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Марія Склодовська-Кюрі
Осягнула таємницю радіоактивності 

(7 листопада 1867 – 4 липня 1934)

К оли Марія Склодовська народилася, ба-
гато людей вважало, що жінкам не міс- 
 це в науці. Вона довела, що  всі вони по-

милялися.
Тато дівчинки був учителем фізики у Вар-

шаві. Марії страшенно подобалися прилади, 
які він використовував для дослідів. Вона вза-
галі була дуже кмітливою і допитливою дити-
ною. Навіть читати Марія навчилася випад-
ково. Коли її  старша сестра Броніслава вчила 
літери, то  бавилася з  малою у  школу. Дуже 
швидко Марія перевершила в  читанні свою 
старшу сестру.

І Броніслава, і  Марія обидві марили осві-
тою й  наукою. Але в  їхній рідній Польщі ді-
вчаткам дозволяли вчитися тільки у  школі. 
Сестри мріяли про знаменитий університет 

у Франції – Сорбонну, де могли навчати-
ся і чоловіки, і жінки. Марія вигадала 

й  запропонувала сестрі план. Спер-
шу вона працюватиме й відклада-

тиме гроші, а  Броня тим часом 
вчитиметься на  лікарку. А  по-
тім, коли старша сестра почне 
працювати, вчитиметься Ма-
рія. Так дівчата і вчинили.

Марія отримала аж два ди-
пломи  – з  фізики й  матема-
тики. Та навіть із диплома-
ми їй ніде було застосувати 

свої таланти, адже вважало-
ся, що наука – не жіноча спра-

ва. Отакі дивні тоді були звичаї. 

Аж раптом друзі познайомили Марію із  мо-
лодим ученим П’єром Кюрі. Його приголом-
шили жвавий розум і ґрунтовні знання Марії. 
П’єр допоміг дівчині влаштуватися на роботу 
до справжньої наукової лабораторії. 

Молоді люди закохалися, одружилися і ста-
ли працювати разом. Марі з П’єром досліджу-
вали різні хімічні елементи  – малесенькі 
часточки, з яких складаються всі на світі речо-
вини. Наприклад, вода – з водню й кисню. Але 
Марія і П’єр досліджували незвичайні елемен-
ти. Вони вивчали часточки, які вміють випро-
мінювати особливу енергію  – радіацію. Пере-
віряючи здогади Марії, вони відкрили аж два 
нових елементи – радій і полоній.

За дослідження радіоактивності Марія 
і П’єр отримали найвищу наукову нагороду – 
Нобелівську премію з  фізики. За  кілька років 
Марію нагородили ще однією такою премією, 
але вже з  хімії. Кюрі стала першою жінкою, 
яка коли-небудь отримувала цю дуже поваж-
ну нагороду. Вона досі лишається єдиною на-
уковицею, якій вдалося здобути її у двох різ-
них науках!

 Радіоактивність 
 Радій і полоній 

 Радіація 
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Марія Монтессорі
Створила захопливий спосіб навчання для дітей

(31 серпня 1870 – 6 травня 1952)

М арія вміла творити дива, які змінюва-
ли життя дітей.

Дівчинка народилася в Італії півто-
ра століття тому. Це був час, коли тільки чоловіки 
здобували освіту в науці, техніці, праві чи меди-
цині. Такий стан речей геть не задовольняв Ма-
рію. Вона захотіла вивчати математику і блиску-
че склала іспити для вступу до технічної школи. 
Марія була єдиною ученицею серед хлопців, але 
не зважала на кпини й перешкоди. Вона закінчи-
ла школу з відзнакою! 

У шістнадцять років Марія вступила до  Полі-
технічного інституту, однак незабаром зрозу-
міла, що мріє стати лікаркою. Директор медич-
ної школи при Римському університеті просто 
посміявся з  дівчини: ще ніколи серед тутешніх 
студентів-медиків не  було жінок. Однак Марія 

не здалася. Вона просила дозволу на навчан-
ня в  мера й  міністрів, а  коли отримала 

відмову, звернулася до Папи Римсько-
го. За  його рекомендацією дівчину 

зарахували до медичної школи.
Навчання тривало роками 

й давалося Марії непросто. Вимо-
ги до неї були вищі, ніж до інших 
студентів, а  ставлення упере-
джене. Та  зрештою Монтессо-
рі отримала диплом доктора ме-
дицини  – першою серед жінок 
в Італії.

Ще в  інституті Марія поча-
ла працювати з  дітьми із  пси-

хічної лікарні. Вони вважалися 

безнадійними, але лікарка довела, що діти про-
сто занедбані. Вона розробила для них вправи 
й  завдання та  досягла неймовірних результатів. 
На  іспитах підопічні Марії випереджали навіть 
найкращих учнів шкіл. 

Натхненна своєю роботою, лікарка почала 
вивчати психологію й  педагогіку. Затим Марія 
створила «Дім дитини» – школу для дітей бідних 
робітників. У  класах незвичайної школи не  було 
парт, учні рухалися вільно й  самі обирали, чим 
займатися. Граючись, вони прали і  прасували 
лялькові речі, шинкували овочі, чистили взут-
тя, або й просто перекладали кубики, перебирали 
кольорові намистинки, шматочки тканини й ко-
тушки ниток. Усі ці заняття були частиною про-
думаних Марією вправ. З  їхньою допомогою ді-
ти ставали самостійними, засвоювали уявлення 
про розміри, форми, кольори, навчалися грамоті 
чи арифметиці.

Незабаром метод навчання Монтессорі вий-
шов за  межі Італії. Марія їздила впроваджувати 
його по  всій Європі, США та  Індії. Відтоді освіт-
ня система Марії Монтессорі залишається однією 
з провідних у світі.

 Педагог 
 Вільне виховання 

 Освіта 
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Соломія Крушельницька
Королева опери

(23 вересня 1872 – 16 листопада 1952)

С оломія Крушельницька була однією з найві-
доміших співачок свого часу. Вона об’їзди- 
   ла з гастролями пів світу, але ніколи не за-

бувала своїх рідних українських пісень. 
Сім’я Крушельницьких була вельми шляхет-

ною – вела свою історію аж із кінця XIV століття. 
В  роду Соломії були дуже відомі люди. Дівчинка 
зростала серед книжок і цікавилася мистецтвом.

У дитинстві Соломії улюбленою розвагою су-
сідніх дівчаток було зібратись увечері й поспіва-
ти. Уже тоді Крушельницька вирізнялася серед 
подруг сильним і красивим голосом. А пісень во-
на знала силу силенну! Вивчала їх від селян. 

У школі талановита дівчинка навчалася профе-
сійному співу. Коли їй було одинадцять років, Соло-
мія вперше вийшла на сцену – вона співала в хорі. 

Якось Соломія потрапила на  театральну ви-
ставу. Дійство на сцені справило на дівчин-

ку незабутнє враження. 
Крушельницька обрала собі про-

фесію, яка об’єднувала дві її  го-
ловні любові  – театр і  співи. Вона 

стала оперною співачкою. Викла-
дачі львівської консерваторії, ку-
ди вступила Крушельницька, ду-
же хвалили її  голос і  відчуття 
музики, пророкували їй видат-
ну кар’єру. Отримавши диплом, 
Крушельницька вирушила на-
вчатися далі на  батьківщину 

опери  – до  Італії. А  потім стала 
гастролювати світом і здобула ве-

личезну популярність. 

Одного разу Соломія врятувала долю цілої 
опери. Називається вона «Мадам Батерфляй», 
а  написав її  італійський композитор Джакомо 
Пуччіні. Зараз цей твір вважається перлиною 
оперної музики, але в  день прем’єри вистава 
з тріском провалилася. Глядачі тупотіли ногами 
і свистіли. 

Пуччіні був у розпачі. Йому порадили для на-
ступної постановки запросити на  головну роль 
Соломію Крушельницьку. Співачка погодилася. 
Її майстерне виконання викликало в публіки за-
хват. На знак подяки композитор надіслав Соло-
мії свій фотопортрет із підписом: «Найчудовішій 
та найчарівнішій Батерфляй». 

Тривалий час Крушельницька жила в Італії, де 
мала шалений успіх. Якось наприкінці літа коро-
лева опери приїхала до рідної України. Через по-
чаток Другої світової війни співачка не  змогла 
повернутися в  Італію. А за кілька місяців Львів-
щина стала частиною Радянського союзу. 

У Соломії відібрали всі будинки і майно, навіть 
за  кордоном. Але як відбереш любов до  музики? 
Співачка почала викладати у Львівській консер-
ваторії, де пропрацювала до кінця життя. 

Нині Соломія Крушельницька вважається од-
нією з  найвидатніших українок за  всю історію 
держави. 

 Опера 
 Спів 

 Мадам Баттерфляй 
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Олександра Екстер
Відірвала акторів від землі
(18 січня 1882 – 17 березня 1949)

У Києві початку XX століття художницю  
  Олександру Екстер називали «парижанкою». 
Вона була дружиною успішного київського 

адвоката й по кілька місяців на рік жила у Франції. 
Там вона здружилася з художниками, які творили 
найновіше, авангардне мистецтво – кубізм. 

Олександра привозила з  Парижа фотогра-
фії картин Пабло Пікассо. На них людські облич-
чя «розкладалися» на прості геометричні фігури 
і  знову «складалися» так, що одночасно можна 
було побачити очі, ніс і потилицю. 

Екстер щедро ділилася побаченим із  одно-
думцями. В її майстерні на Фундуклеївській (за-
раз – Богдана Хмельницького) весь час збирали-
ся молоді художники. Тут точилися обговорення, 
створювалися фантастичні роботи. Народжу-
вався особливий стиль  – український кубофу-

туризм (у цьому слові «кубізм» поєднуєть-
ся з латинським futurum – «майбутнє»). 

У творах кубофутуристів знахідки 
французьких митців доповнювали-

ся соковитими кольорами україн-
ських декоративних розписів. Ви-
гнуті лінії нагадували малюнок 
на великодніх писанках. 

У квартирі Екстер кубістич-
ні шедеври сусідили на  стінах 
із вишитими рушниками й бар-
вистими килимами. І не випад-
ково. Олександра Екстер та її по-

други-художниці багато років 
співпрацювали з вишивальниця-

ми села Вербівка. 

Закохані в  народне українське мистецтво 
мисткині збирали зразки традиційних виши-
вок і на їхній основі розробляли власні візерунки. 
Так на  сумочках, шаликах, подушках, вишитих 
у Вербівці, з’являлися авангардні композиції. Ро-
боти ці справили неабияке враження на вистав-
ках у Києві, Москві, Парижі, Берліні, Нью-Йорку. 
А художник Казимир Малевич так захопився ни-
ми, що й собі долучився до створення узорів.

Новаторкою Олександра Екстер була також 
у  театрі. Створені нею костюми й  декорації бу-
ли незвичними і  яскравими. Вона змінила теа-
тральний простір, «відірвала» акторів від зем-
лі. Обладнавши сцену підвісними майданчиками, 
драбинками, балконами, пандусами й  перехода-
ми, Олександра першою показала, що вистава мо-
же йти не на одній площині, а на багатьох ярусах.

У 1920-х роках стало зрозуміло, що під владою 
більшовиків авангардне мистецтво розвивати-
ся не може. Олександра переїхала до Франції. Во-
на оселилася в містечку Фонтене-о-Роз під Пари-
жем. Там вона малювала, викладала, створювала 
маріонетки, ілюструвала книжки, розписува-
ла кераміку. Але Україна назавжди залишилася 
і в її творчості, і в її серці. Гостей свого уквітчано-
го трояндами будиночка Екстер частувала варе-
никами у глиняних мисках, привезених із Києва.

 Декорації 
 Кубізм 

 Футуризм 
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Коко Шанель
Зробила революцію у світі моди

(19 серпня 1883 – 10 січня 1971)

Н асправді її звали не Коко, а Габріель. Вона 
народилася в  містечку Сомюр на  захо-
ді Франції. Мама померла, коли Габріель 

було одинадцять років. А  тато втік, залишивши 
своїх чотирьох дітей у притулку.

Отримавши освіту, Габріель влаштувалася 
працювати продавчинею в  магазині одягу. Во-
на мріяла створювати власний одяг  – зручний 
і вишуканий. Без величезної кількості рюшів чи 
довгих спідниць, що підмітали підлогу. Без кор-
сетів, які робили талію тонесенькою, але в  яких 
не було як дихати.

Щоб заробити гроші на  свою мрію, Габріель 
увечері після роботи співала в кабаре. Так нази-
вають кафе, в якому є сцена. Габріель співала пі-
сеньки «Ко-ко-рі-ко» та «Хто бачив Коко?», че-
рез що її й прозвали Коко. За деякий час ніхто вже 

й не пам’ятав справжнього імені Габріель.
Кар’єру дизайнерки Коко Шанель 
розпочала з  капелюшків. Вона роби-

ла їх із  соломи. Капелюшки неве-
личкого розміру були охайними 

й  дуже стильними. Вони ста-
ли справжньою сенсацією. Адже 
більшість жіночих капелюшків 
тоді були величезні й  важкі. 
Жінкам було страшенно нез-
ручно їх носити.

– Красиве тільки те, що 
зручне,  – знизувала плечи-

ма Коко, коли хтось питав, чо-
му її  капелюшки такі популярні. 

Цю фразу Шанель потім зробить 

своїм гаслом. Вона відкриє власний будинок мо-
ди і  створюватиме там тільки зручний і  стиль-
ний одяг.

Саме Коко Шанель вдягнула жінок, які досі но-
сили лише сукні й спідниці, у штани. До неї ніхто 
з дизайнерів не наважувався на подібний експе-
римент. Це вона придумала славетну «малень-
ку чорну сукню» на заміну строкатим і пишним, 
наче святковий торт, убранням. І саме Коко при-
думала сумочки на довгому ланцюжку. Доти жін-
ки носили сумочки в  руках, і  це було дуже нез-
ручно.

– Я втомилася носити сумки в руках, до того ж 
я їх постійно гублю, – заявила Коко Шанель. Її су-
мочку можна було просто повісити на плече.

Це були дуже зухвалі ідеї на ті часи. Коко ча-
сто критикували, але вона вперто йшла до своєї 
мрії: поєднати в одязі красу, зручність і витон-
ченість.

Ім’я Коко Шанель стало одним із найвідоміших 
у світі моди. Навіть з’явився спеціальний термін 
«стиль Шанель». Він означає простий і практич-
ний, але елегантний одяг. А  парфуми «Шанель 
№  5», які Коко придумала майже 100 років то-
му, вже давно стали легендою. І досі залишають-
ся символом вишуканої розкоші.

 Мода 
 Маленька чорна сукня 

 Chanel № 5 
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Голда Меїр
Створювала державу , про яку мріяла

(3 травня 1898 – 8 грудня 1978)

Що може зробити десятирічна дівчинка, 
  коли бракує грошей на підручники? Зда-
ється, нічого. Але це не  так. Наприклад, 

може організувати благодійний збір коштів. Саме 
так учинила Голда для всієї своєї школи.

 Дівчинка народилася в Києві в єврейській ро-
дині. Потім вона з  рідними переїхала до  Мілво-
кі, що в США. Коли у старшій школі мати сказала 
Голді, що час кидати навчання й виходити заміж, 
дівчина зібрала валізу й утекла до старшої сестри 
Шейни та  її чоловіка в Денвер. Там і зародилася 
мрія її життя – створити незалежну й сильну єв-
рейську державу. 

