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Закінчив М іжнародний 
університет (1995), отримавши 
диплом «Лідер освіти XXI сто
ліття». Успішно склав канди
датський мінімум (1993), напи
сав дисертацію на тему: «Пере
думови створення навчального 
закладу нового типу — ліцею
— в сільській місцевості». Як 
організатор першого сільсько
го ліцею у Полтавській обл. ак
тивно популяризує свій досвід 
на сторінках педагогічних ви
дань. Має багаторічний досвід 
викладання історії за техноло
гією модульно-розвиваючого 
навчання, вчитель-методист. 
Неодноразово обирався депу
татом районної ради.

Пр.: Розробка і використан
ня нового змісту навчання і 
виховання в умовах сільської 
школи / /  Збірник «Школи ново
го типу Полтавщини». — Полта
ва, 1992. -  С. 87-96; Актуальні 
проблеми управління серед
ньої школи / /  Збірник матері
алів педагогічної конференції.
-  К., 1994. — С. 101-107; Вовчик
— не хутір / /  Постметодика
-  1994. -  № 5 - 6 .  -  С. 34-38 
(співавт. Н. Настенко); Україна 
в період нової економічної по
літики. Розробки уроків за мо- 
дульно-розвиваючою системою 
/ /  Історія в школі. — 2000. — № 
4. -  С. 27-31.

А. В. Карпенко
Див. ВОВЧИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

ІМ. В. Ф. МИЦИКА.

КАДУРА
Ніна Федорівна (19.05.1937, с. 
Теплівка Гребінківського р-ну, 
тепер Полтавської обл.) — пе
дагог, відмінник народної осві
ти УРСР, засл. вчитель УРСР 
(1982).

Нар. в учительській сім'ї. 
Батько Федір Іванович Сірен- 
ко протягом багатьох років 
працював директором шко
ли. Закінчила Теплівську СШ, 
(1954), фізико-математичний 
факультет Полтавського педа
гогічного інституту ім. В. Г. Ко- 
роленка (1959). Працювала за 
розподілом в М ашівській СШ. 
1961 за сімейними обставина
ми переїхала до Пирятинського 
р-ну,. 10 років працювала в Пи- 
рятинській СШ № 1. З 1971 до 
виходу на пенсію працювала у 
Гребінківській ЗОШ І—III ст. № 
1. Педагогічний стаж 36 років. 
Учительську професію  обрала 
донька Людмила М иколаївна 
Карпович.

Літ.: їм крила дала Пирятинщи- 
на: Енц. Довідник /  Укл. Г. Бажан. — 
Пирятин, 2000; Штрихи до портрета

ювіляра / /  Гребінчин край. — 2007.
— 17 трав.

О. О. Хворостян
Див. ГРЕБІНКІВСЬКА ЗОШ 

І—III СТ. № 1.

КАДЬЯН
Іван Олександрович (05/18.04. 
1914, с. Ковалі, тепер Чорну- 
хинського р-ну Полтавської 
обл. — 04.06.1989, м. Горлівка 
Донецької обл.) — лікар-хірург, 
Герой Соц. Праці (1969).

Закінчив 1-й Харківський 
медичний інститут (1938). Від
тоді служив військовим ліка
рем. З 1946 — у Горлівці, працю 
вав у 1-й, з 1951 — у 2-й міських 
лікарнях, зокрема, гол. лікарем 
(1952-1959), зав. (1966-1975) і 
лікарем-хірургом (1975-1985) 
хірургічного відділення; очо
лював хірургічне відділення 
міського онкологічного диспан
серу (1959 — 1966). Одним з пер
ших застосував під час операції 
ендотрахеальний наркоз.

Літ.: Костиря І. Його руки і сер
це / /  Працею звеличені. На варті 
здоров'я. — К., 1971; Гребенюк Р. В., 
Мельник Т. Н., Болото-Бояджян А. Н. 
История в человеческих лицах. Ка
дьян Иван Александрович / /  Творцы 
здоровья. История горловского здра
воохранения. — Горловка, 2004; ЕСУ. 
-  К., 2011. -  Т. 11. -  С. 669.

