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 Видання містить інформацію про події суспільно-

політичного, культурно-мистецького життя Полтавщини, 

ювілейні дати видатних уродженців краю та відомих діячів, 

чиє життя і діяльність пов'язані з краєм. 

Адресований посібник бібліотечним працівникам, 

вчителям, краєзнавцям, широкому колу користувачів 

бібліотеки. Відбір інформації закінчено 12 жовтня 2018 року. 
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Бережи своє рідне, бережи, щоб  

не забути народу, з якого ти  

вийшов… 

 

          І. Огієнко, митрополит 

 

Людина сильна своїми почуттями 

любові до рідної землі, до духовних 

надбань у поколіннях. 

 

                І. Пільгук, вчений 

 

                                                           СІЧЕНЬ 
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4 – 55 років пам'яті М. М. Гришка (06.01.1901–1964), укр. ботаніка, академіка 
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галузі науки і техніки (1998), уродженця с. Пальміра Золотоніського р-ну 
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уродженки м. Полтава; 

 

8 – 140 років від дня народження С. В. Васильченка (1879–11.08.1932), укр. 
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9 – 80 років від дня народження В. І. Посухова (1939), укр. літератора, 

краєзнавця, історика, лауреата регіональних премій, уродженця                 

с. Покровська Багачка Хорольського р-ну; 

 

11 – 65 років від дня народження Л. М. Новохатька (1954), укр. державного 

діяча, міністра культури України, уродженця с. Вечеринки Пирятинського р-ну; 
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13 – 65 років від дня народження Т. М. Корост (1954), укр. видатного аграрія, 

державного діяча, Героя України (2004), уродженки с. Березова Лука 

Гадяцького р-ну; 

 

14 – 70 років від дня народження А. Є. Чорнощокова (1949), укр. художника, 

лауреата премії ім. С. Величка (2004), уродженця м. Полтава; 
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(Богунського) (1899–31.07.1919), укр. військового діяча, уродженця  

с. Вереміївка Полтавської губернії; 

 

16 – 60 років пам'яті Г. І. Компанійця (16.03.1881–1959), укр. композитора, 

диригента, професора Київської консерваторії, уродженця м. Полтава; 
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лауреата Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1991), уродженця  

м. Градизьк Глобинського р-ну; 

 

20 – 95 років від дня народження А. А. Торлюн (1924–?), укр. поетеси-

байкарки, уродженки м. Полтава; 

 

21 – 100 років пам'яті М. І. Туган-Барановського (20.01.1865–1919), укр. 

вченого-економіста, життя і діяльність якого пов'язані з Полтавщиною. Іменем 

його названа вулиця у м. Полтава; 

 

21 – 85 років від дня народження А. Ф. Циба (1934–08.11.2013), доктора 

медичних наук, професора, академіка РАМН, уродженця с. Зуєвці 

Миргородського р-ну; 

 

23 – 135 років від дня народження Є. М. Кротевича (1884–29.05.1968), укр. 

письменника і драматурга, уродженця с. Журавка Полтавської губернії;  

 

24 – 90 років від дня народження І. В. Зарицького (1929), укр. художника скла, 

народного художника УРСР (з 1983), уродженця смт Глобине; 

 

25 – 85 років від дня народження С. С. Забари (1934), укр. вченого-

кібернетика, лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1976), 

Державної премії СРСР (1981), уродженця м. Полтава; 

 

25 – 70 років від дня народження Г. І. Дениско (Антипович) (1949), укр. 

поетеси, прозаїка, журналіста, лауреатки регіональних премій, кавалера ордена  
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28 – 65 років пам'яті О. Я. Орлова (06.04.1880–1954), укр. астронома, академіка 

АН УРСР, директора Полтавської гравіметричної обсерваторії (1926–1934 рр.); 

 

30 – 215 років пам'яті Я. М. Марковича (27.10.1776–1804), укр. історика, 

уродженця Полтавщини; 

 

 

ЛЮТИЙ 
 

2 – 65 років від дня народження Н. Дорогавцевої (1954), укр. поетеси, 

уродженки с. Затоні Великобагачанського р-ну; 

 

3 – 155 років від дня народження В. І. Самійленка (1864–12.08.1925), укр. 

поета-лірика, письменника, перекладача, уродженця с. Великі Сорочинці 

Миргородського повіту; 

 

5 – 80 років від дня народження Ю. Г. Логвина (1939), укр. прозаїка, 

уродженця м. Кременчук; 

 

5 – 75 років від дня народження О. П. Єрмака (1944), укр. вченого-історика, 

краєзнавця, лауреата премії ім. С. Величка (2008), уродженця м. Полтава; 

 

7 – 165 років від дня народження С. Д. Карейші (1854–18.01.1934), укр. 

вченого, ректора Санкт-Петербурзького інституту інженерів шляхів сполучення 

(1911–1918), уродженця с. Сухорабівка (тепер – Решетилівського р-ну); 

 

7 – 80 років від дня народження О. Я. Жук (1939), укр. вченого-селекціонера, 

доктора сільськогосподарських наук, професора, уродженки с. Васютинці 

Золотоніського р-ну Полтавської області; 

 

10 – 80 років від дня народження Г. П. Гриня (1939), укр. майстра вишивання і 

килимарства, члена НСМНМУ, уродженця с. Бухалівка Зіньківського р-ну; 

 

12 – 180 років від дня народження та 105 років пам'яті В. І. Василенка (1839–

06.04.1914), укр. вченого-народознавця, етнографа, статистика, уродженця     

с. Панське Золотоніського повіту Полтавської губернії; 

 

13 – 235 років від дня народження М. І. Гнєдича (1784–15.02.1833), поета, 

перекладача, уродженця м. Полтава. Іменем його названий провулок у місті; 

 

14 – 160 років від дня народження Л. В. Падалки (1859–01.15.1927), укр. 

етнографа, історика, краєзнавця, одного із фундаторів Полтавської Вченої 

Архівної комісії, уродженця с. Чорнухи. Іменем його названа вулиця у 

м. Полтава; 
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15 – 90 років від дня народження С. І. Кирикилиці (1929–12.05.1986), укр. 

вченого в галузі геології, лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і 

техніки (1973), уродженця с. Трубайці (тепер – Хорольського р-ну); 

 

15 – 65 років від дня народження В. П. Бабака (1954), укр. вченого в галузі 

цифрових технологій, лауреата Державної премії України в галузі науки і 

техніки (2001), члена-кореспондента НАН України (з 2003), уродженця  

м. Лубни; 

 

16 – 140 років від дня народження В. К. Королів-Старого (1879–11.12.1943), 

укр. письменника, перекладача, художника, уродженця с. Ладин Прилуцького 

повіту Полтавської губернії; 

 

17 – 105 років від дня народження П. П. Удовиченка (1914–1992), укр. 

вченого-історика, педагога, державного діяча, академіка АПН СРСР (1967), 

уродженця с. Броварки (тепер – Глобинського р-ну); 

 

17 – 100 років пам'яті Віри Холодної (05.08.1893–1919), актриси німого кіно, 

уродженки м. Полтава. Іменем її названий провулок у місті; 

 

17 – 60 років від дня народження В. В. Скобельського (1959), укр. літератора, 

журналіста, лауреата Всеукраїнських, обласних журналістських премій, 

уродженця с. Стовбина Долина Новосанжарського р-ну; 

 

20 – 165 років від дня народження Л. Є. Бразоля (20.02.1854–18.01.1927), 

доктора медицини, першого в Російській імперії лікаря-гомеопата, уродженця 

с. Мала Павлівка Зіньківського повіту; 

 

20 – 135 років від дня народження та 45 років пам'яті М. Д. Токаревського 

(1884–28.03.1974), укр. політичного і громадського діяча, кооператора, 

уродженця с. Попівка Миргородського повіту; 

 

20 – 130 років від дня народження Л. М. Ревуцького (1889–30.03.1977), укр. 

композитора, піаніста, педагога, академіка АН УРСР (з 1957), уродженця      

с. Іржавець Полтавської губернії; 

 

21 – 110 років від дня народження Т. В. Гайового (1909–05.01.1979), 

багаторічного директора Полтавського тепловозоремонтного заводу у (1939–

1972 рр.), Героя Соціалістичної Праці (1959). Іменем його названа вулиця у  

м. Полтава; 

 

23 – 100 років від дня народження О. П. Роготченка (1919–2005), укр. 

письменника, уродженця с. Бетяги Глобинського р-ну; 

 

23 – 95 років від дня народження М. Ф. Веклича (1924–2001), укр. 

