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У бібліографічному покажчику зібрані друковані видання з фондів 

бібліотеки (книги, публікації з обласних та районних газет) та електронні 

ресурси, які містять інформацію про видатного українського громадського і 

політичного діяча, обдарованого інженера, автора проєктів кораблів, авіаносців, 

підводних човнів, протимінних заслонів, першого вітчизняного авіатора Левка 

Макаровича Мацієвича. 

Покажчик стане в нагоді історикам, краєзнавцям, освітянам, бібліотечним 

та музейним працівникам, студентській молоді та всім, хто цікавиться історією 

суднобудування та повітроплавання. 
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Від упорядників 

 

Бібліографічний покажчик укладено до 145-річчя від дня народження 

видатного українського громадського і політичного діяча, талановитого 

інженера і конструктора, автора проєктів кораблів-авіаносців, підводних човнів, 

протимінних заслонів, морських аеропланів, авіатора Левка Макаровича 

Мацієвича. 

Метою бібліографічного покажчика є якомога повне відображення 

життєвого шляху та інженерно-технологічного спадку відомої в Україні і Європі 

особистості, 178-го пілота планети і першого вітчизняного повітроплавця. 

Покажчик містить книги, публікації зі збірників, журналів, газет та 

електронні ресурси. Основними джерелами добору матеріалів для видання стали 

каталоги, картотеки, електронні бази даних Обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. Д. І. Чижевського. 

Структуру покажчика складають: передмова, чотири основні розділи, 

іменний покажчик та додатки. 

Бібліографічний покажчик відкриває стаття Володимира Панченка, 

відомого українського літературознавця, автора численних  статей, монографій, 

підручників з літературної та історичної тематики, доктора філологічних наук, 

професора. 

Зібрані в перших трьох розділах матеріали висвітлюють найважливіші 

сторінки біографії Л. Мацієвича – тут представлено обдарованого інженера-

конструктора в галузі суднобудування та повітроплавання, сміливого авіатора, 

українського патріота, подвижника ідей національного визволення України. У 

четвертому розділі містяться публікації про вшанування пам’яті Левка 

Макаровича на його батьківщині і поза її межами. Кожен розділ видання 

доповнюється вебресурсами. В кінці покажчика представлена фотогалерея. 

Бібліографічні записи впорядковано за абеткою прізвищ авторів і назв 

публікацій з наскрізною нумерацією, загальна кількість їх становить 113 позицій. 

Більшість описів, що входять до покажчика, супроводжуються анотаціями. 

Бібліографічний опис і скорочення здійснено відповідно до діючих в Україні 

стандартів у бібліотечній справі: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ ГОСТ 

7.80:2007 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 

Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання», 

ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис. 

Скорочення слів і словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та 

правила». Усі видання подаються мовою публікації, зберігаються орфографічні 

норми оригіналу. Допоміжний апарат містить: іменний покажчик (прізвищ 

авторів, співавторів, упорядників, видатних осіб та ін., поданих в абетковому 

порядку, які зустрічаються в бібліотечному описі та анотаціях), а також статтю 

від упорядників. 

Електронну версію покажчика розміщено на вебсайті ОУНБ 

ім. Д. І. Чижевського за адресою: https://library.kr.ua/bibliograph/ 
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Передмова 

 

Український Ікар 

 

Слава Мацієвича розляглась по всьому світу, 

але Україні належить честь, що один з її 

синів записав своє благородне ім’я на 

скрижалях вселюдського поступу… 

Микола Вороний 

 

Ікаром назвав Левка Мацієвича поет Микола Вороний. Вражений 

трагічною загибеллю цього популярного не лише в Росії, а й у цілій Європі, 

авіатора, він написав прощального вірша, присвятивши його «світлій пам’яті 

Левка Мацієвича, першого українського літуна». Міф про крилатого юнака, 

який, пустуючи, піднявся надто високо в небо, за що й розплатився власним 

життям, згадався Вороному за очевидною аналогією. Мацієвича так само 

полонили краса й зухвальство польоту, можливість кинути виклик земному 

тяжінню… 

24 вересня (старого стилю) 1910 року на Комендантському полі в 

Петербурзі відбувалося Всеросійське свято повітроплавання. Газетна хроніка 

засвідчила, що свято викликало в північній столиці та за її межами справжній 

ажіотаж. Деякі репортери називали фантастичні цифри: 175 тисяч глядачів… 

понад 20 тисяч екіпажів… кілька тисяч охоронців порядку… Люди зібралися, 

щоб помилуватися польотами, які тоді були неабиякою екзотикою. У всіх на 

вустах – імена першого російського льотчика Михайла Єфимова та капітана Льва 

Мацієвича… Ними захоплювалися, як через півстоліття захоплюватимуться 

першими космонавтами. 

Про Мацієвича говорили, що кілька днів тому він піднімав у повітря голову 

Держдуми Росії Гучкова і прем’єра Столипіна. Згадували про завойовані ним 

призи, про перші нічні польоти… Серед глядачів була й дружина авіатора 

Олександра Мацієвич. Вона вже з власного – пасажирського! – досвіду знала, що 

таке висота, і тепер із затамованим подихом стежила, як «Фарман» її чоловіка 

робить коло за колом над Комендантським полем. 

А далі надамо слово людині, якій того дня теж випало бути учасником 

свята, – Миколі Морозову, славетному народовольцю і вченому. Він знав 

Л. Мацієвича особисто, за дев’ять днів до біди літав із ним на тому ж таки 

«Фармані»… 

«Погиб наш лучший авиатор. Погиб на глазах у всех. Невольно хотелось 

плакать, хотелось спросить: зачем же именно он, такой отзывчивый, добрый, 

энергичный, интеллигентный?…» – ці слова колишнього шліссельбурзького 

в’язня звучать як реквієм… Був ясний осінній вечір, «Фарман» летів рівно, наче 

плив у небі, і… «Вдруг на страшной высоте его аэроплан покачнулся на бок, как 

бы переломился посередине, словно бабочка, сложившая свои крылья, и, как 

листок бумаги, начал падать зигзагами прямо вниз, а впереди него все скорей и 

скорей падала темная фигура человека. Это продолжалось полминуты, но 
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казалось вечностью: всем сознанием чувствовалось и понималось, что Мациевич 

летит в объятия смерти, ждущей его внизу, и что ничем уже нельзя его спасти… 

Смерть была мгновенна…» 

Капітан Мацієвич став жертвою технічної недосконалості «аероплана 

№ 20». Під час польоту лопнула розтяжка, дріт заплутав пропелер – і літак 

стрімко пішов униз. Мацієвич випав із сидіння, до якого не був прикріплений… 

Попрощатися з Мацієвичем прийшов мало не весь Петербург – це видно 

на фотографіях тієї пори. Над траурною процесією плив дирижабль, нагадуючи 

всім про справу, якій присвятив себе покійний, про вічну манливість неба... 

Поховали капітана на Нікольському цвинтарі Олександро-Невської лаври під 

звуки артилерійського салюту. Могила потонула в осінніх квітах та вінках… Був 

серед них і вінок від прем’єра Столипіна… 

Проте «всевидящеє» око департаменту поліції особливу увагу звернуло на 

інший вінок – від Української громади Петербурга. Покладання його ініціював 

«міщанин міста Полтави» Симон Петлюра, давній приятель Левка Мацієвича… 

Тут необхідні пояснення. Власне, потрібно просто окинути поглядом коротке 

життя капітана Мацієвича, аби збагнути, що в цьому житті було головним. 

…1997 року на фасаді скромного будиночка в самому центрі містечка 

Олександрівка, що на Кіровоградщині (за 35 км від Чигирина) було встановлено 

меморіальну дошку, напис на якій мав повідомляти перехожим, що саме тут у 

1877 р. народився Левко Мацієвич, «піонер авіації» і «визначний діяч соціал-

демократичного руху України». Серед предків його знаходимо ім’я бунтівного 

митрополита Тобольського і всього Сибіру Арсенія Мацієвича, який у 1744 р. – 

єдиний з-поміж членів Синоду! – відмовився скласти присягу, в тексті якої 

найвищим суддею в церковних справах називався цар. 

Батько ж Левка, Макар Дмитрович, служив бухгалтером на цукровому 

заводі, що його орендував торговий дім братів Яхненків і Симиренка. Перші 

дев’ять років життя майбутнього авіатора минули в Олександрівці, а далі батьки 

віддали його вчитися до 3-ї київської гімназії на Подолі. Здібності Левко мав 

блискучі, потяг до знань – невичерпний. Про це свідчить уже той факт, що йому 

вдалося закінчити аж три навчальні заклади! З Харківського технологічного 

інституту (механічне відділення) його, щоправда, виключили за участь у 

«антиурядових безпорядках», проте через якийсь час Мацієвич все-таки отримав 

диплом інженера, захистивши проект комерційного пароплава. Потім були ще 

Кронштадтське морське інженерне училище та Морська академія 

(кораблебудівне відділення). 

