
 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР                      

ЗНАМЕННИХ І ПАМ'ЯТНИХ 

ДАТ ПОЛТАВЩИНИ                          

на 2020 РІК 
 

 



Департамент  культури і туризму 

Полтавської обласної державної  адміністрації 

Полтавська  обласна  бібліотека  для 

юнацтва  імені  Олеся  Гончара 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР 

ЗНАМЕННИХ І ПАМ'ЯТНИХ   ДАТ 

ПОЛТАВЩИНИ  

на 2020 РІК 

 

 

 

 

                                                   

 

 

                                                  Полтава–2019



 

УДК 94(477.53)(059.3) 

К 17 

 

 

                                 Упорядник:   Надія Михайлівна Требіна 

 

 

 

 

Календар знаменних і пам'ятних дат Полтавщини на 2020 рік / 

упорядник Н. М. Требіна ; обласна бібліотека для юнацтва                    

ім. О. Гончара. – Полтава, 2019.  –  40 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, 

краєзнавцям, широкому колу користувачів бібліотеки. 

 Відбір інформації закінчено  10 жовтня 2019 року. 
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                                                      Бережи своє рідне, бережи, щоб 

                     не забути народу, з якого ти вийшов… 

                                      Іван Огієнко, митрополит 

 

                                                                   Людина сильна своїми почуттями   

                                                               любові до рідної землі, до духовних     

                                                               надбань у поколіннях. 

                                                                                            Іван Пільгук, вчений 

 

                                          СІЧЕНЬ 

1 –  80 років від дня народження В. Ф. Коваленка (1940), укр. вченого, 

академіка Нац. академії аграрних наук України (з 1995), лауреата Державної 

премії України в галузі науки і техніки (2004), уродженця с. Власівка 

Глобинського р-ну; 

 

2 – 145 років від дня народження Ю. Ж. Колларда (1875–03.01.1961), укр. 

громадсько-політичного діяча, міністра транспорту УНР (1919-1920 рр.), 

уродженця Полтавщини; 

 

2 – 145 років від дня народження Н. Х. Онацького (1875–23.11.1937), укр. 

живописця, поета, археолога, уродженця Гадяцького повіту Полтавської 

губернії; 

 

3 – 65 років від дня народження В. І. Степанюка (1955–03.06.2014), укр. 

громадського діяча. Жив і працював у м. Полтава. Іменем його названа 

вулиця у місті; 

 

4 – 90 років від дня народження М. П. Нетеси (1930), укр. літератора, 

уродженця с. Стукалівка Гребінківського р-ну; 

 

4 – 85 років від дня народження М. П. Лісового (1935–28.05.2017), укр. 

вченого-біолога, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки 

(1992), уродженця с. Коврай Другий Полтавської обл.; 
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5 – 165 років від дня народження В. Г. Ляскоронського (1860–01.01.1928), 

укр. історика, професора, етнографа, уродженця м. Золотоноша Полтавської 

губернії; 

 

5 – 140 років від дня народження В. М. Верховинця (1880–11.04.1938), укр. 

першого теоретика народного танцю, життя і творчість якого пов’язані з             

м. Полтава. Іменем митця названа вулиця у місті; 

 

5 – 85 років від дня народження М. А. Шудрі (1935–27.03.2012), укр. 

письменника, журналіста, кінодраматурга, лауреата Національної премії 

України ім. Т. Г. Шевченка (1991), уродженця с. Веселий Поділ 

Семенівського р-ну; 

 

5 – 70 років від дня народження О. П. Левадної (1950), укр. килимарниці, 

уродженки м. Кременчук; 

 

6 – 75 років пам'яті В. І. Вернадського (12.03.1863–1945), видатного укр. 

вченого, життя і наукова діяльність якого пов’язані з краєм. Іменем його 

названа вулиця у м. Полтава; 

 

7 – 65 років від дня народження А. О. Северина (1955), укр. прозаїка, 

лауреата премії ім. В. Вихруща, уродженця с. Остапівка Миргородського  

р-ну; 

 

8 – 110 років від дня народження Д. К. Вишневського (1910–15.03.1977), 

укр. письменника-фронтовика, уродженця м. Кременчук; 

 

8 – 85 років від дня народження В. А. Симоненка (1935–13.12.1963), укр. 

поета, прозаїка, лауреата Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка 

(1995, посмертно), уродженця с. Біївці Лубенського р-ну; 

 

10 – 125 років від дня народження С. Н. Русенка (1895–22.01.1989), укр. 

кобзаря, уродженця Полтавської губернії; 
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12 – 155 років від дня народження Ф. П. Балавенського (1865–08.11.1943), 

класика укр. скульптури, життя і творчість якого пов’язані з краєм; 

 

12 – 60 років від дня народження Т. І. Балагури (1960), укр. педагога-

новатора, Героя України (з 2009), яка з дитинства живе і працює в  

м. Полтава; 

 

13 – 80 років від дня народження В. Я. Тація (1940), укр. правознавця, 

академіка НАНУ (з 1997), почесного громадянина м. Полтава (з 2001),  Героя 

України (з 2004), уродженця м. Полтава; 

 

14 – 165 років від дня народження О. Г. Сластіона (Сластьона) (1855– 

24.09.1933), укр. маляра і графіка, етнографа і педагога. Жив і працював у                    

м. Миргород; 

 

14 – 120 років від дня народження О. І. Ковіньки (1900–25.07.1985), укр. 

сатирика і гумориста, уродженця с. Плоске Решетилівського р-ну; 

 

15 – 105 років від дня народження І. Б. Бровка (1915–22.01.2009), 

випробувача ракетно-космічної техніки, педагога, правозахисника, 

уродженця с. Маячка Кобеляцького повіту; 

 

16 – 60 років від дня народження О. М. Курчакової (1960),                          

укр. мистецтвознавця, директора Полтавської галереї мистецтв; 

 

19 – 75 років від дня народження В. Ф. Волоскова (1945–2017), Почесного 

краєзнавця, автора багатьох книг з історії Полтавщини, лауреата 

регіональних премій, уродженця м. Полтава; 

 

20 – 155 років від дня народження М. І. Туган-Барановського                

(1865–21.01.1919), укр. вченого-економіста, дійсного члена ВУАН (1918), 

діяльність якого пов'язана з краєм. Іменем його названа вулиця у м. Полтава. 
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24 – 95 років від дня народження П. П. Ротача (1925–13.06.2007),               

укр. літературознавця, поета, громадського діяча, лауреата регіональних 

премій, уродженця х. Калениківщина Полтавської губернії; 

 

28 – 195 років від дня народження Є. В. Годуна (1825–04.03.1891), укр. і рос. 

живописця, академіка (з 1865), уродженця Полтавської губернії; 

 

28 – 100 років пам'яті Панаса Мирного (13.05.1849–1920),                           

укр. письменника-класика, уродженця м. Миргород; 

 

28 – 115 років від дня народження П. М. Горобця (1905–25.10.1974),           

укр. живописця, графіка, критика мистецтва, уродженця м. Полтава; 

 

30 – 120 років від дня народження та 65 років пам'яті І. О. Дунаєвського 

(1900–25.07.1955), композитора, народного артиста РРФСР, двічі лауреата 

Державної премії СРСР (1941, 1951), уродженця м. Лохвиця. Іменем його 

названа вулиця у м. Полтава; 

 

30 – 115 років від дня народження О. Я. Мешко (1905–02.01.1991),                 

укр. дисидентки, правозахисниці, члена Укр. Гельсінської групи, уродженки 

с. Старі Санжари Полтавської губернії. Іменем її названа вулиця у                  

м. Полтава; 

 

                                                    ЛЮТИЙ 

 

1 – 170 років від дня народження М. Д. Бутовського (1850–1917), 

військового письменника, генерала, уродженця с. Пелехівщина Полтавської 

губернії; 

 

1 – 95 років від дня народження В. І. Семенюти (1925–26.05.1999),             

укр. живописця і графіка, заслуженого працівника культури України (з 1980). 