геоморфолога, палеографа, лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і 

техніки (1975), уродженця с. Первомайське Машівського р-ну; 
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23 – 80 років від дня народження М. Д. Малахути (1939), укр. письменника, 

літературознавця, уродженця м. Гадяч; 

 

24 – 95 років від дня народження В. Ф. Геращенка (1924–30.03.2002), 

народного художника України (1979), уродженця Харківщини. Жив і працював 

у м. Полтава; 

 

25 – 75 років пам'яті О. О. Борисяка (03.08.1872–1944), укр. природознавця, 

академіка АН СРСР (з 1943), лауреата Державної премії СРСР (з 1943), 

уродженця м. Ромен Полтавської губернії; 

 

25 – 80 років від дня народження М. Є. Сенчила (1939), укр. поета, прозаїка, 

уродженця с. Харківці Пирятинського р-ну. 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 
 

Березень (1934) – 85 років тому у м. Полтава відкрито пам'ятник 

М. В. Гоголю; 

 

1 – 135 років від дня народження і 60 років пам'яті О. Н. Соколовського 

(1884––1959), укр. агрогрунтознавця, академіка АН УРСР (з 1929), уродженця 

с. Велика Бурімка Полтавської губернії; 

 

2 – 160 років від дня народження Шолом-Алейхема (Рабиновича) (1859– 

13.05.1916), єврейського письменника і драматурга, уродженця м. Переяслав 

Полтавської губернії. Іменем його названа вулиця у м. Полтава; 

 

3 – 40 років від дня народження О. О. Білокінь (1979), заслуженої артистки 

України, солістки Полтавської обласної філармонії, уродженки Черкаської 

області. Живе і працює у м. Полтава; 

 

4 – 160 років від дня народження К. О. Білиловського (1859–28.05.1938), укр. 

поета, прозаїка, видавця, доктора медицини, уродженця с. Стополівка 

Полтавської губернії; 

 

4 – 90 років від дня народження Ф. Г. Тютюнника (1929–03.03.2003), укр. 

письменника, лауреата регіональних премій, уродженця с. Шилівка 

Зіньківського р-ну; 

 

8 – 35 років від дня народження Юрія Коцегуба (1984), укр. літератора, 

дипломанта Міжнародного літературного конкурсу "Коронація слова", 

літературних конкурсів видавництва "Смолоскип" та "Крилатий лев", 

уродженця смт Нові Санжари; 
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9 – 75 років від дня народження О. В. Приліпки (1944), укр. аграрія, Героя 

України (2002), лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки 

(2005), уродженця с. Богодухівка Полтавської обл.; 

 

 

13 – 100 років від дня народження О. О. Кремньова (1919–08.01.1987), укр. 

вченого в галузі теплотехніки, академіка АН УРСР (з 1976), лауреата Державної 

премії СРСР (1969), уродженця м. Крюків (тепер – у складі м. Кременчук); 

 

14 – 115 років від дня народження В. Є. Цибульського (1904–06.12.1992), укр. 

художника, уродженця с. Грякове (тепер – Чутівського р-ну); 

 

14 – 100 років від дня народження Т. М. Рибаса (1919–12.03.1977), укр. 

прозаїка, уродженця с. Старі Санжари (тепер – Новосанжарського р-ну); 

 

16 – 80 років від дня народження М. В. Підгорного (1944), заслуженого 

художника України (з 1993), лауреата премії ім. С. Величка (2003), уродженця 

Саратовської обл. Живе і працює у м. Полтава; 

 

17 – 100 років від дня народження О. Ф. Коломійця (1919–23.11.1994), укр. 

письменника-драматурга, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1977), уродженця с. Харківці (тепер – Лохвицького р-ну); 

 

18 – 170 років від дня народження і 95 років пам'яті Й. Ц. Хмелевського (1849–

05.08.1924), фотомитця, уродженця м. Варшава. Жив, працював, похований у  

м. Полтава. Іменем його названий провулок у м. Полтава; 

 

19 – 115 років від дня народження О. Д. Косенка (1904–18.11.1937), укр. поета, 

педагога, журналіста, уродженця с. Великі Будища Зіньківського р-ну; 

 

19 – 80 років від дня народження М. В. Костенка (1939), укр. письменника, 

літературознавця, лауреата літературно-мистецьких премій, уродженця        

с. Ісківці Лубенського р-ну; 

 

20 – 380 років від дня народження І. С. Мазепи (1639–22.09.1709), укр. 

державного і політичного діяча, гетьмана Лівобережної України, життя і 

діяльність якого пов'язані з краєм. Іменем його названа вулиця у м. Полтава; 

 

21 – 160 років від дня народження О. М. Деревицького (1859–1943), укр. 

філолога, історика мистецтва, професора, доктора грецької словесності (1891), 

уродженця м. Полтава; 

 

25 – 50 років від дня народження В. О. Онищенка (1969), ректора 

Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, 

лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (2012). Живе і 

працює в м. Полтава; 
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25 – 20 років пам'яті В. М. Чорновола (24.12.1937–1999), укр. політика, 

політичного в'язня СРСР, публіциста, Героя України (2000, посмертно). Іменем 

Героя названа вулиця у м. Полтава; 

 

25 – 60 років від дня народження Л. М. Булави (1959), укр. вченого-географа, 

професора ПНПУ ім. В. Г. Короленка, "Відмінника освіти України", уродженця 

смт Диканька; 

 

26 – 75 років пам'яті О. С. Лютого (1920–1944), десантника, Героя Радянського 

Союзу (1945, посмертно), який виховувався у Полтавському дитбудинку. 

Іменем Героя названа вулиця у м. Полтава; 

 

28 – 40 років від дня народження Ю. А. Манойленко (1979), укр. поетеси, 

лауреатки регіональних літературних премій, уродженки с. Ждани Лубенського 

району; 

 

30 – 240 років від дня народження Я. К. Кайданова (1779–20.12.1855), доктора 

медицини, першого (з 1809) професора терапії та фармакології ветеринарного 

відділення ПМХА, уродженця м. Лохвиця; 

 

30 – 80 років від дня народження А. Г. Щербака (1939–23.11.1994), укр. 

живописця, графіка, дизайнера, уродженця м. Миргород; 

 

31 – 130 років від дня народження Б. П. Герасимовича (1819–30.11.1937), укр. 

астронома, астрофізика, професора, уродженця м. Кременчук; 

 

31 – 105 років від дня народження Л. М. Новиченка (1914–22.11.1996), укр. 

літературознавця, критика, академіка АН УРСР (з 1985), лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1968), уродженця Полтавської губернії; 

 

КВІТЕНЬ 
 

1 – 210 років від дня народження М. В. Гоголя (1809–04.03.1852), укр. та рос. 

письменника, уродженця с. Великі Сорочинці Миргородського повіту; 

 

1 – 80 років пам'яті А. С. Макаренка (13.03.1888–1939), видатного укр. 

педагога-новатора, уродженця Сумщини. Жив і працював у полтавському краю; 

 

1 – 70 років від дня народження К. Г. Гаркавої (1949), укр. біохіміка, доктора 

біологічних наук, уродженки смт Глобине; 

 

1 – 50 років пам'яті С. С. Жука (31.10.1885–1969), укр. письменника, 

скульптора, мистецтвознавця, уродженця х. Швайчина Балка Кобеляцького 

повіту; 
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2 – 60 років від дня народження О. О. Бабенка (1959), укр. народного 

художника килимарства, лауреата обласної премії ім. П. Мирного (2018), 

уродженця смт Решетилівка; 

 

4 – 105 років від дня народження Миколи Лемика (1914–10.10.1941), укр. 

політичного діяча, члена ОУН, розстріляного нацистами у м. Миргород (1941). 

Іменем його названий провулок у м. Полтава; 

 

5 – 90 років від дня народження А. В. Гаркуші (1929–05.12.2001), укр. вченого 

в галузі турбінобудування, лауреата Державної премії України в галузі науки і 

техніки (1992), уродженця м. Полтава; 

 

9 – 140 років від дня народження А. М. Лівицького (1879–17.01.1954), укр. 

громадсько-політичного, державного діяча, президента УНР в екзилі, 

уродженця Золотоніського повіту Полтавської губернії;  

 

9 – 90 років від дня народження Н. М. Фесенко (1929–11.11.1990), укр. 

мовознавця, літераторки, поетеси української діаспори в США, уродженки  

м. Гадяч; 

 

9 – 75 років пам'яті Яреми Байрака (11.10.1913–1944), укр. поета, уродженця 

с. Байрак, що біля Диканьки; 

 

10 – 65 років від дня народження М. І. Шостака (1954–19.02.2007), укр. поета, 

заслуженого журналіста України (2004), лауреата премії "Незалежність", 

уродженця с. Вовчик Лубенського р-ну Полтавської області; 

 

11 – 140 років від дня народження О. П. Янка (1879–22.11.1938), укр. 