Перелік інженерних ідей і проектів Левка Макаровича не може не вражати. 

Працюючи в Севастопольському порту, він проектує панцирний крейсер, 

системи протиторпедного захисту кораблів, підводні човни, бере участь у 

будівництві крейсера «Кагул» та панцирника «Іоанн Златоуст». А чого варта 

розробка ідеї першого в світі авіаносця на 25 літаків?! 

Початок ХХ ст. був часом стрімкого захоплення повітроплаванням. 

Мацієвич знаходить себе і в цій справі. Сам великий князь Олександр 

Михайлович, дізнавшись про проект авіаносця, запрошує його стати членом 

аероклубу. А в травні 1910-го Левко Макарович їде до Парижа закуповувати для 
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Росії перші «Фармани» і заодно – вчитися літати. Там він знайомиться з 

Михайлом Єфимовим, Анрі Фарманом, освоює кілька типів літаків, після чого 

отримує у французькому аероклубі пілотське посвідчення № 178… 

Незадовго до своєї загибелі Левко Мацієвич разом із Єфимовим здійснив 

перші нічні польоти, працював над пристроєм, який мав рятувати льотчиків під 

час вимушеної посадки на воду, взявся писати книгу «Повітроплавання у 

морській війні»… 

Дві стихії, морська і повітряна, поєднуючись, визначали його життєві 

плани. Втім, була й третя – стихія громадської роботи, власне – політики. Ще 

будучи харківським студентом, Л. Мацієвич (разом із Д. Антоновичем, 

М. Русовим, Б. Камінським) узяв найбезпосереднішу участь у заснуванні 

Революційної української партії (1900 р.). Погляди його відзначалися тією 

радикальністю, яка була характерною для ідеології, викладеної Миколою 

Міхновським у «Самостійній Україні», відомій брошурі програмного характеру. 

Навчаючись у Харкові, Мацієвич багато часу й енергії віддавав діяльності 

студентської громади. Серед його товаришів тієї пори був, зокрема, й Гнат 

Хоткевич, письменник і бандурист, з яким вони разом влаштовували українські 

вистави, займалися просвітницькою роботою. В Олександрівському музеї 

зберігаються копії документів, які свідчать, що за Мацієвичем було встановлено 

гласний нагляд. Та й у Севастополь він потрапив не зі своєї волі – туди його 

вислали після виключення з інституту. Виручав талант. Інженер Мацієвич був 

потрібен флотові, тим паче – після принизливих поразок Росії у війні з Японією. 

Відмовлятися від своїх переконань Левко Макарович не збирався. 

Безперечно, його авторитет і популярність у Росії та за її межами були великим 

надбанням українства. Не станься трагедії на Комендантському полі, яка 

обірвала життя 33-літнього Мацієвича, – бути б йому серед творців Української 

Народної Республіки! 

Те українське коло, в якому він був своєю людиною, якраз і висунуло 

провідників політичного і культурного відродження нації. 1903 року, коли в 

Полтаві відкривали пам’ятник Івану Котляревському, Левко Мацієвич 

сфотографувався разом із великим гуртом учасників свята, покликаного 

продемонстрували наростаючу силу українства. На світлині він: середнього 

зросту, рудоволосий, із зосередженим вольовим поглядом капітан. Поруч – 

Микола Міхновський, Михайло Старицький, Євген Чикаленко, Микола Аркас, 

Сергій Єфремов, Олена Пчілка, Михайло Коцюбинський, Леся Українка… 

Власне, ті кілька десятків людей, чиї плечі і втримали на собі важезну 

УКРАЇНСЬКУ ДОЛЮ… 

Володимир Панченко 

(«День», 2002, 4 жовтня, С. 8) 
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І. З когорти славетних земляків 

 

«Він був наш по духу і по крові…» 

Олександр Олесь 

 

1. Грабовський Сергій. Генії проти ідіотів. Алгоритми української історії / 

С. Грабовський. – Вид. 3-тє, перероб. і доп. – К. : Стилос, 2019. – 446,[1] с. : іл. – 

Зміст : Феномен Мацієвича / Сергій Грабовський. – С. 118-125. 

 

2. Дузь Петр Дмитриевич. История воздухоплавания и авиации в России: 

(период до 1914 г.) / П. Д. Дузь. – 2-е изд., перераб. – М. : Машиностроение, 1981. 

– 271 с. : ил. 

 

3. Ткаченко Анатолий Федорович. Знаменитые украинцы / Анатолий 

Ткаченко. – К. : Арістей, 2005. – 443,[1] с.  

 

4. Білан М. Космонавтика і наші земляки / М. Білан // Вперед. – 1991. – С. 3. 

Історія авіації і космонавтики відносно нашого краю. Згадуються видатні 

особистості: Левко Мацієвич, Павло Кузнецов, Домникія Кузнецова, Петро 

Шумилов, Георгій Лангемак, Юрій Кондратюк, Олександр Федоров, Ігор Вовк, 

Леонід Попов. 

 

5. Білошапка Василь. Аеронавти над Олександрівкою / Василь Білошапка // 

Народне слово. – 2015. – 28 травня. – С. 10 : фото. 

Автор статті відслідковує краєзнавчий аспект в історії повітроплавання. 

 

6. Босько Володимир. [Лев Макарович Мацієвич] // Історичний календар 

Кіровоградщини. Люди. Події. Факти. 2022 рік. Нариси та розвідки з історії 

художнього життя краю: Земська рисувальна школа, митці, колекціонери, 

виставки, картини, ікони / Володимир Босько. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 

2021. – С. 49. : фото. 

 

7. Головко М. На зорі авіації : з історії науки / М. Головко // Фізика та 

астрономія в школі. – 1999. – № 4. – С. 50-53. 

Про історію вітчизняного літакобудування та видатного авіатора 

Л. М. Мацієвича. 

 

8. Гуцалюк О. Кировоградщина : полет длиной в столетие / О. Гуцалюк // 

Украина-Центр. – 2010. – 25 февраля. – С. 7. 

Публікуються уривки з трьохтомного видання директора музею 

Державної льотної академії України Бориса Чижова «В небі Кіровоградщини», 

де мова йде про події з історії авіації в Єлисаветграді (1910 р.). 

 

9. Левко Мацієвич в Олександрівці // Кузик Борис. До цілющих джерел рідної 

землі: наш край з найдавніших часів і до сьогодення : навчальний посібник з 
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історії рідного краю для учнів Олександрівщини / Борис Кузик, Людмила 

Литвин. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2006. – С. 76-78 : фото. кол. 

 

10. Любарський Роман. Історичний календар: від Левка Мацієвича до Миколи 

Руденка / Роман Любарський // Народне слово. – 2017. – 23 лютого. – С. 7 : фото. 

Презентація нового історико-краєзнавчого календаря на 2017 рік 

В. Боська під час краєзнавчих студій в ОУНБ ім. Д.І. Чижевського зібрала 

краєзнавців, журналістів, педагогів, бібліотекарів, видавців. Присутні високо 

оцінили видання, яке, починаючи з 2006 року, виходить за підтримки обласної 

влади і щорічно продовжується, в одному з виступів його назвали літописом 

Степової Еллади. 

 

11. Матівос Юрій. Блакитні траси п’ятого океану / Юрій Матівос // 

Кіровоградська правда. – 2010. – 30 березня. – С. 4-5; 20 квітня. – С. 4-5; 

27 квітня. – С. 4; 18 травня. – С. 6; 1 червня. – С. 6. 

Історико-краєзнавча розвідка стосовно історії розвитку вітчизняної 

авіаційної галузі. 

 

12. Матівос, Юрій. Чорноморський флот України / Юрій Матівос // 

Кіровоградська правда. – 2008. – 1 травня. – С. 14. 

Про утворення Чорноморського флоту і відомих кіровоградців, чиї імена 

тісно пов’язані з історією флоту. 

 

13. Мацієвич Лев (Левко) Макарович // Кузик Борис Миколайович. У плині 

часу : енциклопедія Олександрівщини / Борис Кузик, Василь Білошапка. – К. : 

Мистецтво, 2002. – С. 174-175. 

 

14. Мацієвич Лев (Левко) Макарович // Кузик Борис Миколайович. 

