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 Календар знаменних і пам'ятних дат Полтавщини на 

2016 рік : довідкове видання / упорядник Н. М. Требіна. – 

Полтава, 2015. – 24 с. 

 

 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, викладачам навчальних закладів, краєзнавцям, 

широкому колу користувачів. Відбір інформації закінчено 27 

жовтня 2015 року. 
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                                                      Пізнай свій край... Себе,  свій рід,                     

                                                   свій народ, свою землю і ти побачиш 

                                                   свій шлях у життя. 

                                                                                    Григорій Сковорода 

 

СІЧЕНЬ 

1 – 70 років від дня народження Д. Горлиці (Л. І. Ларіонової) (1946), 

укр. поетеси, перекладачки, уродженки селища Котельва; 

2 – 115 років від дня народження М. М. Гришка (1901–03.01.1964), 

укр. ботаніка, академіка АН УРСР (1939), уродженця м. Полтава; 

3 – 130 років від дня народження С. Й. Шкурата (1886–26.02.1973), 

укр. актора, нар. артиста УРСР (1971 р.), уродженця м. Кобеляки; 

5 – 100 років від дня народження Г. Я. Тікунова (1916–23.06.1972), 

Героя Радянського Союзу (1945), уродженця с. Любимівка 

Машівського р-ну. Іменем Героя названа вулиця у м. Полтава; 

9 – 105 років від дня народження В. Ф. Мироненка (1911–

10.04.1964), укр. графіка, нар. художника УРСР (1963), уродженця     

с. Оріхівка Лубенського р-ну; 

10 – 100 років від дня народження В. Г. Непийпива (1916), укр. 

живописця, нар. художника УРСР (1982), уродженця с. Кам'янка 

Диканського р-ну; 

10 – 80 років від дня народження Е. Г. Кухаренка (1936), поета, 

лауреата обл. премії ім. І. П. Котляревського (2011). Живе і працює в 

м. Полтава; 

12 – 65 років від дня народження О. А. Печори (1951), укр. 

літератора, поета, лауреата регіональних літ. премій, уродженця 

селища Ромодан Миргородського р-ну; 

13 – 80 років від дня народження В. І. Захарченка (1936), укр. 

письменника, лауреата Нац. премії України ім. Т. Г. Шевченка (1995), 

уродженця с. Гутирівка Полтавського р-ну; 

13 – 170 років від дня народження В. П. Милорадовича (1846–1911), 

укр. етнографа, фольклориста, поета, уродженця с. Токарі 

Лохвицького повіту; 

15 – 65 років від дня народження Ю. Є. Меліхова (1951), укр. 

літератора-прозаїка, гумориста. З 1975 року живе у м. Полтава; 
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16 – 90 років від дня народження Ю М. Лозини (1926), укр. 

видатного вченого, конструктора ракетно-космічних систем, 

уродженця м. Полтава;   

18 – 45 років від дня народження О. М. Міщенка (1971), укр. поета, 

прозаїка, лауреата регіональних літ. премій, уродженця м. Лубни;  

21 – 165 років від дня народження І. Ф. Павловського (1851–

27.05.1922), історика, архівіста. Жив і працював у м. Полтава 48 

років; 

23 – 60 років від дня народження Н. Н. Харасайло (1956), укр. 

письменниці, педагога, уродженки м. Миргород; 

28 – 105 років від дня народження С. Я. Брауде (1911–29.06.2003), 

укр. радіофізика, академіка АН УРСР (1969), лауреата Держ. премії 

СРСР (1952), уродженця м. Полтава; 

29 – 65 років від дня народження А. Г. Загороднього (1951), 

академіка НАН України (з 2006), лауреата Держ. премії України в 

галузі науки і техніки (2005), уродженця селища Велика Багачка; 

30 – 110 років від дня народження В. М. Греченка (1906–14.09.1967), 

укр. художника театру, лауреата Держ. премії СРСР (1948), 

уродженця м. Кобеляки; 

31 – 80 років від дня народження О. Кочман-Дяченко (1936), укр. 

художниці, скульптора, професора мистецтва, уродженки м. Полтава. 

 

ЛЮТИЙ 

1 –  80 років від дня народження Г. О. Кисіля (1936), засл. майстра 

нар. творчості  України (2006), лауреата обл. премії ім. П. Мирного, 

уродженця с. Великий Бакай Решетилівського р-ну; 

3 – 155 років від дня народження В. О. Гудими (1861–19.02.1929),  

укр. державного діяча, військовика, генерал-хорунжого армії УНР, 

уродженця  м. Полтава; 

3 – 80 років від дня народження Д. Ф. Єфремової (1936), укр. 

килимарниці, лауреатки Держ. премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1986), уродженки селища Решетилівка; 

8 – 60 років від дня народження Б. Ю. Трістанова (1956), краєзнавця, 

лаурета премії ім. С. Величка (2012). Живе і працює у м. Полтава; 

9 – 110 років від дня народження Н. Т. Кальченка (1906–1989), укр. 

державного діяча, уродженця с. Кошманівка Машівського р-ну; 
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9 –  80 років від дня народження С. С. Бакая (1936), укр. вченого, 

професора ПДАА. Живе і працює у м. Полтава; 

11 – 235 років пам'яті Г. А. Стеценка (1710–11.02.1781), укр. 

живописця, іконописця, уродженця м. Ромен  Полтавської губ.; 

11 – 70 років від дня народження В. Ф. Шинкаренка (1946),  укр. 

вченого в галузі електромеханіки, уродженця с. Заїчинці 

Семенівського р-ну; 

15 – 70 років від дня народження А. Т. Лати (1946), укр. літератора, 

публіциста, поета, уродженця с. Білики Кобеляцького р-ну; 

15 – 70 років від дня народження П. С. Стороженка (1946), укр. 

