
                                 Диплом «Старицький М. П.» 
 

Видатний драматург Михайло Петрович Старицький народився 14 грудня 1840 в селі 

Кліщинці Чорнобаївського району Черкаської області. Помер у Києві 27 квітня 1904 року, 

та похований на Байковому кладовищі.  

Великий внесок зробив Старицький в українську драматургію. Почавши з інсценізацій 

прозових творів та переробок малосценічних п'єс, Старицький написав багато 

оригінальних драматичних творів, найсильніші з яких  соціальні драми: «Не судилось» 

(1881), «У темряві» (1893), «Талан» (1893).  

Значну популярність здобула драма «Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці» (1890).  

Особливе значення мають його історичні драми: «Богдан Хмельницький» (1897), «Маруся 

Богуславка» (1899).  

В історії української драматургії Старицький відзначається як видатний майстер гострих 

драматичних ситуацій і сильних характерів.  

В останні роки свого життя, попри хворобу, Старицький написав історичний роман 

«Оборона Буші» (1894), романи «Перед бурею» (1897), «Молодість Мазепи» (1898), 

«Розбійник Кармелюк» (1903) та інші російською мовою.  

«Розбійник Кармелюк» вперше опубліковано в газеті «Московский листок», окремою 

книгою цей роман вийшов у Москві у 1908 році. Українською мовою роман виходив у 

Львові (1909—1910) та у Чернівцях (1927). У 1927–1928 р.р. під назвою «Кармелюк» 

роман вийшов у Києві за редакцією Л. М. Старицької. У 1957 та у 1959 роках роман з 

незначними скороченнями видавало видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь». У 1965  р. цей 

роман випустило видавництво «Дніпро» російською мовою під назвою «Разбойник 

Кармелюк», а у 1971 році — українською мовою під назвою «Кармелюк».  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%BF%27%D1%94%D1%81%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1894
https://uk.wikipedia.org/wiki/1897
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8_%28%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/1898
https://uk.wikipedia.org/wiki/1903
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1927
https://uk.wikipedia.org/wiki/1927
https://uk.wikipedia.org/wiki/1928
https://uk.wikipedia.org/wiki/1965
https://uk.wikipedia.org/wiki/1971


 

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення днів активності радіоаматорів Черкаської області, 

 
З метою вшанування пам’яті Українського драматурга Старицького Михайла 
Петровича 
Громадська Спілка « Черкаський обласний радіоклуб» проводить дні активності 
радіоаматорів Черкаської області. 

Початок з    00-00 год. (UTС) 12.12.2020 року. 
Закінчення: 23-59 год. (UTС) 20.12.2020 року. 

Для отримання диплому необхідно: 
• для радіоаматорів Черкаської області в період проведення днів активності провести 

50 зв’язків з будь-якими радостанціями на будь-яких діапазонах та будь-якими 
видами модуляції. 

• для всіх інших радіоаматорів в термін днів активності провести 10 зв’язки з 
радіоаматорами Черкаської області До участі запрошуються радіоаматори всіх 
країн. 

 ЗВІТНІСТЬ 
Заявки на отримання диплому направляти у вигляді виписки з апаратного журналу 

на електронну адресу ut0ck@ukr.net  ut0ck@i.ua  В заявці обов’язково має бути вказаний 
позивний заявника. Електронна версія диплому надсилається заявнику на електронну 
адресу, з якої надіслана заявка 

Диплом видається тільки в електронному виді 
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