У ті часи територія нинішнього Ізраїля перебу-
вала під управлінням Британської імперії. Голда 
вирішила переїхати із США на батьківщину сво-
їх предків. Спочатку вона збирала мигдаль і году-

вала курей, та невдовзі долучилася до полі-
тичного життя.

Тим часом наближалася Друга сві-
това війна, і  в  Європі почали пере-

слідувати євреїв. На важливому зі-
бранні представники 31 країни 
один за одним відмовилися при-
йняти в  себе єврейських біжен-
ців. 

– Я  дуже хочу, щоб настав 
той день, коли моєму народові 
не  потрібні будуть вияви чиєїсь 
ласки, – сказала тоді Голда.

Війна закінчилася. За  між-
народними угодами британське 

правління на  території Ізраїлю 

добігало кінця. Щойно британці підуть, країна 
проголосить незалежність, постановили лідери 
єврейської спільноти. 

До проголошення незалежності залишалися 
лічені місяці. Світ довкола повнився чутками про 
можливу війну проти Ізраїля. Захищатися країні 
було нічим: ані зброї, ані грошей не було. Що мо-
же зробити одна жінка в  цій ситуації? Здається, 
нічого. 

Але це не так. 
Наприклад, можна звернутися по  підтримку 

до євреїв своєї другої батьківщини, Америки, і зі-
брати небачену суму – 50 мільйонів доларів. Саме 
так учинила Голда. Вона забезпечила зброєю цілу 
армію майбутньої держави.

Голда була серед тих, хто підписав Декларацію 
про незалежність Держави Ізраїль. Наступного ж 
дня почалась війна. Ізраїль переміг.

Довгі роки Голда обіймала високі посади, пред-
ставляла свою країну за  кордоном, очолюва-
ла найбільшу партію того часу, п’ять років була 
прем’єр-міністеркою. 

Світ запам’ятав Голду сивою бабусею в  ор-
топедичних черевиках, яка на  рівних говорила 
з лідерами наймогутніших держав світу і ніколи 
не поступалася, стоячи на захисті своєї мрії.

 Прем’єр-міністерка 
 Ізраїль 

 Війна Судного дня 
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Фріда Кало
Зобразила найглибші людські емоції

(6 липня 1907 – 13 липня 1954)

Ф ріда жила у  Блакитному будинку в  місті 
Мехіко, столиці Мексики. І  сам будинок, 
і рослини, і звірі, і птахи довкола були над-

звичайними. Всі вони промовляли до  дівчинки 
своєю мовою. Фріда їх добре розуміла. Як? За до-
помогою фарби, пензликів і паперу.

Фріда розмальовувала незчисленні зошити 
й альбоми. Вона мала неабиякий хист до малю-
вання. Навіть брала уроки з  мистецтва у  граве-
ра, батькового друга. Та Фріда ніколи й подумати 
не могла, що стане мисткинею. Мріяла вона про 
медичну кар’єру. І навіть розпочинала навчання 
в медичній школі.

Та сталося не  так, як Фріда задумала. Одно-
го дня вона потрапила в  аварію, після якої дов-
го лікувалася. Малювання допомагало Фріді пе-
реживати ці часи. Вона писала свої автопортрети 

та світ довкруж Блакитного будинку. А щоб 
не було нудно, Фріда завжди мала поруч 

звірів: собак породи ксоло, кількох па-
пуг, двох мавпочок, кицьок і  навіть 

орла.
– Якщо я  не  зможу стати лі-

каркою, то  поєднаю медицину 
й  малювання  – ілюструватиму 
медичні книжки!  – міркувала 
Фріда.

Але й  так не  сталося. Узявши 
шлюб із художником Дієго Ріве-
рою, Фріда все більше занурюва-

лася у  світ мистецтва. Її  чоловік 
був знаним муралістом – він ма-

лював величезні картини на стінах 

будинків та інших спорудах. Із Ріверою Фріда по-
бачила чимало міст і  мексиканського народно-
го мистецтва. Воно страшенно захопило Фріду. Це 
джерело було невичерпне!

Тепер Фріда створювала дивовижні карти-
ни з незвичними образами, які багатьом здава-
лися фантастичними. Розглядаючи роботи Кало, 
шанувальники мистецтва називали їх сенсаці-
єю. Вони писали, що Фріда має фантазію дитини. 
Художниця стала дуже популярною, а її власний 
стиль настільки дивував, що Фріду навіть фото-
графували для журналу моди в Парижі.

Пензлем Фріда відверто й  тонко передавала 
емоції. Вона не  боялася переносити на  полотно 
біль, смуток, гнів, утому… А подобалося їй малю-
вати радість, любов, ентузіазм, мрійливість… Во-
на створювала дивовижні портрети та автопор-
трети й уміло переплітала чарівні світи природи 
й людини. 

 Живопис 
 Мексика 

 Автопортрет 
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Есте Лаудер
Заснувала найвідомішу косметичну компанію у світі

(1 липня 1908 – 24 квітня 2004) 

У се почалося, коли мала Есте побачила сво-
го дядька Джона. Той був дерматологом – 
так називаються лікарі, які дбають про 

здоров’я шкіри. Дядько постійно вигадував нові 
засоби для догляду за  шкірою  – креми для тіла, 
маски для обличчя чи бальзами для рук. 

Шестирічна Есте із  захватом спостерігала, як 
дядько Джон варив якесь зілля. Так дівчинка на-
зивала рідину шаленого кольору, що постійно 
булькала у пробірках. Дядько заснував лаборато-
рію у  старому сараї просто за  будинком, де жи-
ла Есте з батьками. І ніколи не забороняв дівчин-
ці брати участь у його дослідах та експериментах. 

Так Есте Лаудер вирішила, що хоче стати нау-
ковицею. 

– Я  розроблятиму, виготовлятиму і продава-
тиму крем зі своїм ім’ям! – заявила вона своєму 

відображенню у дзеркалі. 
Свій перший крем Есте зварила вдо-
ма, у  каструлі, у  якій доти вона го-

тувала суп і  макарони. На  ту мить 
вона вже була заміжня. Її  чоло-

вік Джозеф дуже підтримував ба-
жання Есте робити косметику. 
І  невдовзі вони відкрили свій 
перший магазин у Нью-Йорку. 

Місця на домашній кухні вже 
не  вистачало, тому Есте і  Джо-
зеф облаштували невелич-
ку фабрику в будівлі колишньо-

го ресторану. Так було покладено 
початок майбутній корпорації 

косметики та парфумерії.

Ночами Есте варила на  своїй фабриці креми 
та  лосьйони, а  вдень   продавала їх у  магазинах 
і салонах краси. Коли Лаудер встигала спати, ні-
хто не знає. Але вигляд вона завжди мала догля-
нутий. 

– Немає некрасивих жінок, є жінки, які не до-
глядають за собою, – повторювала Есте, коли що-
ранку з’являлася на роботі з ідеальним макіяжем 
і свіжою зачіскою. 

Лаудер була щиро переконана, що її  місія по-
лягає в тому, щоби навчити якомога більше жі-
нок не просто бути красивими, а дбати про себе. 
Саме тому вона особисто консультувала своїх по-
купців. 

– Найкрасивіше обличчя у світі – ваше, – пов-
торювала Лаудер, коли стояла за прилавком. 

Есте просто обожнювала добирати косметику 
для кожної жінки. І вона була твердо переконана: 
варто кому-небудь бодай раз спробувати її виро-
би – успіх гарантовано. 

– Жінка обов’язково полюбить цей крем або 
маску для обличчя. А  відтак обов’язково розпо-
вість про них подружкам. Станеться ланцюгова 
реакція. І саме так якомога більше жінок залиша-
тимуться красивими.

 Косметика 
 Краса 

 Успішний бізнес 
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Рита Леві-Монтальчіні
Відкрила речовину , яка стимулює ріст живих організмів

(22 квітня 1909 – 30 грудня 2012)

К оли Рита чогось боялася, вона кидала 
виклик своєму страхові. В  юності,  
  наприклад, вона побоювалася, що її 

примусять покинути навчання. 
Рита народилася в  Італії в  часи, коли жінок 

не надто хотіли пускати в науку. Тато дівчини був 
математиком та  інженером, а  мама  – художни-
цею. Батько Рити вважав, що дівчині зайве праг-
нути професійних успіхів. Натомість вона повин-
на неодмінно вийти заміж, народити дітей, дбати 
про сім’ю і, можливо, займатися творчістю. 

Рита в  дитинстві і  справді мріяла писати 
книжки. Такі ж чудові, як у шведської письмен-
ниці Сельми Лагерлеф. Але у школі дівчинка за-
хопилася біологією – наукою про те, як влашто-
вано живі організми. 

Коли Риті було двадцять, вона сміливо й чес-
но повідомила татові, що планує вступа-

ти до медичного університету. Для цьо-
го вона самостійно вивчатиме грецьку 

мову, латину й  математику. І  тато, 
який дуже любив і поважав дочку, 

прийняв її вибір попри свої пере-
конання.

Рита закінчила університет 
із відзнакою. Вона ще не визна-
чилася, чого прагне більше: лі-
кувати людей чи займатися на-
уковими дослідженнями. 

Усе вирішив страшний на-
каз італійського диктатора Бені-

то Муссоліні. Очільник держави 
забороняв євреям робити багато 

важливих речей, наприклад, займатися наукою. 
Просто через те, що вони народилися євреями! 

Попри страх Рита перенесла мікроскоп і  по-
трібне обладнання до  своєї спальні, де потай від 
усіх продовжила наукові дослідження. Саме то-
ді вона вирішила, що присвятить своє життя не-
врології – науці про нерви. 

Підпільні дослідження Рита вела аж до  кінця 
Другої світової війни. А тоді повернулася працю-
вати у свій рідний університет міста Турин. Май-
же відразу науковицю запросили до США. Тут во-
на разом із  професором Віктором Гамбургером 
здійснила своє головне відкриття – знайшла цілу 
групу особливих речовин, які стимулюють клі-
тини живих організмів рости й  розвиватися. Ці 
речовини так і називають – фактори росту. Їх до-
сі уважно досліджують, адже ці знання допома-
гають у лікуванні важких і небезпечних хвороб. 

За своє відкриття Леві-Монтальчіні разом 
із професором Гамбургером згодом отримала Но-
белівську премію з медицини. 

Вийшовши на  пенсію, Рита повернулася 
до рідної Італії. І замість того, щоб насолоджува-
тися спокоєм, продовжила працювати, завойо-
вувати нагороди й  очолювати наукові устано-
ви. Рита заснувала фонд, який допомагав жінкам 
із бідних країн здобувати освіту. 

 Нейробіологія 
 Фактори росту 

 Нейрони 
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Мати Тереза
Надихала людей допомагати бідним 

(26 серпня 1910 – 5 вересня 1997)

В оповитому пасмами гір місті Скоп’є, що 
в  Македонії, росла дівчинка Агнес. Вона 
мріяла стати місіонеркою. Місіонери по-

дорожували до різних країн і допомагали бідним. 
А потому розповідали про це історії в церкві, яку 
відвідувала дівчинка. 

– Я теж так хочу! – вирішила одного дня Агнес.
Заради здійснення мрії Агнес залишила ро-

дину і  прийняла чин черниці. За  католицьки-
ми традиціями, вона обрала собі нове ім’я. Тепер 
її звали сестра Тереза – на честь Терези де Лізьє, 
святої, яка підтримувала місіонерів натхненни-
ми молитвами й добродійними справами. 

Вивчивши англійську мову, сестра Тереза виру-
шила до Індії. Там, у гамірливому місті Калькутта, 
вона навчала дітей грамоті. Просто під деревом по-
серед вулиці школярі вчилися арифметиці й  чи-

танню. Учителювати сестра Тереза неабияк 
любила. Це приносило їй задоволення. 

Утім, час до  часу вона спостерігала 
за бідними на шумливих вулицях мі-

ста. Люди просили харчів і води. Се-
стра Тереза допомагала, чим мог-
ла. Одного дня вона відчула, що це 
її покликання – служити нужден-
ним. Тоді вона сіла в поїзд і поїха-
ла до  лікарні в  місті Патна. Вона 
знову вчилася. Тепер – розпізна-
вати й лікувати різноманітні за-
хворювання та недуги. 

Завершивши навчання, се-
стра Тереза вбралася в сарі та лег-

кі сандалі, як усі жінки Індії,  

і  повернулася до  Калькутти. Вона оселилася 
із черницями й узялася за роботу з нужденними. 
Допомагала хворим і  знесиленим у  притулках 
для людей, які не мали домівок. Разом з іншими 
черницями вона годувала й доглядала немічних. 
Такі невеличкі справи змінювали життя людей, 
наповнювали його вірою й надією. Сестра Тереза 
нарешті відчувала, що її мрія здійснювалася.

Впродовж багатьох років сестра Тереза підбира-
ла людей із вулиць і допомагала їм. Вона відкривала 
лікарні, дитячі будинки й притулки для літніх лю-
дей. І не лише в Індії, а й у багатьох країнах світу! 

Її місію підтримували інші люди. Про сестру 
Терезу писали й говорили. Її запрошували в цер-
кви, університети, школи, де вона розповідала 
про свою доброчинність. Сестра Тереза завжди 
казала: щоб чинити добро, потрібна лише любов. 
Цим вона надихала людей ставати волонтерами, 
допомагати в  лікарнях, збирати кошти та  ліки 
для хворих, харчі й одяг для нужденних. 

Сестра Тереза стала всесвітньо відомою. За пі-
клування про інших її назвали Матір’ю Терезою. 

Матір Терезу нагородили Нобелівською премі-
єю миру, найповажнішою світовою нагородою. 
Згодом цю черницю назвали святою. Її  добро-
чинні справи й сьогодні продовжують місіонери 
з різних країн світу.

 Доброчинність 
 Місіонерка 
 Служіння 
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Геді Ламарр
Розробила систему , що лягла в основу роботи супутників, 

мобільних телефонів, бездротово го інтернету
(9 листопада 1914 – 19 січня 2000)

Г еді Ламарр називали однією з  найврод-
ливіших жінок свого часу. Вона зіграла 
у тридцяти кінофільмах, була зіркою в Єв-

ропі й Голлівуді. Та окрім краси й акторського та-
ланту, Геді мала ще й пристрасть до винахідниц-
тва і  математичні здібності. Вони дали їй змогу 
розробити унікальну систему зв’язку.

Геді, точніше Гедвіга, народилася в  Австрії. 
Її  батько походив з  України і  працював у  банку, 
а  мама була піаністкою. Дівчинка з  дитинства 
мріяла стати відомою акторкою. У  дванадцять 
років вона виграла конкурс краси, а  в  шістнад-
цять – залишила батьківський дім, аби навчати-
ся в театральній школі і грати в кіно. 

Геді швидко здобула популярність у  Європі, 
а  разом із  нею  – безліч заможних залицяль-

ників. Серед них був і  мільйонер Фріц 
Мандль, з  яким Геді одружилася. Чо-

ловік оточував її  увагою й  розкіш-
шю, але забороняв зніматися в кі-

но, тож одного дня Геді втекла, 
мов принцеса із  замку з  драко-
ном. Вона сіла на  пароплав, що 
прямував до  США, адже хоті-
ла підкорити Голлівуд. І  Ге-
ді це вдалося! Вона опанувала 
англійську, підписала кон тракт 
з  відомою студією, і  фільми 
за її участю мали успіх.

Здавалося, мрії Геді здійсни-
ли ся, проте вона цікавилася 

не  лише кіно. У  вільний час акторка зачинялася 
в невеличкому кабінеті, де працювала над влас-
ними винаходами. Серед її розробок були поліп-
шений світлофор, розчинний газований напій 
із  таблетки, обтічний дизайн літака для змен-
шення опору повітря. 