письменника, журналіста, лауреата регіональних літ. премій, 

уродженця с. Долина Полтавського р-ну; 

21 – 95 років від дня народження В. К. Малика (1921–31.08.1998), 

укр. письменника, лауреата премій ім. Л. Українки, Г. Сковороди. 

Жив і працював у м. Лубни; 

21 – 85 років від дня народження В. І. Лісовола (1931), укр. кобзаря, 

композитора, уродженця селища Семенівка; 

24 – 215 років від дня народження Я. Я. Драгоманова (1801–1840), 

військового, поета-декабриста, уродженця с. Монастирські Будища 

Гадяцького повіту; 

24 – 155 років від дня народження О. М. Лісовського (1861–1934), 

укр. етнографа, уродженця с. Мачухи Полтавського повіту; 

24 – 130 років від дня народження О. І. Діхтяра (1886–13.08.1936), 

укр. письменника, уродженця с. Кустолове Новосанжарського р-ну; 

24 – 95 років від дня народження  В. М. Яременка (1921), укр. 

актора, нар. артиста України (1994), уродженця с. Ждани 

Лубенського р-ну; 

25 – 155 років від дня народження Я. В. Жарка (1861–25.05.1933), 

укр. письменника, поета, актора, уродженця м. Полтава; 

28 – 185 років від дня народження П. Д. Юркевича (1826–

16.10.1874), укр. філософа, педагога, професора Московського 

університету, уродженця с. Ліпляве Золотоніського повіту 

Полтавської губ. 
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БЕРЕЗЕНЬ 

1 – 170 років від дня народження В. В. Докучаєва (1846–08.11.1903), 

рос. вченого-грунтознавця, наукова діяльність якого пов'язана з 

Полтавщиною. Іменем його названа вулиця у м. Полтава; 

1 – 165 років від дня народження О. О. Ізмаїльського (1851–1914), 

вченого-практика, наукова діяльність якого пов'язана з Полтав-

щиною. Іменем його названий провулок у м. Полтава; 

1 – 65 років від дня народження О. А. Білоуська (1951), укр. 

педагога, історика, краєзнавця, лауреата всеукраїнських, 

регіональних премій, уродженця с. Галещина Козельщинського р-ну; 

2 – 110 років від дня народження О. Н. Щербаня (1906–?), укр. 

вченого, академіка АН УРСР (1987), уродженця селища Диканька; 

3 – 90 років від дня народження П. О. Сердюка (1926), укр. 

літературознавця, критика, уродженця с. Велика Павлівка 

Зіньківського р-ну; 

6 – 85 років від дня народження О. І. Білаша (1931–06.05.2003), укр. 

композитора, Героя України (2001), уродженця м. Градизьк; 

7 – 80 років від дня народження В. Ф. Сайка (1936), укр. вченого, 

академіка УААН (1990), уродженця с. Дейманівка Пирятинського р-

ну; 

7 – 160 років від дня народження П. Д. Мартиновича (1856–

15.12.1933), укр. графіка, маляра, етнографа, фольклориста, 

уродженця с. Костянтинівка Полтавської губ. 

9 – 110 років від дня народження П. М. Жарка (1891–20.08.1939), 

укр. державного діяча, наркома шляхів УРСР, уродженця с. Заїченці 

Зіньківського р-ну; 

11 – 200 років від дня народження О. С. Афанасьєва-Чужбинського 

(1816–18.09.1875), укр. і рос. письменника, поета, етнографа, 

уродженця с. Ісківці Лубенського повіту; 

12 – 90 років тому у Полтаві відкрито пам'ятник Т. Г. Шевченку 

(1926); 

14 – 195 років від дня народження П. Д. Селецького (1821–

17.03.1879), укр. піаніста і композитора, уродженця с. Малютинці 

Полтавської губ.; 
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15 – 30 років від дня народження М. Єщенко (1986), укр. 

письменниці, лауреатки конкурсів "Поетичні зорі", "Собори душ 

своїх бережіть", Міжнар.  укр.-німецької літ. премії ім. О. Гончара 

(2012), уродженки с. Великий Кобелячок Новосанжарського р-ну; 

17 – 185 років від дня народження та 75 років пам'яті В. Г. Демченка 

(1831–09.05.1941), укр. вченого-правознавця, уродженця Золо-

тоніського повіту Полтавської губ.; 

17 – 140 років від дня народження В. М. Щербаківського (1876–

18.11.1957), укр. історика, археолога, історика мистецтва. Жив і 

працював на Полтавщині; 

18 – 105 років пам'яті П. Т. Житецького (04.01.1837–1911), укр.  

мовознавця, члена-кореспондента Петербурзької АН, уродженця       

м. Кременчук; 

20 – 155 років від дня народження О. Т. Грабини (1861–28.10.1924), 

укр. письменника, уродженця м. Ромен Полтавської губ.; 

21 – 180 років від дня народження В. С. Гнилосирова (1836–

03.11.1901), укр. педагога, журналіста, письменника, уродженця       

м. Полтава; 

21 – 65 років від дня народження  В. В. Ковпака (1951), укр. 

літератора, лауреата регіональних літ. премій, уродженця с. Ковалівка  

Полтавської обл.; 

23 – 100 років від дня народження Д. І. Каневського (1916–

26.12.1944), укр. поета, загиблого в роки Другої світової війни, 

уродженця м. Лохвиця; 

25 – 55 років від дня народження  В. А. Пересадько (1961), укр. 