Кіровоградщина: історія та сучасність центру України : в 2-х т. : науково-

популярне видання / Борис Кузик, Василь Білошапка. – Дніпропетровськ : Арт-

Прес, 2005. – Т. 2. – С. 164. 

 

15. Мацієвич Лев Макарович // Босько Володимир. Визначні постаті Степової 

Еллади : до 250-річчя заснування фортеці Святої Єлисавети, міста Єлисаветграда 

та 65-річчя утворення Кіровоградської області / Володимир Босько ; 

Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського. – Кіровоград : Інформаційна мережа, 2004. – Ч. 1. – 

С. 182 : іл. 

 

16. Невесьолов С. Край Гната Юри та Левка Мацієвича / С. Невесьолов // 21-й 

канал. – 2018. – 12 липня. – С. 11. 

Віртуальна подорож Олександрівщиною і розповідь про видатних 

земляків. 
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17. Рудько Володимир. Із когорти перших : пам’яті Левка Мацієвича / 

Володимир Рудько // Шлях перемоги. – 1993. – 4 грудня. – С. 8 : фото. 

Стаття присвячена видатному конструктору, авіатору, українському 

політичному діячеві Л. М. Мацієвичу. 

 

18. Семенов В. «Познавшие чудо полета», або «Апарати, важчі за повітря», в 

українському небі / В. Семенов // Зовнішні справи. – 2009. – № 2. – С. 50-53. 

Публікація про початок авіаційного будівництва містить також кілька 

абзаців, присвячених Л. Мацієвичу. Публікацію супроводжують 9 рідкісних 

фото з теми. 

 

19. Френчко Людмила. Лев Мациевич : Знаменитости степной столицы / 

Людмила Френчко // Ведомости. – 2006. – 14 апреля. – С. 8 ; 21 апреля. – С. 8. 

 

20. Цибульський М. Кіровоградські охоронці морських рубежів / 

М. Цибульський // Народне слово. – 2004. – 24 липня. – С. 2. 

У публікації згадуються: Арманов Микола, Вигуляр Михайло, Мацієвич 

Левко, Корнер Віктор, Лозовий Микола, Цюкало Юрій, Павленко Іван, Фісанович 

Ізраїль, Куроп’ятников Григорій, Потапов Василь, Скляр Степан, Голубець Іван, 

Русін Іван, Куроп’ятникова Ганна, Басистий Микола, Індик Іван, Камінний 

Микола, Беркутенко Іван, Тимофієнко Микола, Жабокрицький Станіслав, 

Каплун Олександр, Гребенюк Василь, Грушевський Олександр, Скляренко 

Валерій. 

 

21. Шевченко Сергій. Піонери інгульського неба або Рік високих ювілеїв : 

12 квітня – Всесвітній день авіації і космонавтики / Сергій Шевченко // Народне 

слово. – 2010. – 13 квітня. – С. 5. 

Історична довідка про започаткування повітроплавання в Кіровограді 

(нині – Кропивницькому). 

 

Web-ресурси 

 

22. Завада Леонід. Левко Мацієвич (сторінки біографіі) [Електронний ресурс] 

/ Леонід Завада ; Василь Білошапка ; Олександрівський краєзнавчий музей // 

YouTube. – Відеодані. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=uZGtg_gHEME. – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

 

23. Левко Макарович Мацієвич [Електронний ресурс] // Кіровоградська 

обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – 

Режим доступу: http://librarychl.kr.ua/kn_in/matcievy4/matcievy4.php. – Назва з 

екрана. – Дата звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uZGtg_gHEME
http://librarychl.kr.ua/kn_in/matcievy4/matcievy4.php
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24. Левко Мацієвич (1877–1910) [Електронний ресурс] // Сьогодні в історії : 

[сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://today.org.ua/history/levko-

matsiyevych.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

 

25. Мацієвич Левко Макарович : Видатні особистості Кіровоградщини 

[Електронний ресурс] // Обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

Д. І. Чижевського : [сайт]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://wiki.library.kr.ua/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D

1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%

BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8

%D1%87. – Назва з екрана. – Дата останньої правки: 24.12.2012. – Дата 

звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

 

26. Мацієвич Левко Макарович [Електронний ресурс] // Велика українська 

енциклопедія : [електронна версія]. – Текст. і відеодані. – Режим доступу: 

https://vue.gov.ua/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%

B8%D1%87,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%

B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87. – Назва з 

екрана. – Дата звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

Фрагмент телепередачі «Історія» (ПравдаТут Львів). 

 

27. Мацієвич Левко Макарович [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна 

енцикл. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0

%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0

%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8

7. – Назва з екрана. – Дата останньої правки: 14.01.2022. – Дата звернення: 

15.01.2022. – Мова укр. 

 

28. Мацієвич Левко Макарович [Електронний ресурс] // История Полтавы : 

[cайт Бориса Тристанова]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 

http://histpol.pl.ua/ru/poltava-istoricheskie-ocherki/ulitsy-i-istoricheskie-

rajony/ukazatel-ulits?id=12138. – Назва з екрана. – Дата звернення: 05.01.2022. – 

Мова укр. 

 

29. Наш земляк Лев Мацієвич [Електронний ресурс] // Центральна бібліотека 

Олександрівської селищної ради : [сайт]. – Текст. дані. – Режим доступу: 

https://sites.google.com/site/oleksbib/macievic-lev-makarovic/nas-zemlak-lev-

macievic. – Назва з екрана. – Дата звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

 

 

ІІ. Підкорювач двох стихій 

 

Ікаре! Ікаре! Не марна та слава, 

Спустошена пилом російських вітрів. 

https://today.org.ua/history/levko-matsiyevych.html
https://today.org.ua/history/levko-matsiyevych.html
https://wiki.library.kr.ua/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.library.kr.ua/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.library.kr.ua/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.library.kr.ua/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://vue.gov.ua/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://vue.gov.ua/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://vue.gov.ua/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://histpol.pl.ua/ru/poltava-istoricheskie-ocherki/ulitsy-i-istoricheskie-rajony/ukazatel-ulits?id=12138
http://histpol.pl.ua/ru/poltava-istoricheskie-ocherki/ulitsy-i-istoricheskie-rajony/ukazatel-ulits?id=12138
https://sites.google.com/site/oleksbib/macievic-lev-makarovic/nas-zemlak-lev-macievic
https://sites.google.com/site/oleksbib/macievic-lev-makarovic/nas-zemlak-lev-macievic
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Туманом впадеш в росянисті отави 

Оцих фундукліївських рідних країв. 

 

Ти мріяв про небо... А небо – про тебе... 

Світилися зорі – криваві, та все ж – 

Над нами тепер височить твоє небо – 

Те небо, що раз – на віки і без меж...» 

Оксана Шпирко, «Осінь Ікара»  

 

30. Небо Левка Мацієвича : спогади, листи, фото / упор. Володимир Кобзар ; 

авт. передм. Володимир Панченко. – К. : Темпора, 2016. – 255,[1] с. : фото. 

 

31. Панченко Володимир. Небо Левка Мацієвича : нарис / Володимир 

Панченко. – К. : Пульсари, 2009. – 49,[1] с. : фото. 

 

32. Панченко Володимир. Сонячний годинник. Книга пілігрима / Володимир 

Панченко. – К. : Темпора, 2013. – 411,[4] с. : кол. іл., портр., фото. кол., фото. – 

Бібліогр. в кінці ст.  

 

33. Білошапка В. Буревісник / В. Білошапка // Вперед. – 2003. – 4 жовтня. – 

С. 3. 

Документальна стаття присвячена життєвому шляху Левка Макаровича 

Мацієвича. 

 

34. Владимиров Владимир. Ночной летун : Мациевич Лев Макарович / 

Владимир Владимиров // Тайны XX века. – 2018. – № 32. – С. 10-11. 

 

35. Головченко В. Два крила Левка Мацієвича / В. Головченко, С. Комар // 

Збірник Харківського історико-філолог. тов-ва. – 1999. – Т. 8. – С. 3-12. 

 

36. Гречанюк Сергій. Політ у вічність і... в непам’ять / Сергій Гречанюк // 

Вітчизна. – 1988. – № 8. – С. 194-205 : фото. 

Матеріал про загибель видатної постаті української історії – 

конструктора підводних човнів, проєктувальника авіаносців, авіатора, 

українського політика Левка Мацієвича. 

 

37. Загоронюк Л. Капітан п’ятого океану : до 125-річчя від дня народження 

Левка Мацієвича (1877-1910), українського корабельного інженера і льотчика / 

Л. Загоронюк // Військо України. – 2002. – № 5-6. – С. 48-49. 