Та найважливішим проєктом Геді стала по-
ліпшена система наведення й  передачі сигна-
лу радіо керованих торпед. Вона створила її  під 
час Другої світової війни разом зі своїм другом – 
композитором Джорджем Антейлом. Ідея Ге-
ді полягала в  тому, щоб радіосигнали перестри-
бували на  різні частоти, аби вороги не  могли їх 
перехопити. Для втілення потрібно було оздоби-
ти торпеди валиком піаноли – чимось на зразок 
музичної скриньки, кожна нота якої відповідала 
певній частоті.

Хоча винахід Геді застосували тільки через 
двадцять років, саме він став основою роботи всіх 
систем бездротової передачі даних: мобільного 
й  супутникового зв’язку, Інтернету, Wi-Fi, тех-
нології Bluetooth, навігаторів GPS.

На батьківщині акторки, в Австрії, її день на-
родження проголошено Днем винахідника.

 Кіноакторка 
 Винахідниця 

 Стрибаючі частоти 
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Рут Гендлер
Створила ляльку Барбі

(4 листопада 1916 – 27 квітня 2002) 

Д івчиною Рут і гадки не мала, що колись 
вироблятиме ляльки і стане мільйонер-
кою. Проте, закінчивши школу, вона ви-

рішила здобути вищу освіту. І саме це зіграло ви-
рішальну роль у її житті. 

Це було сміливе рішення. У ті часи вважалося, 
що добра освіта й кар’єра жінкам ні до чого. Ді-
вчата переважно поспішали вийти заміж і при-
свячували своє життя родині й дітям. Однак Рут 
така доля не влаштовувала. Вона була перекона-
на, що зможе поєднувати сім’ю і кар’єру. І  їй це 
вдалося! 

В університеті Рут вийшла заміж за  Елліота 
Гендлера, з яким зустрічалася ще зі школи. У па-
ри народилося двоє дітей  – Барбара й  Кеннет. 
Якось Рут спостерігала за донькою та її подруга-
ми, які гралися з ляльками. На той час майже всі 

ляльки були пухкенькими пупсами. Їх тре-
ба було няньчити, як немовлят. Але де-

сятирічна Барбара любила гратися 
з «дорослими» ляльками. Вона вирі-

зала їх із картону і вдягала в папе-
рові сукні. 

– Тоді я  зрозуміла, що дівча-
там бракує дорослої ляльки. Та-
кої, яка стала  б їм справжньою 
подругою. І  яка готувала  би їх 
до  дорослого життя,  – розпові-
ла потім Рут. 

Рут із  чоловіком узялася ви-
гадувати нову іграшку. І  вже 

за  кілька років їхня невелич-
ка компанія виготовила ляльку, 

дуже схожу на справжню дівчину. Вона мала до-
росле тіло і  була вбрана в  гарну сукню. Над іме-
нем ляльки Рут довго не  думала, просто назва-
ла її на честь своєї доньки. А ляльковий друг Барбі 
отримав ім’я Кен – на честь сина Гендлерів. 

Спершу люди не  зрозуміли задуму Рут. Вони 
почали критикувати «дорослу» ляльку за її жіно-
чі форми й вимагали зняти Барбі з виробництва. 
Але дітям нова іграшка страшенно сподобалася. 
Тож уже за кілька років Барбі набула шаленої по-
пулярності, а родина Рут розбагатіла. 

У Барбі почали з’являтися лялькові родичі, по-
други та  знайомі. Спочатку  – найкраща подруга 
Мідж, потім – сестричка Скіппер, а затим і двою-
рідна сестра Френсі, яка стала першою темношкі-
рою лялькою. 

2019 року Барбі відсвяткувала свій 60-й день 
народження. За  цей період лялька була медсе-
строю, співачкою, балериною, дизайнеркою 
та навіть космонавткою і кандидаткою в прези-
денти. Вона була білявкою, брюнеткою і  рудою. 
Барбі мала найрізноманітніші зачіски та  най-
модніше вбрання. Будь-яка дівчинка могла впі-
знати в цій ляльці себе. І для будь-якої дівчинки 
Барбі завжди була готова стати найкращою по-
другою.

 Барбі 
 Бізнес 

 Ляльки 
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Тетяна Яблонська
Любила й малювала справжнє життя

(24.02.1917 – 17.06.2005)

П ершим учителем малювання для Та-
ні став батько. Хоч сам художником 
і не був, та навчив цього обох дочок і си-

на. Їхнє дитинство минуло серед олівців, фарб 
і пензликів. Діти влаштовувати домашні вистав-
ки, обговорювати роботи одне одного. Випускали 
саморобний журнал «Цвіркун» із власними ма-
люнками.

До сімнадцяти років Таня з  рідними встигла 
пожити у  Смоленську, Кам’янці-Подільсько-
му, Одесі, Луганську. На  прогулянках діти писа-
ли пейзажі: старовинні мури, величну форте-
цю, хвилі Чорного моря. А в погану погоду сиділи 
вдома і  змагалися, хто краще намалює портрет 
батька.

Зрештою всі троє молодших Яблонських пов’я-
зали своє життя з мистецтвом: дівчата стали ху-

дожницями, їхній брат – архітектором.
Після школи Таня разом із  сестрою 
переїхала до  Києва і  вступила до  ху-

дожнього інституту. Вона вчила-
ся у  знаменитого художника Фе-

дора Кричевського. Це був один 
із засновників і перший керівник 
Української академії мистец-
тва. Тетяна багато й наполегли-
во працювала і швидко стала од-
нією з  найкращих. В  інституті 
навіть влаштували її  виставку, 
а деякі її студентські роботи збе-

рігають донині.
Друга світова війна на  кіль-

ка років відірвала Яблонську від 

мольберта. В евакуації вона полола, косила, важ-
кими вилами скиртувала солому. Раніше Тетя-
на не знала селянської праці, тож попервах було 
нелегко. Та зрештою вона всього навчилася й по-
дружилася із селянками.

Невдовзі після війни Тетяна створила карти-
ну, яка принесла їй світове визнання. Вона на-
зивається «Хліб». У цьому полотні втілилися лю-
бов Яблонської до  жінок, які тяжко працювали, 
але при цьому раділи життю і своїй роботі. На ній 
зображено спекотний літній день на  току. Мо-
лоді веселі селянки згрібають щойно намолоче-
не збіжжя в мішки. Зерно золотом іскріє на сон-
ці, сяють усмішками обличчя жінок.

Картина величезна – ушир має чотири метри, 
а заввишки більша за саму художницю. Перш ніж 
узятися за  неї, Тетяна намалювала 300 етюдів 
олівцем і фарбами! Замальовки для свого шедев-
ра вона робила в селі Летава на Хмельниччині.

За своє довге життя Яблонська написала безліч 
картин. Вона весь час пробувала щось нове: фар-
би, техніки, стилі... За ці експерименти її то гучно 
лаяли, то із захватом нагороджували. Але для неї 
найголовнішим залишалося мистецтво.

Три її доньки також стали художницями. Пор-
трет однієї з  них дуже відомий  – це дівчинка 
з картини Яблонської «Ранок».

 Живопис 
 Художниця 

 Академія мистецтв 
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Ірина Пап
Одна з найкращих фоторепортерок ХХ століття

(4 травня 1917 – 8 травня 1985)

Г елікоптер із гулом здіймається в небо над 
Києвом. Під ним розкинулися площі й вули-
ці. Люди схожі на мурах. Дверцята гелікоп-

тера відчинено: з  них визирає невеличка жінка 
з камерою в руках. Це – Ірина Пап, вона фотогра-
фує Хрещатик із висоти пташиного польоту.

Це складно й небезпечно, але Ірина думає ли-
ше про вдалий кадр. Минуло не так багато років 
після Другої світової війни, під час якої Хрещатик 
було вщент зруйновано. Зараз його відбудували, 
тож Ірина хоче передати цю красу у  своїх знім-
ках. Це перша аерозйомка Києва з гелікоптера. 

У часи, коли Ірина росла, вчилася, а  згодом 
і  працювала в  одній із  найвідоміших газет, ще 
не було дронів. Фотографи мали справу з плівкою, 
яку проявляли в темних приміщеннях, а свої ар-
хіви тримали не на хмарному сервісі в інтернеті, 

а у звичайних коробках. 
Ірина так хотіла бути фоторепортер-
кою, що її не лякали жодні труднощі: ані 

кілограми фототехніки, яку доводи-
лося носити на  собі, ані години, які 

йшли на проявлення та друк знім-
ків, ані те, що вона була однією 
з небагатьох жінок у цій професії. 

У той час Україна входи-
ла до  складу Радянського сою-
зу. Влада хотіла показати, як чу-
дово тут жити, хоча це далеко 
не завжди було так. Тому фото-

графам не  можна було знімати 
катастроф чи аварій. Вони фото-

графували буденне життя та речі, 

якими можна пишатися: нові будинки, доро-
ги, автомобілі, збір врожаю, спортивні змаган-
ня, дозвілля. Але й тут кожен фотограф намагав-
ся придумати щось своє.

Ірина нічого не  боялася. Заради хорошого ка-
дру вона могла вилізти на  дах будинку або спу-
ститися в  шахту. А  якось навіть залізла в  кабіну 
ядерного реактора. 

У житті Ірина керувалася дуже простим пра-
вилом: іди й  роби свою роботу добре. Усе життя 
вона так і  чинила. Німецький довідник з  історії 
фотографії включив її  до списку двадцяти най-
кращих фоторепортерок світу. 

Згодом Ірина заснувала власну школу фо-
тографії. Багато нині відомих фотографів нав-
чалися в цій школі.

Заміж Ірина вийшла теж за фотографа – Бори-
са Градова. Вони підтримували одне одного й на-
дихали. Ірина завжди була елегантною – і в одязі, 
і в професії. Зі смаком вдягалася, зі смаком ком-
понувала кадри. Її онучкам дісталися стильні су-
мочки та цінний фотоархів. На жаль, багато знім-
ків просто загубилися. Та якось фотограф Валерій 
Мілосердов в редакції газети знайшов у кутку за-
порошеної фотолабораторії коробку. А в ній – ці-
ле життя: Ірини та людей, яких вона знімала. Те-
пер ці знімки можемо бачити й ми. 

 Фотографія 
 Фоторепортаж 

 Фоторепортерка 
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Індіра Ганді
Створювала сильну Індію

(19 листопада 1917 – 31 жовтня 1984)

І ндіра росла серед людей, які боролися за не-
залежність Індії. Її тато, Джавахарлал Неру, 
стояв на чолі визвольного руху. Індіра рід-

ко його бачила, та повсякчас писала йому листи. 
А він відповідав. 

– Я  хочу бути як Жанна д’Арк, французька 
свята, яка очолила свій народ і повела його в бій 
за свободу, – мріяла тоді Індіра.

Індіра допомагала татові з  усіх своїх сил. Ко-
ли їй було п’ять років, дівчинка відмовилася від 
більшості своїх іграшок, бо їх виготовили в Анг-
лії  – країні, від владарювання якої прагнули 
звільнитись індійці.

У дванадцять Індіра стала на чолі дитячого ру-
ху за  свободу. Учасники «Воїнства мавпочок» 
шили прапори й  допомагали дорослим перепи-
сувати й розносити важливі повідомлення й но-

вини.
Коли Індія здобула незалежність, 
батько Індіри очолив країну. Дівчина 

на довгих 18 років стала його особис-
тою помічницею. 

По смерті батька Індіра Ган-
ді стала прем’єр-міністеркою за-
мість нього.

– Дурненька лялька, – гарча-
ли на неї газети, переконані, що 
слабкою жінкою керують із  за-
тінку сильні політики-чоловіки. 
Але Індія швидко переконалася, 

що Індіру радше годиться нази-
вати «залізною».

Невдовзі почалася війна із  сусіднім Пакис-
таном. Від нього хотіла відділитися країна, яку 
ми сьогодні називаємо Бангладеш. Потоки бі-
женців шукали в Індії притулку. Індіра наказа-
ла прихистити всіх. Невдовзі Бангладеш отри-
мав свободу.

Індія була дуже бідною країною. Ганді бага-
то сил витрачала на поліпшення життя людей. 
Вона заохочувала селян вчитися вирощува-
ти нові рослини й користуватись у своїй роботі 
науковими здобутками. Так вони могли збира-
ти більші врожаї. Індіра також впроваджувала 
нові винаходи у виробництво молока. Невдовзі 
Індія стала виробляти найбільше молока у світі. 

Ганді розвивала економіку та  намагала-
ся примирити різні народи, які живуть в Індії. 
У  найбуремніші часи вона не  дала країні роз-
пастися. Індіра Ганді казала, що в глибині душі 
вона пишається лише тим, що віддала всі свої 
сили, аби зробити Індію сильною.

 Індія 
 Економіка 

 Прем’єр-міністерка 
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Грейс Келлі
Княгиня Монако та зірка кіно
(12 листопада 1929 – 14 вересня 1982) 

Б атьки Грейс були проти того, аби їхня 
донька стала акторкою. Вона народилася 
в  дуже заможній родині. Тато Келлі був 

власником будівельної фірми, завдяки якій став 
мільйонером. Він вважав, що Грейс негоже гра-
ти в кіно. 

Але Грейс була іншої думки. У шість років во-
на виконала роль Діви Марії у шкільній різдвяній 
виставі. Саме тоді Грейс вирішила, що знайшла 
своє покликання.

– Я народилася бути акторкою! 
Після закінчення школи Грейс, попри всі за-

перечення батьків, переїхала до Нью-Йорка. Там 
вона працювала фотомоделлю, вивчала актор-
ську майстерність і відвідувала безліч кастингів. 
Але з ролями їй не щастило. Дівчина мріяла гра-
ти в серйозних виставах, але натомість отриму-

вала контракти на рекламу. 
– Коли-небудь я  зіграю серйоз-
ну роль, – повторювала вона, коли 

вчергове грала домогосподарку 
в  якомусь відеоролику про пи-
лососи. 

Вона мала рацію. Спочат-
ку Грейс вдалося прорвати-
ся на  Бродвей  – так назива-
ють театральний осередок 
у  Нью-Йорку, де розташо-
вано безліч театрів. В  одно-
му з  них Грейс зіграла свою 
першу серйозну роль. Її тон-
кий стан, біляве волосся, 
широку блискучу усмішку 

та  непересічний талант швидко помітили кі-
норежисери. І  вже невдовзі дівчина отримала 
роль у кіно. 

Під час зйомок одного з  фільмів Грейс Кел-
лі познайомилася з  князем Монако. Його звали 
Реньє Третій. Князь закохався в яскраву дівчину 
з першого погляду. Трохи згодом Реньє запропо-
нував Грейс вийти за нього заміж. Грейс погоди-
лася й невдовзі стала княгинею. На цьому її кіно-
кар’єра закінчилася: акторка присвятила себе 
чоловікові. Вона народила йому двох дочок і си-
на, який став наступним князем Монако після 
батька. 

Кінокар’єра Грейс Келлі тривала лише чотири 
роки. Але вона встигла знятися в 11 фільмах, здо-
бути премію «Оскар», кілька нагород «Золотий 
глобус» і славу найкрасивішої акторки свого часу. 
Американський інститут кіномистецтва вклю-
чив її  до списку 100 найвизначніших зірок аме-
риканського кіно за 100 років.

