
 

 

 

26 травня святкує 76 День народження неймовірно цікава людина – Леонід Васильович 

Субботін – великий друг нашого музею, науковець, педагог, археолог і колекціонер-філателіст з м. 

Одеси.  Багато років тому з  ним  познайомилася головний зберігач фондів музею  Г.Г. Соколовська. 

Саме з цього знайомства і почалася щира дружба Л.В. Субботіна з Музеєм космонавтики ім. С.П. 

Корольова.  Леонід  Васильович багато років надсилає до музею марки і конверти на космічну тему, 

завдяки йому наша філателістична колекція постійно поповнюється цікавими, рідкісними 

експонатами. 

Леонід Васильович Субботін народився 26 травня 1936 року в м. Ростов-на-Дону. Батько 

Леоніда був військовим, тому дитинство маленького хлопчика пройшло «на колесах» - Далекий 

Схід, Киргизія, потім Україна. Атестат зрілості він отримав у 1953 році в м. Рені, закінчивши СШ 

№2, там же і почав свій трудовий шлях лаборантом кабінету фізики і хімії. 

Леонід мав хист до малювання, тому питання куди піти вчитися, не стояло. Він став 

студентом Одеського художнього училища ім. Грекова, звідки був призваний до лав Радянської 

армії. 

У 1960 році Л. В. Субботін одружився на випускниці Київського будівельного технікуму 

Ользі Миколаївні Матвієнко, яка стала вірним супутником і помічником Леоніда Васильовича і 

подарувала йому двох дітей – сина Олега та доньку Аеліту. 

Після демобілізації Л. В. Субботін працював спочатку на комсомольській роботі, а потім 

викладачем історії, креслення та малювання в Болградській школі на Одещині, а також керував 

районним Будинком піонерів і школярів. З 1961 по 1969 рік Леонід Васильович створив і очолив в 



Болграді районний історико - краєзнавчий музей. Цей музей став одним із кращих районних музеїв 

Одеської області і отримав почесне звання «Народний». Зараз це філіал Одеського історико - 

краєзнавчого музею. 

З початку роботи в школі Л.В. Субботін організував з учнів свого класу туристично-

краєзнавчий гурток «Юний археолог», який став загальношкільним, а потім і районним при Будинку 

піонерів. Школярі під керівництвом Л.В. Субботіна брали участь в усіх археологічних розвідках і 

розкопках, що проводились в Болградському районі. Серед учнів Леоніда Васильовича – відомий 

дослідник у галузі античної археології  М.В. Агбунов. За роки життя і роботи в Болграді Л.В. 

Субботін брав участь у багатьох цікавих експедиціях і археологічних розкопках поселень на 

Одещині. 

У 1967 році він закінчив історичний факультет ОДУ, навчався в аспірантурі та захистив 

кандидатську дисертацію «Болградський локальний варіант енеолітичної культури Гумельниця» і 

став основним вітчизняним дослідником даної культури. 

Після закінчення аспірантури Леонід Васильович працював науковим співробітником в 

Одеському археологічному музеї, де  до виходу на наукову пенсію був головним зберігачем фондів 

– очолював відділ наукової обробки та зберігання матеріалів. 

Працюючи в музеї, Л.В. Субботін не припиняв брати участь в польових дослідженнях та 

археологічних експедиціях. В цілому, за 50 років служіння Археології, ним відкрито 255 поселень, 

під його керівництвом досліджено 334 кургани з 1667 похованнями. Це – третина від загальної 

кількості курганних пам’ятників, розкопаних на Одещині за всі роки досліджень від початку 50-х 

років ХІХ сторіччя! 

Результатом польових робіт та досліджень Леоніда Васильовича стали публікації  близько 

ста науково-популярних статей в періодичних виданнях та 150 наукових праць, 10 з яких -  

монографічні. 

Крім археології, у Л.В. Субботіна є ще одна велика любов – філателія. Більше 50-ти років, 

починаючи з польоту Юрія Гагаріна в космос, Леонід Васильович колекціонує філателістичні 

матеріали на космічну тематику. Спираючись на свою колекцію, він пише дослідницькі статті, 

багато років співпрацює з цілою низкою музеїв України і Росії, щедро ділиться з ними 

«космічними» марками і конвертами. За пропаганду і популяризацію космонавтики у 1981 році 

Леонід Васильович був нагороджений Дипломом федерації космонавтики СРСР, підписаним П.Р. 

Поповичем, а в 2011 році йому була вручена медаль Російської Федерації «50 років космонавтики». 