Розповідь про Л. М. Мацієвича – військово-морського офіцера, капітана 

повітряного флоту. 

 

38. Матівос Юрій. Крила і душа Левка Мацієвича / Юрій Матівос // 

Кіровоградська правда. – 2012. – 13 січня. – С. 9 : фото. 
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Біографія, внесок у повітроплавання, вшанування пам’яті Левка 

Мацієвича. 

 

39. Матівос Юрій. Літали двоє друзів / Юрій Матівос // Кіровоградська правда. 

– 2007. – 12 січня. – С. 3. 

Стаття про українського конструктора, корабельного інженера і 

льотчика, автора проєкта першого авіаносця Левка Мацієвича та його друга 

Гліба Котельникова – винахідника і творця авіаційного ранцевого парашута. 

 

40. Панченко Володимир. Небо Левка Мацієвича / Володимир Панченко // 

Вежа. – 2009. – № 24. – С. 140-153 : фото. ; Історія в школах України. – 2010. – 

№ 1. – С. 43-46. 

Герой нарису – унікальна постать в історії вітчизняної інженерної думки, 

конструктор авіаносця, один із найпопулярніших авіаторів початку 

ХХ століття. 

 

41. Панченко Володимир. Український Ікар / Володимир Панченко // День. – 

2002. – 4 жовтня. – С. 8. 

Про життєвий шлях і трагічну загибель корабельного інженера, 

повітроплавця, українського політичного діяча Л. Мацієвича. 

 

42. Сандул В. Підкорювач «Фармана» / В. Сандул // Персонал Плюс. – 2006. – 

6 квітня. – С. 14 : фото. 

Публікація про видатного корабле- та авіаконструктора, майстра 

повітроплавання Левка Мацієвича. 

 

43. Успенский Лев. Человек летит : из книги воспоминаний / Лев Успенский // 

Вокруг света. – 1969. – № 5. – С. 66-70 : рис. 

У спогадах автор ділиться подробицями авіакатастрофи у Санкт-

Петербурзі, внаслідок якої загинув талановитий корабельний інженер-

конструктор, авіатор та політик Лев Макарович Мацієвич. 

 

44. Шендеровський Василь. Підкорювач двох стихій / Василь Шендеровський 

// Урядовий кур’єр. – 2012. – 12 вересня. – С. 19 : фото. 

Обдарований інженер, автор проєктів кораблів, підводних човнів, 

протимінних заслонів, перший вітчизняний авіатор Левко Мацієвич був 

послідовним українським самостійником. 

 

Web-ресурси 

 

45. Герей Василь. Левко Мацієвич: перший український авіатор [Електронний 

ресурс] / Василь Герей // На скрижалях : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим 

доступу: http://na-skryzhalyah.blogspot.com/2016/03/blog-post_18.html. – Назва з 

екрана. – Дата звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

 

http://na-skryzhalyah.blogspot.com/2016/03/blog-post_18.html
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46. Грабовський Сергій. Левко Мацієвич – авіатор, інженер, політик 

[Електронний ресурс] / Сергій Грабовський // Радіо Свобода : [сайт]. – Текст. і 

граф. дані. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/957419.html. – Назва 

з екрана. – Дата публікації: 10.01.2007. – Дата звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

 

47. Грабовський Сергій. Феномен Мацiєвича [Електронний ресурс] / Сергій 

Грабовський // День : [інтернет-видання]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/fenomen-maciyevycha. – Назва з екрана. – 

Дата звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

 

48. Кто такой Лев Мациевич? Гениальный конструктор, талантливый летчик и 

первая в Российской империи авиакатастрофа [Електронний ресурс] // 

GlobUS.Journal : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://globus-

web.info/kto-takoj-lev-macievich/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 05.01.2022. 

– Мова рос. 

 

49. Левко Мацієвич: український Ікар [Електронний ресурс] // DOJO : [сайт]. 

– Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://dojo.ua/levko-matsiievych-

ukrainskyj-ikar/. – Назва з екрана. – Дата публікації: 20.01.2019. – Дата звернення: 

05.01.2022. – Мова укр. 

Українець капітан Левко Мацієвич будував Чорноморський флот, 

розробляв підводні човни і авіаносці, став одним із перших льотчиків Російської 

імперії і заснував Революційну українську партію. 

 

50 Мацієвич Левко Макарович – перший український авіатор [Електронний 

ресурс] // Microsoft Sway. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 

https://sway.com/s/Kh4zFw7poa9Afj4v/embed. – Назва з екрана. – Дата звернення: 

05.01.2022. – Мова укр. 

 

51. Павлов Михайло. Український Ікар Лев Мацієвич [Електронний ресурс] / 

Михайло Павлов // VIDIA: [сайт]. – Текст. дані. – Режим доступу: 

http://vidia.org/2012/8846. – Назва з екрана. – Дата публікації: 13.11.2012. – Дата 

звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

 

52. Панченко В. Є. Небо Левка Мацієвича [Електронний ресурс] / 

В. Є. Панченко // Чтиво: електронна бібліотека : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – 

Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Panchenko_Volodymyr/Nebo_Levka_

Matsiievycha/. – Назва з екрана. – Дата публікації: 16.05.2014. – Дата звернення: 

05.01.2022. – Мова укр. 

Нарис про легенду вітчизняного повітроплавання. 

 

53. Перший український пілот Левко Мацієвич [Електронний ресурс] // 

Україна в словах : словник-довідник українською і російською мовами : [сайт]. 

– Текст. дані. – Режим доступу: http://promova.net/pershiy-ukrayinskiy-pilot/. – 

https://www.radiosvoboda.org/a/957419.html
https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/fenomen-maciyevycha
https://globus-web.info/kto-takoj-lev-macievich/
https://globus-web.info/kto-takoj-lev-macievich/
https://dojo.ua/levko-matsiievych-ukrainskyj-ikar/
https://dojo.ua/levko-matsiievych-ukrainskyj-ikar/
https://sway.com/s/Kh4zFw7poa9Afj4v/embed
http://vidia.org/2012/8846
http://chtyvo.org.ua/authors/Panchenko_Volodymyr/Nebo_Levka_Matsiievycha/
http://chtyvo.org.ua/authors/Panchenko_Volodymyr/Nebo_Levka_Matsiievycha/
http://promova.net/pershiy-ukrayinskiy-pilot/
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Назва з екрана. – Дата публікації: 11.02.2015. – Дата звернення: 05.01.2022. – 

Мова укр. 

 

54. Рудяченко Олександр. Левко Мацієвич. Великий принц [Електронний 

ресурс] / Олександр Рудяченко // Укрінформ : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – 

Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3377126-levko-

macievic-velikij-princ.html. – Назва з екрана. – Дата публікації: 01.01.2022. – Дата 

звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

Розповідь про першого авіатора українського походження, Великого 

принца безмежної висоти. 

 

55. Український Ікар [Електронний ресурс] / [В. Панченко] // День : [сайт]. – 

Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-

incognita/ukrayinskiy-ikar. – Назва з екрана. – Дата публікації: 04.10.2002. – Дата 

звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

Дві стихії, морська і повітряна, поєднуючись, визначали життєві плани 

Л. Мацієвича. 

 

56. Шендеровський Василь. Підкорювач двох стихій [Електронний ресурс] / 

Василь Шендеровський // Урядовий кур’єр : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим 

доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pidkoryuvach-dvoh-stihij/. – Назва з 

екрана. – Дата звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

Про геніального інженера, автора проєктів кораблів, підводних човнів, 

протимінних заслонів, першого вітчизняного авіатора Левка Мацієвича. 

 

 

ІІІ. Український громадянин і політик 

 

…Лев Мацієвич був наш, українець, наш 

спільник і навіки останеться окрасою і 

честю насамперед нашої забутої нації. 

Олександр Олесь 

 

57. Гандзій Олександр. Блискуча кар’єра не змінила його ставлення до справи 

визволення українського народу / Олександр Гандзій // Країна. – 2017. – № 2. – 

С. 47-50 : портр. 

Публікація висвітлює активну громадську і політичну діяльність відомого 

морського інженера-конструктора та авіатора Левка Мацієвича. 

 

58. Грабовський Сергій. Феномен Мацієвича / Сергій Грабовський // День. – 

2016. – 24-25 червня. – С. 21 : фото. 