Жив і працював у м. Лубни; 
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1 – 85  років від дня народження В. В. Аксьонова (1935), льотчика-

космонавта СРСР, двічі Героя Радянського Союзу (1976, 1980), який 

навчався в Кременчуцькій авіаційній школі у (1953-1955 рр.); 

 

2 – 330 років від дня народження П. І. Калнишевського (1690–31.10.1803), 

останнього кошового отамана Запорізької Січі, уродженця Лубенщини, за 

іншою версією, Роменщини; 

 

2 – 85 років від дня народження О. О. Дудника (1935–10.02.2011),              

укр. літератора, уродженця с. Вербки Семенівського р-ну; 

 

2 – 40 років від дня народження О. С. Пантелея (1980), укр. поета, прозаїка, 

члена НСПУ (з 2013 р.), уродженця м. Кременчук; 

 

4 – 140 років від дня народження К. В. Квітки (1880–1953),                          

укр. музикознавця-фольклориста,  психолога, педагога, уродженця с. Хмелів 

Полтавської губернії; 

 

7 – 95 років від дня народження М. Б. Ніколаєва (1925), укр. мистця фаянсу 

світової слави, уродженця с. Баранівка Шишацького р-ну; 

 

8 – 90 років від дня народження Д. Г. Петриненко (1930–17.11.2018),         

укр. співачки, народної артистки СРСР (з 1975), лауреатки Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1972), уродженки с. Білоусівка (Полтавщина); 

 

11 – 350 років від дня народження С. В. Величка (1670–1728), укр. історика, 

козацького літописця, уродженця с. Жуки , (тепер – Полтавського р-ну); 

 

13 – 120 років від дня народження М. Ф. Ярошенка (1900–11.04.1985), 

вченого-гідробіолога, академіка, директора Інституту зоології АН СРСР, 

уродженця   с. Дем'янівка Полтавської губернії; 

 

16 – 100 років від дня народження О. Й. Зуєвського (1920–27.03.1996), поета 

укр. діаспори, вченого-літературознавця, перекладача, уродженця                  

с. Хомутець Миргородського повіту; 
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16 – 60 років від дня народження Т. В. Бовсунівської (1960), укр. вченого-

літературознавця, уродженки м. Кременчук; 

 

17 – 175 років від дня народження Ф. А. Піроцького (1845–28.02.1898),     

укр. електромеханіка, винахідника трамваю, уродженця с. Сенча 

Лохвицького повіту; 

 

17 – 150 років від дня народження Г. А. Гапона (1870–10.04.1906), 

священика, політичного діяча, уродженця с. Білики Полтавської губернії; 

 

17 – 120 років від дня народження М. І. Супруненка (1900–11.09.1984),    

укр. вченого-історика, академіка, лауреата Державної премії УРСР (1969), 

уродженця м. Полтава; 

 

20 – 165 років від дня народження Г. П. Затиркевич-Карпинської        

(1855– 12.09.1921), укр. актриси, яка грала в трупах М. Старицького,                                      

М. Кропивницького, уродженки Полтавської губернії; 

 

20 – 100 років від дня народження М. П. Миценка (1920–08.11.2001), укр. 

письменника-фронтовика. Жив і працював у м. Полтава; 

 

21 – 140 років пам'яті І. І. Срезневського (16.06.1812– 1880),  укр. і рос. 

вченого-славіста, письменника, фольклориста,  діяльність якого пов'язана з 

Полтавщиною; 

 

21 – 115  років від дня народження Д. В. Нитченка-Чуба (1905–15.09.1999), 

письменника, поета, літературознавця укр. діаспори в Австралії, уродженця 

м. Зіньків. Ім' я його носить премія в Україні; 

 

21 – 100 років від дня народження М. П. Гребінки (1820 – 08.10.1880),       

укр. і рос. архітектора, академіка Петербурзької АМ (з 1852), уродженця                           

х. Убєжище, (тепер – Гребінківського р-ну); 
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21 – 60 років пам'яті Є. І. Кривенка (03.02.1912–1960), укр. поета, прозаїка, 

який 17 років прожив у Полтаві, присвятивши місту багато поезій. 

 

22– 220 років від дня народження А. П. Керн (1800–27.05.1879), жінки, яку 

кохав О. С. Пушкін, авторки спогадів про нього. Родовід А. П. Керн по 

батьківській лінії йде з м. Лубни Полтавської губернії, тут вона жила до 

заміжжя; 

 

22 – 70 років від дня народження В. М. Скакуна (1950), укр. композитора, 

диригента, народного артиста України, уродженця Сумщини. Живе і працює 

в  м. Полтава; 

 

25 – 120 років від дня народження О. В. Квасницького (1900–27.11.1989), 

укр. вченого-фізіолога, академіка АН УРСР (з 1951). 58 років жив і працював 

у м. Полтава; 

 

25 – 85 років від дня народження О. Г. Мусієнка (1935–2002),                       

укр. письменника, автора історико-документальних романів, уродженця        

с. Велика Павлівка Зіньківського р-ну; 

 

25 – 65 років від дня народження І. Я. Величка (1955), укр. живописця, 

члена НСХУ, уродженця м. Полтава; 

 

                                                                      БЕРЕЗЕНЬ 

 

1 – 135 років від дня народження Є. І. Долі (1885–15.11.1988),                     

укр. драматичної актриси, співачки, дружини Василя Верховинця, уродженки  

м. Полтава; 

 

1 – 105 років від дня народження Ю. В. Гагаринського (1915–22.01.1976), 

укр. хіміка, члена-кореспондента АН СРСР (з 1970), уродженця с. Петрівка 

Гадяцького повіту; 
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5 – 155 років пам'яті  О. В. Терещенка (1806–1865), укр. етнографа, 

дослідника минувшини Полтавщини, одного з перших біографів                     

І. П. Котляревського, уродженця м. Зіньків; 

 

5 – 55 років від дня народження Н. О. Шерстюк (1965), укр. літераторки, 

уродженки с. Плехове Оржицького р-ну; 

 

5 – 50 років пам'яті Б. К. Ковинєва (23.02.1903–1970), поета, уродженця        

с. Мар'янівка поблизу Полтави; 

 

6 – 40 років пам'яті Григора Тютюнника (05.12.1931–1980),                        

укр. письменника, лауреата Національної премії ім. Т. Г. Шевченка          

(1989, посмертно), уродженця с. Шилівка Зіньківського р-ну; 

 

7 – 55 років від дня народження І. С. Дідик (Снарської) (1965), укр. і 

білоруської письменниці, лауреатки регіональних премій, уродженки             

м. Полоцьк. З 1987 р. живе і працює в м. Полтава; 

 

8 – 125 років від дня народження Ніни Фьодорової (А. Ф. Рязановської) 

(1895–1983), письменниці, роман якої "Сім'я" одержав у США грошову 

нагороду за моральність, був перекладений на дванадцять мов світу, 

уродженки  м. Лохвиця; 

 

9 – 75 років від дня народження М. М. Олефіренка (1945), укр. прозаїка, 

уродженця с. Устивиця Великобагачанського р-ну; 

 

9 – 105 років від дня народження П. Д. Мисника (1915–30.12.1977),           

укр. письменника-фронтовика, уродженця с. Біївці Лубенського р-ну; 

 

11 – 220 років від дня народження та 160 років пам'яті В. І. Туманського 

(1800–1860), укр. поета, дитинство, останні 14 років життя  якого минули в 

родовому маєтку с. Опанасівка Гадяцького повіту; 

 

12 – 80 років від дня народження В. П. Козака (1940–2001), укр. гірничого 

інженера, академіка Укр. нафтогазової академії. Іменем його названа вулиця 

у м. Полтава; 
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13 – 100 років від дня народження В. П. Бакала (1920–28.06.1991),             

укр. графіка і маляра, заслуженого працівника культури УРСР (з 1977), 

уродженця с. Піщане Полтавської губернії; 

 

13 – 50 років пам'яті  М. П. Лазорського (Коркішка) (09.11.1884–1970), 

письменника укр. діаспори, уродженця м. Полтава; 

 

14 – 80 років від дня народження В. Я. Нездойминоги (1940),                      

укр. літераторки, лауреатки літературної премії ім. П. Мирного (2006), 

уродженки   м. Полтава; 

 

14 – 60 років пам'яті О. Я. Шульгина (30.07.1889–1960), першого міністра 

закордонних справ УНР, уродженця с. Сохвине Хорольського повіту; 

 