географа, професора, декана геолого-географічного факультету ХНУ 

ім. В.Н. Каразіна, уродженки м. Градизьк; 

26 – 70 років від дня народження  В. Г. Голуба (1946), укр. актора, 

нар. артиста України, лауреата обл. премії ім. І. П. Котляревського, 

уродженця с. Кам'янка Диканського р-ну; 

27 –  145 років від дня народження  та 90 років пам'яті Л. Г. Гурвича 

(1871–30.05.1926), видатного хіміка, уродженця м. Полтава; 

29 – 145 років від дня народження О. Є. Чичибабіна (1871–

15.08.1945), хіміка-органіка, академіка АН СРСР  (1928), уродженця 

с. Куземин Зіньківського повіту. 
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КВІТЕНЬ 

1 – 55 років від дня народження Н. І. Гринь (1961), укр. літераторки, 

поетеси, уродженки с. Березоточа Лубенського р-ну. З 1995 року 

живе в м. Полтава; 

2 – 150 років пам'яті Н. А. Дурової (17.09.1783–1866), письменниці, 

кавалерист-дівиці, уродженки с. Велика Круча Пирятинського повіту; 

6 – 180 років від дня народження М. В. Скліфосовського (1836–

1904), укр. і рос. хірурга. Жив, працював, похований у м.  Полтава; 

6 – 50 років від дня народження Ю. М. Гужви (1966), укр. історика, 

краєзнавця, уродженця с. Пасічне Новосанжарського р-ну; 

7 – 145 років від дня народження та 80 років пам'яті Б. О. Лаза-

ревського (1871–24.09.1936), укр. і рос. письменника, уродженця      

м. Полтава; 

8 – 25 років пам'яті О. Я. Бабака (1967–1991), військовика, Героя 

Радянського Союзу (посмертно), уродженця с. Вікторія Пиря-

тинського р-ну; 

10 – 80 років від дня народження М. А. Касьяна (1936–28.10.2009), 

засл. лікаря УРСР (1989), нар. лікаря СРСР (1990), уродженця           

м. Кобеляки; 

13 – 110 років від дня народження О. Д. Іваненко (1906–17.12.1997), 

укр. письменниці, лауреатки літ. премії ім. Л. Українки (1974),  Держ. 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1986), уродженки м. Полтава; 

15 – 95 років від дня народження Г. Т. Берегового (1921–30.07.1995), 

льотчика-космонавта СРСР, двічі Героя Радянського Союзу, 

уродженця с. Федорівка Карлівського р-ну; 

17 – 75 років від дня народження О. П. Вітрика (1941), засл. 

художника України (1994), уродженця с. Рибці Полтавського р-ну; 

21 – 75 років від дня народження В. В. Сухенка (1941), укр. 

скульптора, лауреата Держ. премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1984), 

уродженця с. Рибці Полтавського р-ну; 

23 – 105 років від дня народження В. П. Замкового (1911–

24.01.2003), укр. географа, краєзнавця, уродженця с. Білики Кобе-

ляцького повіту; 

23 – 120 років від дня народження Мате Залка (спр. прізв. Бела 

Франкль)  (1896–11.06.1937), угорського письменника, генерала, який 

деякий час жив у с. Білики Кобеляцького р-ну; 
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23 – 50 років від дня народження А. І. Кузнецова (1966–30.12.1994), 

засл. майстра спорту СРСР, срібного призера Олімпійських ігор 

(1988), чемпіона Європи (1987, 1991), кращого волейболіста Європи 

(1992), дитячі і юнацькі роки якого пройшли у м. Полтава; 

25 – 110 років від дня народження Л. К. Волошиної (1906–1975), укр. 

письменниці, журналістки, уродженки с. Лютенька Гадяцького р-ну. 

25  – 105 років від дня народження В. С. Роїк (1911–03.10.2010), 

Героя України (2006), укр. майстра художньої вишивки, уродженки 

м. Лубни. 
 

ТРАВЕНЬ 

4 – 65 років від дня народження Ю. М. Дмитренка (1951), укр. 

письменника, журналіста, лауреата літературних премій. 35 років 

живе і працює на Полтавщині; 

5 – 85 років від дня народження М. К. Кондратюка (1931–2006), укр. 

співака, нар. артиста СРСР (1978), дитячі і юнацькі роки якого 

пройшли в м. Полтава; 

6 – 180 років від дня народження В. А. Євтушенка (1836–1888), укр. 

і рос. математика, уродженця м. Полтава; 

6  - 95 років від дня народження О. Ф. Селюченко (1921–23.06.1987), 

класика укр. нар. мистецтва, гончарки-скульптора, малювальниці, 

уродженки смт Опішня; 

7 – 30 років пам'яті О. Г. Лелеченка (26.07.1938–1986), енергетика, 

Героя України (2006, посмертно), який проявив мужність і 

самопожертву при ліквідації аварії на ЧАЕС, уродженця селища 

Новооріхівка Лубенського р-ну; 

9 – 80 років від дня народження В. О. Підпалого (1936–24.11.1973), 

укр. поета-лірика, уродженця с. Лазірки Лубенського р-ну; 

9 – 60 років від дня народження В. А. Загорія (1951), президента Ліги 

укр. меценатів, уродженця с. Старий Калкаїв Семенівського р-ну; 

11 – 50 років від дня народження О. М. Ніколенко (1966), укр. 

літературознавця, д-ра філологічних наук, професора, видавця, 

сценариста, лауреатки регіональних премій, уродженки м. Полтава; 

16 –  50 років від дня народження І. В. Балибіної (1966), директора 

Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва ім. О. Гончара, 

виконавчого директора Спілки краєзнавців Полтавщини, уродженки 

м. Полтава;  
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22 – 180 років від дня народження та 110 років пам'яті М. І. Сторо-

женка (1836–25.01.1906), укр. і рос. літературознавця, професора 

Московського університету, уродженця с. Іржавець Прилуцького 

повіту Полтавської губ.; 

25 – 80 років від дня народження В. О. Волкової (1936–?), засл. 

артистки УРСР (1972). 30 літ працювала в Полтавському муз.-драм. 

театрі ім. М. В. Гоголя, визнана найкращою "Наталкою Полтавкою", 

роль якої виконувала багато років; 

26 – 95 років від дня народження О. І. Максимейка (1921), укр. 