Військово-морський інженер й авіатор Левко Мацієвич належав до кола 

діячів, які створювали громадські політичні українські структури на початку 

ХХ століття. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3377126-levko-macievic-velikij-princ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3377126-levko-macievic-velikij-princ.html
https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita/ukrayinskiy-ikar
https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita/ukrayinskiy-ikar
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pidkoryuvach-dvoh-stihij/
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59. Матівос Юрій. Подвиги роду Мацієвичів / Юрій Матівос // Голос України. 

– 2003. – 14 січня. – С. 20-22. 

Український рід Мацієвичів – унікальний і неповторний: багато 

представників його стали історичними особами, творили подвиги в ім’я науки, 

культури, прогресу, духовності: Арсеній (Олександр) Мацієвич – митрополит 

Ростовський, член святійшого Синоду (18 ст.); Левко Мацієвич – видатний 

корабельний інженер-конструктор, винахідник, повітроплавець, політичний 

діяч; Кость Мацієвич – український державний і громадський діяч, учений-

аграрник, дипломат, радянський військовий льотчик часів Другої світової війни. 

Коріння роду Мацієвичів проросло з XVI століття на древній волинській землі, 

дерево буйно розцвіло на землі сучасної Кіровоградщини. 

 

60. Матівос Юрій. Севастополь співає «Заповіт...» / Юрій Матівос // 

Кіровоградська правда. – 2010. – 12 березня. – С. 11. 

Про клопотання одного з перших авіаторів, нашого земляка Левка 

Мацієвича перед письменником Борисом Лазаревським стосовно влаштування у 

Севастополі у 1902 році вечора роковин Тараса Шевченка. 

 

61. Читальник Н. «Ми з Мацієвичем...» : Спогади Олександра Коваленка про 

Левка Мацієвича / Н. Читальник // Народне слово. – 1995. – 8 червня. – С. 4. 

На початку 1900 року в Харкові була заснована перша українська 

політична партія на Наддніпрянщині – Революційна українська партія (РУП). 

23-річний Лев Мацієвич разом з інститутським другом Олександром 

Коваленком стали одними із її співзасновників. За провідну мету партія ставила 

національне й соціальне визволення українського народу з-під гніту російського 

царату. 

 

Web-ресурси 

 

62. 1900 – створено РУП – першу політичну партію Наддніпрянщини 

[Електронний ресурс] // Український інститут національної пам’яті : [сайт]. – 

Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://uinp.gov.ua/istorychnyy-

kalendar/lyutyy/11/1900-stvoreno-rup-pershu-politychnu-partiyu-

naddnipryanshchyny. – Назва з екрана. – Дата публікації: 07.02.2019. – Дата 

звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

Серед чотирьох засновників Революційної української партії (РУП) були 

Дмитро Антонович (син історика Володимира Антоновича), Боніфатій 

Камінський, Левко Мацієвич і Михайло Русов (син подружжя Русових, відомих 

громадських та політичних діячів). Поява цієї партії засвідчила перехід 

української інтелігенції від культурницької до політичної діяльності. 

 

63. Бем Н. В. Лев Макарович Мацієвич – окраса та гордість української нації 

[Електронний ресурс] / Н. В. Бем. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 

https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/29707/2/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20

https://uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/lyutyy/11/1900-stvoreno-rup-pershu-politychnu-partiyu-naddnipryanshchyny
https://uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/lyutyy/11/1900-stvoreno-rup-pershu-politychnu-partiyu-naddnipryanshchyny
https://uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/lyutyy/11/1900-stvoreno-rup-pershu-politychnu-partiyu-naddnipryanshchyny
https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/29707/2/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf
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%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf. – 

Назва з екрана. – Дата звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

 

64. Кобзар Павло. Левко Мацієвич: громадсько-політична і професійна 

діяльність (1877-1910) [Електронний ресурс] / Павло Кобзар. – Текст. дані. – 

Режим доступу: 

https://www.academia.edu/40789004/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0

%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87

_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%

D0%BA%D0%BE-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D

0%B0_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%

96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C

%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_1877-1910_. – Назва з екрана. – 

Дата звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

 

65. Матівос Юрій. Подвиги роду Мацієвичів [Електронний ресурс] / Юрій 

Матівос // Голос України : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/247583. – Назва з екрана. – Дата публікації: 

14.01.2003. – Дата звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

Про український рід Мацієвичів – видатних діячів історії, науки, культури, 

прогресу, духовності. 

 

66. Перший український авіатор – оспіваний Блоком соратник Міхновського 

[Електронний ресурс] // Історична правда : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим 

доступу: https://www.istpravda.com.ua/digest/2010/11/10/3786/. – Назва з екрана. – 

Дата публікації: 10.11.2010. – Дата звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

Капітан Левко Мацієвич будував Чорноморський флот, розробляв підводні 

човни і авіаносці, став одним із перших льотчиків Російської імперії і заснував 

Революційну Українську партію. А його смерть оспівав Олександр Блок. 

 

67. Святокум Наталя. Велет українського духу – Левко Мацієвич : до річниці 

з дня народження [Електронний ресурс] / Наталя Святокум // UaModna : [сайт]. 

– Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://uamodna.com/articles/velet-

ukrayinsjkogo-duhu-levko-macievych/. – Назва з екрана. – Дата публікації: 

13.01.2016. – Дата звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

13 січня 1877 року народився один із засновників Революційної української 

партії, видатний конструктор морських кораблів, перший український авіатор 

Левко Мацієвич. 

 

68. Шевелєва Мар’яна. Лев Мацієвич – український патріот, інженер, піонер 

авіації [Електронний ресурс] / Мар’яна Шевелєва // Український інтерес : [сайт]. 

– Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://uain.press/blogs/lev-matsiyevych-

ukrayinskyj-patriot-inzhener-pioner-aviatsiyi-1150498. – Назва з екрана. – Дата 

публікації: 13.01.2022. – Дата звернення: 13.01.2022. – Мова укр. 

https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/29707/2/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf
https://www.academia.edu/40789004/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_1877-1910_
https://www.academia.edu/40789004/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_1877-1910_
https://www.academia.edu/40789004/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_1877-1910_
https://www.academia.edu/40789004/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_1877-1910_
https://www.academia.edu/40789004/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_1877-1910_
https://www.academia.edu/40789004/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_1877-1910_
https://www.academia.edu/40789004/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_1877-1910_
https://www.academia.edu/40789004/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_1877-1910_
http://www.golos.com.ua/article/247583
https://www.istpravda.com.ua/digest/2010/11/10/3786/
https://uamodna.com/articles/velet-ukrayinsjkogo-duhu-levko-macievych/
https://uamodna.com/articles/velet-ukrayinsjkogo-duhu-levko-macievych/
https://uain.press/blogs/lev-matsiyevych-ukrayinskyj-patriot-inzhener-pioner-aviatsiyi-1150498
https://uain.press/blogs/lev-matsiyevych-ukrayinskyj-patriot-inzhener-pioner-aviatsiyi-1150498
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У публікації акцентується увага на активній участі Левка Мацієвича в 

українському визвольному русі. 

 

 

ІV. Левка Мацієвича пам’ятають і шанують 

 

О Ікаре нещасливий! 

О Дедалів славний сину, 

Я мов бачу в цю хвилину 

Вид і погляд твій звабливий! 

Світлий образе, блискучий! 

Ти стоїш переді мною 

Гордий силою міцною 

І одвагою могучий… 

Микола Вороний, «Ікар»  

 

69. Петраков Виктор Васильевич. Лев Мациевич : памятная книжка: 

биография, документы, публикации / Виктор Петраков. – М. : Фонд содействия 

авиации «Русские Витязи», 2010. – 189,[2] с. : портр., ил., фото. – Библиогр. 

с. 186-187. 

 

70. Абаринов Олександр. Про пам’ять і забуття : Перший український пілот 

Левко Мацієвич / Олександр Абаринов // Дзеркало тижня. – 2012. – № 18 

(травень). – С. 15. 

Публікація про непересічну особистість у вітчизняній історії – 

військового суднобудівничого, проєктувальника підводних човнів, авіаносців, 

капітана повітряного флоту Л. М. Мацієвича. 

 

71. Бєлов Олександр. Великому земляку / Олександр Бєлов // Народне слово. 

– 2015. – 1 жовтня. – С. 16 : фото. кол. 

Коротка біографія про ініціаторів, спонсорів, благодійників та виконавців 

проєкта зі встановлення пам’ятника Л. Мацієвичу: Віктора Френчка, 

Володимира Панченка, Володимира Кобзаря, Миколи Томенка, Івана Петренка. 

 

72. Білошапка Василь. Видатний українець Левко Мацієвич повертається в 

Олександрівку / Василь Білошапка // З перших уст. – 2015. – 24 вересня. – С. 12 : 

фото. 