громадсько-політичного діяча, журналіста, уродженця с. Старі Санжари 

Полтавської губернії; 

 

12 – 120 років від дня народження В. Ф. Седляра (1899 –13.07.1937), укр. 

художника-авангардиста, уродженця с. Жоржівка (тепер – Шишацького р-ну); 

 

12 – 70 років від дня народження К. С. Куришко (1949), укр. спортсменки, 

олімпійської чемпіонки з веслування на двійці (1972), чемпіонки СРСР (1970–

1972), уродженки с. Веприк Гадяцького р-ну; 

 

12 – 90 років від дня народження О. Пащенка (1929–1989), укр. хіміка-

технолога, члена-кореспондента АН УРСР, двічі лауреата Державної премії 

УРСР (1981, 1988), уродженця Полтавщини; 

 

12 – 65 років пам'яті О. В. Донченка (19.08.1902–1954), укр. дитячого 

письменника, уродженця с. Великі Сорочинці Миргородського р-ну; 

 

13 – 90 років від дня народження Є. М. Летюка (1929–22.09.1976), укр. 

письменника, уродженця с. Романівка Глобинського р-ну; 
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15 – 105 років від дня народження І. П. Цапенка (1914–27.01.1913), укр. 

філолога, фольклориста, уродженця х. Цапенки (Касяни) (тепер – 

Семенівського р-ну); 

 

 

15 – 75 років пам'яті М. Ф. Ватутіна (11.12.1901–1944), генерала армії, Героя 

Радянського Союзу (1965, посмертно), який навчався у м. Полтава. Іменем 

Героя названа вулиця у місті; 

 

19 – 185 років від дня народження Г. Г. Мясоєдова (1834–17.12.1911), рос. 

художника, академіка Петербурзької АМ (з 1870), уродженця Тульської 

губернії. Жив і працював у м. Полтава, іменем його названа вулиця у місті. 

 

20 – 100 років пам'яті О. М. Кованька (1856–1919), одного з основоположників 

повітроплавання в Росії, рід якого пов'язаний з Полтавщиною; 

 

20 – 100 років від дня народження І. В. Панича (1919–13.01.1990), укр. 

живописця, заслуженого художника УРСР (1972), уродженця с. Іванівка 

Семенівського р-ну; 

 

21 – 105 років від дня народження О. К. Великодної (1914–26.03.2002), укр. 

вишивальниці, заслуженого майстра народної творчості України (з 1977), 

уродженки с. Бухалівка Зіньківського р-ну; 

 

21 – 70 років від дня народження Ю. В. Козицького (1949), укр. математика, 

доктора фізико-математичних наук, професора, уродженця м. Кременчук; 

 

22 – 95 років від дня народження О. Г. Чучі (1924–13.12.1998), укр. прозаїка, 

драматурга, уродженця Запорізької обл. Жив, працював у м. Полтава, 

похований у с. В. Тростянець Полтавського р-ну; 

 

22 – 80 років від дня народження А. Г. Михайленка (1939–07.06.2007), укр. 

прозаїка, журналіста, лауреата премій ім. Я. Галана, Д. Нитченка, Д. Луценка, 

уродженця с. Максимівка Карлівського р-ну; 

 

23 – 95 років від дня народження О. О. Коржа (1924), укр. вченого-медика, 

дійсного члена Академії медичних наук, лауреата Державної премії СРСР 

(1977), уродженця с. Оболонь Семенівського р-ну; 

 

24 – 150 років від дня народження Г. І. Цися (Цисса) (1869–30.12.1934), укр. 

живописця-портретиста, який працював, похований у м. Полтава; 

 

24 – 85 років від дня народження М. Д. Кондратенка (1934), укр. поета, 

прозаїка, перекладача, лауреата трьох літературних премій, уродженця  

с. Вищий Булатець Лубенського р-ну; 

 



 

13 

 

25 – 30 років від дня народження Д. В. Коряка (1989–11.02.2015), укр. 

громадського діяча, воїна полку "Азов", загиблого у бою, кавалера ордена "За 

мужність" ІІІ ступеня, медалей і відзнак (посмертно). Іменем його названа 

вулиця у м. Полтава;  

 

26 – 120 років від дня народження В. К. Шутя (1899–23.08.1982), укр. 

композитора, диригента укр. діаспори в США, уродженця м. Золотоноша 

Полтавської губернії; 

 

27 – 115 років пам'яті М. П. Старицького (14.12.1840–1904), укр. письменника, 

поета, драматурга, уродженця с. Кліщинці Полтавської губернії. Іменем його 

названий провулок у м. Полтава; 

 

27 – 100 років тому (1919) у м. Полтава було відкрито Картинну галерею (з 

1940 р. – Полтавський художній музей). 

 

ТРАВЕНЬ 
 

2 – 80 років від дня народження І. Я. Новобранця (1939), заслуженого 

художника України (з 1999), лауреата премії ім. С. Величка (2006), уродженця 

с. Березоточа Лубенського р-ну; 

 

3 – 95 років пам'яті М. І. Міхновського (01.04.1873–1924), укр. правознавця, 

засновника та ідеолога державної незалежності України, уродженця с. Турівка 

Полтавської губернії; 

 

4 – 70 років від дня народження В. І. Магди (1949), укр. літератора, краєзнавця, 

уродженця смт Шишаки; 

 

4 – 65 років від дня народження Ю. В. Погоди (1954), укр. літератора, 

літературознавця, уродженця селища ім. Артема Чутівського р-ну; 

 

5 – 105 років від дня народження Ф. І. Деряжного (1914–14.03.1976), укр. 

живописця, уродженця смт Нові Санжари; 

 

5 – 100 років від дня народження Б. Н. Левіна (1919–28.06.2002), укр. 

письменника, лауреата премії ім. В. Даля, уродженця Чернігівщини. Жив і 

працював у м. Полтава; 

 

5 – 80 років від дня народження О. І. Чухрая (1939), укр. композитора, 

заслуженого діяча мистецтв України, лауреата регіональних премій, уродженця 

с. Нижня Ланна Карлівського р-ну; 

 

8 – 205 років від дня народження К. Д. Думитрашка (1814–07.05.1886), укр. 

поета, професора Київської духовної академії, уродженця м. Золотоноша 

Полтавської губернії; 
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8 – 205 років від дня народження С. П. Стеблін-Камінського (1814–

29.12.1885), укр. письменника, педагога, першого біографа І. П. Котля-

ревського, уродженця м. Полтава; 

 

8 – 115 років від дня народження М. П. Кожушного (1904–09.10.1937), укр. 

поета, прозаїка, уродженця с. Денисівка Лубенського повіту; 

 

8 – 85 років від дня народження А. С. Кобзаренко (1934), укр. бібліотекаря, 

Героя України (2009), уродженки с. Рейзерово (тепер – с. Райозеро Оржицького 

р-ну); 

 

10 – 140 років від дня народження С. В. Петлюри (1879–25.05.1936), укр. 

державного і політичного діяча, уродженця м. Полтава. Іменем його названа 

вулиця у м. Полтава; 

 

12 – 95 років від дня народження Ф. Т. Моргуна (1924–07.07.2008), укр. 

державного діяча, академіка УААН, Героя Соціалістичної Праці (1976). Жив і 

працював у Полтавській області. Іменем Героя названа вулиця у м. Полтава; 

 

12 – 95 років від дня народження П. І. Сусідка (1924–1998), укр. вченого-

ентомолога, академіка ВАСГНІЛ (з 1978), уродженця с. Старий Орлик 

Кобеляцького р-ну; 

 

13 – 170 років від дня народження Панаса Мирного (1849–28.01.1920), укр. 

письменника, уродженця м. Миргород. Іменем його названа вулиця у  

м. Полтава; 

 

13 – 95 років від дня народження В. К. Гладкого (1924–08.12.2006), укр. поета, 

педагога, уродженця с. Оболонь Семенівського р-ну; 

 

14 – 85 років від дня народження Б. Г. Кадука (1934), укр. вченого-

радіоелектроніка, уродженця м. Полтава; 

 

16 – 70 років тому (1949) Полтавська обласна бібліотека для дітей отримала 

ім'я Панаса Мирного; 

 

19 – 250 років пам'яті Г. К. Левицького (1697–1769), укр. славетного гравера, 

корифея укр. бароко, уродженця с. Маячка (тепер – Новосанжарського р-ну); 

 

 

20 – 140 років від дня народження Б. М. Мартоса (1879–19.09.1977), укр. 