Ж. М. Перцева

КАЗАКЕВИЧ
Генех/Генріх Львович (1883, с. 
Єловка Чернігівської губ., те
пер Злинківського р-ну Брян
ської обл., РФ — 1935, м. Біробі
джан, тепер РФ) -  журналіст, 
публіцист, перекладач, критик, 
редактор.

Батько письменника Емма- 
нуїла К. (1913—1962). Закінчив 
педагогічні курси в Гродно (те
пер Білорусь, 1912), до 1917 ви
кладав у народних школах Кре
менчука на Полтавщині. Потім 
був редактором єврейського 
відділу Російського телеграф
ного агентства (Москва). За
сновник та головний редактор 
перших радянських єврей
ських періодичних видань: газ. 
«Комуністише фон» («Комуніс
тичний стяг», 1919) та «Кому
ністише вег» («Комуністичний 
шлях», 1921), літературного 
журн. «Ді ройте велт» («Черво
ний світ», 1924), щоденної газ. 
«Дер штерн» («Зірка», Харків, 
1925-1932) та ін. У 1920-х писав 
критичні статті на літературні 
теми, був відповідальним ре
дактором низки педагогічних 
і літературних збірників, до
відників, перекладав на ідиш, 
займався обробкою п'єс єврей
ського репертуару.

З 1932 жив у Біробіджані. 
Заснував і 1935 став головним 
редактором обласної газ. «Бі- 
робіджанер штерн» («Біробі
джанська зірка»), започаткував 
випуск декількох двомовних 
єврейсько-російських газет.

О. П. Ротач

КАЗАКОВ
Олексій Анатолійович (?) —
канд. мед. н. (2007).

У 1998 закінчив медичний 
факультет Української медич
ної стоматологічної академії, 
1998-1999 навчався в інтерна
турі, 1999—2001 у клінічній ор
динатурі за фахом «психіатрія» 
на каф. психіатрії, наркології 
та медичної психології УМСА. 
З 2002 асист. каф. Автор бл. 40 
наукових праць, 1 монографії.

Дж.: http://www.urnsa.edu.ua/
кайюте/р5усЫаиу/ка[_р5усЫаиу_ 
kolektiv.html.

КАЗАКОВ
Юрій Михайлович (12.05.1952, 
м. Вінниця) — лікар-терапевт, 
д-р мед. н. (1992), акад. Укр. ака
демії наук нац. прогресу, акад. 
Укр. академії еколог, н.

Закінчив Вінницький дер
ж авний медичний інститут ім. 
М. І. Пирогова (1975). По закін
ченні інтернатури працював 
анестезіологом -реанім атоло- 
гом кардіологічного відділення 
Полтавської обласної клінічної 
лікарні. З 1977 — в Українській 
медичній стоматологічній ака
демії (Полтава): з 1977 асист., 
з 1987 доц., з 1991 — зав. каф. 
внутрішньої медицини з до
глядом за хворими, загальної 
практики (сімейної медицини), 
з 2009 зав. каф. пропедевтики 
внутрішньої медицини з догля
дом за хворими, проф. (1992); 
водночас 1999-2005 -  дирек
тор медичного науково-дослід
ного реабілітаційного центру 
«Співдружність» (Полтава).

Наукова діяльність присвя
чена дослідженню метаболіч
ного синдрому, сумісної пато
логії серцево-судинної системи 
з органами дихання, гепатобі- 
ліарної системи нирок із засто
суванням традиційних та біо
фізичних методів лікування. 
Під керівництвом К. розробле
ні нові методи лікування хво
рих на атеросклероз, ішемічну 
хворобу серця зі супутньою 
патологією хребта, органів ди
хання, гепатобіліарної системи 
нирок тощо. Проведено об'ємне 
комплексне дослідження з 
розробленням документації з 
впровадження «Полтавського 
бішофіту» через Фармаколо

http://www.urnsa.edu.ua/


КАЙ
гічний комітет України. За ре- 

! зультатами дослідження на базі 
одного з виробничих підпри
ємств Полтавщини здійсню
ється виробництво гелів, паст, 
косметичних пінок, лосьйонів 
бішофіту з розповсюдженням 
продукції до аптечних мереж 
країни. Автор понад 500 на
укових праць, 14 патентів. Під 
його кер. захищено 1 доктор
ську та 13 кандидатських дис
ертацій.