19 – 165 років від дня народження М. І. Максимовича (1855–1928),           

укр. вченого-гідротехніка, керівника водних і шосейних шляхів Російської 

імперії,  уродженця Полтавської губернії; 

 

20 – 135 років від дня народження І. С. Паливоди (1885–30.01.1985),         

укр. політичного діяча, керуючого Міністерством пошт і телеграфів УНР 

(1919), педагога, церковного диригента, уродженця с. Варварівка 

Пирятинського повіту; 

 

20 – 115 років від дня народження В. Ф. Панової (1905–03.03.1973),           

рос. письменниці, тричі лауреатки Державної премії СРСР (1947, 1948, 1950), 

життя і творчість якої пов’язані з краєм; 

 

20 – 90 років від дня народження Т. А. Лящука (1930–13.07.2015),              

укр. графіка і живописця, професора УАМ (з 1969), уродженця с. Оболонь 

Семенівського р-ну; 

 

22 – 125 років від дня народження І. Л. Ле (Мойсі) (1895–09.10.1978),         

укр. письменника, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1967), уродженця с. Мойсенці Полтавської губернії; 
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22 – 95 років від дня народження А. М. Дяченка (1925–10.11.2008),            

укр. літературознавця, літератора, педагога, лауреата літературних премій  

ім.  Л. Бразова,  В. Малика, уродженця с. Мачухи Полтавського р-ну; 

 

23 – 40 років від дня народження С. О. Осоки (1980), укр. поета, чл. НСПУ  

(з 2002), лауреата регіональних літературних премій, уродженця смт Велика 

Багачка; 

 

23 – 95 років від дня народження Т. І. Кислякової (1925–03.02.2001), 

народної артистки України (з 1977), уродженки м. Полтава; 

 

24 – 120 років від дня народження І. С. Козловського (1900–21.12.1993),   

укр. і рос. співака, народного артиста СРСР, народного артиста України, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1990), уродженця           

с. Мар'янівка Полтавської губернії; 

 

26 – 85 років від дня народження Т. І. Бужієвської (1935), укр. педіатра, 

професора, члена Нью-Йоркської академії наук, лауреатки Державної премії 

України в галузі науки і техніки (1998), уродженки м. Полтава; 

 

27 – 130 років пам'яті Є. І. Милорадович (12.01.1836–1890),                                   

укр. меценатки, благодійниці, однієї з фундаторок Товариства                        

ім.  Т. Г. Шевченка. Жила і похована у м. Полтава; 

 

29 – 75 років пам'яті О. Є. Чичибабіна (1871–15.08.1945), хіміка-органіка, 

академіка АН СРСР (з 1929), уродженця х. Куземин Зіньківського повіту; 

 

30 – 80 років від дня народження О. М. Дмитренка (1940–08.11.2009), укр. 

прозаїка, поета, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1987), 

уродженця смт Решетилівка; 

 

КВІТЕНЬ 

 

180 років з часу виходу у світ (1840) першої поетичної збірки               

Т. Г. Шевченка "Кобзар", активну роль у цій події відіграли уродженці 

краю   Є. Гребінка і П. Мартос; 
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2 – 180 років від дня народження В. О. Волкова (1840–05.05.1907),            

рос. художника-портретиста, який жив і похований у м. Полтава; 

 

2 – 130 років від дня народження О. П. Баранникова (1890–04.09.1952),   

укр. і рос. літературознавця, сходознавця-індолога, академіка АН СРСР (з 

1938), уродженця м. Золотоноша Полтавської губернії; 

 

2 – 130 років від дня народження Я. Г. Савченка (1890–1937), укр. поета, 

літературного критика, уродженця с. Жабки Лохвицького повіту. 

Розстріляний в роки репресій; 

 

4 – 150 років від дня народження та 90 років пам'яті В. І. Зеленцова 

(Священомученика Полтавського) (1870–07.02.1930), священика Свято-

Троїцької церкви, розстріляного в роки репресій; 

 

5 – 310 років тому (1710) Пилипа Орлика (1672–1742) обрано гетьманом 

України і прийнято "Конституції П. Орлика" – першу конституцію в Україні  

і в світі. Діяльність гетьмана пов'язана з краєм. Іменем його названа вулиця у  

м. Полтава. 

 

6 – 140 років від дня народження О. Я. Орлова (1880–28.01.1954), укр. і рос. 

астронома, академіка АН УРСР (з 1939), у 1926-34 рр. – директора 

Полтавської гравіметричної  обсерваторії; 

 

6 – 95 років від дня народження Г. Я. Сергієнка (1925–07.03.2015),            

укр. вченого-історика, дослідника укр. козацтва, уродженця с. Воронинці 

Оржицького р-ну; 

 

6 – 65 років від дня народження Л. П. Васильєвої (1955), укр. літераторки, 

яка живе і працює в м. Кременчук; 

 

7 – 70 років від дня народження Л. В. Томи (1950), укр. поета, прозаїка, 

драматурга, лауреата премії ім. О. Влизька (2019), уродженця с. Великі 

Сорочинці Миргородського р-ну; 
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10 – 80 років від дня народження С. В. Чорної (1940), укр. художниці, члена 

НСХУ, уродженки м. Полтава; 

 

12 – 260 років від дня народження Ж. Тома де Томона (1760–04.09.1813), 

архітектора-академіка, за проектом якого споруджено колону Слави у 

Полтаві (1805–1811 рр.); 

 

17 – 165 років від дня народження та 100 років пам'яті С. П. Венгерова 

(1855–14.09.1920), укр. бібліографа, історика літератури, критика, уродженця 

м. Лубни; 

 

18 – 90 років від дня народження І. М. Богаєнка (1930–28.07.2008), укр. 

вченого, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і 

техніки (2000), уродженця м. Миргород; 

 

20 – 95 років від дня народження І. В. Панича (1925–13.01.1990), укр. 

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

Семенівського р-ну; 

 

22 – 105 років від дня народження М. І. Гнойового (1915–12.11.1995), укр. 

графіка, ілюстратора, твори якого представлені в Національних музеях 

України, уродженця с. Кобелячок Полтавської губернії; 

 

23 –100 років від дня народження Григорія Тютюнника (1920–29.08.1961), 

укр. письменника, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1963, 

посмертно), уродженця с. Шилівка Зіньківського повіту; 

 

26 – 190 років від дня народження П. І. Капніста (1830–26.03.1898), 

письменника, поета, драматурга, історика літератури, онука В. В. Капніста, 

уродженця с. Обухівка Миргородського повіту; 

 

26 – 130 років від дня народження М. К. Зерова (1890–03.11.1937),             

укр. письменника-неокласика, вченого-енциклопедиста, уродженця                

м. Зіньків; 
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27 – 95 років від дня народження А. Д. Шевченка (1925–09.01.2002),          

укр. поета-фронтовика, лауреата премії ім. В. Марченка, уродженця               

с. Почапці, (тепер – Миргородського р-ну); 

 

                                                     ТРАВЕНЬ 

 

1 – 75 років від дня народження В. В. Гришка (1945), укр. економіста, 

державного діяча, уродженця с. Новоселівка Зіньківського р-ну; 

 

2 – 100 років від дня народження В. М. Ніколаєнка (1920–17.01.1944), 

льотчика, Героя Радянського Союзу (1944, посмертно), уродженця                 

с. Терешки Полтавського р-ну; 

 

3 – 120 років від дня народження М. Ф. Яковченка (1900–11.09.1974),       

укр. актора, народного артиста УРСР (з 1970), уродженця м. Прилуки 

Полтавської губернії; 

 

6 –100 років від дня народження В. Й. Онуфрієнка (1920–24.12.1992),  поета 

і публіциста укр. діаспори, уродженця с. Кишеньки Кобеляцького повіту; 

 

6 – 90 років від дня народження Ю. Коломийця (1930–02.01.2017), поета 

укр. діаспори, лауреата премії ім. Антоничів, уродженця х. Коломийці 

Кобеляцького повіту;  

 

8 – 85 років від дня народження Б. Л. Корогода (1935–04.12.2017),             

укр. історика, уродженця с. Веселий Поділ Семенівського р-ну; 

 

9 – 130 років від дня народження М. І. Матяша (1890–липень 1949),          

укр. письменника, уродженця Лохвицького повіту; 