поета-фронтовика, уродженця с. Снітин Лубенського р-ну; 

27 – 170 років від дня народження К. Г. Воблого (1876–12.09.1947), 

укр. економгеографа, академіка АН УРСР (1919), уродженця              

с. Царичанка Кобеляцького повіту; 

31 – 85 років від дня народження В. Ф. Котляра (1931), укр. прозаїка, 

журналіста, лауреата обласних премій, уродженця с. Горбанівка 

Полтавського р-ну. 

 

ЧЕРВЕНЬ 

10 – 55 років від дня народження В. В. Гудими (1961), директора 

Державного архіву Полтавської обл.; 

10 – 55 років пам'яті К. В. Білокур (07.12.1900–1961), укр. 

самобутньої художниці, уродженки с. Богданівка Полтавської губ.; 

14 – 105 років від дня народження В. Д. Ревуцького (1911),  

театрознавця укр. діаспори в США, уродженця с. Іржавець 

Полтавської губ.; 

15 – 75 років від дня народження І. М. Моцара (1941), укр. 

літератора, критика, лауреата літ. премій, уродженця с. Огирівка 

Великобагачанського р-ну; 

19 –  50 років від дня народження Г. І. Фасія (1966), начальника 

Полтавського обласного управління культури обласної державної 

адміністрації. Живе і працює в м. Полтава; 

20 – 140 років від дня народження Ф. І. Левченка (1876–24.04.1937), 

укр. вченого-грунтознавця, професора, уродженця с. Кононівка 

Лубенського р-ну; 

20 –  80 років від дня народження В. Я. Стадниченка (1936), укр. 

письменника, публіциста, лауреата Держ. премії УРСР ім. Т. Г. Шев-

ченка (1982), уродженця м. Кременчук; 
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25 – 35 років від дня народження Є. Л. Любої (1981), укр. 

письменниці, лауреатки двох премій видавництва "Смолоскип", 

Міжнар. укр.-німецької літ. премії ім. О. Гончара (2014), уродженки 

с. Горбанівка Полтавського р-ну; 

28 – 105 років пам'яті  А. Ю. Тесленка (1882–1911), укр. 

письменника, уродженця с. Харківці Лохвицького повіту; 

28 – 85 років від дня народження Л. Богуславець (О. Д. Ткач) (1931), 

письменниці укр. діаспори, журналістки, уродженки м. Зіньків. 

 

ЛИПЕНЬ 

1 – 60 років від дня народження О. В. Безверхнього (1956), 

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

3 – 105 років від дня народження А. М. Кінька (1911–09.08.1985), 

укр. літературознавця, фольклориста, уродженця с. Білики 

Кобеляцького повіту; 

5 – 90 років від дня народження І. І. Лободи (1926), засл. художника 

УРСР (1976), уродженця с. Малі Кринки Глобинського р-ну; 

7 – 80 років від дня народження та 60 років пам'яті І. Ф. Хмари 

(1936–22.01.1956), учасника першої антарктичної експедиції, який 

трагічно загинув 20-річним, проявивши мужність і героїзм, 

уродженця с. Вишняки Хорольського р-ну; 

8 – 80 років від дня народження В. Л. Чемериса  (1936), укр. 

письменника, лауреата літ. премій, уродженця с. Заїчинці Семе-

нівського р-ну; 

11 – 60 років від дня народження С. Б. Джигурди (1956), укр. поета, 

актора, уродженця м. Лубни; 

13 – 165 років від дня народження А. В. Лисенка (1851–21.06.1910), 

письменника, лікаря, брата М. В. Лисенка, уродженця с. Жовнине 

Золотоніського повіту Полтавської губ.; 

13 – 190 років пам'яті С. І. Муравйова-Апостола (23.10.1795–1826), 

представника полтавського роду Апостолів, декабриста, одного з  

керівників декабристського руху в Україні; 

22 – 90 років від дня народження В. Д. Гончар (1926), дружини укр. 

письменника, Героя України (2005) О. Т. Гончара, ім'я якого носить 

Полтавська обласна бібліотека для юнацтва; 
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23 – 75 років від дня народження А. А. Нанкевича (1941–21.09.1997), 

укр. письменника, журналіста, лауреата літ. премій, який 30 літ жив і 

працював у м. Полтава; 

23 – 75 років пам'яті Ф. Д. Кушнерика (1941–19.09.1875), укр. 

кобзаря, уродженця с. Багачка Полтавської обл.; 

28 – 115 років від дня народження М. М. Романовської (1901–

21.09.1983), укр. прозаїка, уродженки с. Єрки Миргородського повіту; 

30 – 155 років від дня народження Л. О. Яновської (1861–1933), укр. 

письменниці, вчительки шкіл Лубенського повіту. 

 

СЕРПЕНЬ 

1 – 40 років  з часу створення (1976) Полтавської обласної 

бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара; 

1 – 70 років від дня народження В. С. Михайленка (1946), укр. вче-

ного, д-ра фізико-математичних наук, професора ХНУ ім. В. Н. Ка-

разіна, уродженця м. Зіньків; 

2 – 125 років від дня народження О. М. Ватулі (1891–20.05.1955), 

нар. артиста УРСР (1940), уродженця х. Новомиколаївка (тепер –       

с. Трубайці Хорольського р-ну); 

5 – 150 років від дня народження В. М. Леонтовича (1866–

10.12.1933), укр. громадсько-політичного діяча, письменника, 

уродженця с. Оріхівщина Лубенського повіту; 

5 – 65 років від дня народження В. М. Самородова (1951), вченого-

ботаніка, доцента ПДАА, лауреата премій Л. Симиренка, С. Величка. 

Живе і працює у м. Полтава; 

10 – 85 років від дня народження Г. М. Сивоконя (1931), укр. 

