 
года в селе Черняхов Кагар-
лыкского района Киевской об-
ласти в бедной сельской семье. 
С 11 лет ему пришлось рабо-
тать в колхозе и одновременно 
учиться, довелось пережить го-
лод.

В 1938 году по комсомольской 
путевке был отправлен на стро-
ительство Угличской гидроэлек-
тростанции («Волгострой»), где 
работал старшим лаборантом по 
бетону. В 1939 году призван в 
ряды Красной Армии (в то вре-
мя в армию брали с 20-лет, и 
он себе приписал год). До 1940 
года его дивизия дислоцирова-
лась в Харькове, потом ее пере-
вели в Одесский военный округ, 
где дивизия принимала участие 
в Бессарабской операции. За-
тем он окончил полковую шко-
лу, курсы «Выстрел» при Воен-
ной академии им. М. В. Фрунзе 
и Военно-хозяйственную ака-
демию РККА, стал командиром 
минометного отделения. В том 
же году Антон и еще несколько 
десятков красноармейцев были 
направлены на Финский фронт. 
Это было его первое «знаком-
ство» с войной. За участие в 
штурме линии Маннергейма Ан-
тон Спиридонович получил свою 
первую боевую награду – ме-
даль «За отвагу». Подлечившись 
в госпитале после ранения, он 
вернулся в свой полк как герой.

А тут снова война – Великая 
Отечественная (1941–1945). 
Первый день войны Антон Спи-
ридонович встретил в Харько-
ве. На второй день в небе над 
Харьковом появились немецкие 
самолеты, которые беспрепят-
ственно сбрасывали бомбы на 
город. Всех курсантов досроч-
но выпустили лейтенантами и 
отправили на фронт. Полк, в 
котором он служил, входил в 
состав 29-й дивизии, Антон там 
командовал минометной ротой. 
Три месяца они сдерживали на-
ступление немецких войск на 
юге Украины, три долгих меся-
ца. Однако дивизия вынуждена 
была отступить, оставив Молда-
вию, Бессарабию, Кировоград-
скую область. Осенью 1941 г. 
они оказались под Брянском и 
вошли в состав Брянского фрон-
та. Личный состав дивизии про-
явил высокую боевую выучку 
при прикрытии Брянска. В боях 
под Брянском, Тулой, Белевом 
личный состав сражался на-
смерть, до последнего патрона, 

стремясь задержать танковые 
колонны немецкого маршала Гу-
дериана, рвавшиеся к Москве. В 
этих тяжелых сражениях диви-
зия понесла большие потери бо-
евой техники и личного состава. 
В ротах и взводах живыми оста-
вались буквально единицы.

В июле 1942 г. дивизия была 
передислоцирована под Ста-
линград (Волгоград) – в самое 
пекло войны. Антону с бойцами 
пришлось принимать участие в 
битве на участке между Доном 
и Волгой. Стояла испепеляю-
щая жара. Гимнастерки солдат 
от жары и пота становились бе-
лыми. Бои шли и днем и ночью. 
Стояли насмерть: «Ни шагу на-
зад» – гласил приказ №227 Вер-
ховного Главнокомандующего.

Из воспоминаний Антона Спи-
ридоновича об этих событиях: 
«Особенно тяжелым выдался 
день 22 июля. Бойцы дивизии 
сдерживали сильный натиск не-
мецких войск, которые рвались 
к Волге, к ст. Абганерово. В этом 
районе противник сосредоточил 
танки, артиллерию, авиацию, пе-
хоту, маскируя боевую технику в 
переспелой пшенице. Темпера-
тура воздуха зашкаливала за 40, 
высохли все болота, не хватало 
воды. Земля трескалась, была 
как монолит, и не позволяла пе-
хотинцам окапываться. Немцы 
начали интенсивный обстрел, 
ввели в бой дополнительные 
резервы с целью прорвать обо-
рону советских войск, подойти 
к Волге. Командир полка при-
казал поддержать минометным 
огнем пехоту 1-го стрелкового 
полка, которая ценой сверхче-
ловеческих усилий и огромных 
потерь сдерживала силу врага. 
Задача нашей минометной роты 
заключалась в том, чтобы отсечь 
пехоту от танков и не дать вра-
гу возможность передвигаться 
вдоль железнодорожной стан-
ции Абганерово-Сталинград. 
Вот здесь и заработали наши 
82-мм минометы.