 

9 – 130 років від дня народження К. І. Осьмака (1890–16.05.1960),            

укр. політичного діяча, члена Центральної Ради (1917-1918), Президента 

УГВР (1944), уродженця смт Шишаки. Іменем його названа вулиця у            

м. Полтава;  
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9 – 75-і роковини Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, на 

фронтах якої воювали, здійснювали героїчні подвиги сотні тисяч молодих 

полтавців; 

 

12 – 95 років від дня народження П. Д. Омеляненка (1925–24.06.1984),    

укр. прозаїка, уродженця с. Гавронці, (тепер – Диканського р-ну); 

 

13 – 85 років від дня народження Л. С. Кондратського (1935),                     

укр. архітектора, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка 

(1987), Державної премії СРСР (1989), уродженця м. Кременчук; 

 

16 – 130 років від дня народження М. М. Середи (1890–16.02.1948), укр. і 

рос. співака, народного артиста РРФСР (з 1947), уродженця с. Старі Санжари 

Полтавської губернії; 

 

17 – 95 років від дня народження Ф. А. Дронова (1925–04.07.1994),            

укр. економіста, уродженця м. Кременчук; 

 

17 – 45 років від дня народження О. В. Семенюченка (1975), укр. поета, 

уродженця с. Оріхівка Лубенського р-ну; 

 

22 – 85 років від дня народження В. П. Карпенка (1935), укр. письменника, 

лауреата Всеукраїнської премії ім. В. Г. Короленка (2003), уродженця                          

м. Ромен (історична Полтавщина); 

 

25 – 65 років від дня народження Л. П. Пономаренко (1955), укр. прозаїка, 

лауреатки багатьох літературних премій, члена НСПУ (з 1987), уродженки 

Чернігівщини. З 1987 р. жила і працювала на Полтавщині; 

 

27 – 90 років від дня народження М. Г. Пошивайла (1930), майстра 

художньої кераміки, лауреата премії ім. Нечуя-Левицького (1995), уродженця 

с. Опішня Зіньківського р-ну; 
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30 –100 років від дня народження Б. М. Піаніди (1920–08.03.1993),             

укр. живописця, кандидата мистецтвознавства, уродженця с. Дячкове 

Полтавської губернії. Твори мистця зберігаються у Національних музеях 

України; 

 

31 – 155 років від дня народження М. М. Старицької (1865–20.12.1930), 

заслуженої артистки України (з 1926), режисера, професора, уродженки         

с. Лебехівка Полтавської губернії; 

 

31 – 140 років від дня народження О. І. Смирнової-Замкової (1880–

22.09.1962), укр. вченого, академіка АН УРСР (з 1951), уродженки                

м. Переяслав Полтавської губернії; 

 

ЧЕРВЕНЬ 

 

2 – 120 років від дня народження С. С. Волкенштейна (1900–19.05.1977), 

генерал-майора, Героя Радянського Союзу (1945), уродженця с. Харенки 

Шишацького р-ну; 

 

3 – 170 років від дня народження М. Г. Кучерова (1850–26.06.1911),          

укр. хіміка, професора, уродженця Полтавської губернії; 

 

5 – 125 років від дня народження М. О. Ялового (1895–03.11.1937),            

укр. письменника, журналіста, громадського діяча, уродженця  

с. Дар-Надежда Полтавської губернії.  Розстріляний  в роки репресій; 

 

5 – 95 років від дня народження В. І. Шеремета (1925–06.08.2001),            

укр. різьбяра, скульптора-аматора, уродженця смт Семенівка; 

 

6 – 145 років від дня народження С. М. Шемета (1875–05.05.1957),             

укр. політичного діяча, публіциста, уродженця Лубенського повіту; 

 

6 – 135 років від дня народження М. В. Микиші (1885–20.11.1971),            

укр. співака, народного артиста УРСР (з 1971), уродженця м. Миргород; 
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7 – 90 років пам'яті П. І. Холодного (18.12.1876–1930), укр. вченого-хіміка, 

художника, уродженця м. Переяслав Полтавської губернії; 

 

9 – 80 років від дня народження В. Л. Мозока (1940–28.12.2008), укр. 

живописця, заслуженого художника України (з 1994), уродженця м. Полтава; 

 

11 – 95 років від дня народження П. І. Баранського (1925), укр. фізика, 

професора, лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1987), 

уродженця с. Устивиця Великобагачанського р-ну; 

 

16 – 90 років від дня народження І. М. Віцька (1930–2011), укр. майстра 

декоративного мистецтва, заслуженого художника УРСР (з 1982), уродженця                           

с. Крутий Берег Полтавського р-ну; 

 

17 – 45 років від дня народження О. В. Ханка (1975), укр. мистецтвознавця, 

видавця, автора керамологічних і мистецьких книг, публікацій в періодиці, 

уродженця м. Полтава; 

 

18 – 115 років від дня народження Д. Г. Гринька (1905), укр. письменника-

фронтовика, уродженця х. Чернещина, (тепер – Диканського р-ну); 

 

18 – 85 років від дня народження І. Я. Нечитайла (1935), укр. поета, 

прозаїка, лауреата регіональних літературно-мистецьких премій, уродженця 

с. Огирівка Великобагачанського р-ну. 

 

19 – 50 років від дня народження Т. В. Садохіної (1970), укр. співачки, 

композитора, заслуженої артистки України, уродженки с. Кустолові Кущі 

Кобеляцького р-ну; 

 

20 – 55 років від дня народження О. О. Білаш (1965), укр. журналістки, 

дочки композитора О. І. Білаша, творча і благодійницька діяльність якої 

пов’язана з краєм; 
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22 – 90 років від дня народження А. С. Білик-Пошивайло (1930–2009), 

заслуженого майстра народної творчості (з 1988), уродженки с. Опішне 

Зіньківського повіту; 

 

25 – 85 років від дня народження А. О. Максименка (1935), укр. архітектора, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1977), уродженця          

смт Глобине ; 

 

27 – 80 років від дня народження В. Т. Семенова (1940–20.07.2018), 

заслуженого архітектора УРСР (з 1990), лауреата Державної премії в галузі 

архітектури (1999), уродженця м. Полтава; 

 

                                                        ЛИПЕНЬ 

 

1 – 140 років від дня народження  А. І. Жука (1880–03.09.1968),                  

укр. публіциста, кооператора, уродженця с. Вовчик Лубенського повіту; 

 

1 – 120 років від дня народження В. Й. Антощенка-Олєнєва                    

(1900-11.06.1984), укр. художника-графіка, в'язня сталінських таборів, 

уродженця с. Велика Павлівка Зіньківського повіту; 

 

1 – 95 років від дня народження К. С. Лучко (1925–26.03.2005), кіноактриси, 

лауреатки Державної премії СРСР (з 1951), народної артистки СРСР (з 1985), 

уродженки смт Чутове; 

 

1 – 70 років від дня народження І. М. Басараба (1950), укр. літератора, 

уродженця с. Сари Гадяцького р-ну; 

 

2 – 125 років пам'яті М. П. Драгоманова (1841–1895), укр. публіциста, 

історика, фольклориста, уродженця м. Гадяч. Іменем його названа вулиця у 

м. Полтава; 

 

6 – 135 років від дня народження та 70 років пам'яті О. Я. Таїрова         

(1885–25.09.1950), рос. режисера, народного артиста РРФСР (з 1935), 

уродженця  м. Ромен Полтавської губернії; 
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6 – 100 років пам'яті  Є. В. Мєшковського (13.02.1882–06.07.1920),      

генерал-хорунжого армії УНР, уродженця Полтавщини; 

 

6 – 30 років від дня народження Романа Повзика (1990), укр. літератора, 

фіналіста конкурсу "Молода республіка поетів", всеукраїнського конкурсу 

молодих репортажистів "Самовидець", уродженця м. Полтава; 

 

9 – 105 років від дня народження М. Й. Сиротюка (1915–29.10.1984),        

укр. літературознавця, прозаїка, творчість, наукова діяльність якого пов'язана 

з краєм; 

 

10 – 75 років від дня народження Т. Д. Задорожної (1945), укр. літераторки. 