літературознавця, члена-кореспондента НАН України, уродженця смт 

Артемівка Чутівського р-ну; 

12 – 105 років від дня народження А. О. Білецького (1911–1995), 

укр. філолога, уродженця Полтавської губ.; 

13 – 80 років від дня народження І. В. Сергієнка (1936), укр. 

кібернетика, лауреата Держ. премії УРСР (1972), Держ. премії СРСР 

(1981), уродженця с. Білоцерківці Пирятинського р-ну; 

13 – 125 років від дня народження П. А. Митропана (1891–

06.12.1988), україніста, перекладача, дитячі і юнацькі роки якого 

пройшли у м. Полтава; 
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15 – 95 років від дня народження К. О. Мяскова (1921–04.01.2000), 

укр. композитора, нар. артиста України, уродженця м. Полтава; 

15 – 170 років від дня народження Ф. В. Волховського (1846–

03.08.1914), укр. і рос. письменника, уродженця Полтавщини; 

16 – 135 років від дня народження та 80 років пам'яті І. К. Дря-

паченка (1881–24.12.1936), укр. живописця, уродженця с. Василівка 

Кременчуцького повіту; 

18 – 180 років від дня народження О. Я. Кониського (1836-

12.12.1900), укр. громадсько-політичного діяча, публіциста, 

письменника, діяльність якого пов'язана з Полтавщиною; 

21 – 55 років від дня народження В. А. Таран (1961), педагога, 

поетеси, уродженки с. Веселий Поділ Семенівського р-ну;  

23 – 100 років від дня народження А. С. Страшка (1916–23.10.1969), 

укр. поета, уродженця м. Полтава; 

24 – 75 років від дня народження Л. Г. Руденка (1941), укр. вченого-

географа, академіка НАН України, лауреата Держ. премії  України в 

галузі науки і техніки, уродженця с. Засулля Лубенського р-ну; 

24 – 95 років від дня народження Л. Полтави (1921–19.04.1990), 

письменника укр. діаспори, уродженця с. Вовківці Роменського 

повіту Полтавської губ.; 

29 – 110 років від дня народження С. Ф. Кондратенка (1906–

17.01.1942), керівника партизанського руху Полтавщини в роки 

Другої світової війни. Іменем його названа вулиця у м. Полтава; 

29 – 55 років пам'яті Г. М. Тютюнника (23.04.1920–1961), укр. 

письменника-фронтовика, лауреата Держ. премії УРСР ім. Т. Г. Шев-

ченка (1963), уродженця с. Шилівка Зіньківського р-ну. 
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ВЕРЕСЕНЬ 

5 – 70 років від дня народження Б. М. Чіпа (1946), укр. поета, 

лауреата літ. премій, уродженця с. Покровська Багачка Хорольського 

р-ну; 

10 – 45 років від дня народження Г. В. Кияшко (1971), укр.-

нідерландської акторки, поетеси, журналістки, уродженки с. Кияшки 

Кременчуцького р-ну; 

12 – 90 років від дня народження В. К. Хоменка (1926–05.12.1943), 

юного партизана Великої Вітчизняної війни, уродженця м. Кре-

менчук; 

15 – 85 років від дня народження Є. П. Бутенка (1931), укр. 

письменника, краєзнавця, лауреата регіональних премій. Живе і 

працює на Полтавщині; 

15 – 45 років від дня народження М. М. Кочерги (1971), укр. 

літератора, поета, прозаїка, уродженця с. Вищий Булатець 

Лубенського р-ну; 

19 – 170 років пам'яті М. М. Макаровського (1783–1846), укр. 

письменника, уродженця м. Гадяч;  

21 – 95 років від дня народження Т. Й. Маркус (1921–29.01.1943), 

укр. підпільниці в роки Другої світової війни, Героя України (2006, 

посмертно), уродженки м. Ромни Полтавської губ.; 

21 – 80 років від дня народження В. П. Мірошниченка (1936–2001), 

укр. актора, нар. артиста УРСР (1984), уродженця м. Полтава; 

23 – День визволення м. Полтави від нацистсько-фашистських 

загарбників; 

24 – 215 років від дня народження М. В. Остроградського (1801–

01.01.1862), видатного математика, академіка Петербурзької АН 

(1830), уродженця с. Пашенівка Полтавської губ.; 

24 – 70 років від дня народження Б. М. Кулика (1946), укр. поета, 

прозаїка. Живе і працює у м. Кременчук; 

25 – 180 років від дня народження О. О. Котляревського (1836–

11.10.1881), укр і рос. вченого-славіста, члена-кореспондента 

Петербурзької АН (з 1875), уродженця посаду Крюків Полтавської 

губ.; 

26 – 165 років від дня народження М. М. Калачевського (1851–

13.09.1907), укр. композитора, уродженця с. Попівка Полтавської 

губ.; 
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29 – 65 років від дня народження Н. Б. Левіна (1951), укр. літератора, 

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

29 – 55 років від дня народження О. І. Панченка (1961), укр. 

правознавця, доктора права, дослідника-краєзнавця, публіциста, 

уродженця с. Безсали Лохвицького р-ну; 

30 – 175 років від дня народження М. П. Драгоманова (1841–

02.07.1895), укр. історика, філософа, громадсько-політичного діяча, 

уродженця м. Гадяч; 

30 – 90 років від дня народження Н. Н. Бабенко (1926–2009), майстра 

нар. творчості, лауреата Держ. премії України ім. Т. Г. Шевченка 

(1986). 60 років жила і працювала в смт Решетилівка; 

 - вересень (1891), 125 років тому заснований Полтавський 

краєзнавчий музей; 

 - вересень (1941), 75-річчя трагічної загибелі в с. Меченки 

Пирятинського р-ну в роки Другої світової війни, поета В. І. Авру-

щенка (17.07.1908–1941), дитинство і юність якого пройшли у          

м. Полтава. 