 Акторка 
 Кінозірка 
 Княгиня 
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Лариса Латиніна
Одна з найвидатніших гімнасток світу

(27 грудня 1934)

Л ара народилася в Херсоні. Її мама не вміла 
ні читати, ні писати, а тато покинув ро- 
 дину, коли дівчинці було одинадцять 

місяців. Ларі з мамою жилося дуже сутужно. Ко-
ли дівчинка пішла до школи, розпочалася Друга 
світова війна. Настала ще більша скрута.

Та Лара мала одну рису характеру, яка завжди їй 
допомагала. Дівчинка, хай там що, прагнула всюди 
бути першою – у школі, в інституті, у спорті.

Якось геть малою Лара бігала з  хлопцями 
наввипередки. Побачивши, що до фінішу лиши-
лося зовсім трохи, а  вона відстає, дівчинка від-
штовхнулася ногами й пірнула вперед. Вона про-
їхала голими колінами й  ліктями по  асфальту 
і глибоко порізала руку. Але Лара не плакала. Вона 
вигукувала, здригаючись усім тілом:

– Мої руки були першими! Мої руки були пер-
шими!

У школі Лара мріяла бути балериною. 
Вона уявляла, як танцює на  величез-

ній сцені, а зала аплодує її легким, гра-
ційним рухам. Щоб дівчинка змог-

ла ходити в балетну студію, її мама 
працювала на двох роботах. Удень – 
прибиральницею, а вночі – сторо-
жихою. Та  одного дня студію за-
крили. Лара з іншими дівчатками 
проплакала кілька годин.

Відтоді дівчинка старалася 
щодня приходити до школи тро-

хи раніше. Вона прилипала облич-
чям до скляних дверей спортзали 

й  милувалася, як старшокласниці 

займаються спортивною гімнастикою. Це трохи 
скидалося на балет: дівчата рухалися легко й гра-
ційно. Здавалося, що вони геть невагомі!

– А це що за ґудзик тут стирчить? – одного дня 
помітив дівчинку тренер. Він запросив її приєд-
натися до занять.

Лара самовіддано тренувалася й  невдов-
зі обігнала дівчат, які займалися набагато довше 
за неї. Вона стала першою спочатку в групі, потім 
у місті, потім – в області й нарешті – у цілій краї-
ні. А невдовзі – і на міжнародних змаганнях.

Настала пора обирати спортсменок для участі 
в  Олімпіаді. Тренери одноголосно вирішили, що 
державу представлятиме Лариса Латиніна. І вони 
не помилилися. На змаганні в Австралії Лара за-
воювала одразу шість медалей. Чотири з них бу-
ли золоті! Дівчина стала сенсацією. Про неї заго-
ворили в усьому світі.

На наступній Олімпіаді в Римі Лара знову підій-
малася на п’єдестал шість разів. Тричі – щоб от-
римати золоту медаль, двічі – срібну й один раз – 
бронзову. З  Олімпіади в  Токіо Латиніна знову 
привезла шість медалей! З них дві були золотими.

Згодом Лара стала тренеркою й  виховала ці-
лу плеяду олімпійських чемпіонок. А її рекорд, ві-
сімнадцять олімпійських медалей, змогли поби-
ти лише за 48 років.

 Олімпійські ігри 
 Спортивна гімнастика 
 Олімпійська чемпіонка 
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Квітка Цісик
Прославила українські фольклорні пісні у світі

(4 квітня 1953 – 29 березня 1998)

В одному з  районів Нью-Йорка жила дів-
чинка Квітослава. Вона ходила до амери-
канської школи, а вікенди й канікули лю-

била проводити в  колі українців. Адже Квіт чині 
батьки були родом з  України. Вони мріяли, щоб 
Квітка розуміла свої глибокі зв’язки із  землею 
предків. 

Квітка, яка вже змалечку добре грала на скрип-
ці, почала ходити на хор. Це був хор дівчат, які спі-
вали українських пісень у таборі скаутів «Пласт». 
Саме так дівчинка й полюбила красу української 
пісні. 

Коли Квітка підросла, вона пішла навчати-
ся на  оперну співачку й  узяла собі псевдонім 
Кейсі. Викладачі співу помітили в  Кейсі Цісик 
рідкісний голос, який нагадував вишукану ме-
лодійність скрипки. Голос дівчини також ви-

різнявся своєрідною манерою фольклор-
ного співу. 

Оперна сцена манила Кейсі, утім 
в опері вона не співала. На Квітку че-

кала інша кар’єра: джазової і  ко-
мерційної співачки. 

– Ще коли навчалася в  шко-
лі, співала в різних гуртах. Стиль 
кантрі, джаз… Це  ж Америка!  – 
казала вона про свою кар’єру. 

Квітка швидко стала знаме-
нитою. Вона багато працюва-
ла в  музичних студіях  – запи-

сувала саундтреки для реклами 
й  кіно. Цісик отримувала найви-

щі музичні нагороди. А  пісня «Ти 

осяюєш моє життя» принесла співачці «Оскар» 
і  «Золотий глобус». Кейсі Цісик була зіркою 
шоу-бізнесу. Її  голосом звучала реклама компа-
ній «Макдональдз» і «Форд Мотор»…

Квітка любила їздити верхи на  коні Мерку-
рії, бавитися із  собакою Медьо і  мчати трасою 
на шаленій швидкості, адже вона водила авто як 
справжній гонщик. 

Попри славу в  США, Квітці хотілося, щоб її 
знали в  Україні. Тому вона записала два альбо-
ми українських пісень, надавши їм сучасного 
фолкового звучання. Так Квітка здійснила мрію 
своїх батьків. Невдовзі ці два альбоми були ви-
соко відзначенні в  США і Канаді й номіновані 
на престижну американську премію «Греммі». 

У Квітки було ще одне заповітне бажання: ви-
рушити в пісенний тур Україною. Через життєві 
обставини це бажання не здійснилося, але Цісик 
таки вдалося зазвучати в Україні. Нині її спів ша-
нують, надихаються ним. 

Своїм голосом Квітка Цісик прославила укра-
їнський фольклор у багатьох країнах світу. Мож-
ливо, саме завдяки цій співачці він увійшов у ни-
нішній американський шоу-бізнес. Адже багато 
зірок шукають натхнення у  фольклорних мело-
діях з України та інших країн Східної Європи. 

 Джаз 
 Співачка 

 Українська пісня 
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Принцеса Діана
Завдяки чуйному серцю стала  

найвідомішою принцесою у світі
(1 липня 1961 – 13 серпня 1997)

Д іана зростала в ошатному британському 
маєтку й фамільному замку. Її мама бу-
ла королівською фрейліною, а  тато но-

сив титул віконта. Змалечку Діана опановувала 
мови, науки й етикет, але понад усе любила тан-
цювати.

Коли Діані було шістнадцять, вона познайо-
милася з наслідним принцом Чарльзом. Тоді він 
звернув більше уваги на  її  старшу сестру Сару, 
та й Діана не зацікавилася молодиком. Як до доч-
ки віконта, до  дівчини зверталися «леді». Во-
на могла дозволити собі будь-яку забаганку, але 
віддавала перевагу простому життю. 

Подорослішавши, Діана оселилася з  трьома 
подругами в Лондоні у звичайній квартирі й ула-

штувалася на роботу в дитячий садок. Якби ви 
зустріли Діану на вулиці, ніколи б не поду-

мали, що це майбутня дружина принца. 
Але саме тоді Чарльз почав залицяти-

ся до дівчини, а за деякий час освід-
чився, і Діана сказала: «Так!»

Королівське весілля ста-
ло справжньою подією не  ли-
ше у Великій Британії, а й у світі. 
Церемонію транслювали сот-
ні телевізійних каналів на  всіх 
континентах. Наречена приїха-
ла до  собору в  оздобленій золо-
том кареті, на  ній була пишна 

сукня із довгим шлейфом, мере-
живний серпанок і  прикрашена 

коштовностями корона. Усі довкола не могли на-
милуватися красою Діани, та коли свято скінчи-
лося, увага публіки залишалася прикутою до неї.

Дружина принца супроводжувала його на офі-
ційних зустрічах, виступала з промовами і завж-
ди мусила мати бездоганний вигляд. Це давалося 
Діані непросто, але жінка вміла одягатися з без-
доганним смаком та  елегантністю, обирала ви-
шукану зачіску й  так позувала на  світлинах, що 
ніхто не помічав її недоліків.

Британці називали Діану «найкрасивішою 
жінкою у країні», а коли вона стала матір’ю двох 
маленьких принців – Вільяма й  Гаррі, – навіть 
«своєю королевою», хоча справжньою королевою 
була мама Чарльза.

Діана повторювала: «Я прагну бути короле-
вою ваших сердець, а не королевою країни». І во-
на дійсно підкоряла серця, адже невтомно за-
ймалася благодійністю, допомагала нужденним, 
хворим, постраждалим від війн і катастроф. За це 
її люблять і пам’ятають донині.

 Велика Британія 
 Леді Ді 

 Принцеса 



41



42

Джоан Ролінґ
Створила читацький феномен Гаррі Поттера

(31 липня 1965)

Джоан захоплювалася читанням змалку. 
– Я живу книжками, – казала мала Джо. 
Батьків зовсім не дивувало, що донь-

ка росла справжнім книжковим хробачком. При-
наймні так вона жартувала сама. У сім’ї Ролінґів 
усі мали добру освіту. 

Джо не просто любила читати – вона мала ку-
ди більші амбіції. Дівчинка мріяла стати пись-
менницею. У  шість років вона написала пер-
шу історію про кролика. А в сім – повість про сім 
проклятих діамантів і людей, які хотіли їх прив-
ласнити. Це наштовхнуло Джоан на думку напи-
сати в майбутньому велику книжкову серію. 

В університеті Джоан вирішила вивчати кла-
сичну літературу. Вона проковтувала книжки 
одну за  одною, навіть написані латиною. Знан-
ня цієї давньої мертвої мови згодом допомогло 

письменниці написати книжки про Гаррі 
Поттера. 

Мрія стати письменницею все від-
кладалася. Варто було Джо лише за-

думатися про письмо, як життя 
викидало колінця. Спершу треба 
було знайти роботу. Джоан вла-
штувалася в організацію «Між-
народна амністія». Там Джо до-
помагала людям, які потрапили 
до складних ситуацій. Треба бу-
ло захищати їхні права. Джо-
ан допомагала збирати людям 

необхідні документи, слухаю-
чи їхні нелегкі історії. Їй хотіло-

ся міняти світ на  краще!.. Джоан 

занотовувала ці непрості історії, аби не загубити. 
І міркувала: як вона може змінити цей світ?

Джо прилетіла до Португалії, щоб навчати дітей 
англійської мови. Там вона дістала всі свої запи-
си й почала писати книжку. Долі людей настільки 
хвилювали Джо, що вона відразу  ж вигадала ге-
роя: це був простий хлопчик-сирота на ім’я Гар-
рі Поттер. Його Джоан вирішила наділити неаби-
яким даром – чаклунськими здібностями! 

Коли книжка «Гаррі Поттер і філософський ка-
мінь» вийшла друком, Джо разом зі своєю донь-
кою переїхала до Шотландії. Рідні краї надихнули 
її продовжити писати про хлопчика-чарівника. 

За деякий час книжки про Гаррі Поттера стали 
шалено популярні. Їх читали навіть ті читачі, які 
не любили книжок. Ними досі зачитуються діти 
й дорослі в багатьох країнах світу.

Згодом про Гаррі Поттера зняли фільми, поста-
вили вистави, навіть відкрили музеї та  кав’яр-
ні на його честь, а в США створили розважальний 
парк «Чарівний світ Гаррі Поттера»…

Джоан такого не очікувала! Цей великий успіх 
допоміг їй здійснити дещо більше, ніж просто 
дитячу мрію. Джоан заснувала власний фонд до-
помоги дітям-сиротам. Величезна популярність 
книжок про Гаррі Поттера дала Ролінґ справді ча-
рівні можливості.

 Книжки 
 Гаррі Поттер 
 Література 



43



Ав
то

ри
Ва

ле
нт

ин
а В

зд
ул

ьс
ьк

а
Ге

н
рі

 Ф
ор

д
Ж

ак
-І

в 
К

ус
то

В
ін

ст
он

 Ч
ер

чи
лл

ь

Л
ар

и
са

 Л
ат

и
н

ін
а

Ст
ів

ен
 Г

ок
ін

ґ

О
кс

ан
а Л

ущ
ев

сь
ка

Іг
ор

 С
ік

ор
сь

ки
й

М
ат

и
 Т

ер
ез

а
К

ві
тк

а 
Ц

іс
и

к
Д

ж
оа

н
 Р

ол
ін

ґ

Д
ал

ай
-л

ам
а 

Ф
рі

да
 К

ал
о

О
ле

 К
ір

к 
К

рі
ст

іа
н

се
н

О
ль

га
 О

па
на

се
нк

о 
Н

ік
ол

а 
Т

ес
ла

В
ол

од
и

м
и

р 
В

ер
н

ад
сь

ки
й

О
ле

кс
ан

др
а 

Ек
ст

ер

О
ле

кс
ан

др
 Д

ов
ж

ен
ко

Т
ет

ян
а 

Я
бл

он
сь

ка

О
ле

кс
ан

др
а О

рл
ов

а 
М

ар
ія

 М
он

те
сс

ор
і

В
іл

бу
р 

та
 О

рв
іл

л 
Ра

й
ти

Ге
ді

 Л
ам

ар
р

П
ри

н
ц

ес
а 

Д
іа

н
а



Ю
лі

я 
П

от
ер

ян
ко

 
М

ар
ія

 С
кл

од
ов

сь
ка

-К
ю

рі
Со

ло
м

ія
 К

ру
ш

ел
ьн

и
ц

ьк
а

А
ль

бе
рт

 Е
й

н
ш

те
й

н
Ри

та
 Л

ев
і-

М
он

та
ль

чі
н

і

М
ар

ія
 С

ем
ен

че
нк

о
Бр

ат
и

 Л
ю

м
’є

ри
Ір

и
н

а 
П

ап
Єв

ге
н

 П
ат

он
М

и
ко

ла
 А

м
ос

ов

М
аш

а С
ер

дю
к

К
ок

о 
Ш

ан
ел

ь
В

ол
т 

Д
іс

н
ей

М
ух

ам
м

ед
 А

лі
Ст

ів
 Д

ж
об

с

Ен
ц

о 
Ф

ер
ра

рі
Гр

ей
с 

К
ел

лі
Ес

те
 Л

ау
де

р
Ру

т 
Ге

н
дл

ер

Ан
я 

Хр
ом

ов
а

Го
лд

а 
М

еї
р

Ін
ді

ра
 Г

ан
ді

Во
ло

ди
ми

р Ч
ер

ни
ше

нк
о

Се
рг

ій
 К

ор
ол

ьо
в 



1856

1862
 18641863

1863

1867

18711870

1874 1879

1891

1889

Лінія  часу

Нікола Тесла
Приборкувач 

блискавок 
та електричного 

струму

Брати Огюст 
і Луї Люм’єри

Подарували 
світу кіно

Володимир Вернадський
Показав, що світ – це 

єдиний механізм 

Генрі Форд
Зробив автомобіль 

частиною нашого 
щоденного життя

Брати Вілбур  
та Орвілл Райти

Створили перший 
у світі літак 
з мотором

Євген Патон
Навчив світ 

будувати мости без 
єдиної заклепки

Вінстон 
Черчилль
Змінив хід 

найстрашнішої 
війни

Альберт Ейнштейн
Змінив уявлення людей 

про будову Всесвіту

Ігор Сікорський
Винахідник 
гелікоптера

Оле Кірк 
Крістіансен 
Створив перший 

конструктор LEGO



1894

1898
1901

 1907

1910 1913 1935

1942

1942

1955 Лінія  часу

Олександр 
Довженко
Український 
кінорежисер 

зі світовим ім’ям

Енцо Феррарі
Автогонщик і засновник 

найвідомішої марки 
спортивних автомобілів

Волт Дісней
Король мультфільмів

Сергій 
Корольов
Конструктор 

космічних 
кораблів

Жак-Ів 
Кусто

Відкрив підводний 
світ для людей

Микола Амосов
Врятував тисячі 
людських сердець

Далай-лама
Духовний лідер , який 
навчає людей щастю

Стівен Гокінґ
Вивчав природу 
часу і чорних дір

Мухаммед 
Алі

Один із найкращих 
боксерів усіх часів

Стів Джобс
Змінив назавжди світ 

комп’ютерів і телефонів



дивовижних хлопців, 
які змінили X X століття



дивовижних хлопців, 
які змінили X X століття

Київ

2019



УДК  929:0/9](100)”19”(0.053.2) 
Д44

Д44	 						Дивовижні	особистості,	які	змінили ХХ століття: 20 дивовижних дівчат, які змінили ХХ століття. 20 ди-
вовижних хлопців, які змінили ХХ століття. / Колектив авторів: Вздульська В., Лущевська О., Опанасенко О., 
Орлова О.,  Потерянко Ю., Семенченко М., Сердюк М., Хромова А., Чернишенко В. – К. : «Агенція «IPIO», 2019. – 
книжка-алігат: 48 с.; 48 с. : іл. 