 В том бою наша рота уничто-
жила почти батальон пехоты и 
две минометные батареи врага. 
Наши потери тоже были значи-
тельными. В боях за казацкий 
хутор Нижнеяблочный, который 
в течение 3-х суток переходил 
из рук в руки, я был тяжело ра-
нен осколком мины в руку и 
продолжал воевать до конца 
дня с простреленной рукой. 19 
ноября 1942 г. в 7 часов 30 мин 
утра небо Сталинграда освети-
лось вспышками, воздух напол-

нился сильнейшим шумом. Это 
были первые залпы десяти с по-
ловиной тысяч орудий и мино-
метов Юго-Западного и Донско-
го фронтов, которые наносили 
сокрушающий удар по сосредо-
точению противника. Началось 
то, во имя чего, не зная страха, 
мы отстаивали каждую пядь 
земли превратившегося в руины 
Сталинграда. Защитники горо-
да забывали про боль и раны, 
не выпускали оружие из рук. 2 
февраля 1943 г. в Сталинграде 
были разгромлены 22 немецкие 
дивизии, сдались в плен 22 ге-
нерала и 320 тыс. солдат и офи-
церов. Сталинградская битва 
развеяла миф о непобедимости 
фашистской Германии». Карта 
боев за Абганерово с названием 
29 стрелковой дивизии 64 ар-
мии в боях за Сталинград всегда 
висела в кабинете Антона Спи-
ридоновича, и он брал ее с со-
бой на все свои выступления.

Не легче им было и на Кур-
ской дуге, при форсировании 
Днепра и Буга, во время кро-
вопролитных боев у озера Ба-
латон, при взятии Будапешта, 
в боях за Прагу. День Победы  
Антон Спиридонович встретил в 
Праге. Он был награжден боль-
шим количеством наград: ор-
деном «Отечественной войны 
II степени», орденом «Богдана 
Хмельницкого», орденом «Крас-
ной Звезды», двумя медалями 
«За боевые заслуги», медалью 
«За отвагу», медалью «За обо-
рону Сталинграда», медалью «За 

Победу над Германией» и пр. 
Всего у него было 14 правитель-
ственных наград. Также у него 
было множество поощрений от 
командования частей, соедине-
ний и объединений, он неодно-
кратно награждался ценными 
подарками. Антон Спиридоно-
вич был приглашен на праздно-
вание 60-летия Сталинградской 
битвы, и ему снова пришлось 
побывать в местах, где проходи-
ли тяжелые бои.

Служба в Советской армии 
продолжалась до 1970 года. В 
1951 г. он служил офицером 
1-го отдела штаба тыла ЛенВО 
г.Ленинграда. В 1951-1958 гг. 
Антон Спиридонович в звании 
подполковника преподавал в 
высшей офицерской школе тыла 
(Ленинград). 

Трудовая деятельность Анто-
на Спиридоновича Васильева 
в Одесском инженерно-строи-
тельном институте началась в 
январе 1975 г. и продолжалась 
43 года – до 2018 г. Вначале он 
работал в должности старше-
го лаборанта кафедры военной 
подготовки. В 1977 г. стал за-
местителем начальника учебно-
го отдела, а с 1998 по 2018 г.г. 
работал лаборантом кафедры 
теплогазоснабжения. Приходил 
на работу раньше всех, по нему 
можно было сверять часы. В ка-
ком бы отделе ни работал Ан-
тон Спиридонович, он никогда 
не расставался со своей картой 
военных действий, в которых 
принимал непосредственное 
участие.

Антон Спиридонович был все-
общим любимцем, он тепло и 
уважительно относился  к лю-
дям, улыбка никогда не сходила 
с его лица. Здороваясь с ним, я 
всегда отдавала ему честь, что 
ему очень нравилось, и он ста-
рался поцеловать мне руку. 
Его активности и энергичности 
можно было только позавидо-
вать. Он был почетным и же-
ланным гостем на всех  празд-
никах и мероприятиях, которые 
проводились в нашем вузе, в 
школе №10, в Доме офицеров, в 
ветеранских организациях, в го-
родском и районных советах, в 
штабе Военного округа и других 
организациях. Посещая все эти 
мероприятия и выступая там,  
Антон Спиридонович никогда не 
ощущал усталости. Ему всегда 
это было в радость.