Про встановлення пам’ятника першому льотчику-українцю, 

талановитому конструктору, уродженцю Олександрівки Л. Мацієвичу. 

 

73. Білошапка Василь. Вшанували пам’ять Левка Мацієвича / Василь 

Білошапка // Вісник Кіровоградщини. – 2019. – 17 січня. – С. 5 : фото. 

У селищі Олександрівка представники громадськості та місцевої влади 

урочисто відзначили 142-гу річницю від дня народження видатного земляка. 
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74. Білошапка Василь. З історії вшанування пам’яті Левка Мацієвича в 

Олександрівці : до 10-річчя створення кімнати-музею / Василь Білошапка // 

Пам’ятки науки і техніки Кіровоградщини : матеріали 2-х обласних 

пам’яткознавчих студій імені Євгенії Чабаненко (19-20 вересня 2013 року, 

м. Кіровоград) / КЗ «КОІППО ім. Василя Сухомлинського» ; ред. Л. Гайда. – 

Кіровоград : [б. в.], 2014. – С. 30-34. – Бібліогр. в кінці ст. 

 

75. Білошапка Василь. Левка Мацієвича пам’ятають і шанують / Василь 

Білошапка // Вперед. – 2006. – 4 квітня. – С. 3. 

Збереження пам’яті про відомого земляка в Олександрівці завдяки 

відкритій у 2003 році кімнаті-музею Л. Мацієвича. 

 

76. Білошапка Василь. На честь піонера вітчизняної авіації / Василь Білошапка 

// Народне слово. – 2003. – 9 жовтня. – С. 3. 

Про урочисте відкриття кімнати-музею Л. Мацієвича на малій 

батьківщині відомого авіатора. 

 

77. Білошапка Василь. Перша в історії Олександрівки міжнародна науково-

практична конференція / Василь Білошапка // Педагогіка толерантності. – 2010. 

– № 3-4. – С. 234-243. 

Фоторепортаж про міжнародну науково-практичну конференцію з 

нагоди 100-річчя від дня трагічної загибелі видатного конструктора кораблів, 

винахідника, славетного авіатора, українського політичного діяча Левка 

Макаровича Мацієвича. 

 

78. В Олександрівці відбулася Міжнародна науково-практична конференція 

«Л. Мацієвич: видатний конструктор, авіатор, український політичний діяч» // 

Вперед. – 2010. – 28 вересня. – С. 3. 

Розповідь про роботу конференції. 

 

79. В Олександрівці пройшло урочисте відкриття пам’ятника Левку 

Мацієвичу // Вперед. – 2015. – 14 жовтня. – С. 1 : фото. 

 

80. Вороний Микола. Ікар : [Світлій пам’яті Левка Мацієвича] : вірш / Микола 

Вороний // Вежа. – 2009. – № 24. – С. 153-154. 

 

81. Два крила Левка Мацієвича // Первая городская газета. – 2017. – 2 марта. – 

С. 10 : фото. 

У відділі краєзнавства Обласної універсальної наукової бібліотеки імені 

Дмитра Чижевського відбулися Краєзнавчі студії, присвячені 140-річчю від дня 

народження Лева Макаровича Мацієвича. Перед учнями кадетського корпусу 

НВО «Сокіл» виступили краєзнавець Василь Білошапка, співробітник 

Державного архіву Кіровоградської області Вадим Колєчкін, заступник голови 

Кіровоградської обласної ради Ігор Степура. Директор бібліотеки Олена 

Гаращенко (на посаді з 1998 по 2020 рік) запропонувала створити онлайн-
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ресурс, де всі охочі зможуть познайомитися ближче з постаттю нашого 

відомого земляка. 

 

82. Інформує марка України // Поштовий вісник. – 2006. – № 6. – С. 4. 

 Повідомлення про план випуску у 2007 році маркованих конвертів, 

присвячених вшануванню пам’яті Левка Мацієвича та Євгена Маланюка, а 

також 125-річчю Кіровоградського обласного музично-драматичного театру 

імені М. Л. Кропивницького. 

 

83. Кіровоградських кадетів «познайомили» з Левком Мацієвичем // Вперед. – 

2017. – 25 лютого. – С. 2. 

Про краєзнавчі студії «Два крила Левка Мацієвича» у відділі краєзнавства 

Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського, які були 

присвячені 140-річчю від дня народження видатного авіатора. 

 

84. Коваленко Леонід. Небо Левка Мацієвича / Леонід Коваленко // З перших 

уст. – 2016. – 15 вересня. – С. 4 : портр. 

У Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація 

книги «Небо Левка Мацієвича. Спогади, листи, фото». Упорядкував її 

письменник Володимир Кобзар, а передмову написав професор університету 

«Києво-Могилянська академія» Володимир Панченко. 

 

85. Конкурс на составление эскизного проекта надгробного памятника 

авиатору, капитану Л. М. Мациевичу на Никольском кладбище в Александро-

Невской лавре в С.-Петербурге // Зодчий. – 1911. – № 14. – С. 163-164 ; № 33. – 

С. 355. 

Оголошення конкурсу та вимоги до ескізів проєктів пам’ятника. 

 

86. Кузик Борис. Буревісник / Борис Кузик, Василь Білошапка // Кузик Борис 

Миколайович. Олександрівка: Погляд крізь віки : фотокнига / Б. М. Кузик, 

В. В. Білошапка. – К. : Мистецтво, 2001. – С. 125-142: фото. 

Документальний матеріал на спомин про земляка-олександрівця Левка 

Макаровича Мацієвича. 

 

87. Куманський Б. Присвячено пілоту-земляку / Б. Куманський // Народне 

слово. – 2006. – 16 вересня. – С. 1. 

Фонди Олександрівського краєзнавчого музею поповнилися картиною 

Федора Лагна, присвяченою відомому пілоту і конструктору, земляку 

олександрівців Левку Мацієвичу. 

 

88. Куманський Б. Шануймося, ми того варті! / Б. Куманський // Народне 

слово. – 2007. – 1 листопада. – С. 3. 

Автор про необхідність перейменування вулиць в Кіровограді (нині – 

Кропивницький) і в області, які були названі в радянські часи на честь 
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політичних і державних діячів, на імена видатних земляків, зокрема Левка 

Мацієвича. 

 

89. Л. М. Мацієвич гідний більшого / Г. Я. Жаботинський, П. Л. Жалдак, 

І. К. Сухина, С. І. Кононенко // Вперед. – 2001. – 19 червня. – С. 1. 

Пропозиція від ініціативної групи селища Олександрівка на 

Кіровоградщині щодо створення музейної кімнати в будинку, на якому 

встановлена меморіальна дошка на честь видатного земляка. 

 

90. Міжнародна науково-практична конференція «Левко Мацієвич: видатний 

конструктор, авіатор, український політичний діяч» : (вересень 2010 року, 

Олександрівка) // Збірка праць Олександрівського районного краєзнавчого 

музею. Вип. 8 / Відділ культури і туризму Олександрівської 

райдержадміністрації Кіровоградської області, Олександрівський районний 

краєзнавчий музей ; укл. Василь Білошапка. – Олександрівка : [б. в.], 2010. – 

С. 30-46. 

 

91. Московченко І. Затверджено перелік об’єктів комунальної власності, що 

підлягають приватизації у 2010 році / І. Московченко // Вільне слово. – 2010. – 

17 березня. – С. 2. 

Про проведення 88-ої сесії Олександрійської міської ради. Згадується ім’я 

Левка Мацієвича. 

 

92. Музей налагоджує міжнародні зв’язки // Народне слово. – 2003. – 

18 грудня. – С. 1. 

Фонди кімнати-музею найполулярнішого на початку ХХ ст. вітчизняного 

льотчика, корабельного інженера, українського громадського діяча Левка 

Мацієвича, яка є філіалом Олександрівського краєзнавчого музею, поповнилися 

копіями документів, наданими культурним центром Французької Республіки в 

Україні, про одну з перших у світі авіаційних шкіл, де авіатор навчався у 

1910 році. 

 

93. На честь земляка // Вперед. – 2003. – 27 вересня. – С. 2. 

Анонс відкриття в Олександрівці Кропивницького району Кіровоградської 

області кімнати-музею на честь славетного земляка Л. Мацієвича. 

 

94. Орел Світлана. Льотка має носити ім’я Мацієвича / Світлана Орел // Наше 

місто. – 2016. – 6 жовтня. – С. 4. – Зміст: Збірник пам’яті Л. М. Мацієвича ; Небо 

Левка Мацієвича. 

У Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї презентували нову 

книгу «Небо Левка Мацієвича. Спогади, листи, фото», яку переклав українською 

та впорядкував Володимир Кобзар. 

 

95. Орел Світлана. Перед полетом / Світлана Орел // Зеркало недели. – 2007. – 

13 января. – С. 22. 
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Статтю-персоналію, присвячену Левку Мацієвичу, доповнюють факти 

про вшанування його пам’яті на батьківщині. 

 

96. Пам’ятник Мацієвичу // Наше місто. – 2015. – 24 вересня. – С. 1 ; 15 жовтня. 

– С. 4. 

В Олександрівці на Кіровоградщині урочисто відкрито пам’ятник на 

честь льотчика-земляка. Автори ідеї та благодійники – письменник Володимир 

Кобзар, науковець Володимир Панченко, краєзнавець Іван Петренко. Автор 

погруддя – місцевий скульптор Віктор Френчко. 

 

97. Памяти авиатора Л. М. Мациевича // Час і ми. – 1998. – 11 лютого. – С. 3. 

 

98. Петренко Іван. Як народилась кімната-музей Л. М. Мацієвича // Кузик 

Борис Миколайович. Духовні скарби рідної землі : Історико-краєзнавчі нариси / 

Борис Кузик, Василь Білошапка. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2007. – С. 108-

117 : фото. кол., портр. 

 

99. Підвисоцький В. Два океани Левка Мацієвича / В. Підвисоцький // 21-й 

канал. – 2016. – 22 вересня. – С. 10. 

У Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація 

книги «Небо Левка Мацієвича. Спогади, листи, фото». 

 

100. Полиця бібліофіла : «Народне слово» рекомендує прочитати // Народне 

слово. – 2016. – 13 жовтня. – С. 8 : фото. – Зміст: «Небо Левка Мацієвича» / 

упорядник Володимир Кобзар ; «Іван Дзюба: дух і творчість» / Надія Частакова ; 

«Номенклатурний декамерон» / Валерій М’ятович. 

Редакція газети «Народне слово» рекомендує читачам нові книги. 

 

101. Предложение объявить конкурс проектов памятника авиатору, 

корабельному инженеру Л. М. Мациевичу на могиле его в Александро-Невской 

лавре // Зодчий. – 1911. – № 13. – С. 144-146. 

На черговому загальному зібранні товариства архітекторів 

С.- Петербурга обговорювалась пропозиція оголошення конкурсу проєктів 

пам’ятника Левку Мацієвичу. 

 

102. Тематичний план випуску поштових конвертів у 2007 році : Офіційно // 

Філателія України. – 2006. – №4. – С. 6-8. 

Про запланований на Кіровоградщині випуск конвертів до 110-річчя 

Є. Маланюка та 130-річчя Л. Мацієвича. 

 

103. У Кропивницькому презентували книгу про нашого земляка Левка 

Мацієвича // Вперед. – 2016. – 21 вересня. – С. 3. 

У Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація 

книги, присвяченої Л. Мацієвичу. 
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104. Цвілюк Сергій. Левка Мацієвича пам’ятають і в Олександрівці, і в Києві / 

Сергій Цвілюк // Народне слово. – 2016. – 10 листопада. – С. 3 : фото. 

На Київському будинку дитячої творчості, де навчався майбутній 

авіатор, відкрито меморіальну дошку Левку Мацієвичу. 

 

105. Шевченко Г. Відчинила двері кімната-музей / Г. Шевченко // Вперед. – 

2003. – 11 жовтня. – С. 2. 

 

Web-ресурси 

 

106. В Олександрівці відкрито пам’ятник Левку Мацієвичу [Електронний 

ресурс] // Олександрівський районний краєзнавчий музей : [сайт]. – Текст. і граф. 

дані. – Режим доступу: https://olemuzeum.jimdo.com/події/події-2015/2015-в-

олександрівці-вікрито-пам-ятник-левку-мацієвичу/. – Назва з екрана. – Дата 

звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

 

107. В Олександрівці вшанували пам’ять Левка Макаровича Мацієвича 

[Електронний ресурс] // Олександрівська районна державна адміністрація : 

[сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://olexrda.kr-admin.gov.ua/v-

oleksandrivtsi-vshanuvali-pam-yat-levka-makarovicha-matsiyevicha/. – Назва з 

екрана. – Дата публікації: 07.10.2020. – Дата звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

 В смт Олександрівка вшанували пам’ять видатного земляка – 

українського громадського діяча, конструктора, першого пілота-українця, що 

трагічно загинув під час випробувального польоту, уродженця містечка над 

Тясмином Левка Макаровича Мацієвича. 

 

108. Екскурсія до кімнати-музею Левка Мацієвича [Електронний ресурс] / 

Леонід Завада ; Олександрівський краєзнавчий музей // Facebook. – Відеодані. – 

Режим доступу: https://www.facebook.com/watch/?v=539833226657302. – Назва з 

екрана. – Дата публікації: 18.05.2020. – Дата звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

Фрагмент фільму Леоніда Завади дозволяє побачити окремі деталі 

експозиції кімнати-музею Левка Мацієвича – філії Олександрівського 

краєзнавчого музею. 

 

109. Єрунова Олена. Кімната-музей Левка Мацієвича – гідного сина свого 

народу [Електронний ресурс] / Олена Єрунова // Вісник Кіровоградщини : [сайт]. 

– Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://vk.kr.ua/putivnyk/tourist-

objects/museums/4431-kmnata-muzey-levka-macyevicha-gdnogo-sina-svogo-

narodu.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

«Путівник Кіровоградщини» пропонує своїм читачам відвідати 

Олександрівку – батьківщину справжнього патріота України, гідного сина 

свого народу Левка Мацієвича. 

 

110. Левко Мацієвич : [132-а річниця від дня народження, смт Олександрівка] 

[Електронний ресурс] / Ігор Степура // Facebook. – Відеодані. – Режим доступу: 

https://olemuzeum.jimdo.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97-2015/2015-%D0%B2-%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%83/
https://olemuzeum.jimdo.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97-2015/2015-%D0%B2-%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%83/
https://olexrda.kr-admin.gov.ua/v-oleksandrivtsi-vshanuvali-pam-yat-levka-makarovicha-matsiyevicha/
https://olexrda.kr-admin.gov.ua/v-oleksandrivtsi-vshanuvali-pam-yat-levka-makarovicha-matsiyevicha/
https://www.facebook.com/watch/?v=539833226657302
https://vk.kr.ua/putivnyk/tourist-objects/museums/4431-kmnata-muzey-levka-macyevicha-gdnogo-sina-svogo-narodu.html
https://vk.kr.ua/putivnyk/tourist-objects/museums/4431-kmnata-muzey-levka-macyevicha-gdnogo-sina-svogo-narodu.html
https://vk.kr.ua/putivnyk/tourist-objects/museums/4431-kmnata-muzey-levka-macyevicha-gdnogo-sina-svogo-narodu.html
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https://www.facebook.com/watch/?v=203935920470708. – Назва з екрана. – Дата 

публікації: 14.01.2019. – Дата звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

Про візит заступника голови Кіровоградської обласної ради Ігоря Степури 

до смт Олександрівка з нагоди відзначення 132-ї річниці від дня народження 

Левка Макаровича Мацієвича. 

 

111. На Кіровоградщині встановили пам’ятник першому українцю-

авіатору [Електронний ресурс] // Історична правда: [сайт]. – Текст. і граф. дані. – 

Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/short/2015/10/1/148578/. – Назва з 

екрана. – Дата публікації: 01.10.2015. – Дата звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

 В Олександрівці (Кіровоградська область) встановлено пам’ятник 

уродженцю містечка Левку Мацієвичу – першому українському льотчикові, 

одному з засновників Революційної української партії. 

 

112. Орел Світлана. Левко Мацієвич повертається у рідне місто [Електронний 

ресурс] / Світлана Орел // Перша електронна газета : [сайт]. – Текст. і граф. дані. 

– Режим доступу: http://persha.kr.ua/news/55208-levko-matsiyevich-povertayetsya-

u-ridne-misto.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 05.01.2022. – Мова укр. 

В Олександрівці, що на Кіровоградщині, встановлено бронзовий бюст 

першого вітчизняного авіатора, інженера і конструктора, винахідника, 

засновника першої української політичної партії. Автор роботи – скульптор 

Віктор Френчко. 