 

ЖОВТЕНЬ 

1 – 130 років від дня народження В. В. Радзимовської (1886–

22.12.1913), укр. вченого-фізіолога, уродженки м. Лубни; 

1 – 110 років від дня народження М. Ф. Семка (1906–09.09.1979), 

укр. вченого в галузі техніки, Героя Соціалістичної Праці (1976), 

уродженця с. Сідаківка Полтавського повіту; 

2 – 110 років від дня народження І. П. Багряного (1906–25.08.1963), 

укр. письменника. публіциста, художника, громадсько-політичного 

діяча, лауреата Нац. премії України ім. Т. Г. Шевченка (1992, 

посмертно), уродженця с. Куземин Зіньківського повіту; 

4 – 75 років від дня народження Л. В. Губерського (1941), укр. 

вченого, академіка НАН України, Героя України (2009), уродженця 

м. Миргород; 

4 – 75 років від дня народження В. Г. Гречіхіна (1941), укр. 

філософа, професора, уродженця с. Романівка Глобинського р-ну; 

5 – 135 років від дня народження І. М. Северина (1881–20.02.1964), 

укр. живописця, уродженця с. Остапівка Миргородського р-ну; 
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6 – 70 років від дня народження Ю. О. Самойленка (1946), укр. 

живописця, голови Полтавської обласної організації НСХУ, 

уродженця с. Великі Липняги Семенівського р-ну; 

7 – 115 років від дня народження В. П. Вера (1901–1944), укр. поета, 

загиблого в роки Другої світової війни, уродженця м. Полтава; 

8 – 145 років від дня народження І. М. Піддубного (1871–08.08.1949), 

укр. борця, уродженця с. Красіонівка Золотоніського повіту 

Полтавської губ.; 

8 – 95 років від дня народження І. А. Маценка (1921–05.06.2011), 

укр. письменника, уродженця с. Шевченкове Решетилівського р-ну; 

8 – 80 років від дня народження В. П. Рибалка (1936), академіка, 

директора Інституту свинарства УААН ім. Квасницького; 

8 – 65 років від дня народження В. М. Закалюжного (1951), укр. 

вченого, дослідника-краєзнавця, лауреата премії ім. С. Величка 

(2011), уродженця м. Полтава; 

9 – 160 років від дня народження С. М. Богомолець (1856–

11.01.1892), укр. народниці-революціонерки, матері академіка                

О. О. Богомольця, уродженки с. Ковалівка Шишацького р-ну; 

10 – 80 років від дня народження А. П. Гончара (1936), укр. актора, 

нар. артиста УРСР (1981), лауреата Держ. премії УРСР ім. Т. Г. Шев-

ченка (1982), уродженця с. Деньги (Полтавщина); 

12 – 70 років від дня народження С. П. Кустова (1946), укр. актора, 

нар. артиста України (1993), уродженця м. Гадяч; 

15 – 95 років від дня народження Д. О. Луценка (1921–16.01.1989), 

укр. поета-пісняра, лауреата Держ. премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1976), уродженця с. Березова Рудка Пирятинського р-ну; 

17 – 320 років від дня народження Я. А. Марковича (1696–1770), 

укр. мемуариста, уродженця м. Прилуки Полтавської губ.; 

20 – 80 років від дня народження В. В. Женченка (1936), укр. поета, 

співака, нар. артиста України, уродженця с. Оболонь Семенівського 

р-ну; 

21 – 80 років від дня народження  М. Є. Китриша (1936), укр. нар. 

гончара, лауреата Нац. премії України ім. Т. Г. Шевченка (1999), 

уродженця смт Опішня; 

22 – 115 років від дня народження Я. П. Склярова (1901–?), укр. 

вченого-фізіолога, уродженця с. Довгалівка Великобагачанського     

р-ну; 
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25 – 145 років від дня народження В. М. Гордона (1871–03.01.1926), 

укр. правознавця, академіка АН УРСР (1925), уродженця м. Лохвиця; 

25 – 115 років від дня народження І. І. Лукашова (1901–26.05.1970), 

укр. епізоотолога, члена-кореспондента ВАСГНІЛ (1956), уродженця 

смт Опішня; 

27 – 240 років від дня народження Я. М. Марковича ((1776–1804), 

укр. історика, етнографа, фольклориста, уродженця Полтавщини; 

27 – 95 років від дня народження А. Ф. Лубченка (1921–26.11.1977), 

укр. фізика-теоретика, лауреата Державної премії СРСР (1966), 

уродженця х. Ломаківський Миргородського повіту; 

28 – 105 років від дня народження Ю. М. Даденкова (1911–

21.04.1991), укр. вченого-гідравліка, члена-кореспондента АН УРСР 

(1961 ), уродженця м. Лубни; 

29 – 105 років від дня народження І. А. Цюпи (1911–25.02.2004), укр. 

письменника, лауреата Держ. премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1985), 

уродженця с. Бірки Зіньківського повіту. 

 

ЛИСТОПАД 

1 – 80 років від дня народження Є. В. Путрі (1936), укр. скульптора, 

графіка. Живе і працює у м. Полтава; 

1 – 245 років від дня народження Д. П. Невєровського (1771–

02.11.1813), генерала, героя Вітчизняної війни 1812 року, уродженця 

с. Прохорівка Полтавської губ.; 

8 – 150 років від дня народження Є. К. Тимченка (1866–22.05.1948), 

укр. мовознавця, члена-кореспондента АН СРСР (1929), уродженця м. 

Полтава; 

8 – 95 років від дня народження Д. О. Немченка (1921). укр. 