Живе і працює у м. Полтава; 

 

11 –100 років від дня народження І. К. Тарапати (1920), укр. актора, 

народного артиста УРСР (з 1978), уродженця с. Перевіз Полтавської губернії; 

 

12 – 85 років від дня народження В. П. Гетьмана (1935–22.04.1998),           

укр. фінансиста, Героя України (2005), уродженця с. Снітин Лубенського     

р-ну; 

 

14 – 160 років від дня народження В. Л. Величка (1860–13.01.1894), поета, 

видавця, нащадка літописця Самійла Величка, уродженця Полтавської 

губернії; 

 

14 – 25 років пам'яті О. Т. Гончара (03.04.1918–1995), укр. письменника, 

двічі лауреата Державної премії СРСР , Державної премії УРСР  

ім. Т. Г. Шевченка (з 1962), Героя України (з 2005), уродженця с. Суха 

Кобеляцького повіту. Ім'я письменника носить Полтавська обласна 

бібліотека для юнацтва (з 1997), вулиця у м. Полтава (з 2016); 

 

15 – 150 років від дня народження О. З. Лазарєва (1870–30.11.1951), 

видатного педіатра, заслуженого діяча науки УРСР, уродженця м. Миргород; 
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15 – 120 років від дня народження В. А. Грінченка (1900–19.04.1948),        

укр. археолога, уродженця с. Цокурівка Полтавської губернії; 

 

15 – 35 років від дня народження Д. М. Риженко (1985), укр. поетеси, члена 

НСПУ (з 2005), лауреатки всеукраїнських та регіональних літературних 

конкурсів, уродженки м. Кременчук; 

 

17 – 140 років від дня народження В. Н. Тютюнника (1880–19.12.1919),    

укр. військовика, генерал-хорунжого армії УНР, уродженця с. Єньки 

Хорольського повіту; 

 

21 – 165 років від дня народження О. О. Несвіцького (1855–16.04.1942), 

лікаря-подвижника, організатора безкоштовної Полтавської міської 

амбулаторії, уродженця м. Кременчук;  

 

25 – 120 років від дня народження З. М. Аксентьєвої (1900–08.04.1969), 

астронома, члена-кореспондента АН УРСР (з 1951), яка 30 років працювала у 

Полтавській гравіметричній обсерваторії; 

 

26 – 175 років пам'яті Я. П. де Бальмена (10.08.1813–1845), художника-

аматора, друга Т. Г. Шевченка, уродженця с. Линовиця Полтавської губернії; 

 

27 – 210 років від дня народження В. С. Завойка (1810–27.02.1898), 

військового діяча, адмірала, губернатора Камчатки, уродженця с. Прохорівка 

Полтавської губернії; 

 

28 – 210 років від дня народження та 150 років пам'яті А. М. Мокрицького 

(1810–08.03.1870), укр. і рос. художника, академіка, уродженця м. Пирятин; 

 

28 – 100 років від дня народження В. Є. Павлюченка (1920–10.11.2008),   

укр. графіка, живописця, уродженця м. Полтава; 

 

29 – 115 років від дня народження П. Н. Мусієнка (1905–15.01.1980),          

укр. кераміста, кандидата мистецтвознавства (з 1966), уродженця м. Ромен 

Полтавської губернії; 
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30 – 90 років від дня народження Р. О. Левіна (1930). укр. поета, прозаїка, 

уродженця м. Лубни. 

 

СЕРПЕНЬ 

 

1 – 120 років від дня народження О. І. Копиленка (1900–01.12.1958),        

укр. письменника, публіциста, педагога, уродженця м. Костянтиноград 

Полтавської губернії; 

 

1 – 85 років від дня народження Б. М. Левицького (1935), укр. літератора, 

уродженця с. Хитці Гадяцького р-ну; 

 

2 – 80 років від дня народження Р. А. Смирнової (1940), літературознавця, 

прозаїка. Живе і працює в м. Полтава; 

 

3 – 115 років від дня народження І. М. Францевича (1905–14.02.1985),      

укр. вченого-матеріалознавця, академіка АН УРСР (з 1961), уродженця         

м. Полтава; 

 

3 – 95 років від дня народження В. М. Верменича (1925–11.12.1986),        

укр. композитора, заслуженого діяча мистецтв УРСР (з 1976), уродженця       

с. Бориси, (тепер – Глобинського р-ну); 

 

3 – 95 років від дня народження В. О. Омеляненка (1925), укр. майстра 

кераміки, лауреата Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1999), 

уродженця с. Опішня Зіньківського повіту; 

 

4 – 140 років від дня народження Т. М. Романченка (1880–11.06.1930),     

укр. поета, фольклориста, музиканта, уродженця м. Полтава; 

 

4 – 75 років від дня народження М. І. Жорнового (1945), укр. музиканта, 

диригента, педагога, заслуженого працівника культури УРСР (з 1976),  

лауреата регіональних премій. 50 років живе і працює у м. Полтава; 
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8 – 145 років від дня народження О. М. Коваленка (1875–17.10.1963),       

укр. громадсько-політичного діяча, дипломата, педагога, уродженця м. Ромен 

Полтавської губернії; 

 

9 – 130 років від дня народження М. Є. Івченка (1890–16.10.1939),             

укр. письменника, драматурга, уродженця с. Никонівка Полтавської губернії; 

 

9 – 90 років від дня народження В. Г. Данилейка (1930),                               

укр. мистецтвознавця, етнографа, культуролога, лауреата обласної премії     

ім. І. П. Котляревського (2010), уродженця с. Демина Балка Хорольського     

р-ну; 

 

10 – 65 років від дня народження Л. М. Ковган (1955), укр. вченого, доктора 

технічних наук, уродженки м. Миргород; 

 

11 – 110 років від дня народження та 45 років пам'яті Ю. В. Андрущенка 

(1910–21.01.1975), укр. поета і журналіста, уродженця с. Великоселецьке, 

(тепер – Оржицького р-ну); 

 

12 – 95 років пам'яті В. І. Самійленка (03.02.1864–1925), укр. поета, 

прозаїка, драматурга, уродженця с. Великі Сорочинці Миргородського 

повіту; 

 

14 – 70 років від дня народження В. М. Козюри (1950), укр. історика, 

лауреата регіональних премій, уродженця смт Решетилівка; 

 

15 –70 років від дня народження В. С. Капелюхи (1950), укр. поета, 

уродженця Дніпропетровщини. Живе і працює в краї. 

 

20 – 85 років від дня народження С. С. Антонця (1935), укр. видатного 

аграрія, Героя Соціалістичної Праці (з 1991), Героя України (з 1999), 

уродженця х. Антонці Решетилівського р-ну; 

 



24 

 

23 – 135 років від дня народження П. І. Лебедєва (1885–03.05.1948),           

укр. геолога, петрографа, члена-кореспондента АН СРСР (з 1939), уродженця                

м. Пирятин; 

 

23 – 120 років від дня народження Л. І. Дяченка (1900–22.12.1937), укр. 

поета і публіциста, уродженця с. Грунь Полтавської губернії. Розстріляний в 

роки репресій; 

 

23 – 55 років від дня народження О. П. Громового (1965), укр. майстра 

керамічного живопису та іграшки, лауреата обласної премії ім. П. Мирного 

(2003), уродженця с. Попівка Зіньківського р-ну; 

 

27 – 95 років від дня народження Ф. К. Рогового (1925–04.05.1992),           

укр. письменника, лауреата Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка 

(з 1992), уродженця с. Пугачівка, (тепер – Глобинського р-ну); 

 

29 – 120 років від дня народження С. Ф. Домазара (Давиденка) (1900–

18.07.1987),  письменника і публіциста укр. діаспори, уродженця м. Пирятин; 

 

29 – 100 років від дня народження О. Ф. Васька (1920–23.08.2004), льотчика-

винищувача, учасника двох воєн, Героя Радянського Союзу (1946), 

уродженця с. Васьки (тепер – Полтавського р-ну); 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

– 100 років з часу заснування дитячої трудової колонії  А. С. Макаренка 

(1920) в с. Ковалівка Полтавського р-ну; 

 

1 – 80 років від дня народження О. Ф. Головка (1940), укр. поета, члена 

НСПУ (з 1974), уродженця Вінниччини. Живе і працює в краї. 

