
Видатні одесити 

Виконала: 

студентка ф-ту ТВтаТБ 

Башкірова Вікторія 



В історії Одеси залишили свій слід багато видатних особистостей, які жили в 
різні епохи й уславилися в різних сферах діяльності. Ці люди заслуговують на 
те, аби про них знали і не забували. 



Водяний Михайло Григорович 

український артист оперети, 
конферансьє, театральний 
режисер, актор кіно, керівник 
Одеського театру музичної 
комедії, що тепер має його ім'я 



Останній візит Утьосова до Одеси 1964 р. 

Михайло Водяний та його дружина  
Маргарита Дьоміна  

Михайло Водяний в 
ролі Мішки Япончика 



Михайло Водяний у 
спектаклі «Біла акація» 

В ролі Боні у 
виставі «Сільва» 

Роль Попандопуло у фільмі «Весілля в Малинівці» 



Меморіальна дошка на вулиці Катерининська,17 



офтальмолог, хірург, винахідник, поет, художник, 
мемуарист, академік, доктор медицини, професор, 
засновник та перший директор Інституту очних 
хвороб і тканинної терапії НАМН України 

Філатов Володимир Петрович 



В.П. Філатов в своєму саду на 
Пролетарському бульварі, 53.  

В.П. Філатов з пацієнтом  



В Українському експериментальному Інституті 
очних хвороб імені академіка В.П. Філатова. 
17 липня 1950 р. 

В.П. Філатов за працею 



Меморіальна дошка 
Філатову в Одесі, вул. 
Гоголя, 9 

Пам'ятник В. П. Філатову перед 
головним корпусом інституту 
його імені 



Глушко Валентин Петрович 

видатний вчений в галузі ракетно-космічної 
техніки, один з піонерів космонавтики, 
основоположник рідинного ракетного 
двигунобудування, Академік 



Валентин Глушко (в центрі) 
зображений з космонавтами 
Юрієм Гагаріним і Павлом 
Поповичем Валентин Глушко,1910 р. 

Батьки Глушко, 1924 р. 



Нежданова Антоніна Василівна 

Оперна та камерна співачка, педагог, доктор 
мистецтвознавства 



А. 
Нежданова 
в колі 
сім'ї, 
Одеса, 
1900 р. 

Н. Голованов, А. Нежданова і С. 
Прокоф'єв в ложі Великого 
театру, 1935 р. 



В ролі Шемаханської цариці В ролі Людмили В ролі Джульєтти 



В Москві В Одесі 



Дмитренко Юрій Мелентійович 

педагог, член Одеського відділення 
Російського Технічного Товариства, 
обдарованих одеських зодчих 



Прибутковий будинок Маврокордато Готель «Лондонський»  Міська бактеріологічна станція 



Пам'ятник засновникам Одеси 

Меморіальна табличка на 
вул. Дерибасівська, 8 



Гусєв Ігор Михайлович 

український художник, поет, автор 
перформансів, фільмів, об'єктів та інсталяцій, 
учасник і організатор безлічі мистецьких акцій, 
лідер руху «Арт-рейдеры», засновник 
андерграундної галереї «Норма» 



Проект «Гуд бай, криза!»  

Галерея «Норма»  

Акція 



«Вечірній ритуал» 

«Гуманісти» 

«Збирач Всесвіту» 