ISBN  978-617-7453-88-7
Гадаєш, супергерої існують лише у  фільмах? Придивися, вони серед нас! Щодня своїми досягненнями, 

ідеями, творчістю, винаходами ці відчайдухи змінюють світ на краще. У цій книжці ти дізнаєшся про та-
ких супергероїв ХХ століття: Альберта Ейнштейна і Марію Кюрі, Соломію Крушельницьку й Ігоря Сікорського, 
Вінстона Черчилля і Грейс Келлі та багатьох інших. Вони винайшли літак і будували автомобілі, відкривали 
таємниці космосу й підводного світу, боролися з несправедливістю, знімалися в кіно, зачаровували співом, 
дивували спортивними рекордами… Вони надихали й надихають дітей і дорослих у всьому світі. Ти довіда-
єшся, як цим дивовижним людям вдалося здобути свою «суперсилу» та досягнути мети попри всі перешко-
ди. Можливо, одного дня ти теж зробиш щось дивовижне?

УДК 929:0/9](100)”19”(0.053.2)

Науково-популярне видання

Дивовижні	особистості,		
які	змінили	ХХ	століття

Книжковий продюсер О. Іванова
Редактор В. Вздульська
Коректор О. Добряков

Верстка В.Мартиновський
Ілюстрації М. Мороз

Дизайн обкладинки М. Мороз

Підписано	до друку	26.11.2019.	Формат	60×100/8
Друк	офсетний.	Папір	книжковий

Ум.	друк.	арк.	13,33.	Гарнітура	Шкільна
Тираж	2000.	Замовлення	№

Видавництво	ТОВ	«Агенція	«IPIO»
01042,	м.	Київ,	вул.	Академіка	Філатова,	10-А,	оф.	2/47

Свідоцтво	суб’єкта	видавничої	справи	ДК	5142
www.ipio-books.com

Віддруковано	ПРАТ	«Харківська	книжкова	фабрика	«Глобус»
	вул.	Різдвяна,	11,	м.	Харків,	61052

Всі права захищено. Жодна  частина  цієї  книжки 
не може бути відтворена в якій би то не було формі 
без письмового дозволу власника авторських прав.

ISBN  978-617-7453-88-7 © Видавництво «Агенція «IPIO», 2019

http://www.ipio-books.com


Зміст
Нікола Тесла  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Брати Огюст і Луї Люм’єри  . . . . . . . . . .  6

Володимир Вернадський  . . . . . . . . . . .  8

Генрі Форд .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   10

Брати Вілбур та Орвілл Райти  . . . . . . .  12

Євген Патон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Вінстон Черчилль  . . . . . . . . . . . . . . .  16

Альберт Ейнштейн  . . . . . . . . . . . . . .  18

Ігор Сікорський  . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Оле Кірк Крістіансен   . . . . . . . . . . . . .  22

Олександр Довженко  . . . . . . . . . . . . .  24

Енцо Феррарі .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26

Волт Дісней .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   28

Сергій Корольов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   30

Жак-Ів Кусто .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   32

Микола Амосов  . . . . . . . . . . . . . . . . .  34

Далай-лама  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

Стівен Гокінґ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   38

Мухаммед Алі  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

Стів Джобс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42



4

Нікола Тесла
Приборкувач блискавок та електричного струму

(10 липня 1856 – 7 січня 1943)

Б лискавки супроводжували Ніколу Теслу 
все життя.

Хлопчик народився опівночі під час 
страшної грози. Малим він помітив: якщо в тем-
ряві гладити кота, з  нього посиплються іскри, 
схожі на крихітні блискавки. 

У дитинстві Нікола будував маленькі турбіни 
на струмках після дощу. Він мріяв, що колись збу-
дує величезну турбіну на Ніагарському водоспаді. 

Коли Тесла підріс, то  вступив до  технікуму. 
Там він день і  ніч вивчав роботу різноманітних 
приладів. Найбільше його зачарувала машина, 
яка виробляла електрику. Її  привезли з  Парижа. 
Тесла зрозумів, що зможе її  вдосконалити. Але 
вчитель посміявся з його ідеї.

Попрацювавши в  Європі, Нікола вирушив 
до  Америки. Там він познайомився з  відомим 

винахідником Томасом Едісоном. Їхня спів-
праця закінчилася «війною електрич-

них струмів». Едісон віддавав перева-
гу постійному. Цей струм потужний, 

але його не  можна передавати 
на великі відстані. Якби ми вико-
ристовували тільки його, усі мі-
ста довелося би будувати навко-
ло електростанцій.

Тесла обстоював використан-
ня змінного струму і  зрештою 
переміг. Тепер електрика біжить 
дротами на великі від стані. 

Нікола втілив свою мрію, 
збудувавши велетенські турбі-

ни на  Ніагарі. Електростанція, 

оснащена його генераторами змінного струму, 
дала енергію для освітлення великого міста.

Але цього Теслі було мало. Він хотів отримати 
від природи ще більшу потугу. Для цього Нікола 
оселився у Скелястих горах, де ледь не щосекун-
ди в землю б’ють могутні блискавки. Там, дале-
ко від людей, він досліджував природу небесної 
електрики й намагався її відтворити.

За рік Тесла повернувся до  Нью-Йорка і  став 
будувати величезну башту. За  її  допомогою він 
планував без дротів передавати енергію й  ін-
формацію на будь-які відстані. Ця станція не за-
працювала, але стала «прабабусею» телефонних 
стільників, інтернет-зв’язку, GPS-навігаторів 
і багатьох інших речей.

За переказами, Тесла стверджував, що йо-
го авто їздило на електриці без підзарядки цілий 
тиждень! Навіть нинішні електромобілі на  та-
ке не  здатні. Але багатьох їхніх розробників на-
дихнув сербський геній Нікола Тесла, приборку-
вач блискавок.

 Змінний струм  
 Електротехніка 

 Радіотехніка 
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Брати Огюст і Луї Люм’єри
Подарували світу кіно

(19 жовтня 1862 – 10 квітня 1954, 5 жовтня 1864 – 6 червня 1948)

–Н е дивіться на нас, просто йдіть! – за-
махав руками Луї. 

Саме закінчився робочий день, 
і  люди поспіхом виходили з  великих воріт фа-
брики. Того дня їх попередили, що двоє синів 
власника фабрики, Огюст і  Луї, робитимуть ру-
хомі фотографії. Потрібно просто вийти за  во-
рота й піти, як завжди. І не витріщатися. Та хіба 
це можливо? Навпроти виходу брати поставили 
свій дивовижний пристрій, який назвали сіне-
матографом. Вони знімали свій перший фільм. 

Брати Люм’єри народилися й виросли у Фран-
ції. Фотографію тоді вже винайшли, а  кіно ще 
не існувало. Їхній батько Антуан був художником 
і  винахідником, володів фабрикою з  виробниц-
тва фототоварів. Обидва брати здобули технічну 
освіту і працювали разом із ним. 

Фотографія на ту пору бурхливо розвива-
лася: всім хотілося робити знімки швид-

ко і  зручно. Брати Люм’єри теж над 
цим працювали.

Якось Антуан привіз із відряджен-
ня пристрій для перегляду рухомих 
зображень американського вина-
хідника Томаса Едісона  – кінето-
скоп. Це був громіздкий дерев’я-
ний ящик. Потрібно було кинути 
в  нього монетку і  крізь спеціаль-
ний отвір, наче у  шпаринку, по-
дивитися коротесеньке кіно. 

– Треба випустити картинку 
із  цієї коробки й  показати її  бага-

тьом людям, – сказав Антуан синам. 

Огюст і Луї загорілися цією ідеєю. Невдовзі во-
ни представили світу свій апарат  – сінемато-
граф. Ним можна було як знімати кіно, так і про-
єктувати його на  великий екран. Тоді  ж брати 
вирішили знімати власні фільми. Вони підій шли 
до  процесу творчо: вигадували трюки та  різні 
прийоми. Наприклад, закріпили камеру на човні 
та зняли свій проїзд каналами Венеції. 

Минув рік. Холодного грудневого вечора 1895 
року в паризькому «Гран-кафе» зібралися лю-
ди на перший у світі кінопоказ. Огюст і Луї на-
тягнули в  кафе біле полотно  – то був екран. 
Фільми тривали менше хвилини й  показували 
сценки з  міського життя. Серед них був і  «Ви-
хід робітників із фабрики Люм’єр». Глядачі бу-
ли в захваті. 

Кінопокази відразу стали надзвичайно попу-
лярними. Якось, під час перегляду «Прибуття по-
тягу на  вокзал Ла-Сьота», глядачі в  залі позри-
валися з  місць. Їх налякав потяг на  екрані, що, 
здавалося, мчав просто на них. 

Брати Люм’єри відзняли понад тисячу корот-
кометражок. Вони навчили людей користувати-
ся апаратом та розіслали їх по всьому світу – зні-
мати й  показувати фільми. Так у  життя людей 
увійшло кіно.

 Кіно 
 Кольорова фотографія 

 Кінофільм 
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Володимир Вернадський
Показав, що світ – це єдиний механізм 

(12 березня 1863 – 6 січня 1945)

В олодя змалечку полюбляв усілякі диво-
вижі. Його батько мав велику бібліоте-
ку. Хлопчина любив сховатися там і слу-

хати неймовірні історії про далекі мандрівки 
й чудеса. 

Увечері Володя гуляв вулицями Харкова і слу-
хав розповіді дорослих про Всесвіт і  зірки. Там, 
угорі, була ціла купа див. Щоб дізнатися про них 
більше, він став читати книжки й журнали різ-
ними мовами  – німецькою, англійською, поль-
ською.

В університеті Володя не тільки сидів над під-
ручниками, а й брав участь у геологічних експе-
диціях. У дощ і спеку він долав десятки кілометрів 
за  день: російським Надволжям, українською 
Полтавщиною, пізніше  – горами Німеччини, 
Англії, Канади, схилами вулкану Везувій в Італії... 

Озброєний геологічним молотком, він зби-
рав камінці чи шматочки ґрунту і  при-

возив їх із  собою сотнями кілограмів. 
У кожному зразку ховалося малень-

ке диво. 
Володимир став храните-

лем цілого Мінералогічного ка-
бінету. Із  часом той обернувся 
на справжній музей.

Досліджував Вернадський не 
тільки каміння, але й живі орга-
нізми.

Поступово все, що він ви-
вчав, об’єдналося для нього 

в єдину дивовижну систему. Ін-
ші вчені вивчали космос, Землю, 

тварин чи людей окремо. Для Вернадського це 
був один величезний механізм, у  якому кож-
на частина впливає на інші. Про цю неймовірну 
систему науковець розмірковував усе своє довге 
життя. 

Володимир міркував про сукупність усіх жи-
вих організмів на  Землі  – біосферу. І  про на-
ступний етап еволюції людства  – ноосферу, 
«сферу розуму», яка здатна змінювати облич-
чя планети. Ідеї Вернадського часто випере-
джали свій час. 

Переїхавши до  Києва, науковець допоміг 
створити Українську академію наук і став її пер-
шим президентом. Він створив Національ-
ну наукову бібліотеку в  Києві, Радієвий інсти-
тут у  Санкт-Петербурзі, Метеоритний комітет 
і Біо геохімічну лабораторію у Москві та ще ба-
гато наукових закладів. Чимало з  них носять 
ім’я Вернадського.

А ще його іменем названо українську наукову 
станцію в  Антарктиді, де вчені досліджують та-
ємниці природи.

 Біосфера 
 Ноосфера 

 Українська академія наук 



9



10

Генрі Форд
Зробив автомобіль частиною нашого щоденного життя

(30 липня 1863 – 7 квітня 1947)

У дитинстві Генрі зустрів металеве страхо- 
  висько. Воно двиготіло по сільській доро-
зі й дихало парою. То був локомобіль – не-

повороткий прадідусь сучасних тракторів. Генрі 
вперше бачив транспорт, який їздив без коней. 
Відтоді він став марити машинами і двигунами.

Закінчивши школу, Генрі втік із татової фер-
ми й подався до Детройта – великого американ-
ського міста. Там він став вчитися на  механіка. 
Ночами юнак ремонтував годинники, аби виста-
чало на їжу. 

Одного разу мешканці Детройта повибігали 
з будинків, зачувши дивне торохтіння.

– Дир-дир-дир-дир!
Якийсь юнак їхав вулицею на  смішному са-

мохідному возику із двигуном. То був Генрі Форд. 
Вивчивши схеми від різних винахідників, він 

із  друзями зібрав свій перший автомобіль. 
Якийсь час це була єдина машина на все 

місто. 
Автомобілі в часи Форда лише по-

чали з’являтися в  різних країнах. 
Їх збирали й  удосконалювали ін-
женери. То були незрозумілі ба-
гатьом винаходи. Авто купували 
тільки багатії задля розваги. Ні-
кому й на думку не спадало, що 
машини невдовзі замінять за-
пряжені кіньми вози, брички 
й диліжанси. 

Генрі вважав, що на автомобі-
лі може їздити кожна людина. Він 

заснував компанію «Форд Мотор» 

і  став виготовляти машини на  продаж. Це були 
надійні авто, які дуже рідко ламалися. Вони без 
проблем їздили найгіршими дорогами, видира-
лися на  засніжені гори й  перемагали в  автомо-
більних перегонах. 

Генрі вирішив продавати свої авто недорого.
– Ти збанкротуєш! – лякали його інші бізнес-

мени. Вони дерли за свої машини великі гроші. 
Але Генрі не  помилився. Його авто стали ду-

же популярними. Їх стали продавати не  тільки 
в  США, а й  по  всьому світу. Дедалі  більше людей 
мріяли мати свій автомобіль. Вони зрозуміли, що 
це набагато зручніше, ніж віз із кіньми. 

Перші авто на заводах збирали вручну. Це було 
дуже довго. Щоб прискорити процес, Генрі впер-
ше в  історії застосував на  виробництві конвеєр. 
Відтоді цей спосіб впровадили на різних заводах 
в усьому світі. Форд подбав і про робітників – ско-
ротив довгий робочий день і  встановив високу 
зарплату.