 

2 – 175 років від дня народження І. Я. Рудченка (1845–01.10.1905),            

укр. фольклориста, критика, письменника, старшого брата Панаса Мирного, 

уродженця м. Миргород; 
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5 – 60 років від дня народження В. М. Ждана (1960), заслуженого лікаря 

України, ректора Української медичної стоматологічної академії, уродженця  

м. Миргород; 

 

6 – 115 років від дня народження  Ф. І. Глушка (1905–13.11.1973),             

укр. кобзаря, композитора, упорядника збірок народних дум і пісень, 

уродженця смт Шишаки; 

 

7 – 105 років від дня народження С. М. Солодовника (1915–05.10.1991),   

укр. живописця і графіка, професора (з 1974), уродженця м. Кобеляки; 

 

9 – 140 років від дня народження В. О. Пархоменка (1880–1942),                

укр. вченого-історика, професора, дослідника церковного життя в краї, 

уродженця Роменського повіту Полтавської губернії; 

 

10 – 25 років від дня народження С. Сторожівської (Гужви) (1995), укр. 

письменниці,  лауреатки Міжнародної українсько-німецької літературної 

премії ім. О. Гончара (2013), премії ім. В. Малика (2014), премії видавництва 

"Смолоскип" (2016), уродженки с. Сторожове Чутівського р-ну; 

 

15  – 95 років від дня народження А. К. Андрієнка (1925–08.03.2003), 

військовика, повного кавалера ордена Слави (1944, 1945 (січень, травень)), 

уродженця с. Гельмязів Полтавської губернії; 

 

17 – 65 років від дня народження В. К. Шестакова (1955), укр. літератора, 

поета, прозаїка, гумориста. З 1979 р. живе і працює в м. Кременчук; 

 

18 – 145 років пам'яті О. С. Афанасьєва-Чужбинського (11.03.1816–1875), 

укр. і рос. поета і етнографа, уродженця с. Їсківці Лубенського повіту; 

 

19 – 315 років від дня народження Я. А. Горленка (1705–10.12.1754),         

укр. освітнього, церковного діяча, письменника, уродженця м. Прилуки 

Полтавської губернії; 
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19 – 145 років від дня народження Ф. Д. Кушнерика (1875–23.07.1941),     

укр. кобзаря, уродженця смт Велика Багачка; 

 

19 – 110 років від дня народження В. Т. Юрченко (1910–22.09.2001),         

укр. громадської діячки, письменниці укр. діаспори в США, уродженки                      

м. Кременчук; 

 

19 – 80 років від дня народження М. М. Кулика (1940), укр. вченого-

енергетика, академіка НАН України (з 2000), лауреата Державної премії 

України в галузі науки і техніки (1999), академічних премій, уродженця      

м. Зіньків; 

 

20 – 125 років від дня народження Д. К. Зерова (1895–20.12.1971),              

укр. ботаніка, академіка АН УРСР (з 1948), двічі лауреата Державної премії 

УРСР в галузі науки і техніки (1969, 1983), уродженця м. Зіньків; 

 

21 – 140 років від дня народження В. О. Пархоменка (1880–1942),              

укр. вченого-історика, педагога, уродженця с. Сміле Полтавської губернії;   

 

22 – 185 років від дня народження О. О. Потебні (1835–11.12.1891),           

укр. мовознавця, основоположника психологічного напряму в мовознавстві, 

доктора філології, члена-кореспондента Петербурзької АН (з 1875), 

уродженця с. Гаврилівка Полтавської губернії; 

 

23 – 70 років тому відкрито Державний музей історії Полтавської битви 

(1950), тепер – Державний історико-культурний заповідник "Поле 

Полтавської битви"; 

 

25 – 140 років від дня народження В. О. Щепотьєва (1880–1937),               

укр. вченого-літературознавця, фольклориста, педагога, уродженця               

м. Полтава. Розстріляний в роки репресій. Іменем його названа вулиця у  

м. Полтава; 
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27 – 65 років від дня народження В. М. Плювако (1955), укр. поета, 

гумориста, члена НСПУ (з 1996 р.), уродженця с. Куликівка Полтавського     

р-ну; 

 

28 – 70 років від дня народження Н. І. Ляпаненко (1950), заслуженої 

журналістки України, ініціаторки, першого редактора молодіжної 

радіостанції "Бригантина" на обласному радіо, лауреатки двох регіональних 

премій. З 70-х рр. живе в м. Полтава. 

 

30 – 130 років від дня народження М. І. Семикіна (1890–17.07.1975),         

укр. художника-архітектора, дослідника укр. архітектури, зокрема 

полтавського регіону, уродженця м. Полтава. 

 

                                                           ЖОВТЕНЬ 

 

2 – 120 років від дня народження А. С. Бережного (1910–5.12.1996),           

укр. хіміка, академіка НАН України (з 1979), уродженця с. Остап'є, (тепер – 

Великобагачанського р-ну); 

 

3 – 120 років від дня народження М. О. Донця (1900–29.01.1981), укр. 

актора, режисера, заслуженого артиста УРСР (з 1940), уродженця м. Полтава; 

 

4 – 130 років від дня народження Д. В. Андрущенка (1885–18.07.1965),     

укр. кобзаря, диригента, педагога, уродженця с. Решетилівка, (тепер – місто 

Полтавської обл.); 

 

4 – 90 років пам'яті Олени Пчілки (17.07.1849–1930), укр. прозаїка, поетеси, 

драматурга, етнографа, уродженки м. Гадяч. Іменем її названа вулиця у  

м. Полтава; 

 

5 – 90 років від дня народження П. Р. Поповича (1930–29.09.2009), 

льотчика-космонавта СРСР, двічі Героя Радянського Союзу (1962, 1974), 

почесного громадянина   м. Полтава; 
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9 – 315 років від дня народження Давида Гурамішвілі (1705–01.08.1792), 

грузинського поета, який жив і працював на Миргородщині; 

 

9 – 50 років від дня народження А. О. Филонич (1970), укр. поетеси, 

уродженки с. Остапівка Миргородського р-ну; 

 

14 – 70 років від дня народження В. Ф. Баранова (1950–30.07.2014),          

укр. письменника, лауреата літературних премій, уродженця с. Кривуші 

Кременчуцького р-ну; 

 

15 – 110 років від дня народження М. О. Ємця (1910–30.10.1984),              

укр. офіцера, в'язня табору смерті Заксенхаузен, учасника втечі в'язнів-

смертників з острова Узедом, уродженця м. Гадяч; 

 

17 – 90 років від дня народження Л. С. Товстухи (1930–07.03.2010),           

укр. художника декоративно-прикладного мистецтва, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (з 1986). З 1951 р. жив і працював у                

смт Решетилівка; 

 

17 – 70 років від дня народження В. С. Бражник (1950), актриси, народної 

артистки  Росії (з 2003), двічі лауреатки премії ім. І. Буніна, уродженки            

с. Крива Руда Семенівського р-ну; 

 

19 – 90 років від дня народження Д. Г. Янка (1930–11.12.2015),                   

укр. мистецтвознавця, культуролога, художнього критика, одного із 

фундаторів Українського фонду культури, уродженця с. Зачепилівка 

Новосанжарського р-ну; 

 

19 – 140 років від дня народження О. Т. Назаріїва (1880–1918),                  

укр. бібліографа, критика, уродженця м. Лубни; 

 

20 – 100 років від дня народження та 75 років пам'яті І. В. Білоуська       

(1920– 28.04.1945), офіцера-танкіста, Героя Радянського Союзу                

(1945, посмертно), уродженця   с. Соломахівка Полтавського р-ну; 
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22 – 150 років від дня народження І. О. Буніна (1870–08.11.1953),               

рос. письменника, лауреата Нобелівської премії (з 1933), життя і діяльність 

якого пов'язані з краєм; 

 

22 – 140 років від дня народження В. П. Протопопова (1880–29.11.1957), 

укр. вченого-психіатра, академіка АН УРСР (з 1945), уродженця с. Юрки 

Козельщинського р-ну; 

 

22 – 60 років від дня народження В. Ф. Пазинича (1960), укр. поета, 

уродженця с. Мартинівка Гадяцького р-ну; 

 

26 – 140 років від дня народження С. П. Кулжинського (1880–27.09.1947), 

укр. вченого-аграрія, уродженця м. Полтава; 