економіста, кооператора, громадсько-політичного діяча, уродженця             

с. Городище (тепер – м. Градизьк Глобинського р-ну); 

 

20 – 110 років від дня народження С. М. Шаховського (1909–1984), укр. 

вченого-літературознавця, критика, уродженця с. Синяківщина (тепер – 

Чорнухинського р-ну); 
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22 – 140 років від дня народження Ф. Г. Кричевського (1879–30.07.1947), укр. 

живописця, графіка, професора УАМ, життя і творчість якого пов'язані з краєм; 

 

22 – 90 років від дня народження Є. Г. Дубенка (1929), укр. вченого в галузі 

неврології, академіка, лауреата Державної премії України в галузі науки і 

техніки (1993), уродженця с. Потоки (тепер – Кременчуцького р-ну);  

 

23 – 95 років від дня народження О. О. Коржа (1924), укр. ортопеда-

травматолога, члена-кореспондента АМН СРСР (з 1967), лауреата Державної 

премії СРСР (1977), уродженця с. Оболонь Семенівського р-ну; 

 

28 – 80 років від дня народження В. С. Капустіна (1939), укр. поета, уродженця 

м. Полтава; 

 

30 – 130 років від дня народження М. І. Гавриленка (1889–14.01.1971), укр. 

вченого-зоолога, уродженця м. Полтава. 

 

30 – 85 років від дня народження О. А. Леонова (1934), льотчика-космонавта 

СРСР, який навчався в Кременчуцькій військовій авіаційній школі. Почесний 

громадянин м. Кременчук (з 1967 р.); 

 

ЧЕРВЕНЬ 
 

2 – 135 років від дня народження В. С. Оголевця (1884–12.06.1970), укр. 

музикознавця, піаніста, композитора, уродженця м. Полтава; 

 

2 – 100 років від дня народження Ю. Т. Тимошенка (псевдонім – Тарапунька) 

(1919–01.12.1986), укр. комедійного артиста, уродженця м. Полтава. Іменем 

артиста названа вулиця у м. Полтава; 

 

3 – 185 років пам'яті В. П. Кочубея (11.11.1768–1834), державного діяча, 

канцлера внутрішніх справ, голови Державної Ради і Кабінету міністрів 

Російської імперії, уродженця м. Полтава; 

 

3 – 55 років від дня народження В. В. Вождаєнко (1964), заслуженого 

працівника культури України, директора Департаменту культури і туризму 

Полтавської обласної державної адміністрації; 

 

3 – 45 років від дня народження О. Ю. Біленького (1974), голови Полтавської 

обласної ради, уродженця смт Решетилівка; 

 

6 – 220 років від дня народження О. С. Пушкіна (1799–10.02.1837), рос. поета, 

прозаїка, життя і творчість якого пов'язані з краєм. Ім'я його носить вулиця в   

м. Полтава; 
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6 – 105 років від дня народження М. М. Савченка (1914–12.08.1982), укр. 

драматурга, уродженця смт Глобине Полтавської губернії; 

 

7 – 65 років від дня народження О. О. Кацая (1954), укр. поета, прозаїка, 

уродженця м. Норильськ. Живе і працює в м. Кременчук (з 1966 р.); 

 

15 – 100 років від дня народження М. Т. Шаповала (1919–22.03.1982), укр. 

поета, прозаїка, уродженця с. Перша Багачка Решетилівського р-ну; 

 

15 – 90 років від дня народження І. І. Залюбовського (1929), укр. вченого-

фізика, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (1993), 

уродженця с. Бутенки (тепер – Кобеляцького р-ну); 

 

16 – 105 років від дня народження П. Ф. Остапенка (1914–29.08.1998), повного 

кавалера ордена Слави, учасника параду Перемоги (1945). Жив і працював, 

похований у с. Новачиха Хорольського р-ну; 

 

18 – 80 років від дня народження Є. І. Наумова (1939–21.10.1992), укр. 

прозаїка, уродженця Донеччини. Жив і працював у полтавському краї; 

 

19 – 80 років від дня народження Є. М. Ніколенка (1939), укр. літератора, 

поета, лауреата регіональних літературних премій, уродженця Харківщини. 

Живе і працює у м. Полтава; 

 

20 – 55 років від дня народження Олександра Бідного (1964–16.11.1983), 

воїна, який загинув в Афганістані, кавалера ордена Червоної Зірки, уродженця 

м. Полтава. Іменем його названа вулиця у місті; 

 

21 – 95 років від дня народження М. В. Цвіка (1924), укр. правознавця, 

академіка НАПрНУ (з 1993), лауреата премії Я. Мудрого (2010), уродженця  

м. Гадяч; 

 

22 – 100 років від дня народження І. К. Рибалки (1919–28.11.2001), укр. 

вченого-історика, лауреата Державної премії УРСР, уродженця с. Витівка 

Полтавського р-ну;  

 

24 – 95 років від дня народження А. П. Біленка (1924–17.06.1991), укр. вченого 

в галузі радіотехніки, Героя Соціалістичної Праці (1977), уродженця  

с. Ханделеївка (тепер – с. Вільхуватка Кобеляцького р-ну); 

 

26 – 110 років від дня народження Є. П. Федорова (1909–08.11.1986), 

астронома, академіка АН УРСР (з 1969). Жив і працював у м. Полтава, іменем 

його названа вулиця у місті;  

 

27 – 50 років пам'яті О. С. Данилевського (17.03.1911–1969), видатного 

ентомолога, доктора біологічних наук, професора, нащадка М. В. Гоголя і  

О. С. Пушкіна, уродженця с. Олефірівка (тепер – Миргородського р-ну); 
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28 – 115 років від дня народження К. Д. Трофимова (1904–?), укр. і рос. 

письменника, літературознавця, перекладача, уродженця м. Полтава; 

 

28 – 100 років пам'яті П. Ф. Болбочана (05.10.1883–1919), військового діяча 

Української Народної Республіки. Іменем його названий провулок у  

м. Полтава; 

 

29 – 170 років від дня народження Олени Пчілки (1849–04.10.1930), укр. 

письменниці, фольклористки, етнографа, уродженки м. Гадяч. Іменем її  

названа вулиця у м. Полтава; 

 

30 – 105 років від дня народження та 30 років пам'яті В. М. Челомея (1914–

08.12.1984), видатного вченого в галузі космічної техніки, Героя Соц. Праці 

(1959, 1963), академіка АН СРСР (з 1962), дитинство і юність якого пов'язані з 

м. Полтава. 

 

ЛИПЕНЬ 
 

1 – 120 років від дня народження Л. К. Піонтек (1899–25.09.1937), укр. 

поетеси, уродженки м. Лубни; 

 

1 – 110 років від дня народження В. І. Гудима (1909–1937), укр. поета, 

журналіста, уродженця с. Пироги (тепер – Глобинського р-ну); 

 

2 – 100 років від дня народження О. Д. Соловей (1919–21.03.2004), 

письменниці, перекладачки укр. діаспори в США, уродженки м. Полтава; 

 

3 – 100 років від дня народження В. І. Старицького (1919–26.04.1994), укр. 

поета, перекладача, уродженця м. Полтава; 

 

8 – 90 років від дня народження М. О. Карпова (1929), укр. кінодраматурга, 

заслуженого працівника культури України (1986), уродженця м. Полтава; 

 

12 – 45 років тому (1974) було відкрито пам'ятний знак на честь 800-річчя   

м. Полтава; 

 

14 – 205 років від дня народження А. А. Дяченка (1814–07.08.1852), укр. 

математика, уродженця с. Яхники (тепер Лохвицького р-ну); 

 

16 – 100 років від дня народження П. П. Охріменка (1919–07.12.1997), укр. 

вченого-літературознавця, уродженця с. Солониця Лубенського р-ну; 

 

17 – 60 років від дня народження С. В. Мирного (1959), укр. прозаїка, лауреата 

третьої премії в номінації "Кіносценарії" Міжнародного літературного 

конкурсу "Коронація слова–2004", лауреата обласної премії  

ім. І. П. Котляревського (2011), уродженця м. Полтава; 
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22 – 170 років від дня народження Л. В. Позена (1849–08.01.1921), укр. 

скульптора, дійсного члена Петербурзької АМ (з 1894), уродженця с. Оболонь 

Семенівського р-ну. Іменем його названий провулок у м. Полтава; 

 

22 – 145 років від дня народження О. М. Моргуна (1874–17.01.1981), укр. 