Сьогодні Леоніду Васильовичу виповнюється 76 років! Колектив музею пишається дружбою 

з цією надзвичайно цікавою і щедрою людиною. Ми бажаємо Леоніду Васильовичу міцного 

здоров’я, щастя, сил і наснаги! 

http://cosmosmuseum.at.ua/news/76_rokiv_z_dnja_narodzhennja_l_v_subbotina/2012-05-26-39 

Перевод 

 

26 мая празднует 76 День рождения невероятно интересный человек - Леонид Васильевич 

Субботин - большой друг нашего музея, ученый, педагог, археолог и коллекционер филателист из 

г.. Одессы.   Много лет назад с   ним   познакомилась главный хранитель фондов музея   Г.Г. 

Соколовская. Именно с этого знакомства и началась истинная дружба Л.В. Субботина с Музеем 

космонавтики им. С.П. Королева.   Леонид  Васильевич много лет направляет в музей марки и 

конверты на космическую тему, благодаря ему наша филателистическая коллекция постоянно 

пополняется интересными, редкими экспонатами. 

http://cosmosmuseum.at.ua/news/76_rokiv_z_dnja_narodzhennja_l_v_subbotina/2012-05-26-39


Леонид Васильевич Субботин родился 26 мая 1936 года в г.. Ростов-на-Дону. Отец Леонида 

был военным, поэтому детство маленького мальчика прошло «на колесах» - Дальний Восток, 

Киргизия, потом Украина. Аттестат зрелости он получил в 1953 году в г.. Рени, закончив СШ №2, 

там же и начал свой трудовой путь лаборантом кабинета физики и химии. 

Леонид имел способности к рисованию, поэтому вопрос куда пойти учиться, не стоял. Он 

стал студентом Одесского художественного училища им. Грекова, откуда был призван в ряды 

Советской армии. 

В 1960 году Л. В. Субботин женился на выпускнице Киевского строительного техникума 

Ольге Николаевне Матвиенко, стала верным спутником и помощником Леонида Васильевича и 

подарила ему двоих детей - сына Олега и дочь Аэлита. 

После демобилизации Л.В. Субботин работал сначала на комсомольской работе, а затем 

преподавателем истории, черчения и рисования в Болградский школе в Одесской, а также 

руководил районным Домом пионеров и школьников. С 1961 по 1969 г. Леонид Васильевич создал 

и возглавил в Болграде районный историко - краеведческий музей. Этот музей стал одним из 

лучших районных музеев Одесской области и получил почетное звание «Народный». Сейчас это 

филиал Одесского историко - краеведческого музея. 

С начала работы в школе Л.В. Субботин организовал из учеников своего класса туристско-

краеведческий кружок «Юный археолог», который стал общешкольному, а затем и районным при 

Доме пионеров. Школьники под руководством Л.В. Субботина участвовали во всех 

археологических исследованиях и раскопках, которые проводились в Болградском районе. Среди 

учеников Леонида Васильевича - известный исследователь в области античной археологии   М.В. 

Агбунов. За годы жизни и работы в Болграде Л.В. Субботин принимал участие во многих 

интересных экспедициях и археологических раскопках поселений в Одесской области. 

В 1967 году он окончил исторический факультет ОГУ, учился в аспирантуре и защитил 

кандидатскую диссертацию «Белгородской локальный вариант энеолитической культуры 

Гумельница» и стал основным отечественным исследователем данной культуры. 

После окончания аспирантуры Леонид Васильевич работал научным сотрудником в 

Одесском археологическом музее, где   к выходу на научную пенсию был главным хранителем 

фондов - возглавлял отдел научной обработки и хранения материалов. 

Работая в музее, Л.В. Субботин не прекращал принимать участие в полевых исследованиях 

и археологических экспедициях. В целом, за 50 лет служения Археологии, им открыто 255 

поселений, под его руководством исследованы 334 курганы с 1667 захоронениями. Это - треть от 

общего количества курганных памятников, раскопанных в Одесской за все годы исследований от 

начала 50-х годов XIX века! 

Результатом полевых работ и исследований Леонида Васильевича стали публикации   около 

ста научно-популярных статей в периодических изданиях и 150 научных работ, 10 из которых -   

монографические. 

Кроме археологии, в Л.В. Субботина есть еще одна большая любовь - филателия. Более 50-

ти лет, начиная с полета Юрия Гагарина в космос, Леонид Васильевич коллекционирует 

филателистические материалы на космическую тематику. Опираясь на свою коллекцию, он пишет 

исследовательские статьи, много лет сотрудничает с целым рядом музеев Украины и России, щедро 

делится с ними «космическими» марками и конвертами. За пропаганду и популяризацию 

космонавтики в 1981 году Леонид Васильевич был награжден Дипломом федерации космонавтики 

СССР, подписанным П.Р. Поповичем, а в 2011 году ему была вручена медаль Российской 

Федерации «50 лет космонавтики». 



Сегодня Леониду Васильевичу исполняется 76 лет! Коллектив музея гордится дружбой с 

этой чрезвычайно интересной и щедрым человеком. Мы желаем Леониду Васильевичу крепкого 

здоровья, счастья, сил и вдохновения! 

 


