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Полтавська обласна бібліотека для 
юнацтва імені Олеся Гончара 

пропонує віртуальну екскурсію



Постаті видатних 
земляків,

що прославили свій 
край, чиї імена перлами 

сяють в скарбниці 
світового мистецтва



Легендарна народна співачка, 
поетеса та композитор епохи
гетьмана Богдана Хмельницького. 
Її ім’я поряд з іменами лицарів тих 
буремних років по праву займає
почесне місце на скрижалях нашої
історії.
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Микола Віталійович
Лисенко
Народився в с. Гриньки Глобинського
району. Він автор цілого ряду пісень на 
слова Т. Г. Шевченка, створив опери 
«Різдвяна ніч» і «Тарас Бульба» записав і 
обробив до 100 українських народних
пісень , оперу-сатиру «Енеїда». Є творцем
небувалого досі жанру – дитячої опери, бо
діти – найвдячніша, найщиріша аудиторія. 
Саме для них пише опери «Пан Коцький», 
«Коза-Дереза», «Зима і Весна».



.

Пелехівська земля, що на 
Глобинщині, дала світові двох
геніальних композиторів –

Георгія та Платона 
Майбород. Вони 
народилися в один день, 1 
грудня, з різницею у 5 років. 
Однаково талановиті, але такі
різні...
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Георгій Іларіонович –

спокійний, розважливий – обрав
нелегку стежку серйозної
музики. Всім відомі його опери 
“Арсенал”, “Т. Шевченко”, 
“Ярослав Мудрий”, симфонія
“Гуцульська рапсодія”. Він автор 
романсів, обробок народних
пісень, музики до спектаклів та 
фільмів.
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Платон Іларіонович –
веселий, балакучий – обрав
шлях композитора-пісняра. Його
пісні неповторні і душевні, тому 
і популярні в народі “Пісня про 
рушник”, “Київський вальс”, “Ми 
підем, де трави похилі”, 
“Журавлі”, “Пісня про 
вчительку”, “Колгоспний вальс”.



1931-2003

На Глобинщині є старовинне
Містечко Градизьк, де 
народився композитор і поет 

Олександр Іванович
Білаш. Він є автором більше
як 200 пісень і романсів, що
відомі не тільки в нашій
країні, але й далеко за її
межами: ”Два кольори”, 
“Ясени”, “Сніг на зеленому 
листі”, “Пісня про матір”.



1943-2005

Раїса Опанасівна
Кириченко
народилася в с.Землянки
Глобинського р-ну. Її спів
захоплює не тільки
полтавців, не тільки
українських шанувальників
народної пісні, але й 
американців, канадців, 
угорців, арабів.
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Микола Ярошенко

Видатний художник, активний
член і один із визначних
представників товариства
«Передвижників». На основі
мистецької спадщини
художника засновано 
Полтавський художній музей 
(галерея мистецтв) ім. 
М.Ярошенка.

1846-1898
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1849-1921

Леонід Позен
Автор пам’ятника Івану 
Котляревському (відкритий
в 1903 році) і пам’ятника 
Миколі Гоголю (виконаний
в 1913 році, встановлений в
1934) у Полтаві. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC'%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0)


Марія Костянтинівна
Башкірцева. 
Рано погасла, яскраво засяявши
і здивувавши людей своїм
непересічним талантом. 
Народилась в с. Гавринці на 
Диканьщині. За своє коротке
життя вона створила більше як 
150 картин і етюдів, які
знаходяться в музеях Парижа, 
Ніцци, Неаполя. Багато картин 
присвячено рідному краєві, 
Україні.1860-1884
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1900-1961

Катерина Білокур
Народилася в с. Богданівка
Пирятинського повіту 
Полтавської губернії. 
Знаменита народна 
художниця. Любила 
малювати природу, 
особливо квіти. З 1940 р. її 
твори стали відомі в Україні.
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Видатна акторка початку 

XX ст. Віра Холодна 
створювала образи
вродливої сумної жінки, 
зрадженої та незрозумілої. 
Кожна нова роль «королеви
екрану» супроводжувалася
бурхливими оваціями
прихильників
та шанувальників небаченої
раніше краси.

1893-1919
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1925-2005

У 2000 році в Кембриджі
визначалися кращі актриси
тисячоліття. Вибір припав на 

Клару Лучко. Її красою 

захоплювалися Пабло Пікассо і 
Фернан Леже, але сама актриса 
до слави завжди ставилася 
жартома, була переконана -
талант - єдине, що варто 
сприймати всерйоз.
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Юрій
Тимошенко(Тарапунька)
Відомий режисер, актор, учасник
комедійного дуету повоєнних років
«Штепсель і Тарапунька». Певний час 
виконував монологи під прізвиськом
Бублика, аж поки Олександр 
Довженко не запропонував йому
прізвисько міліціонера Тарапуньки. 
Назва пішла від річки Тарапуньки в 
Полтаві, де Тимошенко провів своє
дитинство. 
Народний артист УРСР.

1919-1986
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Талантами багата
Полтавщина!
Хай навіть –
відбиваючись від
орд,
Долаючи неволю і 
руїни,
Все ж геніїв народжує
народ.
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Автор ідеї та монтаж
Коваль В. М.