Невдовзі Генрі став одним із  найбагатших 
і найвпливовіших підприємців у світі. У вільний 
час він любив дбати про птахів і мандрувати кра-
їною в автомобілі. Машини більше не були стра-
ховиськами. Вони обернулися на друзів, без яких 
ми не уявляємо свого життя.

 Автомобіль для всіх 
 Промисловий конвеєр 

 Промисловець 
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Брати Вілбур  
та Орвілл Райти

Створили перший у світі літак з мотором
(16 квітня 1867 – 30 травня 1912, 19 серпня 1871 – 30 січня 1948)

Н ині літаком нікого не  здивуєш. Однак 
понад сто років тому літальних при- 
 строїв існувало дуже мало, а таких, що 

літали за допомогою мотора, не було зовсім. Пер-
ший моторний аероплан створили й успішно ви-
пробували в повітрі Вілбур та Орвілл Райти – бра-
ти з американського міста Дейтон.

Здається, щоби стати винахідником, потрібно 
мати щось особливе. Але брати Райти могли по-
хвалитися хіба кмітливістю й  наполегливістю. 
Вони росли в  багатодітній родині священника, 
у школі вчилися не дуже добре, проте були нероз-
лучні й дуже захоплені різною технікою. 

Якось у  дитинстві брати отримали в  по-
дарунок іграшкову модель гелікопте-

ра. Її  було зроблено з  паперу, бамбу-
ка й  корка з  гумкою для обертання 

гвинта. Хлопці були в захваті від но-
вої іграшки, але вона дуже швидко 

зламалася. Брати не засмутилися, 
а  поназбирали різного мотлоху 
і  вже незабаром створили влас-
ні маленькі гелікоптери. Відто-
ді літальні пристрої дуже вабили 
Райтів, а  перші свої гроші вони 
заробили, продаючи власноруч 
створених повітряних зміїв.

Подорослішавши, Вілбур і  Ор-
вілл розпочали власну справу  –  

відкрили крамницю велосипедів. Тоді це був 
найпопулярніший вид транспорту, тож крамни-
ця братів Райтів мала успіх. Затим вони заснува-
ли ремонтну майстерню й  навіть почали виго-
товляти власні фірмові велосипеди.

Цей досвід і  зароблені кошти підштовхнули 
Вілбура та  Орвілла до  сміливіших експеримен-
тів: брати створили кілька планерів – легких без-
моторних літаків. А тоді сконструювали свій пер-
ший керований літак із мотором. Це була чимала 
конструкція з бензиновим двигуном, дерев’яни-
ми пропелерами й корпусом із дерева й тканини. 
Брати назвали його «Флаєр-1» і  самі зважилися 
випробовувати винахід у повітрі. 

Хто полетить першим  – вирішила підкинута 
монетка. Вілбур піднявся в  повітря на  кілька ме-
трів, але «Флаєр-1» одразу  ж упав. Брати не  зне-
вірилися й  не  здалися: уже за  три дні той самий 
літак, керований Орвіллом, пролетів у повітрі 12 се-
кунд, а тоді ще хвилину – під керуванням Вілбура. 

Політ «Флаєра-1» був зафіксований на  фото-
графії і вважається найголовнішою подією в істо-
рії літаків, а братів Райтів нині називають «бать-
ками авіації».

 Літак з мотором 
 «Флаєр-1» 

 Перший політ 
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Євген Патон
Навчив світ будувати мости без єдиної заклепки

(4 березня 1870 – 12 серпня 1953)

К олись, майже сто років тому, інжене-
ри в Бельгії звели над каналом дивовиж- 
  ний міст без заклепок і  болтів. Усі ча-

стини робітники з’єднали за допомогою ручного 
електричного зварювання. Спеціальним зварю-
вальним апаратом вони плавили краї металевих 
деталей. Цю технологію щойно винайшли. Міст 
побудували швидко, він вийшов легшим за інші, 
на  нього витратили менше грошей. Але незаба-
ром він упав. 

– Мости без заклепок і болтів – дурниця, – ви-
рішили тоді бельгійці.

– А ось і не дурниця, – не погодився інженер 
і  винахідник Євген Патон, який у  той час жив 
у Києві. Йому було вже 60 років, він устиг спро-
єктувати й  утілити в  життя дуже багато надій-
них мостів у різних країнах. Аж раптом дізнався 

про електрозварювання – і з головою пори-
нув у його дослідження. 

Патон вирішив, що з’єднає два бере-
ги Дніпра мостом, який зовсім не ма-

тиме болтів і  заклепок. Це буде ве-
личезний міст завдовжки  півтора 
кілометра  – це довше за  Хреща-
тик. Ніхто не вірив, що таке мож-
ливо. Але в це вірив Патон. 

Науковець розумів, що руч-
не зварювання тут не  годить-
ся. Тож заснував лабораторію, 
де разом із  колегами розробив 

технологію автоматичного зва-
рювання. Воно було швидшим 

і  якіснішим за  ручне. Усе було го-
тове, щоб почати будівництво мрії.

Але завирувала Друга світова війна. Науковий 
інститут, де працював Патон, вивезли подалі від 
бойових дій, за тисячі кілометрів від Києва. Там 
Патон почав застосовувати автоматичне елек-
трозварювання у виробництві танків. Навіть ко-
ли в танк потрапляв снаряд, його броня не розлі-
талася на шматки. 

Патон з дитинства любив мости. Він часто роз-
гортав карту і радів, що на ній так багато річок.

– Буде де зводити мости! – казав Євген. 
Патон любив вчитися і  робив це протягом 

усього життя. Він знав: ніколи не пізно досліди-
ти щось нове. 

Після війни науковець повернувся до  Києва 
й  узявся відбудовувати зруйновані мости. Коли 
йому було майже 80 років, він вирішив утілити 
в життя давню мрію. 

– Ми робимо не просто міст, а унікальну спо-
руду! – виголосив він колегам. 

Величезний міст будували майже три роки. 
Він важить, як 50 найбільших синіх китів,  – 10 
тисяч тонн. Усі його деталі з’єднано методом ав-
томатичного зварювання – без болтів і заклепок. 
Це перша у світі така споруда. 

Коли міст випробовували, по  ньому пустили 
колону танків і  товарний поїзд, навантажений 
піском. Міст витримав. Він стоїть уже понад 60 
років і носить ім’я Патона.

 Зварювання 
 Будування мостів 

 Інститут електрозварювання 
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Вінстон Черчилль
Змінив хід найстрашнішої війни

(30 листопада 1874 – 24 січня 1965) 

В інстон народився на  два місяці раніше, 
ніж очікували лікарі. Сталося це у  ве-
личному замку, адже дід хлопця був гер-

цогом Мальборо. У  дитинстві Черчилль часто 
хворів. Та  найбільше хлопець страждав через 
те, що батьки приділяли йому мало уваги. Та-
то працював в уряді, а мама вела насичене світ-
ське життя.

– Ваш син дуже здібний, але з  дисципліною 
в  нього серйозні проблеми!  – писали батькам 
учителі.

Вінстон провокував бійки, тринькав гро-
ші й  устрявав у  різні халепи, через що отриму-
вав рани, травми і струси мозку. Одного дня, по-
глянувши на  іграшкових солдатиків свого сина, 
яких було біля тисячі, тато Рендольф запитав, чи 
не хоче Вінстон стати військовим.

«Та це ж диво – командувати армією!» – 
подумав хлопець і погодився.

Черчилль закінчив Королівський 
військовий коледж і  приєднався 

до британської кавалерії. Він побу-
вав у  різних куточках світу й  на-
писав про війни чимало репор-
тажів і  кілька книжок. Під час 
війни в  Південній Африці Він-
стон потрапив у  полон. Він утік 
із в’язниці і пройшов майже 500 
кілометрів, щоб урятуватися. 
На  батьківщині, у  Великій Бри-

танії, його зустріли як героя.
Наслідуючи тата, після армії 

Вінстон став політиком. Поступово 

він здобув повагу й авторитет у країні. Тож на по-
чатку Другої світової війни Черчиллю запропону-
вали посаду прем’єр-міністра  – найголовнішої 
людини у  Великій Британії після короля. Тепер 
Вінстон командував не  просто армією, а цілою 
країною.

На той час Німеччина під орудою Адольфа 
Гітлера вторглася в усі країни Європи, крім Ве-
ликої Британії. Палкими промовами і  мудрою 
політикою Черчилль надихнув своїх співгро-
мадян і  сусідні країни продовжувати бороть-
бу із  загарбником. Окупована Європа, Радян-
ський Союз і  США об’єднали свої зусилля, аби 
разом протистояти ворожій армії. І  невдовзі 
владі Гітлера було покладено край. Світ святку-
вав перемогу.

Черчилль служив своїй країні й далі. А невдовзі 
його нагородили Нобелівською премією з літера-
тури за видатне ораторське мистецтво, за допо-
могою якого Черчилль відстоював найвищі люд-
ські цінності.

– Ніколи не  здавайтеся! Ніколи не  поступай-
теся! Ніколи-ніколи-ніколи – ні в чому: ні у ве-
личному, ні в  незначному, ні в  великому, ні 
в малому. Хіба тільки честь і здоровий глузд ве-
літимуть вам учинити інакше, – радив Вінстон.

 Прем’єр-міністр 
 Велика Британія 

 Друга світова війна 
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Альберт Ейнштейн
Змінив уявлення людей про будову Всесвіту

(14 березня 1879 – 18 квітня 1955)

З араз прізвищем науковця Ейнштейна на-
зивають справжніх розумників. А  коли 
Альберт був маленьким хлопчиком, бать-

ки сумнівалися, що з нього виросте щось путяще. 
Ейнштейн почав розмовляти значно пізні-

ше за своїх однолітків. Потім він не надто любив 
шкільні уроки. 

Але своє перше самостійне наукове відкрит-
тя Альберт теж зробив у  дитинстві  – коли та-
то показав йому компас. П’ятирічний хлопчик 
здогадався, що стрілка приладу завжди пока-
зує на північ, бо її змушує до цього якась сила. Усе 
своє життя він присвятив вивченню сил приро-
ди і розгадуванню її таємниць. 

Поки його однокласники вчили арифметику, 
Альберт уже читав наукові праці з  математики 
та  фізики. Його заворожувало, як за  допомогою 

цифр і формул можна описати все на світі. 
Навіть музику, яку він обожнював. Аль-

берт і сам грав на скрипці. 
Глибше зануритись у  світ фізики 

Ейнштейнові вдалось у  Політехні-
кумі – це університет у швейцар-
ському Цюриху. Сюди прийня-
ли талановитого юнака, що втік 
із  рідної Німеччини. Тодіш-
ня німецька влада переслідува-
ла євреїв, а  Ейнштейн належав 
до цього народу. 

Після навчання Альберт не 
одразу знайшов роботу. Але на-

укової праці він не  покидав ні 
на  день. І  це обернулося «Роком 

чудес», коли одна за одною вийшли чотири його 
видатні статті. У  них Альберт описував свої від-
криття. 

Ейнштейн остаточно довів, що все на  світі 
складається із крихітних, невидимих оку части-
нок – атомів. Він же описав, як вони рухаються. 
Також учений розгадав природу світла. А ще Ейн-
штейн сформулював теорію відносності, збаг-
нувши, що стане з матерією, простором і навіть 
часом, якщо рухатися зі швидкістю світла в кос-
мічному масштабі. 

Завдяки своїй розвиненій уяві Альберт збаг-
нув, що на рівні атомів діють зовсім інакші зако-
ни фізики, ніж у світі звичних нам речей. Жод-
на людина доти не  могла так глибоко осягнути 
закони існування неймовірно великих і надзви-
чайно маленьких об’єктів. 

За свій внесок у науку Альберт Ейнштейн от-
римав Нобелівську премію з  фізики  – найвищу 
наукову нагороду. А ми тепер можемо конструю-
вати складні, але мініатюрні електронні прила-
ди, а ще вивчати таємниці Всесвіту, не залиша-
ючи планети. 

Деякі наукові передбачення Ейнштейна вче-
ні підтверджують і досі – настільки великим був 
його внесок. 

 Теорія відносності 
 Космос 

 Маса та енергія 
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Ігор Сікорський
Винахідник гелікоптера

(6 червня 1889 – 26 жовтня 1972)

І горя зачарував повітряний гвинт на  ма-
люнках італійського художника і  вченого 
Леонардо да Вінчі. Розглядаючи його, хлоп-

чик уявляв, як він сам парить у  повітрі. Довко-
ла – блакить, унизу – зелень, і десь аж там – без-
крає море, як у книжках Жуля Верна.

Сікорський вірив, що одного дня він теж від-
криє світові щось нове. Йому хотілося скон-
струювати машину для польотів із таким гвин-
том, як на улюбленому малюнку. 

Навчаючись у Києві, Ігор наполегливо проєк-
тував. Згодом у Парижі юнак став свідком чогось 
неймовірного: із США привезли аероплан братів 
Райтів. Цей дивовижний винахід злетів у  пові-
тря і протримався в небі цілих 59 секунд! Це так 
надихнуло Ігоря, що він сім років пробував скон-
струювати гелікоптер. Не все вдавалося, але Ігор 

не здавався. 
Не щастить із  гелікоптером, то, мо-
же, спробувати себе в аеропланах? Тут 

на  Сікорського чекав перший успіх! 
Ігор одним із  перших у  світі роз-

робив багатомоторний літак. Сі-
корський опинився в центрі ува-
ги всіх, хто цікавився розвитком 
техніки. 

Коли до  влади в  Україні при-
йшли більшовики, Ігор відчув 
для себе загрозу. Він переїхав 
спершу до  Парижа, а  тоді в  США. 

Сікорський думав, що ця краї-
на без проблем дасть йому приту-

лок, а  свою мрію він утілить дуже 

швидко. Але в США його досягненнями ніхто не за-
цікавився. Тут і своїх винахідників не бракувало. 

Невдовзі Ігор знайшов однодумців. Разом во-
ни почали конструювати літаки просто на старій 
пташиній фермі. Друг допоміг Сікорському гро-
шима, і справи пішли на лад. 

Якось Ігор познайомився з  відомим амери-
канським льотчиком Чарльзом Ліндбергом, пі-
лотом-випробувальником. Чарльз підтримав 
Сікорського в  наукових розробках. Ігор почав 
створювати гідроплани, що могли перелітати 
Атлантику. 

Сікорський нарешті здобув собі ім’я в США як 
видатний авіаконструктор. А як же мрія про ге-
лікоптер? Настав час до  неї повернутися! Кро-
пітка робота з літаками допомогла – невдовзі Сі-
корський створив машину із гвинтом, яка могла 
здійматися в повітря. 

Сікорський конструював різні гелікоптери. 
Упродовж перших двадцяти років вони врятували 
понад сто тисяч чоловік, які опинилися в небезпе-
ці чи постраждали в аварії. А згодом – мільйони! 

Нині гелікоптери винахідника використову-
ють для медичної та  військової допомоги. Вони 
служать людям, як і мріяв колись Сікорський.

 Чотиримоторний літак 
 Бомбардувальник 

 Трансатлантичний гідроплан 
 Гелікоптер 
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Оле Кірк Крістіансен 
Створив перший конструктор LEGO

(7 квітня 1891 – 11 березня 1958)

У данському селі Філсков жив хлопчик Оле 
 Кірк Крістіансен. Допомагаючи старшо-
му братові, Оле Кірк змалечку вчився май-

струвати. На фермі завжди потрібні були робочі 
руки. От і був Оле Кірк теслею. І міг він витесати 
все необхідне в господарстві. 

