
Слов'янськ дарував 
їм натхнення 

Ось-ось, Слов'янськ! 
                           Моя родина! 
Забилось серденько 
                                  в грудях, 
Пригнулись до землі 
                                     коліна, 
А очі плавають          
                               в сльозах! 

 
                    М.Петренко 



Слов'янськ літературний 

Уродженці міста 

Міщенко В. 

Коряк В. Слуцький Б. Кащук Н. Петренко М. 

Пучков В. 



Слов'янськ літературний 
Гості міста 

Сковорода Г. 

Чехов А. Горький М. Павличко Д.. Костиря І. 

Олесь О. Байдебура П.. Островський М. 



Слов'янськ літературний 

Наші сучасники 

Овчаренко І. 

1925-2007 рр. 

Романько В. 

Дудка О. 

1942-2009 рр. 

Скрипник В. 

Тимофєєв Г. 

1954-2003 рр. 

Федь А. Півень В. 



Слов'янський сокіл 

Петренко М.М. 

1817-1862 рр. 

 Найвідоміший урод-
женець Слов'янська, 
автор загальновизна-
них пісень "Дивлюсь я 
на небо", "Взяв би я 
бандуру", "Ходить 
хвиля по Осколу". 
 



Поет-лірик Володимир Сосюра і  
Слов'янськ 

Сосюра В.М. 

1898-1965 рр. 

     Володимир Миколайович 

був у нашому місті в 1952 та 

в 1954 рр.   Ця подія увічнена 

в меморіальній дошці, яка 

встановлена на будинку 

навчального курпусу № 1 

ДДПУ, що по вул. 

Університетська,12.    



Видатні діячі театру та кіно 

Кропивницький М. Карпенко-Карий І. Заньковецька М. 

В 80-90 рр. ХІХ ст. В Слов'янську часто 

і тривало перебували трупи корифеїв 

українського театру.   На думку 

краєзнавця І.Овчаренка, це "пояснюється 

тим, що тут ішло пожвавлене культурне 

життя. ... і саме тим, що в жодному з 

міст тодішнього Донбасу не було такого 

порявняно чудового і придатного для 

вистав залу..."                 Курзал 



Видатні діячі театру та кіно 

Борисоглібська Г.І. 

1868-1939 рр. 

Народна артистка 

Наша земля дала театрові 

М.Кропивницького таланови-

ту акторку.  Дочка ізюмської 

акушерки, скромна сільська 

вчителька, учасниця гуртка 

аматорів сцени в Слов'янську.  

"Вона належала до тих 

артисток, яким досить 

з'явитися на сцені, і симпатії 

всього залу вже на її боці" 

(Ю.Мартич "Друзі завжди з 

тобою").                                 



Видатні діячі театру та кіно 

Мілютенко Д.О. 

1899-1966 рр.  

Народний артист 

    Наш визначний земляк Дмитро 

Мілютенко на сцені театру зіграв 

близько 200 ролей, в кіно – близько 30. 

Йому однаково підвладні були гостра 

сатира і лірична комедія, психологічна 

драма і висока трагедія: Пузир ("Хазяїн" 

І.Карпенка-Карого), Микола ("Украдене 

щастя" І.Франка), Часник ("В степах 

України"), Бережний ("Подвиг розвідника"), 

Потоцький ("Богдан Хмельницький") та 

ін. У п'єсах Ільченка О. "Петербурзька 

осінь" та Кочерги І. "Пророк" він створив 

хвилюючий образ Тараса Шевченка. То 

була одна з найулюбленіших ролей 

артиста, над цим образом він працював 

усе життя.                                



Видатні діячі театру та кіно 

Биков Л.Ф. 

1928-1979 рр. 

Народний артист України 

Заслужений артист РРФСР 

Лауреат державної премії ім. 

Т.Г.Шевченка 

Уродженець Слов'янщини (с.Знаменка 

нині у складі смт. Черкаське), він – 

режисер-постановник фільмів, які і в 

наш час надзвичайно популярні: "В бой 

идут одни старики", "Аты-баты, шли 

солдаты". У 1976 році за ці фільми йому 

була присуджена Державна премія УРСР.       



Видатні майстри пензля 

Кончаловський П.П. 

1876-1956 рр. 

Народний художник 

РРФСР, 

академік АМ СРСР 

 

«Дуб в Радищево» 

В краєзнавчому музеї Слов’янська 

зберігаються два полотна художника: 

“Дуб в Радищево” (1951), «Сирень на 

фоне ставни» (1951). Його ім’я носить 

картинна галерея нашого міста.    



«Сирень на фоне ставни» 



Савченко Ю.Г. 

1935 р.н. 