диригента, композитора, уродженця с. Василівка Кобеляцького р-ну;  

8 – 195  років від дня народження Д. П. Пильчикова  (1821–

17.10.1893), укр. громадського і культурного діяча, педагога. Жив і 

працював у м. Полтава; 

9 – 130 років від дня народження С. В. Короленко (1886–16.07.1957), 

літературознавця, директора музею В. Г. Короленка. Жила і 

працювала у м. Полтава; 

9 – 100 років від дня народження Л. П. Бразова (1916–04.04.1997), 

укр. письменника-фронтовика, уродженця с. Ладижине Машівського 

р-ну; 
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11 – 75 років від дня народження В. Ф. Сіренка (1941), укр. 

правознавця, академіка НАПрН України, уродженця м. Пирятин; 

13 – 120 років від дня народження Д. І. Козачківського (1896–

17.03.1967), укр. актора і режисера, нар. артиста УРСР (1954), 

уродженця с. Лисича (нині – Чутівського р-ну); 

15 – 100 років від дня народження М. Неврлого (1916), видатного 

чеського і словацького літературознавця, україніста. В 20-х рр. ХХ ст. 

жив, навчався на Полтавщині; 

18 – 100 років від дня народження О. Г. Максименка (1916–?), укр. 

живописця, засл. художника УРСР (1972), уродженця с. Вільхуватка 

(нині – Кобеляцького р-ну); 

18 – 250 років від дня народження П. Я. Гамалії (1766–02.07.1817), 

вченого-географа, капітана-командора, дійсного члена Петербурзької 

АН, уродженця Пирятинського повіту; 

19 – 85 років від дня народження В. М. Ажажі (1931–2009), укр. 

вченого-фізика, лауреата Держ. премії УРСР в галузі науки і техніки 

(1982), уродженця с. Великі Сорочинці Миргородського р-ну; 

25 – 60 років пам'яті О. П. Довженка (11.09.1894–1956), укр. 

кінодраматурга, кінорежисера, письменника, лауреата Держ. премій 

СРСР, творчість якого пов'язана з Полтавщиною; 

27 – 115 років від дня народження М. К. Ореста (Зерова) (1901–

12.03.1963), укр. поета-неокласика, уродженця м. Зіньків; 

28 – 80 років від дня народження А. А. Галімона (1936), укр. актора, 

режисера, засл. діяча мистецтв України (1993), уродженця                 

м. Градизьк; 

28 – 75 років від дня народження М. О. Онацька (1941), укр. маляра, 

лауреата мистецьких премій, уродженця с. Орданівка Диканського     

р-ну; 

30 – 110 років від дня народження В. П. Вендта (1906–29.11.1993), 

укр. вченого-хіміка, лауреата Держ премії УРСР в галузі науки і 

техніки (1980), уродженця м. Кременчук; 

30 – 80 років від дня народження В. С. Фурмана (1936–2013), укр. 

майстра художнього різьблення, лауреата обл. премії ім. П. Мирного, 

уродженця с. Божки Полтавського р-ну; 

31 – 135 років від дня народження Є. Р. Трипільської (1881–

06.11.1858), першої жінки-скульптора в Україні, уродженки               

м. Полтава. 
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ГРУДЕНЬ 

1 – 70 років від дня народження Н. С. Хоменко (1946), укр. співачки, 

нар. артистки України, солістки Полтавської обл. філармонії; 

2 – 70 років від дня народження В. Г. Гаряги (1946), укр. співака, 

засл. артиста УРСР (1976), уродженця с. Очеретувате Семенівського 

р-ну; 

4 – 115 років від дня народження М. С. Нікітченка (1901–?), генерал-

майора, командира 95-ої  гвардійської стрілецької дивізії, яка 

визволяла край від нацистів, почесного громадянина м. Полтава. 

Іменем його названа вулиця у місті; 

5 – 85 років від дня народження Г. М. Тютюнника (1931–

06.03.1980), укр. письменника, лауреата Держ. премії УРСР               

ім. Т. Г. Шевченка (1989, посмертно), уродженця с. Шилівка 

Зіньківського р-ну; 

9 – 150 років від дня народження  В. О. О' Коннор-Вілінської (1866–

19.12.1930), укр. громадсько-політичної діячки, письменниці, 

перекладачки, уродженки с. Миколаївка Кременчуцького повіту; 

10 – 100 років від дня народження Я. І. Шутька (1916–19.09.1992), 

укр. поета-фронтовика, уродженця с. Великі Сорочинці Мирго-

родського р-ну; 

10 – 70 років від дня народження  Г. М. Сиволап (1946), новатора    

с.-г. виробництва, Героя Соціалістичної Праці (1981), Матері-Героїні, 

уродженки с. Ветхалівка Гадяцького р-ну; 

11 – 125 років пам'яті укр. мовознавця О. О. Потебні (22.09.1835–

1891), уродженця с. Гаврилівка Полтавської губ.; 

11 – 105 років пам'яті Г. Г. Мясоєдова (19.04.1894-1911), художника- 

академіка, який 20 років жив і працював у м. Полтава; 

13 – 170 років від дня народження М. О. Ярошенка (1846–

07.07.1898), рос. живописця, уродженця м. Полтава; 

14 – 195 років від дня народження А. В.  Єдлічки (1821–27.09.1894), 

композитора, фольклориста, піаніста, який 44 роки жив і працював у 

м. Полтава; 

17 – 100 років від дня народження І. Білогруда (1916). укр. 

композитора, піаніста, педагога, уродженця м. Ромни Полтавської 

губ. З 1950 р. жив у м. Чікаго (США); 
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17 – 100 років від дня народження М. З. Шамоти (1916–04.01.1984), 

укр. літературознавця, критика, академіка АН УРСР (1967), лауреата 

Держ. премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1978), уродженця м. Полтава; 

18 – 140 років від дня народження П. І. Холодного (1876–07.06.1930), 

укр. вченого-хіміка, громадського діяча, художника, уродженця 

Полтавської губ.; 

23 – 90 років від дня народження В. Д. Кирейка (1926), укр. 