Коли Оле Кірк сягнув повноліття, то  поїхав 
працювати теслею в Німеччині й у Норвегії. Йому 
потрібні були кошти на відкриття власної спра-
ви. Коли Оле повернувся до Данії, то на всі зароб-
лені гроші придбав столярний цех і  склад. Він 
одружився і став батьком, а цех і склад були Оле 
Кірку і за роботу, і за дім. Так би Оле Кірк і працю-
вав, якби не  трагічна подія. Із  життя пішла йо-
го кохана дружина. Чоловік залишився з чотирма 
маленькими дітьми.

Оле Кірк став виготовляти різні товари для 
дому, такі як драбини й  дошки для прасу-

вання. Але справи йшли не  так, як він 
передбачав. Через фінансову кризу 

компанія втрачала гроші. Тоді Оле 
Кірк із  сином Годфредом вигадав 

дещо цікаве. Вони стали виробля-
ти дерев’яні іграшки. Адже на-
віть у кризу дітям потрібно чи-
мось гратися!

Це були набори деталей, 
з  яких діти могли складати во-
зики, човники чи різні будів-
лі. Невдовзі нові іграшки стали 

популярними. Оле Кірк пишав-
ся цим досягненням, як і  робо-

тою власної компанії. Спершу вона 

була маленька й  налічувала тільки сімох робіт-
ників, але Оле Кірк вигадав для неї гасло: «Тільки 
найкраще є гідним».

Якось на  фабриці сталася пожежа, і  всі де-
рев’яні іграшки згоріли. Оле Кірк не став суму-
вати за  втраченим. Натомість він придбав об-
ладнання, яке могло виготовляти іграшкові 
деталі з пластику. Вони були міцні й гарно скла-
далися в  будь-які цікавезні конструкції. Плас-
тиковий конструктор отримав назву LEGO. Саме 
його сьогодні складають діти в багатьох країнах 
світу.

Сімейна справа Оле Кірка переросла у великий 
бізнес і принесла його родині великі статки. Кон-
структори LEGO такі різноманітні, що складати їх 
люблять діти й дорослі. Адже це не звичайне зве-
дення будиночків, міст чи країн, а справжня вті-
ха для душі.  

 Іграшковий конструктор 
 LEGO 
 Бізнес 
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Олександр Довженко
Український кінорежисер зі світовим ім’ям

(10.09.1894 – 25.11.1956)

С ашко народився на  Чернігівщині на  бере-
зі величної річки Десни. Через пів століття  
  у своїх спогадах він назве її зачарованою. 

Та насправді то вона зачарувала хлопця, оберну-
ла його на чарівника. Та сталося це не відразу.

Замолоду Довженко вчителював і  працював 
у газеті. Він писав вірші й оповідання, малював. 
Але потім, у  тридцять два роки, Олександр по-
трапив на Одеську кіностудію і зрозумів, що саме 
на  знімальному майданчику зможе застосувати 
всі свої таланти.

Одна з перших кінострічок Довженка – «Зве-
нигора». Фільм розповідає про таємний скарб, за-
хований в українській землі. Люди шукають його 
століттями, але ніхто не може розгадати загадку.

Студії, де знімали фільми, тоді називалися кі-
нофабриками. Кінострічки були ще чорно-біли-

ми, без звуку. Але глядачам здавалося, ніби 
вони чують шелест стиглої пшениці під 

вітром, бачать, як міниться колір не-
ба перед грозою, і навіть відчувають 

аромат стиглих яблук. Такими бу-
ли «чари» Довженка-режисера.

1928 року кіностудію відкрили 
в Києві. Вона займала величезну 
територію, на  якій раніше роз-
ташовувалися склади вибухівки. 
Перші стрічки знімали облад-
нанням, перевезеним з  Ялтин-
ської кінофабрики, зруйнова-

ної землетрусом. На  задвірках 
викопали ставок, щоб фільму-

вати морські сцени. А  ще звели 

велетенський знімальний павільйон. До початку 
XXI століття він залишався найбільшим у Європі.

Тут Довженко створив кіношедевр «Земля». 
Цей фільм викликав захват у всіх шанувальників 
кіно. Після перших показів люди в  кінотеатрах 
зривалися на ноги й аплодували. Відтоді його не-
одноразово включали до  переліків найкращих 
фільмів світу.

А в  Радянському Союзі, до  складу якого тоді 
входила Україна, «Землю» розкритикували й за-
боронили показувати.

Радянська влада вимагала, щоб Довженко зні-
мав фільми про її  досягнення. І  він навіть на-
магався. Першим його звуковим фільмом став 
«Іван»  – про будівництво гідроелектростанції 
на  Дніпрі. Першим кольоровим  – біографія ви-
датного селекціонера Мічуріна.

Але навіть такі стрічки виходили в  режисе-
ра дуже поетичними, особливими, «чарівними». 
За це Довженка цькували, не давали знімати те, 
що він хотів.

Та попри все він зумів залишити Украї-
ні справжній скарб  – художні й  документаль-
ні фільми, сценарії, повісті... А ще – величезний 
яблуневий сад, висаджений Довженком на Київ-
ській кіностудії, яка нині носить його ім’я. 

 Кіно 
 Режисер 
 Митець 
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Енцо Феррарі
Автогонщик і засновник найвідомішої 

марки спортивних автомобілів
(18 лютого 1898 – 14 серпня 1988)

С початку Енцо Феррарі мріяв стати оперним 
співаком. Він бачив себе на сцені в гарному 
 костюмі з  краваткою і  гладко зачесаним 

волоссям. Уявляв, як співає, як йому аплодують, 
і як він вдячно вклоняється глядачам, а всі дов-
кола вигукують:

– Браво! Браво, Феррарі!
Але все змінилося, коли тато привів десяти-

річного Енцо на  автомобільні перегони. Відто-
ді хлопець почав марити лише «швидкими ма-
шинками». Він знов і  знов просив тата взяти 
його на змагання. Енцо захоплено спостерігав, як 
автівки з ревом пролітали повз нього.

– Вжух!  – повторював він щоразу.  – Вжух! 
Вжух!

На перегонах Енцо забув про оперний спів 
назавжди. Куди краще сидіти за  кермом 

і літати, наче блискавка, вирішив він.
«Блискавкою» Енцо став, коли йо-

му виповнилося двадцять два ро-
ки. Тоді він влаштувався на роботу 

до  компанії «Альфа-Ромео», яка 
виробляла спортивні авто. Саме 
на цих машинах Енцо почав бра-
ти участь у професійних перего-
нах.

Коли він вигравав, то  чув 
аплодисменти й  вигуки гляда-
чів:

– Браво! Браво, Енцо!

В «Альфа-Ромео» Енцо створив команду гон-
щиків «Скудерія Феррарі». Її  вважають найпо-
тужнішою й  найтитулованішою у  «Формулі-1», 
знаменитому чемпіонаті світу з автоперегонів.

Але Енцо прагнув більшого. Він хотів ство-
рювати власні автомобілі  – швидкі та  зручні. 
Оскільки він працював на «Альфа-Ромео», то всі 
автівки він мусив виробляти тільки для цієї ком-
панії. Лише через двадцять років Енцо вдалося 
піти з  «Альфа-Ромео» та  випустити автомобіль 
під власним ім’ям – «Феррарі».

Усі автомобілі Енцо виготовляв невеличкими 
партіями, збираючи їх виключно вручну. Кожна 
машина мала унікальний дизайн та  вміла їзди-
ти дуже швидко.

Емблема «Феррарі» – кінь, що гарцює на жов-
тому тлі. А традиційний колір автомобілів – чер-
воний. Це колір пристрасті, яку Енцо почував 
до  спортивних автомобілів. Це також колір вог-
ню, який щоразу спалахував у  його серці, коли 
підприємець і гонщик спостерігав за автомобіль-
ними перегонами та  прекрасними, швидкими 
машинами.

 Автомобільні перегони 
 Компанія «Феррарі»  

 Конструктор автомобілів  
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Волт Дісней
Король мультфільмів

(5 грудня 1901 – 15 грудня 1966)

П онад усе на світі Волт любив малювати. 
Але що робити, коли батьки не  можуть 
купити тобі фарбу чи олівці? Правиль-

но! Малювати тим, що трапляється під руку. На-
приклад, вугіллям або крейдою на стіні.

Одного разу Дісней намалював на клапті газе-
ти коня свого сусіда. Портрет настільки вдався, 
що малий Волт отримав за свій малюнок цілих 25 
центів. Космічна винагорода на той час для ма-
ленького хлопчика!

– То  можна малювати та  ще й  отримува-
ти за це гроші?! – здивувався Волт. Того дня він 
твердо вирішив, що стане саме художником.

Кар’єру митця Діснеєві довелося розпоча-
ти на  війні, де він працював водієм. Коли Волт 
не  перевозив поранених, то  малював кумедні 
портрети коней, зайців, слонів, собак і  свиней, 

а  потім роздавав їх усім знайомим солда-
там.

– Навіть на  війні в  людей має бу-
ти щось добре і світле, – повторював 

Дісней, коли вчергове дарував ко-
мусь свій малюнок.

Повернувшись з  війни, він 
зробив добрих і  смішних звірів 
персонажами своїх мультфіль-
мів. Спочатку він придумав 
кролика Освальда, потім – Міккі 
Мауса. Трохи згодом у Міккі з’я-
вилася подружка Мінні та  інші 

друзі: собаки Гуфі і Плуто, коро-
ва Кларабель, качки Дональд Дак, 

Дейзі Дак і багато інших.

Міккі Маус став справжньою сенсацією. Він 
був веселий, жвавий, кмітливий і трохи нахаб-
ний. А  ще він умів розмовляти! До  мультфіль-
мів про Міккі всі мальовані фільми зазвичай бу-
ли без звуку. Хіба що піаніст міг сидіти в кінозалі 
і грати якісь мелодії. Тож не було нічого дивно-
го в тому, що всі глядачі відразу полюбили ми-
шеня. Кожен хотів мати такого ж класного друга. 
Саме Міккі Мауса вважають володарем Дісней-
ленду  – казкової країни розваг, яку придумав 
і збудував Волт. 

Волт Дісней вигадав і  зняв іще безліч мульт-
фільмів. Це він розповів нам з  екрана про По-
пелюшку, Білосніжку, 101 далматинця, слоненя 
Дамбо й оленятко Бембі. 

Майже за всі свої фільми Волт отримував якісь 
відзнаки. Дісней став рекордсменом по кількості 
статуеток «Оскар». У його скарбничці – 23 наго-
роди. Побити рекорд Діснея ще не вдалося жодній 
людині у світі.

 Мультиплікація 
 Міккі Маус 
 Діснейленд 
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Сергій Корольов
Конструктор космічних кораблів

(12 січня 1907 – 14 січня 1966)

В ідколи мама й  тато назавжди розсвари-
лися, Сергій мешкав у  діда з  бабою в  Ні-
жині. Тут він почав навчатися… чарам! 

Дивовижним чарам, які звуться «математика». 
Для когось ця наука – суха й нецікава. Але Сергій, 
обраховуючи швидкість потяга, що мчав з міста 
А до міста Б, чув стукіт коліс, свист повітря, гур-
кіт вагонів і гоготіння полум’я в топці, де замур-
зані машиністи спалювали вугілля… 

Іноді математика допомагала хлопцю порозу-
мітися з вітчимом, новим маминим чоловіком. 
Той був інженером і поділяв математичні захоп-
лення свого пасинка. Він допомагав Корольову 
готуватися до  вступу до  Київського політехніч-
ного інституту. Там не лише вивчалися улюбле-
ні предмети Сергія, а й  працював гурток пові-
троплавання. Юнак випросив у мами 50 копійок 

членського внеску і записався до гуртка. 
Завершивши освіту в  Москві, Сергій 
став конструювати літаки та реактив-

ні двигуни. Та  його робота раптово 
обірвалася. Кровожерний прави-

тель країни Сталін, як усі тирани, 
боявся розумних людей, адже ті 
вміли відрізняти правду від брех-
ні й  могли наважитися чинити 
йому опір. Цілі товпища таєм-
них агентів винюхували по  всій 
країні – чи не замислив хто чо-
гось проти Сталіна? Корольова 

звинуватили в  державній зраді, 
били і  мучили його, щоб він зі-

знався у  злочинах, яких не  скоїв… 

А  звільнили його тільки тому, що Сталін марив 
війною. Він знав, що Корольов – один із найкра-
щих конструкторів для його військових проєктів.

Лише після Другої світової війни Сергій зумів 
повернутися до  своєї мрії  – космічних кораблів. 
Завдання було нелегке. Треба було винайти апа-
рат, який не згорить у земній атмосфері під час 
зльоту. При цьому він має бути не дуже важкий, 
щоб ракети могли підняти його аж у космос… 

І Корольов знайшов вихід! Космічний апарат 
«Восток-1» із  першим космонавтом Юрієм Гага-
ріним на борту здіймали в небо потужні двигуни, 
спалюючи тонни ракетного палива. Ракета злітала 
все вище й вище! Відпрацьовані механізми й по-
рожні паливні баки від’єднувалися від неї, робля-
чи космічний корабель усе легшим і легшим.

В Європі Корольову хотіли вручити найпочес-
нішу для науковців Нобелівську премію, але ра-
дянська влада заборонила навіть згадувати пріз-
вище Корольова. Сьогодні його ім’ям названо 
музей космонавтики у  Житомирі, де він наро-
дився. Праці Корольова читають сучасні авіакон-
структори та  будівники ракет. Вони використо-
вують ідеї винахідника для нових космічних 
кораблів. І  навіть не  задумуються, що почалося 
все з того, що один хлопчак дуже полюбив мате-
матику.

 Супутник  
 Ракета  
 Космос 
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Жак-Ів Кусто
Відкрив підводний світ для людей

(11 червня 1910 – 25 червня 1997)

У дитинстві Жак-Ів сильно занедужав. Лікарі 
   заборонили йому всілякі навантаження. 

«Дзуськи!» – подумав Жак-Ів.
Хлопчик і хвилини не міг всидіти на місці. Він 

багато плавав і пірнав. А ще майстрував різні ме-
ханізми, малював, знімав кіно про своїх рідних 
і друзів. У тринадцять років Жак-Ів зібрав авто-
мобіль.

Після школи невгамовний юнак пішов служи-
ти у французький флот і здобув військове звання 
мічмана. Але Кусто марив небом. Він уявляв, як 
паритиме в повітрі, а внизу під ним простирати-
меться неохопний світ. 

Одного дня Жак-Ів позичив у батька спортив-
ний автомобіль, щоб поїхати до друзів на весілля. 
Дорогою сталася аварія, і Кусто отримав страшні 
травми. Лікарі хотіли відрізати йому руку. 

– Нізащо! – сказав молодий чоловік.
Майже рік він виснажував себе болю-
чими вправами, доки рука не  запра-

цювала як слід. Але про небо й літаки 
довелося забути назавжди. Кусто 

був у розпачі.
Якось друг дав Кусто окуляри 

для підводного плавання. Жак-Ів 
надягнув їх і пірнув у море. Уни-
зу простиралися піщані дюни, 
гірські ущелини й цілі ліси водо-
ростей, плавали неймовірні ри-
би, між камінням ховалися ома-

ри й морські їжаки, вистежували 
здобич морські змії, дрейфува-

ли медузи… Це був безмежний, 

таємничий, незвіданий світ, у який Кусто зако-
хався раз і назавжди.