земського кооперативного діяча, професора, уродженця х. Великий Перевіз 

Полтавської губернії; 

 

24 – 85 років від дня народження О. Я. Кириченка (1934–16.06.2016), укр. 

вченого-фізика, лауреата премії НАНУ ім. І. Пулюя, уродженця м. Лохвиця; 

 

26 – 100 років від дня народження І. І. Бабака (1919–24.06.2001), укр. педагога, 

льотчика-винищувача, Героя Радянського Союзу (1943). Сорок років жив і 

працював у м. Полтава. Іменем Героя названа вулиця у місті; 

 

26 – 60 років від дня народження Л. Д. Кучеренко (1959), укр. журналістки, 

правозахисниці, лауреатки Всеукраїнської премії ім. В. Марченка, обласної 

премії за журналістську мужність ім. В. Бойка, уродженки с. Старі Санжари 

Новосанжарського р-ну; 

 

27 – 115 років від дня народження Л. В. Руденко (1904–26.02.1986), укр. 

шахістки, першої серед радянських шахісток чемпіонки світу, уродженки      

м. Лубни; 

 

29 – 115 років від дня народження Д. Д. Іваненка (1904–30.12.1994), укр. 

вченого-фізика, лауреата Державної премії СРСР (1950), уродженця м. Полтава; 

 

30 – 130 років від дня народження О. Я. Шульгина (1889–14.03.1960), укр. 

політичного діяча, першого міністра закордонних справ УНР, уродженця      

с. Софине Хорольського р-ну; 

 

31 – 90 років від дня народження А. Д. Візіра (1929–19.12.2002), укр. вченого в 

галузі медицини, академіка НАН України (з 1992), академіка НАМН України, 

уродженця смт Ромодан Миргородського р-ну; 

 

СЕРПЕНЬ 
 

1 – 105 років від дня народження Ю. С. Кодака (Панасенка) (1914–01.12.1991), 

укр. архітектора, за проектами якого збудовано багато храмів у США і Канаді, 

уродженця м. Миргород; 

 

1 – 90 років від дня народження Б. Г. Карапиша (1929), укр. прозаїка, 

уродженця с. Руденківка Новосанжарського р-ну; 
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1 – 50 років пам'яті Б. Р. Гмирі (05.08.1903–1969), укр. співака, народного 

артиста СРСР, лауреата Державної премії СРСР, життя і творчість якого 

пов'язані з м. Полтава. Іменем його названа вулиця у м. Полтава; 

 

3 – 105 років пам'яті Ф. В. Волховського (15.08.1846–1914), революціонера, 

укр. і рос. поета, журналіста, уродженця м. Полтава; 

 

5 – 120 років від дня народження Б. Д. Антоненка-Давидовича (1899–

08.05.1984), укр. письменника, літературознавця, лауреата Національної премії 

України ім. Т. Г. Шевченка (1992), уродженця м. Ромен Полтавської губернії; 

 

5 – 85 років від дня народження В. М. Лиса (1934), укр. літератора, прозаїка, 

публіциста, лауреата регіональних літ. премій. Живе і працює у м. Полтава; 

 

8 – 105 років від дня народження М. З. Рудакова (1914–27.07.1985), графіка, 

живописця, заслуженого художника РСФСР (1982), уродженця ст. Веселий 

Поділ Семенівського р-ну; 

 

8 – 85 років від дня народження В. О. Ленченка (1934), укр. архітектора, 

мистецтвознавця, історика, дослідника архітектури України, дитячі і юнацькі 

роки якого минули на Полтавщині; 

 

8 – 70 років пам'яті І. М. Піддубного (08.10.1871–1949), славетного укр. борця, 

чемпіона світу, уродженця с. Красилівка Полтавської губернії; 

 

11 – 145 років від дня народження та 90 років пам'яті Ф. І. Міщенка (1874–

1929), укр. вченого з церковного права, сходознавця, уродженця с. Сеньківка 

Полтавської губернії; 

 

12 – 65 років від дня народження М. Ф. Терещенка (1954), укр. вченого, члена-

кореспондента АІНУ (з 1998), уродженця с. Обізнівка Глобинського р-ну; 

 

13 – 115 років від дня народження О. Б. Кістяківського (1904–22.06.1983), укр. 

зоолога-орнітолога, доктора біологічних наук, професора, уродженця с. Хатки 

(тепер – у межах с. Малий Перевіз Шишацького р-ну); 

 

13 – 60 років від дня народження Т. П. Пустовіта (1959), укр. історика-

архівіста, краєзнавця, заслуженого працівника культури України (2009), 

лауреата премії ім. С. Величка (2011), уродженця м. Кременчук; 

 

14 – 100 років від дня народження І. М. Христенко (1919–21.08.2001), укр. 

дитячої письменниці, уродженки м. Полтава; 

 

15 – 200 років від дня народження Г. П. Галагана (1819–25.09.1888), укр. 

мецената, громадського діяча, уродженця с. Сокиринці Полтавської губернії; 
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20 – 65 років від дня народження В. М. Шкурупія (нині – преосвященного 

Афанасія, єпископа Харківського і Полтавського УАПЦ) (1954), укр. 

письменника, видавця, богослова, уродженця с. Мала Шкурупіївка 

Решетилівського р-ну; 

 

21 – 110 років від дня народження М. М. Боголюбова (1909–13.02.1992), 

вченого-математика, академіка, дитинство і юність якого пов'язані з краєм; 

 

21 – 55 років пам'яті Н. Ф. Городовенка (09.11.1885–1964), укр. хорового 

диригента, педагога, уродженця с. Венслави (тепер – Лохвицького р-ну); 

 

22 – 80 років від дня народження А. В. Бойка (1939) укр. вченого в галузі 

турбінобудування, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки 

(1992), уродженця м. Лохвиця; 

 

24 – 120 років від дня народження В. О. Козубенка (1899–17.09.1971), укр. 

вченого-селекціонера, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, лауреата Державної 

премії СРСР (1963), уродженця с. Журавка Полтавської губернії; 

 

25 – 95 років від дня народження П. А. Загребельного (1924–03.02.2009), укр. 

письменника, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1974), Героя 

України (2004), уродженця с. Солошине (тепер – Кобеляцького р-ну); 

 

27 – 245 років від дня народження П. П. Білецького-Носенка (1774–

23.06.1856), укр. письменника, педагога, мовознавця, критика, уродженця      

м. Прилуки Полтавської губернії; 

 

28 – 120 років від дня народження І. В. Майстренка (1899–18.11.1984), укр. 

письменника-публіциста, політичного діяча, уродженця с. Опішня 

Зіньківського р-ну; 

 

28 – 85 років від дня народження А. Ф. Улітка (1934), укр. вченого в галузі 

механіки, члена-кореспондента АН УРСР (з 1982), уродженця с. Богодарівка 

Лубенського р-ну; 

 

30 – 100 років від дня народження Олекси Ізарського (1919), укр. 

письменника, літературознавця, перекладача української діаспори в США, 

уродженця м. Полтава;  

 

30 – 60 років від дня народження О. І. Калини (1959), укр. співачки, 

бандуристки, народної артистки України (з 1999), уродженки смт Семенівка; 

 

ВЕРЕСЕНЬ 
 

3 – 155 років від дня народження М. С. Кононенка (1864–10.06.1922), укр. 

поета, кооперативного діяча, уродженця с. Турівка Полтавської губернії; 

 



 

21 

 

3 – 140 років від дня народження О. М. Астряба (1879–18.11.1982), укр. 

математика-методиста, професора, уродженця м. Лубни; 

 

5 – 50 років тому (1969) у м. Полтава було відкрито меморіальну садибу        

І. П Котляревського; 

 

5 – 40 років від дня народження М. В. Кононенко (літ. псевдонім –  

Г. Кревська) (1979), укр. поетеси, журналістки, лауреатки регіональних премій, 

уродженки м. Лубни; 

 

3 – 65 років від дня народження Т. М. Домашенко (1954), укр. поетеси, 

уродженки с. Рокита Великобагачанського р-ну; 

 

9 – 250 років від дня народження І. П. Котляревського (1769–10.11.1838), укр. 

письменника, зачинателя нової укр. літератури, уродженця м. Полтава; 

 

11 – 80 років від дня народження О. І. Білана (1930–25.04.2003), укр. поета-

гумориста, уродженця м. Гадяч; 

 

13 – 185 років від дня народження А. П. Свидницького (1834–30.07.1871), укр. 

письменника, фольклориста, життя і творчість якого пов'язані з м. Миргород; 

 

15 – 215 років від дня народження М. О. Максимовича (1804–22.11.1873), укр. 