На долю Антона Спиридоно-
вича выпало много тяжелых и 
горестных событий – голодное 
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детство, участие в Финской во-
йне, участие в Великой Отече-
ственной войне с первого до 
последнего дня, тяжелые ис-
пытания после войны в личной 
жизни. Он пережил смерть двух 
жен, похоронил трагически по-
гибшего сына. Единственной ра-
достью, которая скрашивала его 
мирную жизнь, был его внук. У 
них всегда были замечательные 
отношения. А с какой радостью 
Антон Спиридонович рассказы-
вал о своих правнуках, которым 
старался помогать. Он говорил: 
«Моя пенсия позволяет это де-
лать», и очень радовался этому, 
и жил ради них.

Еще хочется вспомнить, какую 
большую профориентационную 
работу проводил Антон Спири-
донович в школах, где он высту-
пал, и тем самым привлек в наш 
институт не один десяток аби-
туриентов. Сколько интересных 
статей в нашей газете «Кадри 
– будовам» было им написано: 
об учебном отделе, в котором 
он работал, о событиях военных 
лет и о много другом. Он никог-
да не забывал через газету по-
здравить женщин с праздником 
8 Марта. Он был незаменимым, 
когда проводились выборы в 
государственные органы власти 
на территории нашего инсти-
тута, и в периоды проведения 
вступительных экзаменов. Всег-
да с большим вниманием и по-
ниманием разъяснял молодым 

людям, где находится аудитория, 
в которой у них будет проходить 
экзамен, успевал успокоить их и 
пожелать удачи.

Много сил и внимания Антон 
Спиридонович уделял воен-
но-патриотической работе сре-
ди студентов, сохраняя память 
о подвиге нашего народа. И в 
связи с этим хочется привести 
воспоминания нашей коллеги 
библиотекаря 1-ой категории 
Галины Никитичны Ролевич: 
«Антон Спиридонович был ча-
стым гостем библиотеки нашей 
академии, читал на абонемен-
те художественной литературы, 
особенно любил стихи Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. Би-
блиотека просто не могла себе 
представить праздник без Ан-
тона Спиридоновича. Его при-
глашали близко расположен-
ные школы, военные учебные 
заведения, Дом офицеров, рай-
исполком, горсовет, радио и те-
левидение. Он был нарасхват в 
полном смысле этого слова. А.С. 
Васильев очень правдиво и всег-
да с болью в глазах рассказывал 
о боях, о погибших у него на гла-
зах товарищах, о тех трудностях 
и лишениях, которые довелось 
испытать на полях сражений. 
Ведь он участвовал в боях на са-
мых тяжелых участках фронта: 
это битва под Москвой, Курская 
дуга, Сталинградская битва. Он 
вспоминал такой эпизод: в его 
взвод привезли обед и бойцы 

расположились на ящиках с бо-
еприпасами, чтобы поесть, а Ан-
тон Спиридонович в этот момент 
отлучился посмотреть, дали ли 
овес лошадям (тогда тяжелую 
боевую технику перевозили на 
гужевом транспорте). За время 
его отсутствия туда, где обедали 
бойцы его отделения, упала бом-
ба – осталась только воронка на 
месте, где были его товарищи, 
а его самого сильно контузило. 
За все время войны он перенес 
много ранений и контузий.

Встречи со студентами в чи-
тальном зале всегда проходили 
в теплой и задушевной обста-
новке. Антон Спиридонович с 
указкой у карты военных дей-
ствий рассказывал и показывал 
все маневры Красной Армии, у 
него была феноменальная па-
мять. Он помнил все – и сколь-
ко танков было в бою, и сколь-
ко орудий было задействовано. 
Студенты слушали его, затаив 
дыхание, интересовались стра-
тегией и тактикой боя. На все 
вопросы Антон Спиридонович 
отвечал четко, профессиональ-
но. Гости и студенты всегда го-
рячо благодарили его, обнимали 
и даже целовали руки.