 

26 – 120 років від дня народження Г. В. Головка (1900–31.10.1982),           

укр. архітектора, академіка, лауреата Державної премії УРСР (з 1971), 

уродженця с. Дібрівка Миргородського повіту; 

 

27 – 95 років від дня народження Ю. М. Кругляка (1925–29.09.1998),         

укр. поета, лауреата премії ім.. С. Олійника (1988), уродженця х. Варуни, 

(тепер – Козельщинського р-ну); 

 

29 – 140 років від дня народження А. Ф. Йоффе (1880–14.10.1960),             

укр. вченого-фізика, академіка, двічі лауреата Державної премії СРСР (1942, 

1961), уродженця Полтавської губернії; 

 

30 –  100 років від дня народження В. Л. Кондратьєва (1920–23.09.1993), 

рос. письменника фронтового покоління, лауреата  літературних премій, 

уродженця м. Полтава; 

 

31 – 135 років від дня народження С. С. Жука (1885–0111.04.1969), 

письменника і скульптора укр. діаспори, уродженця х. Швайчина Балка 

Кобеляцького повіту; 
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31 – 95 років від дня народження Діми (Діамари Камілевської) (1925), 

письменниці укр. діаспори, уродженки м. Ромен Полтавської губернії; 

 

                                                        

ЛИСТОПАД 

 

1 – 125 років від дня народження В. С. Яременка (1895–06.03.1976), 

народного артиста УРСР (з 1954), уродженця Роменського повіту 

Полтавської губернії; 

 

1 – 85 років від дня народження В. С. Мирного (1935), укр. поета, прозаїка, 

публіциста, лауреата регіональних премій, уродженця с. Супротивна Балка 

Новосанжарського р-ну; 

 

2 – 80 років від дня народження А. О. Бугайця (1940–21.12.2011),               

укр. вченого-промисловця, Героя України (з 2002), двічі лауреата Державної 

премії України в галузі науки і техніки (1991, 2005), уродженця с. Битакове 

озеро Глобинського р-ну; 

 

4 – 145 років від дня народження та 90 років пам'яті М. І. Васильєва        

(1875–04.09.1930), укр. вченого-агрохіміка, професора (з 1914), уродженця               

м. Полтава; 

 

6 – 95 років від дня народження М. Є. Петренка (1925), укр. письменника і 

поета, лауреата багатьох літературних премій, юного в’язня нацистського 

концтабору "Штокбах", уродженця   м. Лохвиця; 

 

6 – 95 років від дня народження Макаренка Д. Є. (1925–31.12.2008),         

укр. вченого-палеонтолога, лауреата Державної премії України в галузі науки 

і техніки (1989), уродженця с. Москалівка Роменського повіту Полтавської 

губернії; 

 

7 – 95 років від дня народження Д. П. Бровара (1925–2009), укр. журналіста, 

письменника, публіциста, лауреата всеукраїнської премії "Золоте перо" 

(1985), уродженця с. Олексіївка, (тепер – Гребінківського р-ну); 
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7 – 65 років від дня народження Р. В. Плотникової (1955), укр. поетеси, 

прозаїка, лауреатки регіональних літературних премій, Міжнародної 

літературної премії  ім. І. Кошелівця (2013), уродженки м. Лубни. 

 

8 – 135 років від дня народження Н. Ф. Городовенка (1885–21.08.1964),    

укр. хормейстера світового рівня, засновника капели "Думка", уродженця                  

с. Венеславівка Гадяцького повіту; 

 

8 – 110 років від дня народження М. С. Білецького (1910–17.03.1998),       

укр. письменника-гумориста, уродженця м. Кобеляки; 

 

9 – 130 років від дня народження Г. І. Кулика (1890–24.08.1950), Маршала 

Радянського Союзу (1940), Героя Радянського Союзу (1940), уродженця            

х. Дудникове Полтавського повіту; 

 

11 – 135 років від дня народження В. Н. Андрієвського (1885–15.09.1967), 

укр. громадсько-політичного діяча, публіциста, педагога, уродженця                 

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

 

12 – 215 років від дня народження Д. М. Старицького (1805–після 1871), 

укр. театрального діяча, режисера-аматора, драматурга, уродженця                 

с. Сторожове, (тепер – Полтавської області); 

 

12 – 110 років від дня народження Г. С. Писаренка (1910–09.01.2001),         

укр. вченого-механіка, академіка НАНУ (з 2003), уродженця х. Скрильники 

Кобеляцького повіту; 

 

14 – 135 років від дня народження Соні Делоне (1885–05.12.1979), 

всесвітньої слави художниці, дизайнера, кавалера найвищої нагороди 

Франції – ордена Почесного Легіону (1975), уродженки м. Градизьк; 

 

15 – 125 років від дня народження та 65 років пам’яті Галини Орлівни 

(1895–21.03.1955), укр. письменниці, акторки, уродженки с. Калайдинці 

Лубенського повіту; 
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17 – 115 років від дня народження М. А. Жовтобрюха (1905–16.12.1995), 

укр. вченого-мовознавця, лауреата премії ім. І. Франка (1985), уродженця      

с. Ручки Гадяцького повіту; 

 

21 – 190 років від дня народження Андрія Маркевича (1830–24.03.1907), 

укр. громадського діяча, етнографа, сенатора, уродженця Полтавської 

губернії; 

 

21 – 75 років від дня народження Л. Є. Бобирьової (1945), вченого-медика, 

лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (2002). 40 років 

живе і працює в м. Полтава; 

 

23 – 120 років від дня народження П. І. Власенко (1900–06.10.1960),         

укр. майстра народного мистецтва УРСР (з 1936), уродженки с. Скопці 

Полтавської губернії; 

 

23 – 145 років від дня народження А. В. Луначарського (1875–26.12.1933), 

державного діяча, наркома освіти (1917–1929), уродженця м. Полтава. 

Іменем його названа вулиця у м. Полтава; 

 

24 – 215 років від дня народження О. П. Стороженка (1805–19.11.1874),   

укр. письменника, корені роду якого в Полтавській губернії; 

 

24 – 135 років від дня народження В. Г. Дроботька (1885–10.09.1966),       

укр. вченого-мікробіолога, академіка АН УРСР (з 1948), уродженця с. Дігтярі 

Полтавської губернії; 

 

24 – 120 років від дня народження В. П. Герасименка (1900–13.02.1961), 

укр. воєначальника, наркома оборони УРСР, уродженця с. Велика Бурімка 

Полтавської губернії; 

 

29 – 200 років від дня народження М. Номиса (1820–08.01.1901),                

укр. етнографа, фольклориста, письменника і педагога, уродженця м. Лубни. 
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ГРУДЕНЬ 

 

155 років від дня народження О. І. Ширшова (1865–?), архітектора, за 

проектами якого були зведені будинки в м. Полтава; 

 

1 – 55 років від дня народження Т. Ф. Ваценко (1965), укр. художниці, 

майстра народної творчості, письменниці, лауреатки премії                             

ім. В. Г. Короленка (2012), уродженки м. Полтава; 

 

1 – 125 років від дня народження Миколи Бутовича (1895–21.12.1961),     

укр. живописця, графіка, уродженця с. Петрівка Гадяцького повіту. З 1922 р. 

– на еміграції; 

 

6 – 100 років від дня народження Я. М. Данилова (1920–28.11.1998),          

укр. філолога, музеєзнавця, який 30 років очолював Канівський державний 

музей-заповідник "Могила Т. Г. Шевченка", уродженця с. Біляки, (тепер – 

Семенівського р-ну); 

 

7 – 120 років від дня народження К. В. Білокур (1900–10.06.1961),             

укр. народної  художниці, уродженки с. Богданівка Полтавської губернії; 

 

8 – 85 років від дня народження К. А. Ющенка (1935), укр. фізика, академіка 

НАН України (з 2003), лауреата Державної премії СРСР (1985), уродженця                                     

м. Кременчук; 

 

9 – 95 років від дня народження Л. Х. Ільченка (1925–04.03.1993), укр. 