Невдовзі Жак-Ів отримав посилку з  Парижа. 
Тремтячи від хвилювання, він відкрив її. Всере-
дині лежали три балони зі  стиснутим повітрям. 
Їх було з’єднано регулятором, що нагадував бу-
дильник. Від «будильника» йшли дві трубки, 
які закінчувалися мундштуком. Вставивши йо-
го в  рот, можна було дихати повітрям із  бало-
нів. Перед Кусто лежав акваланг  – пристрій для 
дихання під водою! Жак-Ів придумав його ра-
зом з інженером Емілем Ганьяном. Це був квиток 
у підводний світ.

Із друзями Філіпом і  Діді Кусто випробував 
свій  винахід і  почав підводні дослідження. До-
сі серйозно цього не  робив ніхто. Невдовзі Жак-
Ів винайшов камери для підводної зйомки, під-
водні ліхтарі та невеличкий батискаф. На кораблі 
«Каліпсо» він із  командою мандрував морями 
й  океанами і  вивчав таємниці підводного світу. 

Про свої експедиції командор Кусто, як нази-
вали його друзі, писав книжки і  знімав фільми. 
Їх побачили мільйони глядачів у всьому світі. Во-
ни теж закохалися в красу морських глибин і їх-
ніх мешканців. Люди стали занурюватися в моря 
й океани, щоб вивчати, знімати та захищати під-
водний світ. 

 Акваланг 
 Корабель «Каліпсо» 

 Батискаф  
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Микола Амосов
Врятував тисячі людських сердець

(19 грудня 1913 – 12 грудня 2002)

М аленька Катя прокинулася вдосві-
та. Місто ще спало, вікна сусідніх  
 будинків були темними. Дівчинка 

взяла з  полиці книжку про Мауглі й  визирнула 
з кімнати. 

З-під дверей батькової кімнати вибивалося 
світло. Тато не спав – читав або писав щось у своє-
му робочому зошиті. Катерина забігла до  нього 
в кімнату, залізла під ковдру й обійняла. Вони ра-
зом поринули у читання «Книги джунглів». У ці 
хвилини батько належав тільки їй. А вже за кіль-
ка годин він у білому халаті йшов коридорами лі-
карні, де на нього чекали сотні пацієнтів.

Микола Амосов, батько маленької Каті, був ви-
датним хірургом. Він одним з перших почав ро-
бити операції на  серці. Усього Амосов прооперує 
понад шість тисяч людей – це ціле містечко! 

Його знали в усьому світі, але Микола був 
людиною скромною. Йому не  потрібні 

були слава чи гроші. Він просто добре 
робив свою роботу. Якщо ви хочете 

подякувати лікарю, казав Амосов, 
подаруйте йому букет квітів. Усе 
інше – зайве і недоречне. 

Микола Амосов ніколи не при-
в’язувався до речей. 

– Мені в  житті потрібно не 
так і багато, – говорив він. У по-
буті Микола був невибагливим: 
їв просту їжу, носив кілька ко-

стюмів, машину майже відразу 
продав. Обійтися він не  міг ли-

ше без книжок. Амосов мав удома 

власну велику бібліотеку. Коли він бував у  від-
рядженнях, то  купував книжки іноземними 
мовами. 

Мама Миколи була лікаркою  – допомагала 
з’являтися на світ малюкам у селах. Сам Амосов 
під час Другої світової війни працював військо-
вим хірургом – рятував життя поранених бійців. 
Він отримав дві освіти – медичну та інженерну. 
Миколі подобалося винаходити нові механізми 
та прилади, він цікавився штучним інтелектом. 

Разом із  колегами Амосов розробив апарат 
штучного кровообігу. Його лікарі використову-
ють, коли операція на  серці триває дуже довго 
і серце в цей час не може самостійно качати кров. 
Амосов покращив клапани, які допомагали сер-
цям, що втомилися, працювати. 

У вільні хвилини хірург займався спортом. 
Він вважав, що лікарі можуть вилікувати хво-
роби, але за здоров’я кожен відповідає сам. Щоб 
добре почуватися, потрібно виконувати фізичні 
вправи, їсти корисну їжу, бути активним і віри-
ти у свої сили. 

Микола Амосов дуже любив доньку Катю, 
а  вона  – його. Коли Катерина виросла, то  теж 
стала кардіологом. Вона досліджує серце та  йо-
го хвороби. 

 Серце 
 Хірург 

 Штучний інтелект 



35



36

Далай-лама
Духовний лідер , який навчає людей щастю

(6 липня 1935)

У прохолодному, але сонячному селі Такцер,  
 що в  Тибеті, народився хлопчик Ламо 
Тондуп. Доля наділила його мудрістю гли-

бокою й безмежною, як океан. Хлопчикові суди-
лося стати духовним лідером Тибету, монахом 
і вчителем – його святістю Далай-ламою.

Ламо Тондуп ріс собі зі своїми братами й сес-
трами, не  підозрюючи про майбутню долю. Але 
одного дня, коли тодішній Далай-лама XIII по-
мер, поважні духовні наставники прийшли 
до Такцера, щоб обрати нового правителя Тибету. 
Вони вірили, що це буде незвичайний хлопчик, 
в якому оселилася душа одного з попередніх Да-
лай-лам. Побачивши Ламо Тондупа, найхороб-
рішого й  найрозумнішого серед усіх дітей, вони 
зрозуміли: це й був майбутній лідер Тибету – но-
вий, чотирнадцятий Далай-лама!

Невдовзі хлопчик прибув до палацу Пота-
ла у столиці Тибету – місті Лхаса. Там він 

мав навчатися в  найкращих учите-
лів. У двадцять три роки Далай-лама 

склав найскладніші іспити й  мав 
тепер сам передавати людям муд-
рість сторіч. Він змалку вірив, що 
мудрість – у щасті людини. А ща-
слива людина тоді, коли їй спо-
кійно й мирно на серці.

Невдовзі китайська влада на-
казала захопити Тибет. Далай- 
лама змушений був виїхати 

в  Індію й  увесь час переховува-
тися. Він пережив багато лиха 

й  навіть проголосив, що готовий 

відмовитися від титулу правителя Тибету. Да-
лай-лама прагнув не влади, а щоб припинилося 
китайське вторгнення, і Тибет знову став землею 
гармонії між людьми і природою. 

Як же здійснити це бажання? Далай-лама до-
сі міркує. Утім він точно знає, що до цієї мрії тре-
ба йти шляхом порозуміння. Усе своє життя Да-
лай-лама розтлумачує людям, як жити в  мирі 
й любові. За це його вшанували найвищою наго-
родою – Нобелівською премією миру.

Попри свій статус Далай-лама  – дуже про-
ста і щира людина. Він каже, що до нагород тре-
ба ставитися з  гумором. А  сміятися цей мудрий 
вчитель любить понад усе. Коли в  Далай-лами 
беруть інтерв’ю, буває, що він сміється по  кіль-
ка годин над складними запитаннями. Адже все 
набагато простіше, якщо між людьми є розумін-
ня й повага, вважає він. 

– Планеті не потрібна велика кількість «успіш-
них людей». Світ потребує миротворців, цілите-
лів, реставраторів, казкарів, тих, хто вміє люби-
ти, – це відомі слова Далай-лами. Він відданий їм 
донині.

 Духовний лідер 
 Буддизм 

 Нобелівська премія миру 
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Стівен Гокінґ
Вивчав природу часу і чорних дір

(8 січня 1942 – 14 березня 2018)

С тівен народився в Оксфорді. У дитинстві він 
любив лежати на траві й дивитися на зірки. 
  Ще він любив іграшкову залізницю. Го-

кінґові подобалося, що потягом можна керу-
вати. Якби люди зрозуміли таємниці Всесвіту, 
думав він, то теж могли б керувати багатьма ре-
чами!

Однією з таємниць Усесвіту був час. 
– Чи має він початок і кінець? Якщо так, то як 

він виник? – розмірковував хлопець.
У самого Стівена часу не було. У 21 рік він сер-

йозно захворів. Лікарі попередили, що Гокінґ 
не проживе й двох років. 

Спершу Стівен удався у відчай. А потім помі-
тив у лікарні хлопчика, який страждав набагато 
більше. Гокінґові стало соромно. Він перестав себе 
жаліти й вирішив використати відведений йому 

час якнайкраще.
Стівен закінчив університет і  став 
космологом. Це означало, що він ви-

вчав таємниці космосу. Гокінґ одру-
жився і  став батьком трьох дітей. 

Його хвороба брала гору, але не так 
швидко, як прогнозували ліка-
рі. Тепер науковець пересувався 
на інвалідному візку.

У школі Стівена прозивали 
Ейнштейном. Якось одноклас-
ники навіть побилися об заклад 
на  мішок цукерок, чи виросте 

з Гокінґа ще один геній. Між ци-
ми двома фізиками і справді було 

багато спільного. Обоє працювали 

лише з  теорією. Свої відкриття вони робили без 
експериментів, керуючись лише силою розуму, 
знаннями, математичними розрахунками та ін-
туїцією.

Стівен зміг описати багато таємниць просто-
ру-часу та  навіть виникнення Всесвіту! Він по-
думки «зазирнув» у  чорні діри й  показав, що 
вони не  такі вже й  чорні. Насправді чорні діри 
не  тільки «засмоктують» усе довкола, як пило-
сос, а й випромінюють різні частинки. Це випро-
мінювання назвали на честь Гокінґа. 

Про таємниці Всесвіту Стівен розповідав не 
лише науковцям. Він знімався у  фільмах і  пи-
сав популярні книжки, аби якомога більше лю-
дей могло доторкнутися до цих загадок. Із донь-
кою Люсі Гокінґ написав і книжки для дітей про 
космічні пригоди хлопчика Джорджа. 

Більшу частину свого життя Гокінґ не міг ру-
хатися, а  потім  – і  розмовляти. Він спілкував-
ся за  допомогою спеціального пристрою. Але 
в  немічному тілі жили супермозок і  золоте сер-
це. Стівен виступав проти війн, агітував захища-
ти природу, боровся за доступну медицину… А ще 
він закликав землян досліджувати космос і пла-
нети. Адже одного дня якась із  них може стати 
нашим новим домом.

 Фізика 
 Космологія 
 Час і простір 
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Мухаммед Алі
Один із найкращих боксерів усіх часів

(17 січня 1942 – 3 червня 2016)

Х лопчик на ім’я Кассіус Клей не мріяв стати 
боксером. І до спортзали пішов випадково.  
   Просто одного дня в нього вкрали вело-

сипед, на  який Кассіус дуже довго збирав гроші. 
Засмучений хлопець звернувся до поліції.

Він розповів, що сталося, а потім заявив поліс-
мену:

– Я поб’ю негідника, який украв мій велик!
– Спочатку навчися битися, малий, – попле-

скав його по  плечу полісмен. А  після цього по-
кликав Кассіуса до спортивної зали, де вів секцію 
боксу.

Коли Кассіус виграв свій перший двобій у три-
надцять років, він заявив:

– Одного дня я стану чемпіоном світу! І мене 
назвуть найкращим боксером усіх часів і  наро-
дів! – ці слова він нахабно прокричав прямо в те-

лекамери, які знімали поєдинок. 
Бути найкращим відтоді стало його 
заповітною мрією.

Ще до  закінчення школи Кассі-
ус мав приголомшливу статисти-

ку – 100 перемог і лише 8 поразок. 
Уже тоді юний спортсмен пока-
зував незвичайну техніку. Він 
пересувався рингом навшпинь-
ках і  з  неймовірною швидкістю 
ухилявся від атак суперника. Усе 
це створювало ефект танцю. 

Також Кассіус дуже нестан-
дартно атакував своїх опонентів. 

Він тримав супротивника на від-
стані, а  потім викидав удари під 

несподіваним для суперника кутом. Це було на-
стільки незвично для тодішнього боксу, що всі ін-
ші боксери просто не були готові до такого стилю. 
І Кассіус, який на той час уже змінив ім’я на Му-
хаммед Алі, із легкістю їх перемагав. 

Свою техніку бою трохи згодом він опише 
фразою, яка стане крилатою: «Пурхай, як мете-
лик, жали, як бджола».

Мухаммед Алі став чемпіоном Олімпійських 
ігор і виграв безліч боксерських поєдинків. 

– Це боксер року!  – не  раз вигукували спор-
тивні журналісти. 

А якось Мухаммеда Алі навіть назвали спорт-
сменом сторіччя. Він був першим, хто тричі ви-
грав титул чемпіона світу серед професіоналів 
у важкій вазі!

Водночас Мухаммед Алі був напрочуд доброю 
людиною. Він боровся за права людей та відкри-
то виступав проти війни. Казав, що агресія в його 
житті можлива лише на рингу. Через це його на-
віть позбавили всіх титулів і на три роки заборо-
нили брати участь у спортивних змаганнях. Але 
він все ж повернувся у великий спорт і в бороть-
бі з найкращими боксерами поновив звання аб-
солютного чемпіона.

 Бокс 
 Чемпіон 

 Олімпійські ігри 
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Стів Джобс
Змінив назавжди світ комп’ютерів і телефонів

(24 лютого 1955 – 5 жовтня 2011)

С правжні батьки Стіва Джобса віддали йо-
го на  всиновлення. Якби не  це, він міг  би  
  стати ким завгодно, але не Стівом Джоб-

сом. І річ не тільки в імені.
Стів виріс у Кремнієвій долині. Так називаєть-

ся регіон в  американському штаті Каліфорнія. 
Там розташовано безліч компаній, які працюють 
із  комп’ютерними технологіями, а  Джобс зма-
лечку цікавився електронікою. Чи не  в  кожно-
му гаражі поблизу Стів знаходив якихось місце-
вих інженерів і годинами теревенив з ними про 
мікросхеми. Ці сусіди віддавали малому Стівові 
коробки з різними деталями. Джобс забирав цей 
мотлох додому та  із  задоволенням копирсався 
в ньому після школи.

У старших класах Джобс познайомився зі Сті-
вом Возняком. Дружба з  цим усміхненим хлоп-

цем відіграла дуже важливу роль у  житті 
Джобса. Адже саме Возняк зібрав перший 

комп’ютер, який друзі назвали «Епл». 
Однак перші комп’ютери були дуже 

громіздкі, негарні та  складні для 
користування.

– Треба зробити такий ком-
п’ютер, яким могла  би корис-
туватися навіть мала дитина, – 
сказав якось Джобс Возняку.

І друзі взялися до  справи. 
Під керівництвом Джобса ком-
панія «Епл» випустила спо-

чатку персональні комп’ютери 
«Макінтош», згодом  – ноутбуки 

«Макбук». А  потім  – і  мобільний 

телефон «Айфон». Це був перший у світі телефон 
без кнопок. Користуватися ним могли як дорос-
лі, так і діти!

Стів Джобс змінив життя багатьох мільйонів 
людей, зробивши комп’ютерні технології прос-
тими й доступними для кожного.

Також Стів створив справжнє диво в  муль-
типлікації. Він заснував кіностудію «Піксар», 
яка зробила перший у світі мультфільм за до-
помогою комп’ютера. На  цій студії було ство-
рено такі мультфільми як «Історія іграшок», 
«Тачки», «У  пошуках Немо» та  багато інших. 
Усі вони отримали безліч нагород та визнання 
глядачів.

Стів Джобс увійшов в  історію як видатний 
підприємець, винахідник і новатор. Він міг ба-
чити на кілька кроків уперед. І відчував, що са-
ме подобається людям. Завдяки своїй упертості 
Стів змінив не лише світ комп’ютерних техно-
логій, а й мобільних телефонів. І навіть музич-
ної індустрії. Адже саме Джобс придумав мага-
зин, в якому можна було завантажити скільки 
завгодно пісень на свій телефон усього за 1 до-
лар!

 Інформаційні технології 
 «Епл» 

 «Піксар» 
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