Однажды ему подарили в знак 
благодарности как герою уж 
очень роскошный букет и Ан-
тон Спиридонович не захотел 
нести его домой, хотел оставить 
его нам, женщинам. Но мы его 
все-таки уговорили зайти по 

дороге домой к внуку и пода-
рить цветы его жене. Потом при 
встрече он нас благодарил за та-
кое решение. Оказалось, что ког-
да он пришел к внуку, невестка 
накрыла на стол и они посидели 
по-домашнему, по-родственно-
му, и все были рады этой встре-
че.

Надо сказать, что Антон Спи-
ридонович жил один, сам пре-
красно готовил. Даже делился 
с нами секретами своего знаме-
нитого красного борща, который 
варил по всем правилам хоро-
шей хозяйки. А также расска-
зывал, какие заготовки запасал 
на зиму. До конца своих дней он 
сохранил оптимизм, щедрость, 
доброжелательность, бодрость 
духа, прямую осанку и военную 
выправку. Все мы его любили и 
уважали».

28 июля 2018 года Антона 
Спиридоновича Васильева не 
стало, он не дожил до своего 
100-летнего юбилея несколько 
месяцев.

Антон Спиридонович Васи-
льев останется в нашей памяти 
красивым, неунывающим, жиз-
нерадостным, с четкой поход-
кой, в военном кителе со звоном 
многочисленных наград, с неиз-
менной улыбкой на лице.

Алла РЕШЕТНИКОВА

На кафедрі Міського будівни-
цтва та господарства ОДАБА для 
виявлення та підтримки обдаро-
ваної молоді та реалізації здіб-
ностей студентів проводиться 
науково-дослідна робота зі сту-
дентами відповідно програмних 
компетентностей і професійно 
орієнтованих дисциплін, таких 
як: «Міські вулиці та дороги», 
«Міський транспорт», «Плану-
вання міських транспортних си-

АКТИВІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 
НА КАФЕДРІ МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА ТА ГОСПОДАРСТВА

стем». Інтегральна компетент-
ність (ПК1) розвиває у студентів 
здатність розв’язувати склад-
ні задачі і проблеми у галузі 
міського будівництва та госпо-
дарства, що передбачає прове-
дення досліджень і здійснення 
інновацій, та характеризується 
невизначеністю умов і вимог.

Під керівництвом доц. Ващин-
ської О.А. вивчаються питан-
ня транспортно-планувальних 
факторів вулично-дорожньої, 
транспортної і пішохідної ме-
режі міста Одеси. За результата-
ми проведеної роботи студенти 
взяли участь у Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових 
робіт . Згідно наказу  № 66/од 
від 06.04.2016. Лист № 84/35 
від 28.03.2018, робота студента 
Голованова В.В. «Оцінка транс-
портно-експлуатаційних яко-
стей вулиці Сегедської» пере-

могла у І турі наукових робіт і 
була направлена на другий тур 
у Харківський національний 
автомобільно-дорожній універ-
ситет. Наукова робота «Одеса 
заслуговує на легке метро» сту-
дентів Фрунзе Е.Г. та Терзі В.В. 
перемогла у І турі студентських 
наукових робіт і була направле-
на на другий тур у Кременчуць-
кий національний університет 
ім.    Остроградського    (наказ   
№ 88 /од від 3.04.2019 р). У 
цьому році студенти групи МБГ-
343 проводили дослідження 
міського масового транспорту 
Одеси і відобразили результати 
у науковій роботі «Міський гро-
мадський транспорт Одеси. Роз-
умному місту – розумний транс-
порт». 

Студенти публікують статті 
у різних збірках. Так студент-
ка Чобан А.Д. опублікувала у 

збірнику тез науково-техніч-
ної конференції професорсь-
ко-викладацького складу 2018 
р. статтю «Реконструкція вулиць 
в історичній зоні Одеси з вико-
ристанням енергозберігаючих 
технологій»; студент Фрунзе 
Е.Г. виступив з доповіддю «Лег-
ке метро в Одесі» на ХХІХ Все-
українській конференції здоб-
увачів вищої освіти і молодих 
вчених 2019 р. «Нові матеріали 
і технології в будівництві»; сту-
дент Мартинюк О.І. опублікував 
статтю «Нові ресурсозберіга-
ючі технології у громадському 
транспорті» у збірнику тез нау-
кової конференції 2019 р. «Ак-
туальні проблеми енергоресур-
созбереження та екології».