Почесний громадянин 

Слов'янська 

Видатні майстри пензля 

"Подсолнухи" (2008) 

"Парусники" (2008) 

   Юрій Савченко учасник майже 50-ти міських, 

обласних і міжнародних виставок, його роботи – 

в музеях, галереях і приватних колекціях 

багатьох міст Європи, США, Канади, Японії. З 

1993 року він – член національної спілки 

художників України. 



Бамбіза В.  
“Евакуація” 

Кутана А.  
“Святогірськ” 

Шапошніков В.  
“Привокзальна площа” 

Радковский В.  
“Сірий день” 

Сметанкін С. 
 “Пейзаж” 



Видатні майстри художньої 
кераміки 

Максимченко Н.О. 
(1916-1978 г.г.) 

Художник-кераміст 



Видатні музиканти, 
композитори, співаки 

Шостакович Д.Д. 

1906-1975 рр. 
1-е видання Першої 

симфонії (1927) 

      «Лето 1924 года он провел в семье инженера содового завода Б.Сасс-

Тисовского: отдыхает, дает концерты в ДК им.Ленина и на курорте». 

                                                                                                              С.Непочатова 

 "Один из ярчайших 

представителей музыка-

льного искусства ХХ 

века, композитор 

Дмитрий Шостакович 

начинал в Славянске 

работу над своей 

"Первой симфонией". 



Ростропович М.Л. 

1927-2007 рр.  

Видатний віолончеліст, 

диригент, Народний 

артист СРСР 

Відомий не тільки як 

музикант, але і як 

суспільний діяч. 

Видатні музиканти, 
композитори, співаки 

       

1940 році 13-річний музикант дав перший 

сольний концерт в супроводі Державного 

симфонічного оркестру СРСР під керівництвом 

народного артиста Н.Г.Рахліна на Слов’янському 

курорті. Цей виступ він пам’ятав все своє життя. 

В домашньому архіві трепетно зберігав 

фотографію, де він, юний музикант виступає на 

Славкурорті. 

 9 серпня 2000 року 

всесвітньовідомий музи-

кант приїхав в наше місто, 

щоб вклонитися землі, де 

розпочався його творчий 

шлях до вершини слави. 

На сцені Палацу культури 

Ростроповичу пов’язали 

стрічку Почесного грома-

дянина, вручили відповід-

не свідоцтво. 
  



Богатіков Ю.Й. 

1932-2002 рр. 

Народний артист 

України, 

Народний   

      артист СРСР, 

Повний кавалер 3-х 

орденів «За заслуги» 

України, Почесний 

громадянин 

Слов'янська 

 

Видатні музиканти, 
композитори, співаки 

 Своє дитинство Юрій Богатіков провів у місті 

Слов'янську. Все своє життя підтримував зв’язок з нашим 

містом.    В 1976 році, коли святкували 300-річчя 

Слов’янська, він співав на Стадіоні “Хімік”, а пізніше був з 

гастролями в 1981, 1985, 1987 і 1990 роках.  На концертах 

завжди від душі лунали в його виконанні пісні про рідне 

місто “Песня о Славянске” і “Тобі, Слов’янськ”. 

 7 вересня 2005 на фасаді житлового будинку № 43, що 

по вул. Центральна, була встановлена меморіальна дошка. 

В цьому домі мешкала сім ’я Богатікових з 1933 року і сюди 

він часто повертався вже будучи відомою людиною. 

В 1977 році він записав пісні 

про рідне місто на платівці, яку 

назвав “Слов’янський сувенір”. 

 5 вересня 1985 року йому було 

присвоєно звання ”Почесний 

громадянин  м. Слов’янська”. 



Бобул І.В. 

1953 р.н. 

співак, композитор, 

народний артист 

України 

Видатні музиканти, 
композитори, співаки 

      

 В Слов’янську розпочав свій шлях 

до сузір’я визначних українських 

співаків народний артист України Іво 

Бобул. Уродженець Буковини, він після 

закінчення 8 класів приїхав у 

Слов’янськ, за об’явою, навчатися в ПТУ 

№ 76, що готувало кераміків та 

будівельників різних спеціальностей. 

Тут він брав активну участь у художній 

самодіяльності. 

        Іво Бобул і сьогодні пам’ятає 

Слов’янськ, де «почув свій голос» і 

зрозумів, що буде співати. 



 Що і казати, пощастило Слов’янщині на 

великих земляків, талановитих, творчих 

особистостей. Пишається наше рідне місто 

уродженцями Слов’янська, визначними діячами 

літератури і мистецтва, хто приніс місту 

світову славу і популярність. Пишається і 

пам’ятає визначних особистостей, гостей, що в 

різні часи відвідали наше місто з миром і добром, 

даруючи людям свій талант. Всі вони 

заслуговують на слова щирої подяки, на добру і 

довгу пам’ять про них. 
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