вченого-енциклопедиста, етнографа, уродженця х. Тимківщина Золотоніського 

повіту Полтавської губернії; 

 

15 – 20 років пам'яті Д. В. Нитченка (21.02.1905–1999), письменника укр. 

діаспори в Австралії, ім'я якого носить Всеукраїнська літературна премія, 

уродженця м. Зіньків; 

 

18 – 125 років від дня народження І. Н. Капустянського (1894–24.11.1939), 

укр. літературознавця, уродженця с. Жовтневе Семенівського р-ну; 

 

20 – 155 років від дня народження Д. В. Ахшарумова (1864–03.01.1938), укр. 

музичного діяча, засновника Полтавського музичного училища, диригента, 

дитинство і музична діяльність якого пов'язані з м. Полтава. Іменем його 

названа вулиця у м. Полтава; 

 

20 – 150 років пам'яті М. А. Цертелєва (1790–1869), фольклориста, 

літературознавця, видавця, уродженця м. Хорол; 

 

20 – 55 років від дня народження С. В. Дзюби (1964), укр. письменника, 

лауреата багатьох міжнародних і всеукраїнських премій, уродженця  

м. Пирятин; 
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20 – 35 років від дня народження Євгенії Найчук (1984), укр. поетеси, 

дипломантки літературного конкурсу видавництва "Смолоскип", переможниці 
поетичних конкурсів, уродженки м. Полтава; 

 

21 – 55 років від дня народження Т. М. Кльокти (1964), укр. літераторки, 

поетеси, уродженки с. Бірки Зіньківського р-ну; 

 

24 – 105 років від дня народження Д. Г. Дереча (1914–28.05.2007), укр. 

прозаїка, драматурга, перекладача, уродженця смт Решетилівка; 

 

24 – 95 років від дня народження Н. А. Бочарової (1924), укр. спортсменки, 

чемпіонки світу, олімпійської чемпіонки з гімнастики (1952), уродженки  

с. Супрунівка Полтавського р-ну; 

 

25 – 160 років від дня народження М. О. Зарудного (1859–19.03.1919), укр. 

вченого зоолога-орнітолога, двічі лауреата премії ім. Пржевальського, 

уродженця с. Грякове (тепер – Чутівського р-ну); 

 

26 – 210 років від дня народження М. А. Дяченка (1809–1877), укр. 

математика, уродженця с. Яхники Лохвицького повіту; 

 

26 – 105 років від дня народження П. М. Цися (1914–1971), укр. геоморфолога, 

доктора географічних наук, професора, уродженця с. Великі Сорочинці 

Миргородського повіту; 

 

27 – 125 років пам'яті А. В. Єдлічки (26.12.1821–1894), чеського музиканта, 

педагога, композитора, життя і діяльність якого пов'язані з м. Полтава; 

 

28 – 70 років від дня народження В. І. Ландаря (1949), укр. співака, 

заслуженого артиста України (з 1999), уродженця м. Полтава;  

 

29 – 95 років від дня народження М. В. Коргуна (1924), укр. різьбяра, 

живописця укр. діаспори в США, уродженця с. Яцини Пирятинського повіту; 

 

29 – 90 років від дня народження В. М. Іконника (1929–18.01.2000), укр. 

хорового диригента, народного артиста УРСР (з 1989), лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1982), уродженця с. Іванівка  

Семенівського р-ну; 

 

30 – 115 років від дня народження Г. С. Александрова (1904–20.08.1990), укр. 

кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України (з 1988), уродженця  

м. Полтава. 

 

ЖОВТЕНЬ 
 

4 – 95 років від дня народження З. П. Кундіренко (1924), укр. перекладачки, 

уродженки с. Великі Сорочинці Миргородського р-ну; 
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5 – 120 років від дня народження та 50 років пам'яті С. Г. Литвиненка (1899–

20.06.1964), видатного скульптора укр. діаспори в США, уродженця  

м. Полтава; 

 

5 – 65 років від дня народження С. М. Гнойового (1954), укр. живописця і 

графіка, заслуженого художника України, уродженця м. Полтава; 

 

6 – 145 років від дня народження І. М. Кабачківа (1874–02.12.1962), 

економіста, дійсного члена УВАН (США), уродженця с. Вереміївка (тепер – 

Семенівського р-ну); 

 

6 – 95 років від дня народження В. І. Дарди (1924–14.07.1992), укр. прозаїка, 

поета, уродженця с. Скопці (Полтавщина); 

 

8 – 85 років від дня народження В. Г. Кручиненка (1934), укр. вченого-

астронома, професора, лауреата премії НАН України (1994), уродженця      

смт Глобине; 

 

9 – 145 років від дня народження О. Г. Гурвича (1874–27.07.1954), укр. 

вченого-біолога, лауреата Державної премії СРСР (1941), уродженця          

м. Полтава; 

 

9 – 105 років від дня народження Ф. З. Гаріна (1914–06.03.1998), укр. поета, 

лауреата регіональних премій, уродженця м. Шауляй. Жив і працював, 

похований у м. Полтава; 

 

9 – 80 років від дня народження Г. Ю. Юрченка (1939), народного артиста 

України, багаторічного директора Полтавської обласної філармонії. Живе і 

працює в м. Полтава; 

 

10 – 130 років від дня народження та 80 років пам'яті М. П. Драй-Хмари 

(1889–19.01.1939), укр. поета, літературознавця, уродженця с. Малі Канівці 

Полтавської губернії; 

 

10 – 95 років від дня народження П. І. Силки (1924), укр. прозаїка, уродженця 

с. Удовиченки Зіньківського р-ну; 

 

15 – 55 років від дня народження Н. В. Фурси (1964), укр. поетеси, лауреатки 

обласної премії ім. Л. Бразова, уродженки селища Ромодан Миргородського  

р-ну; 

 

16 – 150 років від дня народження С. О. Буди (1869–1942), укр. історика, 

перекладача, уродженця м. Миргород; 

 

16 – 145 років пам'яті П. Д. Юркевича (28.02.1827–1874), укр. філософа, 

педагога, правознавця, уродженця с. Ліпляве Полтавської губернії; 
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16 – 80 років від дня народження В. О. Судакова (1939), літератора, поета, 

літературознавця, лауреата регіональних премій, уродженця Вологодщини. 

Живе і працює в м. Полтава; 

 

18 – 155 років від дня народження С. П. Шелухина (1864–25.12.1938), укр. 

політичного діяча, правознавця, історика, поета, міністра в уряді УНР, 

уродженця с. Деньги Полтавської губернії; 

 

18 – 100 років від дня народження В. А. Мироненка (1919–07.07.1943), Героя 

Радянського Союзу (1944, посмертно), уродженця м. Полтава. Іменем Героя 

названа вулиця у місті; 

 

19 – 165 років від дня народження С. І. Васильківського (1854–07.10.1917), 

укр. живописця, творчість якого пов'язана з Полтавщиною; 

 

19 – 140 років від дня народження та 75 років пам'яті М. В. Порша (1879–

16.04.1944), укр. політичного діяча, економіста, публіциста, міністра уряду 

УНР, уродженця м. Лубни; 

 

19 – 80 років від дня народження М. Г. Бакки (1939), укр. вченого в галузі 

гірництва і екології, уродженця с. Обізнівка Глобинського р-ну; 

 

19 – 55 років пам'яті С. С. Бірюзова, Героя Радянського Союзу, Героя 

Югославії, Маршала Радянського Союзу. Жив і служив у м. Полтава (1939– 

1941 рр.). Іменем Героя названа вулиця у місті; 

 

20 – 80 років від дня народження Л. М. Вернигори (1939), укр. письменника, 

лауреата регіональних літературних премій, уродженця смт Решетилівка; 

 

26 – 115 років від дня народження та 55 років пам'яті М. Л. Духова (1904– 

01.05.1964), укр. вченого в галузі механіки, конструктора танків, тричі Героя 

Соціалістичної праці (1945, 1949, 1954), лауреата Державних премій СРСР 

(шість разів!). Іменем Героя названа вулиця у м. Полтава; 

 

26 – 95 років від дня народження В. І. Зінченка (1924–22.08.2009), укр. вченого 

в галузі виноробства, доктора технічних наук, лауреата Державної премії 

України в галузі науки і техніки (1992), уродженця с. Вербки (тепер – 

Семенівського р-ну): 

 

27 – 95 років від дня народження Л. О. Павленка (1924–01.10.1998), укр. 