Пр.: Фитотерапия. — Д.,
1996; Сердечная недостаточ
ность при хронических неспе
цифических заболеваниях лег
ких. -  Полтава, 1997; Болезни 
сердца и сосудов в сочетании 
с патологией других органов и 
систем. — Вінниця, 2002; Ран
няя диагностика заболеваний 
внутренних органов в практи
ке врача общей практики: Учеб- 
но-метод. пособ. — Полтава, 
2008; Некоторые особенности 
клинической картины и патоге
нетических механизмов язвен
ной болезни двенадцатипер
стной кишки у лиц пожилого и 
старческого возраста / /  Вісник 
проблем біології і медицини. — 
2012.-В и п . 1 . - Т .  1 . - С .  18-24; 
Місце ресвератролу (евелору) 
в антиоксидантній терапії / /  
Актуальні проблеми сучасної 
медицини: Вісник Украінської 
медичної стоматологічної ака
демії. -  2013. -  № 3. -  С. 270- 
278; Механізми атерогенезу: 
основи патогенетичної терапії 
// Вісник проблем біології і ме
дицини. — Полтава. — 2014. — 
Вип. Т. 2 (105). -  С. 27-32 (усі -  
співавт.).

Літ.: ЕСУ. -  К., 2011. -  Т. 11. -  С. 
674.

С. П. Безноса

КАЗАНЛІ
Микола Іванович (05/17.12.1867, 
м. Тирасполь Херсонської губ., 
тепер Молдова — 23.07/05.08. 
1916, м. Петроград, тепер м. С.- 
Петербург, РФ) — композитор, 
диригент, педагог.

Полтавський дворянин, син 
полковника царської армії. За
кінчив музичну школу Товари
ства красних мистецтв (Одеса, 
1883; кл. скрипки), Петров- 
ський Полтавський кадетський 
корпус (1886), М ихайлівське 
артилерійське училище (1889), 
С.-Петербурзьку консервато
рію (1894; кл. композиції М. 
Римського-Корсакова, Ю. Йо- 
гансена). З 1895 викладач 2-го 
кадетського корпусу й М икола
ївського інженерного училища 
у С.-Петербурзі. 1897—1904 ди
ригент симфонічних концертів

Ф. Кайма в Мюнхені; виступав 
у Берліні, Празі. Згодом був ін
спектором музики в управлінні 
військових навчальних закла
дів Петрограда.

Тв.: опера «Міранда» (1910); 
симф. {-тоїі (вик. 1897), симфо
нієта С-сіиг (вик. 1893); для голо
су з оркестром — «Русалка» (сл. 
А. Мея, вик. 1897), балада «Ле
онора» для 4-х солістів, хору, 
симф. оркестру (1897); романси 
на сл. І. Крилова, М. Лєрмонто
ва, С. Надсона та ін.

Літ.: Рачинский И. «Миранда» Н. 
Казанли / /  Изв. С.-Петербур. об-ва 
муз. собраний. — 1909. — Вып. 5—6; 
Павловский, 1912; ПЕД, 1992. — С. 
758-759.

О. П. Кушнірук

КАЗИРОД
Наталія Іллівна (07.04.1953,
с. Кустолові Кущі, Кобеляць
кого р-ну Полтавської обл. — 
21.08 1995, там само) — учений- 
мовознавець, канд. філол. н. 
(1988).