ВАЩИНСЬКА О.А., 
доц. каф. МБГ., 

ДАНИЛЕНКО А.В.,
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Уважаемый Юрий Александро-
вич, я безмерно благодарен Вам 
за искренние и справедливые 
слова, найденные Вами при опи-
сании портрета и характерных 
качеств моего верного друга и со-
ратника – Александра Борисови-
ча Раллева. Это был невероятно 
целеустремлённый, разносторон-
не эрудированный, фанатично (в 
самом лучшем понимании этого 
профессионального качества) 
преданный архитектуре Учёный, 
Педагог, Художник. Он ушел обид-
но молодым, на взлёте, перепол-
ненным планами и надеждами на 
будущее… Светлая добрая память 
о нём навсегда сохранится в моём 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СТАТЬЮ
сердце. Спасибо Вам за эту ста-
тью!

Виктор Генрихович ТОПУЗ, 
кандидат архитектуры, доцент 

(г. Сидней, Австралия)
Юрий Александрович, спасибо 

Вам за Ваш труд, за Вашу статью 
о нашем друге, архитекторе, учё-
ном, педагоге, художнике. Очень 
сожалею о том, что его нет с нами. 

Юрий Петрович ВАЛЮК, 
доцент кафедры 

Изобразительного 
искусства АХИ ОГАСА, член 

Национального союза 
художников Украины
 (г. Одесса, Украина)

дослідник мистецької спадщи-
ни, який натхненно читав лек-
ції з Історії мистецтв майбутнім 
архітекторам. Головною темою 
його наукових досліджень ста-
ла творчість всесвітньовідомого 
художника Василя Кандинсько-
го, ім’я якого назавжди пов’яза-
не з  нашим містом. Стаж роботи 
В. О. Абрамова в Одеському ху-
дожньому музеї 50 років. Сьо-
годні він – екс-директор ОХМ. 
Саме під час його директорства і 
за його ініціативи був створений 
збірник наукових праць «Вісник 
Одеського художнього музею». А 
ось при новому правлінні в му-
зеї ліквідували навіть посаду за-
ступника директора з наукової 
роботи. Ось така сучасна псев-
до-культурна оптимізація. Слід 
зазначити, що випускники нашо-
го вищого навчального закладу 
працюють в музеях. Випускник 
Архітектурного факультету ОІБІ 
Ігор Борисович Пороник очо-
лює сьогодні Одеський музей 
західного та східного мистецтва. 

Талановита художниця Олена 
Панасюк, випускниця кафедри 
Образотворчого мистецтва ОДА-
БА, працює в Музеї витонче-
них мистецтв ім. О. М. Білого в 
Чорноморську. Випускниці АХІ 
Марія Целоєва і Юлія Жаркова 
– співробітниці Одеського ху-
дожнього музею. Можна конста-

тувати, що АХІ ОДАБА це не лише 
«кузня кадрів» для будівельної 
галузі, а ще й для музеїв.

Щиро вітаємо співробіт-
ників музеїв і усіх, хто любить 
музеї з Міжнародним Днем му-
зеїв!

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ "КАДРИ - БУДОВАМ" НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ 
ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Мистецтвознавець Віталій Олексійович АБРАМОВ
світлина з сайту "Думська"

У цьому році Музею історії 
нашої Академії виповнюється 
40 років. Велика стаття нашої 
постійної авторки і членкині 
Редакційної Ради нашої газети 
Алли Михайлівни Решетнікової 
запланована в наступному числі 
«Кадри – будовам».

 Коли ми розмірковуємо про те 
яке місце в нашому житті займає 
музей, усвідомлюємо, що досить 
значне. Для багатьох випуск-
ників Архітектурного факульте-
ту нашої  Академії уособленням 
Музейного працівника з вели-
кої літери став видатний мис-
тецтвознавець Віталій Олексій-
ович Абрамов – талановитий 
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