прозаїка, лауреата літературної премії ім. Лесі Українки, уродженця  

смт Семенівка Полтавської обл.; 

 

30 – 105 років від дня народження Л. П. Глущенка (1914–26.11.1985), авіатора, 

Героя Радянського Союзу (1943), який жив і працював, похований у м. Полтава. 

Іменем Героя названа вулиця у місті; 
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31 – 240 років від дня народження А. І. Петрова (1779–15.10.1849), укр. 

вченого в галузі ветеринарії, академіка, уродженця с. Хомутець 

Миргородського повіту; 

 

31 – 135 років пам'яті М. К. Башкирцевої (24.11.1858–1884), укр. художниці, 

уродженки с. Гавронці Диканського р-ну. Іменем її названа вулиця у  

м. Полтава; 

 

31 – 115 років від дня народження Д. М. Косарика-Коваленка (1904–

22.02.1992), укр. письменника, літературознавця, уродженця с. Федорівка 

Глобинського р-ну; 

 

31 – 60 років від дня народження В. В. Соколика (1959), укр. співака і 

композитора, заслуженого артиста України (з 1998), уродженця м. Миргород; 

 

31 – 60 років від дня народження І. І. Цигана (1959), укр. літератора, поета, 

журналіста, лауреата обласної премії ім. І. П. Котляревського (2009), 

уродженця с. Сухорабівка Решетилівського р-ну;  

 

 

ЛИСТОПАД 
 

1 – 90 років від дня народження Ф. К. Почерняєва (1929–14.10.1987), укр. 

вченого, лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і техніки, директора 

Інституту свинарства ім. О. В. Квасницького (1970–1987), уродженця  

м. Полтава; 

 

3 – 55 років від дня народження Ольги Рось (1964), укр. літераторки, поетеси, 

уродженки с. Пуленці Лубенського р-ну; 

 

6 – 270 років від дня народження Д. П. Трощинського (1749–10.03.1829)  

та 190 років пам'яті укр. і рос. державного діяча, міністра юстиції Російської 

імперії, дійсного члена Російської академії (з 1801), мецената, уродженця  

с. Яреськи (тепер – Шишацького р-ну); 

 

7 – 275 років від дня народження Н. М. Амбодика-Максимовича (1744–

05.08.1812), укр. і рос. вченого-енциклопедиста, одного з основоположників 

вітчизняного наукового акушерства, уродженця с. Веприк Гадяцького р-ну; 

 

8 – 80 років від дня народження А. Є. Кулика (1939), укр. баяніста, професора, 

заслуженого артиста України (1995), уродженця м. Полтава; 

 

9 – 225 років пам'яті Г. С. Сковороди (03.12.1722–1794), укр. філософа, поета, 

педагога, уродженця с. Чорнухи. Іменем його названа вулиця у м. Полтава; 

 



 

26 

 

9 – 135 років від дня народження М. П. Лазорського (Коркішка) (1884–

13.03.1970), письменника укр. діаспори в Австралії, уродженця м. Полтава; 

 

9 – 95 років від дня народження Д. Т. Мегелика (1924–09.08.1985), укр. поета, 

уродженця с. Шилівка Решетилівського р-ну; 

 

9 – 65 років від дня народження Л. М. Віцені (1954), укр. поетеси, журналістки, 

лауреатки регіональних літературних премій, премій в галузі журналістики, 

уродженки с. Дібрівка Миргородського р-ну; 

 

10 – 95 років від дня народження М. Ф. Башловки (1924–30.04.1973), укр. 

кобзаря, уродженця с. Мачухи Полтавського р-ну; 

 

10 – 90 років від дня народження Ю. А. Кириченка (1929–17.03.1991), укр. 

вченого-фізика, лауреата Державної премії СРСР в галузі науки і техніки 

(1985), уродженця м. Кременчук; 

 

11 – 95 років від дня народження Г. Г. Ігнатенко (1924–16.02.2008), укр. 

письменниці, літературознавця, перекладачки, уродженки м. Прилуки 

Полтавської губернії; 

 

12 – 105 років від дня народження І. Ф. Кудіна (1914–?), укр. кобзаря, 

уродженця с. Манівці (тепер Лубенського р-ну); 

 

13 – 130 років від дня народження Остапа Вишні (1889–28.09.1956), укр. 

письменника-гумориста, уродженця х. Чечва Зіньківського повіту; 

 

13 – 120 років від дня народження Д. В. Попова (1899–1990), видатного укр. 

лікаря-гомеопата, уродженця с. Яблунівка Полтавської губернії; 

 

13 – 80 років від дня народження Ю. В. Попова (1939–25.07.2015), народного 

артиста України (з 2001), лауреата трьох регіональних премій, уродженця      

м. Харків. Більше п'ятдесяти років працював у Полтавському академічному 

обласному українському музично-драматичному театрі ім. М. Гоголя (з 1963);  

 

14 – 60 років від дня народження А. М. Насменчука (1959), заслуженого 

працівника культури України, директора Гадяцького коледжу культури і 

мистецтв ім. І. П. Котляревського. Живе і працює у м. Гадяч; 

 

15 – 225 років пам'яті П. І. Величковського (21.12.1722–1794), богослова, 

філософа, письменника, архімандрита, уродженця м. Полтава. Іменем його 

названа вулиця у м. Полтава; 

 

15 – 60 років від дня народження О. М. Петренка (1959), укр. видавця, 

мецената, колекціонера, уродженця с. Лихачівка Котелевського р-ну; 
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19 – 145 років пам'яті О. П. Стороженка (24.11.1805–1874), укр. письменника, 

правознавця, рід якого пов'язаний з краєм; 

 

20 – 240 років від дня народження О. Д. Засядька (1779–08.06.1837), 

конструктора в галузі ракетної техніки, генерал-лейтенанта, уродженця  

с. Лютенька Гадяцького повіту; 

 

21 – 115 років від дня народження М. М. Зозулі (1904–26.04.1983), рос. і укр. 

літературознавця, уродженця с. Кривуші Кременчуцького р-ну; 

 

21 – 65 років від дня народження Г. П. Середи (1954), укр. правника, доктора 

юридичних наук, професора, уродженця с. Широка Долина 

Великобагачанського р-ну; 

 

21 – 35 років від дня народження Олени Задорожної (1984), укр. літераторки, 

поетеси, лауреатки Всеукраїнських премій ім. Я. Гальчевського та  

В. Симоненка, уродженки м. Полтава; 

 

23 – 95 років від дня народження В. М. Брикульця (1924), укр. художника. 

Сорок п'ять років живе і працює у м. Миргород; 

 

24 – 120 років від дня народження М. М. Лебедя (1899–19.01.1938), укр. 

письменника, який зазнав репресій, уродженця с. Келеберда (тепер – 

Кременчуцького р-ну); 

 

24 – 80 років від дня народження Я. Т. Вечеренка (1919–1996), укр. поета, 

уродженця Харківщини. Жив і працював у м. Кременчук; 

 

26 – 175 років від дня народження О. Л. Боровиковського (1844–03.12.1905), 

укр. правознавця, сенатора, фольклориста, уродженця м. Полтава; 

 

26 – 115 років від дня народження К. О. Осмяловської (1904–1997), укр. 

актриси, народної артистки України (з 1957), уродженки м. Полтава; 

 

27 – 235 років пам'яті Г. А. Полетики (1725–1784), укр. козацького 

енциклопедиста, перекладача, уродженця м. Ромен Полтавської губернії; 

 

27 – 115 років від дня народження І. І. Падалки (1894–15.07.1937), укр. 

художника, уродженця с. Жорнокльови Полтавської губернії; 

 

27 – 90 років від дня народження А. І. Кікотя (1929–13.10.1975), укр. співака, 

народного артиста України (з 1967), уродженця с. Кам'янка (тепер – 

Диканського р-ну Полтавської обл.); 

 

28 – 115 років від дня народження М. П. Стороженка (1904–28.08.1972), 

письменника, педагога, журналіста, уродженця с. Середняки Гадяцького р-ну; 
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30 – 145 років від дня народження Г. П. Ксьонза (1874–1946), укр. народного 

художника-самородка, уродженця м. Миргород; 

 

30 – 115 років пам'яті М. В. Скліфософського (06.04.1836–1904), видатного 

хірурга, життя і діяльність якого пов'язані з краєм. Похований у м. Полтава, 

іменем його названий провулок у місті; 

 

ГРУДЕНЬ 

 

1 – 160 років від дня народження К. М. Антонович-Мельник (01.12.1859–

12.01.1942), укр. історика, археолога, перекладача, уродженки м. Хорол; 

 

3 – 180 років від дня народження А. П. Шимкова (1839–?), доктора фізики, 

професора, уродженця с. Михнівка Кобеляцького повіту; 

 

4 – 125 років від дня заснування громадської бібліотеки в м. Полтава (1894), 

(тепер – ОУНБ ім. І. П. Котляревського); 

 

6 – 85 років від дня народження А. В. Гавриленко (Орєхової), (1934), укр. 

