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соб, С,-Петербурt, 1997; Проблема
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ков Б, В, Философская антропология.
Очерки истории и теории: Учеб, по-
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соФi[: Конспект лекцiй. Чц., 1996;
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людського буття, К,,1997,, Мар-

--_:ини, Ti cyTHocTi та
. ,,--я о однiею з цент,, _-]e за часiв УкраТни-

западной ФилосоФии: Сб, ст.

спецкурсу. Л,, ]99З; lсторiя фiлосоФii
Украiни, К,, '1994; Чорний l, П,, Козьмук Я, Р, Проблема людини в фiло-

-=,]нt4шевський, М, Ше-

t

в

проблеми

-.,з цiнностi (Л. Фойер-

:

AHTKixlH
Костянтин Леонiдович

Москва, ]991; Бердяев Н, Д, О назначении человека, Москва, 1993j Сичивиця О. М. Фiлософськi пiдходи до

,-: Зсесвiту крiзь приз----_ природи (Т Гекслi,
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..,

,,,:
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Radiometer // TelecommUnicationS and
Radio Enc]lneerinq. 1998, Vol,5], Ns ]:
optimizatioл of Total Роwеr Rаdiоmеtеr
Based оп the Systems Analysis Approach,// Там само. 1998, Vol, 5], Ns 4,

нем, l\,4осква, 1963 66; Кузанский Н.
Сочинения: В 2 т. / Пер, с нем. l\,4осква, 1 979; Шлегель Ф, Развитие филосоФии: В 12 кн, ll Эстетика, философия. Критика, Т, 2 / Пер, с нем. lVlocKва,']98З; Антропологическая пробле-
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ред. шк. ('1 9ВЗ, майстерня О, АгаФонова), Вiд 1 994 учасник мiжнар. виставок i KoHKypciB. Брав

участь у MixHap. конкурсах
книжк. знака: uXiHKa в екслiбрисi, (199З-94) та -Релiгiй багато - Бог один, (1994; обидва
- Киiв). Працюе в ханрах хивопису, вiльноi графiки, екслiбри-
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TeXHiK,
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напiвтони, контраст спiвiснування контур. лiнii та плями. (Див,
iл. на аркушi .ГраФiка").
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лизации целей в двумерных КЭСН 11
Электромагнитные волны, Электронные системы, 1997, т, 2. N9 6: Est]mate
of the Theoretical Limit of the Actua|
Sensitivity of the Actual Sensitivity of а

один поча-

(1969). У 1979-9З ст. н, с. Хар-

KiB. вищого вiйськ. командно-

iнж. уч-ща ракет. вiйськi вiд
1994

-

гол, н. с. XapKiB. вiйськ.

ун-ry. Осн. напрямки наук. дiяльHocTi: розроблення Teopi'i радiо-

метрич. систем спец. призначення, алгоритмiв оброблення
радiометрич. зображень.

Пр,; Оптимальная структура и предельная чувствительность радиометра с нестабильным коэФФициентом
усиления // Изв, вузов, РадиоФизика.
] 988, Т, З] , Ns 2; Синтез оптимального

с частотной Фильтрацией входного сигнала // Там само.
радиометра
]

991 , Т. З4, N9 3: Теоретическая оцен-

ка эффективности алгоритмов лока-

(Онуров; 0В(21 ). 04. 1914, с-ще
Костянтинiвка, нинi MicTo !онец. обл. - 0З. 10, 1995, Киiв) актор. Нар. арr УРСР (]976).
Навч. у 19ЗO-З2 у Киiв. худох.
iH-Ti. Працював у драм. театрах: Вседонбас. рос. (Костянтинiвка, 19З2), Сталiн. укр. (ниHi Донец. укр, муз.-драм. театр
iM. Артема, ]9ЗЗ-35), BiHH. рос.
пересув. (19З5-З6), L]eHTp. Рад.

ApMii (Москва, 19З8-41), фронr
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Роrl: Серебряков (..П,ядя Ваня,
А. ЧехОва), Петро ("Влада темряви"
Л, Толстого), Черкун (.Варвари"
IV], Горького), ,Щороднов

("Пlзня лю-

бов, о. островського), Ведерников

("Роки блукань, о, Арбузова), BaciH
(.Росiйськi люди, К, симонова), Теодоро (.Собака на ciHi" Лопе де Веги),
ВУЛанд (.Хихаки" О, писемського);
у KiHo - ,Д,зержинський (.Правда",
]957), Петлюра ("Кров людська - не

водиця ]960t, обидвi на Киiв. к,ностудii худох. фiльмiв iM, О, ,Д,овженка,
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Лев Олександрович (27, 10,
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обл.. РФ) - ФiлосоФ. Д-р фiлос. н.

(19В0). Учасник 2-i св|т. вiйни.

Мае бойовi нагороди. Закiн.

Одес.

Вiйськ. -пiхотне уч-ще
(194З), icTop. ф-т Одес. ун-ту
(1953). У 1955-60 працював
ст. викл. каф. фiлосоФii Одес.
технол. iH-Ty харч. пром-стi:
1972-80 - ректор Одес, ВПШ;
]9ВO-В2 - проФ , зав. навч.метод. вiддiлу АкадемiТ сусп,
наук при ЦК КПРС; 19В2-92 проректор, вiд 1992 - зав. каФ.
полiтологii Одес. ун -ту.

Лр.j О вере и неверии. О,, 196'1; Ре-

лигия и хизнь: вчера, сегодня, завтра, О., 1969; ]977; Религиозность и
атеизм // Социол. очерки, О,, 1974;
Комунiсти та релiгiя, К,, 1974; Идеологические основы развития социалистического общества. Москва, 1 982;
Нацiоналiзм i полiтика. О,, 1996; Полiтика i релiгiя, К,, 1 997.
Лiт,: Професори О(Н)У,
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Украiни (19В5). Нар. арт. Украiни (]996). Закiн. оркестр, ф-т

Киiвськоi KoHcepBaтopii (1962),
ф-т оперно-симф. диригування (1977, кл, Ю. Луцева) Львiв.
KoнcepBaTopij, 1961-76

-

солiст

диригента, 1977-79

-

дири-

оркестру, 1976-77 - асист. гол.

гент-стажист Киiв. театру опери та балету, вiд 1979 - худох,
кер. i гол. диригентДерх. естрад-

но-симф. оркестру Украiни,
1988-98 - худож. кер. ансамб-

лю пiснi i танцю .Таврiя, (CiMферополь).

А. м. велес

605