Нар. в сім'ї робітника. За
кінчила Кустолово-Кущівську 
8річну школу (1968), Кремен
чуцьке педагогічне училище 
(1972), Полтавський держав
ний педагогічний інститут 
ім. В. Г. Короленка (1977), аспі
рантуру Київського держ ав
ного педагогічного інституту 
ім. О. М. Горького (нині Націо
нальний педагогічний універ
ситет ім. М. П. Драгоманова) 
(1982—1985). Працювала вчите
лем початкових класів Королів
ської восьмирічної школи Но
вомосковськом р-ну Дніпро
петровської обл. (1972—1972), 
викладачем української мови 
Кременчуцького педагогічного 
училища (1977 — 1978). У Пол
тавському державному педаго
гічному інституті ім. В. Г. Коро
ленка (тепер національний пе
дагогічний університет) з 1978: 
асист. (1978-1982, 1985-1986), 
ст. викладач (1986 — 1989), доц. 
(1989 — 1995) каф. української 
мови, заст. декана філологічно
го факультету (1988—1991).

Досліджувала становлення 
відмінкової парадигми імен
ників II відміни (діахронний 
аспект).

Пр.: Виникнення об'єктної 
опозиції знахідний-родовий в 
українській мові / /  Граматичні 
аспекти української мови. — К., 
1985; Особливості генетичної 
парадигми іменників чолові
чого роду однини (формаль
ний і семантичний аналіз) / /  
Слово і його системні зв'язки 
в мові й мовленні. — Полтава, 
1992; Становлення родового

відмінка множини іменників 
II відміни / /  Слово в лексичній 
і граматичній системі мови. — 
Полтава, 1994; Ватів чи ват? / /  
Культура слова : міжвідом. зб.
-  К., 1994. — Вип. 45; Станов
лення парадигми знахідного 
відмінка іменників II відміни 
назв істот / /  Наукові записки. 
Сер. «Філологічна», Полт. пед. 
ін-т. — 'Полтава, 1994.

М. І. Степаненко

КАЙ
Роберт Єгорович (?) — педагог.

Закінчив Дерптський еконо
мічний інститут, одержав сві
доцтво Харківського універси
тету. Викладач німецької мови 
в Петровському Полтавському 
кадетському корпусі 1841 — 
1859, коли вийшов у відставку.

Літ.: Павловский, 1890.

КАЙДАНОВ
Яків Кузьмич (19/30.03.1779, 
м. Лохвиця, тепер Полтавської 
обл. -  08/20.12.1855, м. С.- 
Петербург, Росія) — лікар і ве
теринарний фармаколог, один з 
організаторів вищої ветеринар
ної освіти в Росії.

Закінчив С.-Петербурзьку 
медико-хірургічну академію 
(1803), перший (з 1809) проф. 
терапії та фармакології ветери- 
народного відділення академії. 
1828—1831 віце-директор ме
дичного департаменту. Автор 
рукописних підручників із зоо- 
фармакології, патології, зоо- 
терапії, епізоотології, на яких 
вчилося перше покоління ро
сійських ветеринарних лікарів.

Літ.: Ткаченко А. Ф. Російські ді
ячі українського походження. Істо
рія відносин України і Росії в особах 
за 337 років (1654 — 1991): Енц. довід
ник. — К., 2005.

КАЙДАШЕВ
Ігор Петрович (30.05.1969, м. 
Запоріжжя) -  лікар-імунолог, 
фізіолог, д-р мед. н. (2000), засл. 
діяч н. і т. України (2012).

Закінчив Полтавський ме
дичний стоматологічний ін
ститут (1994). Пройшов стаж у
вання в Німецькому центрі до
сліджень раку (м. Гейдельберг) 
в лабораторії імунології тумо- 
рогенних вірусів, 2001 отримав 
дослідницьку стипендію Євро
пейської академії алергології 
та імунології для проведення 
досліджень в Університеті М. 
Лодзь (Польща). З 1996 в Укра
їнській медичнійї стоматоло
гічній академії: 1996—2009 — 
зав. центральною науково-до
слідною. лабораторією, на базі 
якої створив НДІ генетичних та 
імунологічних основ розвитку

Я. К. К айданов.

І. П. К айдаш ев.