артистки балету, народної артистки УРСР (з 1974), уродженки м. Кременчук; 

 

8 – 130 років від дня народження Є. А. Золотаренка (1889–01.11.1955), укр. 

актора, народного артиста УРСР (з 1954), уродженця м. Кобеляки; 

 

8 – 130 років від дня народження П. О. Гнєдича (1884–1919), укр. 

фольклориста, етнографа, уродженця м. Полтава. Іменем його названий 

провулок у м. Полтава; 

 

14 – 365 років від дня народження Д. Апостола (1654–28.01.1734), укр. 

військового і державного діяча, гетьмана Лівобережної України, уродженця    

с. Великі Сорочинці (тепер – Миргородського р-ну). Іменем його названа 

вулиця у м. Полтава; 

 

15 – 70 років від дня народження І. А. Мироненка (1949), укр. поета, 

уродженця с. Любка Котелевського р-ну; 

 

17 – 95 років від дня народження Г. Д. Нестеренко (1924), укр. педагога, члена-

кореспондента АПН СРСР (з 1968), Героя Соціалістичної Праці (1960), 

уродженки с. Яблуневе Оржицького р-ну; 

 

17 – 75 років пам'яті М. М. Лебединця (10.11.1888–1934), укр. державного 

діяча, прозаїка, перекладача, уродженця м. Гадяч;  

 

18 – 40 років від дня народження М. І. Соколян (1979), укр. письменниці, 

сценаристки, лауреатки премії видавництва "Смолоскип", дипломантки 

Міжнародного літературного конкурсу "Коронація слова" (2003, 2005–2006), 

уродженки м. Полтава; 
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19 – 100 років пам'яті В. Н. Тютюнника (1882–1919), укр. військового діяча, 

командувача армії УНР, уродженця с. Єньки (тепер – Хорольського р-ну); 

 

20 – 120 років від дня народження та 35 років пам'яті І. І. Пільгука (1899–

18.07.1984), укр. літературознавця, педагога, уродженця смт Решетилівка; 

 

22 – 125 років від дня народження О. М. Ведміцького (1894–18.10.1961), укр. 

поета, літературознавця, уродженця м. Прилуки Полтавської губернії; 

 

26 – 130 років пам'яті Л. І. Боровиковського (22.02.1808–1889), укр. байкаря, 

поета-романтика, уродженця с. Мелюшки (тепер – Хорольського р-ну); 

 

26 – 75 років пам'яті Д. І. Каневського (02.03.1916–1944), укр. поета-

фронтовика, уродженця м. Лохвиця; 

 

31 – 85 років тому (1934) у м. Полтава було відкрито Палац піонерів (тепер – 

Палац дитячої і юнацької творчості). 

  

                      

У 2019 році виповнюється: 
 

 1120-років з часу існування поселення на території м. Полтава; 
 

 845 років тому вперше в Іпатіївському літописі згадується Лтава 

(Полтава); 
 

 480 років з часу заснування м. Гадяч; 

 

 30-річчя з часу заснування музею-заповідника М. Гоголя в с. Гоголевому; 

 

 430 років від дня народження та 400 років пам'яті Раїни Могилянки 

(Вишневецької) (1589–1619), поборниці православної віри, благодійниці, 

фундаторки монастирів на Полтавщині, матері Я. Вишневецького; 
 

 310 років пам'яті Федора Жученка (?–1709), полковника полтавського 

Війська Запорізького. Іменем його названа вулиця у м. Полтава; 

 

 280 років від дня народження М. Я. Трохимовського (1739–21.09.1813), 

укр. лікаря, члена-кореспондента Санкт-Петербурзької академії. Сорок 

років жив і працював у Сорочинцях;  

 

 275 років від дня народження А. А. Головатого (1744–29.01.1797), судді 

Війська Запорізького, кошового отамана Чорноморського козацького 

війська, уродженця містечка Нові Санжари; 
 

 260 років від дня народження В. І. Чарниша (1759–після 1820), 

генерального судді, першого маршалка Полтавської губернії; 
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 260 років від дня народження Івана Ільницького (1759–20.09.1824), укр. 

церковного діяча, архімандрита, ректора Полтавського духовного 

училища, уродженця с. Білоусівка Лубенського полку;  

 

 240 років від дня народження Й. О. Мохова (1779–?), педагога, 

останнього ректора старої Києво-Могилянської академії (1814–1817), 

уродженця с. Жовнин Лубенського полку;  

 

 230 років від дня народження Й. М. Гладкого (1789–05.07.1866), 

засновника та кошового отамана Азовського козацтва, Задунайського 

козацтва, уродженця історичної Полтавщини; 
 

210 років від дня народження П. І. Бодянського (1809–10.06.1867), укр.   

історика, етнографа, письменника, уродженця Переяславського повіту 

Полтавської губернії. Іменем його названий провулок у м. Полтава; 
 

 205 років від дня народження А. Л. Метлинського (1814–29.06.1870), укр. 

етнографа, фольклориста, поета, перекладача, уродженця с. Сари 

Гадяцького повіту; 

 

 205 років від дня народження Ф. Ф. Холодного (Гриценка) (1814–1892), 

укр. кобзаря, уродженця с. Глинське (тепер – Полтавської обл.); 

 

 180 років від дня народження А. П. Родзянка (1839–?), відомого піаніста, 

статського радника, поміщика, уродженця с. Веселий Поділ (тепер – 

Семенівського р-ну); 

 

 180 років від дня народження І. У. Патлаєвського (1839–22.08.1883), укр. 

правника, доктора фінансового права, професора, уродженця  

м. Золотоноша Полтавської губернії; 

 

 170 років від дня народження Г. П. Гладкого (1849–1894), укр. компо-

зитора, хорового диригента, автора оригінальної мелодії до "Заповіту"    

 Т. Г. Шевченка, уродженця м. Полтава, іменем його названа вулиця у  

місті; 

 

 140 років від дня народження Ю. Я. Будяка (1879–1943), укр. 

письменника, уродженця с. Красногірка Машівського р-ну; 

 

 140 років пам'яті жінок-полтавок Н. Кочубей (1800–1879) та А. Керн 

(1800–1879), яких кохав О. С. Пушкін, присвятив їм свої поезії; 

 

 140 років від дня народження І. Ш. Бен-Цві (1884–1963), другого 

президента Ізраїлю, уродженця м. Полтава; 
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 130 років від дня народження Є. І. Касяненка (1889–11.08.1937), укр. 

авіаконструктора, літератора, перекладача, уродженця с. Іваньків 

Полтавської губернії; 

 

 125 років від дня народження М. М. Биковця (1894–23.10.1937), укр. 

письменника, журналіста, освітнього діяча, уродженця с. Бірки 

Зіньківського р-ну; 

 

 120 років від дня народження К. О. Мещерської (1904–1995), 

перекладачки, авторки спогадів, біографічних творів, уродженки 

      с. Веселий Поділ (тепер – Семенівського р-ну); 

 

 110 років від дня народження Л. Є. Гребінки (1909–14.04.1942), укр. 

письменника, перекладача, уродженця с. Мар'янівка Гребінківського р-ну; 

 

 105 років тому (1914) у м. Полтава відкрито учительський інститут (тепер 

– Полтавський національний педагогічний університет  

ім. В. Г. Короленка); 

 

115 років тому був випущений у світ альманах "На вічну пам'ять 

Котляревському" (1904); 

 

 105 років пам'яті О. О. Ізмаїльського (06.03.1851–1914), укр. вченого-

агронома, діяльність якого пов'язана з краєм. Іменем його названий 

провулок у м. Полтава; 

 

 90 років тому (1929) засновано музей М. В. Гоголя в с. Великі Сорочинці 

Миргородського р-ну; 

 

 80 років від дня народження О. Є. Довгого (Довгого-Степового) (1939), 

укр. поета, прозаїка, гумориста, уродженця Кіровоградщини. Мешкає в 

смт Решетилівка; 

 

 75 років пам'яті Г. Є. Котельникова (1872–1944), видатного 

конструктора, життя і діяльність якого пов'язані з м. Полтава. Іменем його 

названа вулиця у місті; 

 

 75 років пам'яті В. П. Вера (Черевка) (07.10.1901–1944), укр. поета, 

загиблого на фронті Другої світової війни, уродженця м. Полтава; 
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