композитора, нар. артиста УРСР (1977), дитинство і юність якого 

пройшли у м. Кобеляки; 

26 – 40 років від дня народження М. В. Бойко (1976), укр. поетеси, 

засл. діяча мистецтв України (2010), уродженки м. Полтава; 

27 – 100 років від дня народження О. А. Росодинського (1916), укр. 

вченого-металознавця, лауреата Держ. премії УРСР (1982), 

уродженця м. Хорол. 
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2016 року виповнюється: 
                     

  - 920 років від перших відомостей про м. Ромен (історична 

Полтавщина, 1096);  

- 415 років Солоницького бою (під Лубнами) (1596) під проводом   

С. Наливайка; 

- 185 років від виходу (1831) в Санкт-Петербурзі першої книги         

М.  В. Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки"; 

- 175 років від виходу (1841) альманаху "Ластівка" Є. П. Гребінки; 

- 170 років від заснування (січень 1846) Кирило-Мефодіївського 

братства, до складу якого входили полтавці Г. Андрузький, М. Гулак, 

О. Маркович, О. Навроцький, І. Пасяда, М. Савич, О. Тулуб; 

- 155 років (1861) Гадяцькій ЦРБ ім. Л. Українки; 

 - 80 років (1936) Полтавському академічному муз.-драм. театру 

ім. Гоголя; 

                      

Персоналії 
 

- 365 років від дня народження І. І. Скоропадського (1646–1722), 

гетьмана Лівобережної України, уродженця Полтавщини; 

- 310 років від дня народження Ф. Павловського (1706–28.11.1744) 

живописця, іконописця Лаврської майстерні, уродженця с. Лютенька 

Гадяцького повіту; 

- 300 років від дня народження М. К. Значко-Яворського 

(Мельхіседека) (1716–1809), укр. церковного діяча, уродженця        

м. Лубни; 

- 280 років від дня народження З. Голубовського (1736–?), укр. 

живописця, уродженця м. Полтава; 

- 230 років від дня народження В. І. Григоровича (1786–15.03.1865), 

рос. історика мистецтва, уродженця м. Пирятин; 

- 225 років від дня народження М. І. Гоголь-Косяровської (1791 –

1868), матері М. В. Гоголя, уродженки с. Яреськи Полтавської губ.; 
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- 215 років від дня народження Я. М. Андрієвича (1801–18.04.1840), 

декабриста, члена Товариства об'єднаних слов'ян, уродженця             

с. Яремки Переяславського повіту Полтавської губ.; 

- 215 років від дня народження Т. Магадина (1801–після 1876), укр. 

кобзаря, фольклориста, уродженця с. Бубни Полтавської губ.; 

- 180 років від дня народження Г. О. Маренича (1836–1918), укр. та 

рос. композитора, педагога, уродженця Полтавської губ. 

- 170 років пам'яті А. Г. Родзянка (1793–1846), літератора, 

уродженця слободи Родзянки (тепер – с. Веселий Поділ 

Семенівського р-ну). Мав дружні зв'язки з О. С. Пушкіним; 

- 165 років від дня народження та 85 років пам'яті М. Г. Кулябка-

Корецького (1846–02.11.1931), укр. публіциста, земського діяча, 

енциклопедиста, уродженця с. Брусове (нині – Семенівського р-ну); 

- 160 років від дня народження Г. А. Ашкаренка (1856-23.03.1922), 

укр. актора, антрепренера, драматурга, уродженця м. Кременчук; 

- 160 років від дня народження О. М. Кованька (1856–1919), 

першого генерала повітроплавання, рід якого з Полтавщини; 

- 130 років від дня народження О. О. Герцик (1886–1964), укр. 

актриси театру М. К. Садовського, дружини І. С. Козловського, 

уродженки м. Полтава; 

- 120 років від дня народження О. І. Зигіна (1896–1943), генерал-

лейтенанта, дивізія якого визволяла край від нацистів, похований у    

м. Полтава. Іменем його названа площа у місті; 

- 110 років від дня народження П. О. Лідова (1906–1944), військового 

кореспондента, який загинув і похований у м. Полтава. Іменем його 

названа вулиця у місті; 

- 95 років від дня народження О. Т. Артюшенка (1921), повного 

кавалера ордена Слави, учасника Параду Перемоги (1945), уродженця 

с. Артемівка Чутівського р-ну; 

- 95 років від дня народження та 70 років пам'яті П. Василенка-

Волоша (1921–21.05.1946), укр. поета, публіциста, воїна УПА, 

уродженця с. Війтовці Полтавської губ.; 

- 95 років від дня народження І. Г. Шовкопляса (1921–1997), укр. 

археолога, фундатора музею археології НАН України, уродженця      

с. Лазірки Оржицького р-ну; 

- 80 років від дня народження Б. Стогнія (1936), укр. вченого, 

академіка НАН України, уродженця с. Гречанівка Полтавської обл.; 
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- 80 років від дня народження Ф. Василенка (1936), академіка РАН, 

уродженця с. Красногорівка Великобагачанського р-ну; 

- 70 років від дня народження І. Ф. Чайки (1946), вчителя,     

літератора, краєзнавця, уродженця с. Лютенька Гадяцького р-ну; 

-  70 років від дня народження Е. В. Трирога (1946), укр. художника. 

Живе і працює у м. Полтава; 

- 75 років від дня народження В. Г. Тесленка (1941), укр 

музикознавця, краєзнавця. Живе і працює у м. Полтава; 

-   65 років від дня народження Л. О. Колесникова (1951), науковця, 

доцента ПДАА, самобутнього художника. Живе і працює у                

м. Полтава;  

-  65 років від дня народження Л. Г. Лук'янової (1951), засл. 

артистки України (1996), уродженки м. Зіньків; 

- 60 років від дня народження В. Б. Ромаскевича (1956), засл. 

працівника культури України, голови ГО "Арсенал". Живе і працює у 

м. Полтава; 
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