 

113. Орел Світлана. Смерть на злеті [Електронний ресурс] / Світлана Орел // 

Кропивницький час-Тіме : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим 

доступу: http://chas-time.com.ua/liudyna/smert-na-zleti.html. – Назва з екрана. – 

Дата публікації: 23.01.2022. – Дата звернення: 23.01.2022. – Мова укр. 

 Публікація до 145-річчя від дня народження видатного земляка 

Л. М. Мацієвича. 

  

https://www.facebook.com/watch/?v=203935920470708
http://www.istpravda.com.ua/short/2015/10/1/148578/
http://persha.kr.ua/news/55208-levko-matsiyevich-povertayetsya-u-ridne-misto.html
http://persha.kr.ua/news/55208-levko-matsiyevich-povertayetsya-u-ridne-misto.html
http://chas-time.com.ua/liudyna/smert-na-zleti.html
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Іменний покажчик 

 

Абаринов Олександр 70 

Авксентьєв Валерій (76) 

Агапєєва Наталія (94) 

Антонович Володимир (62) 

Антонович Дмитро (62) 

Арманов Микола (20) 

Басистий Микола (20) 

Бем Н. 63 

Беркутенко Іван (20) 

Бєлов Олександр 71 

Білан М. 4 

Білошапка Василь 5, 13, 14, 22, 33, 

72-77, (81), (83), 86, 90, 98, (113) 

Босько Володимир 6, (10), 15 

Брайко Леонід (77) 

Вигуляр Михайло (20) 

Владимиров Владимир (рос.)34 

Вовк Ігор (4) 

Вороний Микола 80 

Гандзій Олександр 57 

Гаращенко Олена (81) 

Герей Василь 45 

Головко М. 7 

Головченко В. 35 

Голубець Іван (20) 

Грабовський Сергій 1, 46, 47, 58 

Гребенюк Василь (20) 

Гречанюк Сергій 36 

Грушевський Олександр (20) 

Гуцалюк О. 8 

Данов Костянтин (77) 

Дзюба Іван (100) 

Дузь Петр (рос.) 2 

Єрунова Олена 109 

Жабокрицький Станіслав (20) 

Жаботинський Г. 89 

Жалдак П. 89 

Завада Леонід 22, 108 

Загоронюк Л. 37 

Зелінський Юрій (77) 

Індик Іван (12), (20) 

Калюжний Володимир (94) 

Камінний Микола (20) 

Камінський Боніфатій (62) 

Каплун Олександр (20) 

Кірман Віктор (77) 

Кірман Неллі (77) 

Кобзар Володимир 30, (71), (77), (84), 

(94), (96), 100, (113) 

Кобзар Павло 64 

Коваленко Леонід 84 

Коваленко Олександр (61) 

Кованько Олександр (5) 

Козаков Олександр (18) 

Колєчкін Вадим (81), (83) 

Комар С. 35 

Кондратюк Юрій (4) 

Кононенко С. 89 

Корнер Віктор (20) 

Котельников Гліб (39) 

Кротов Олександр (77) 

Кузик Борис 9, 13, 14, 86, 98, (113) 

Кузнецов Павло (4) 

Кузнецова Домникія (4) 

Кузнєцов Василь (5) 

Куманський Б. 87, 88 

Куроп’ятников Григорій (12), (20) 

Куроп’ятникова Ганна (20) 

Лагно Федір (87) 

Лазаревський Борис (60) 

Лангемак Георгій (4) 

Литвин Людмила 9, (77) 

Лозовий Микола (20) 

Любарський Роман 10 

М’ятович Валерій (100) 

Макарова Тетяна (77), (78) 

Маланюк Євген (80), (102) 

Матівос Юрій 11, 12, 38, 39, 59, 60, 65 

Мацієвич Арсеній (59) 

Мацієвич Кость (59) 

Мацієвський Аркадій (113) 

Мікулін Володимир (8) 

Московченко І. 91 

Невесьолов С. 16 

Неділько Сергій (77) 

Нечепоренко Лариса (77) 



26 
 

Орел Світлана 94, 95, 112, 113 

Павленко Іван (20) 

Павлов Михайло 51 

Панченко Володимир 30-32, 40, 41, 

52, 55, (71), (77), (84), (94), (96), (99), 

(113) 

Петраков Виктор (рос.) 69 

Петраков Віктор (77) 

Петренко Іван (71), (96), 98, (113) 

Підвисоцький В. 99 

Попов Леонід (4) 

Потапов Василь (20) 

Потьомкін Григорій (16) 

Раєвський Микола (16) 

Різниченко Євтихій (12) 

Романько Ірина (77) 

Рудько Володимир 17 

Рудяченко Олександр 54 

Русін Іван (20) 

Русов Михайло (62) 

Сандул В. 42 

Святокум Наталя 67 

Семенов В. 18 

Сікорський Ігор (18) 

Скляр Степан (20) 

Скляренко Валерій (20) 

Степанов Станіслав (77) 

Степура Ігор (81), (83), 110 

Сухина І. 89 

Тимофієнко Микола (20) 

Ткаченко Анатолий 3 

Томенко Микола (71) 

Тристанов Борис (рос.) 28 

Успенский Лев (рос.) 43 

Федоров Олександр (4) 

Фісанович Ізраїль (20) 

Френчко Віктор (71), (95), (112), 

(113) 

Френчко Людмила 19 

Цвілюк Сергій 104 

Цибульський М. 20 

Цюкало Юрій (20) 

Частакова Надія (100) 

Чижов Борис (8), (77) 

Читальник Н. 61 

Шаповал Федір (77) 

Шевелєва Мар’яна 68 

Шевченко Г. 105 

Шевченко Сергій 21 

Шевченко Тарас (60) 

Шендеровський Василь 44, 56 

Шимановський Кароль (16) 

Шумилов Петро (4) 

Юра Гнат (16) 

  



27 
 

Фотогалерея 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок, де народився 

Л. М.  Мацієвич 

(смт Олександрівка, 

Кіровоградська область) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батько Левка Мацієвича – 

Макар Дмитрович Мацієвич 
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Левко Мацієвич – гімназист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левко Мацієвич – студент 
  



29 
 

Cтудент Харківського технологічного інституту Левко Мацієвич (у верхньому 

ряду, перший ліворуч) із друзями та сестрами, кінець 1890-х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечір пам’яті Т. Г. Шевченка. 

Український гурток любителів драматичного мистецтва – Гнат Хоткевич, 

Олександр Коваленко, сестри Л. Мацієвича, Левко (крайній праворуч). 

м. Севастополь, 1901 р. 
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Відкриття пам’ятника Івану Котляревському. 

Л. Мацієвич (третій справа в другому ряду) поряд із М. Міхновським, 

М. Старицьким, Є. Чикаленком, М. Аркасом, С. Єфремовим, О. Пчілкою, 

М. Коцюбинським, Л. Українкою. 

м. Полтава, 1903 р. 
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Левко Мацієвич під час відрядження до Німеччини,  

де наглядав за будівництвом підводних човнів 

«Карп», «Карась» і «Камбала». 

1907 р. 
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Л.М. Мацієвич 

(з фотознімку 1909 р.) 
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Посвідчення пілота-авіатора № 178. 

Франція, 1910 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левко Мацієвич – авіатор 
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Левко Мацієвич на біплані. 

м. Париж, Франція, 1910 р. 
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Левко Мацієвич разом з дружиною Олександрою. 

Санкт-Петербург, Росія, вересень 1910 р. 
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Левко Мацієвич разом з прем'єр-міністром Петром Столипіним. 

Санкт-Петербург, Росія, вересень 1910 р. 

 

 

Всеросійське свято повітроплавання. Політ Л. Мацієвича на «Фарман-IV». 

Комендантське поле, Санкт-Петербург, Росія, 7 жовтня 1910 р. 
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Пропозиція оголошення конкурсу 

проєктів пам’ятника Левку 

Мацієвичу на загальному 

зібранні товариства 

архітекторів С.- Петербурга 

 

(«Зодчий», 1911, № 13, С. 144) 
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Оголошення конкурсу на 

складання ескізного проєкту 

надгробного пам'ятника 

Л. М. Мацієвичу 

 

(«Зодчий», 1911, № 14, С. 163-164) 
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Могила Л. Мацієвича 

на Нікольському цвинтарі                        Гранітна плита на місці загибелі 

Олександро-Невської лаври 

у Санкт-Петербурзі 

 

 

 

Пам'ятник Л. Мацієвичу,                Пам'ятна дошка на будинку Л. Мацієвича 

смт Олександрівка, 

Кіровоградська область 
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Кімната-музей Левка Мацієвича, 

смт Олександрівка, Кіровоградська область 