скульптора-аматора, заслуженого майстра народної творчості України           

(з 1993), почесного громадянина смт Диканька (з 1973), уродженця                 

с. Матвіївка, (тепер – Котелевського р-ну); 

 

12 – 115 років від дня народження А. Д. Скаби (1905–1986), укр. історика, 

професора, державного і партійного діяча, уродженця с. Хорішки, (тепер – 

Козельщинського р-ну); 
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14 – 180 років від дня народження М. П. Старицького (1840–27.04.1904), 

укр. письменника, поета, драматурга, уродженця с. Кліщинці Золотоніського 

повіту Полтавської губернії; 

 

15 – 85 років від дня народження А. В. Гальченка (1935–03.12.2011),        

укр. поета, уродженця Луганщини. Жив і працював у м. Полтава; 

 

16 – 100 років від дня народження М. І. Конона-Рижого (1920),                  

укр. літератора-фронтовика, уродженця с. Огуївка, (тепер – Машівського      

р-ну); 

 

19 – 100 років пам’яті Д. В. Марковича (26.10.1848–1920), укр. письменника 

і громадського діяча, прокурора, сенатора періоду УНР, уродженця                           

м. Полтава; 

 

19 – 100 років від дня народження М. Д. Руденка (1920–01.04.2004), укр. 

письменника, дисидента, лауреата Національної премії ім. Т. Г. Шевченка 

(1993). Іменем його названа вулиця у м. Полтава; 

 

20 – 80 років від дня народження В. Т. Нора (1940), укр. правознавця, 

академіка (з 2009), лауреата премії ім. Я. Мудрого, уродженця с. Мусіївка 

Хорольського р-ну; 

 

22 – 100 років від дня народження М. І. Кравченка (1920), укр. вченого в 

галузі радіолокації, д-ра технічних наук, професора, уродженця м. Хорол; 

 

25 – 175 років з часу написання "Заповіту" (1845), вірша Т. Г. Шевченка,  

який був створений у м. Переяслав Полтавської губернії; 

 

25 – 135 років від дня народження О. Н. Гармаша (1885–14.08.1945),         

укр. живописця, уродженця с. Бербениці, (тепер – Полтавської області); 

 

26 – 70 років від дня народження В. М. Єсипка (1950), народного артиста 

України (з 2006), уродженця м. Полтава; 
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28 – 105 років від дня народження В. Г. Непийпива (1915–2007),                         

укр. живописця-пейзажиста, народного художника УРСР (з 1982), уродженця  

с. Кам’янка, що біля Диканьки; 

 

28 – 90 років від дня народження В. Г. Пінчука (1930), укр. онколога, члена-

кореспондента АН УРСР (з 1973), уродженця м. Полтава; 

 

30 – 100 років від дня народження Є. З. Трегуба (1920–02.08.1984),             

укр. живописця, народного художника УРСР (з 1983), уродженця м. Полтава; 

 

30 – 85 років від дня народження Д. С. Чередниченка (1935),                      

укр. письменника, перекладача, автора багатьох досліджень про полтавців. 

  

У 2020 році виповнюється: 

 

395 років від дня народження Марусі Чурай (1625–1653), легендарної 

піснярки, народної співачки, яка за переказами, народилася і жила в               

м. Полтава; 

 

380 років від дня народження В. Л. Кочубея (1640–14.07.1708), 

генерального писаря, судді, наказного гетьмана козацького війська, життя і 

діяльність якого пов’язані з Полтавщиною; 

 

280 років від дня народження М. М. Тереховського (1740–02.07.1796), 

укр. і рос. лікаря, доктора медицини, мікробіолога, реформатора вищої 

медичної освіти Росії, уродженця м. Гадяч; 

 

260 років від дня народження М. А. Амвросимова (1760–1825), який 

23 роки був губернським архітектором, керував забудовою Круглої площі у 

м. Полтава.  Іменем його названий провулок у місті; 

 

240 років від дня народження В. Т. Наріжного (1780–03.07.1825), укр. і 

рос. письменника, етнографа, уродженця с. Устивиця Полтавської губернії; 

 

230 років від дня народження М. А. Цертелєва (1790–20.09.1869),     

укр. і рос. фольклориста, уродженця м. Хорол Полтавської губернії; 
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225 років від дня народження М. І. Арандаренка (1795–1867),           

укр. історика і етнографа, автора "Записок про Полтавську губернію" в трьох 

частинах (1848–1852 рр.). Жив і працював у м. Полтава; 

 

220 років від дня народження І. Стрічки (1800–1833), укр. кобзаря, 

уродженця с. Березівка Прилуцького повіту Полтавської губернії; 

 

          220 років від дня народження Петра Борисова (1800–12.10.1854), 

декабриста, одного із засновників товариства з'єднаних слов'ян. Діяльність 

пов'язана з Полтавщиною; 

 

215 років від дня народження та 130 років пам'яті  І. К. Зайцева     

(1805–1890), рос. художника,  життя і діяльність якого пов’язані з м. Полтава; 

 

 210 років від дня народження Є. Ф. Крендовського (1810–1870-і рр..), 

живописця, портретиста, уродженця м. Кременчук; 

 

200 років від дня народження І. Г. Кравченка-Крюковського      

(1820– 1885), укр. кобзаря, уродженця м. Лохвиця; 

 

200 років від дня народження І. С. Шаповаленка (1820–15.07.1890), 

укр. живописця, колишнього кріпака П. Капніста, уродженця с. Миколаївка, 

(тепер – Гадяцького р-ну); 

 

195 років від дня народження О. Д. Тулуба (1825–15.10.1875),           

укр. історика, педагога, громадського діяча, члена Кирило-Мефодіївського 

братства, уродженця Золотоніського повіту Полтавської губернії; 

 

190 років від дня народження В. С. Кулика (1830–1870), укр. поета, 

уродженця с. Ковалівка Полтавського повіту; 

 

190 років від дня народження А. О. Родзянко (Зубової) (1830–1893), 

благодійниці, рос. письменниці. Жила у с. Василівка Хорольського повіту; 

 

185 років від дня народження Д. Г. Левицького (1735–16.04.1822), 

найвидатнішого портретиста XVIII ст., уродженця с. Маячка Кобеляцького 

повіту; 
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185 років від дня народження В. Д. Ахшарумова (1835–29.01.1911), 

керуючого Полтавської Контрольної палати (1866-1895), поета. Жив, 

працював, похований у м. Полтава; 

 

185 років від дня народження О. Д. Литовченка (1835–28.06.1896), 

рос. живописця, академіка (з 1868), члена Товариства передвижників, 

уродженця м. Кременчук; 

 

180 років від дня народження Я. О. Отришка (1840–1919),                

укр. живописця, уродженця с. Великі Будки Роменського повіту; 

 

175 років з часу створення Кирило-Мефодіївського братства (1845), 

української таємної організації, членами якої були полтавці: Г. Андрузький, 

М. Гулак, О. Маркович, О. Навроцький, Д. Пильчиков, І. Посяда, М. Савич,  

О. Тулуб; 

 

175 років від дня народження Ф. І. Камінського (1845–20.03.1891), 

укр. археолога, етнографа, першовідкривача Гінцівської пізньопалеолітичної 

стоянки, зачинателя музейного будівництва в краї; 

 

170 років від дня народження П. А. Щуровського (1850–27.09.1908), 

укр. піаніста, диригента і композитора, уродженця Полтавщини; 

 

165 років від дня народження М. І. Холодовського (1855–1926),        

укр. живописця-пейзажиста, експонента виставок передвижників             

(1886-1904), Всесвітньої у Парижі (1889, бронзова медаль), Києві (1907-

1917), уродженця  Зіньківського повіту; 

 

165 років від дня народження П. Т. Климовича (1855–1920),             

укр. економіста, міністра фінансів УНР, уродженця с. Орлик Кобеляцького 

повіту; 

 

165 років від дня народження А. Никоненка (1855), укр. кобзаря і 

лірника, уродженця с. Оржиця; 

160 років від дня народження П. І. Чижевського (1860–17.04.1925), 

укр. громадсько-політичного діяча, члена Центральної Ради, уродженця        

м. Гадяч; 
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150 років від дня народження М. Апостола-Остроградського       

(1870–30.10.1923), укр. військовика, контр-адмірала, командуючого 

Чорноморським флотом, уродженця Полтавської губернії; 

 

150 років від дня народження Д. І. Шевченко-Гамалій (1870–?),       

укр. актриси, яка працювала у трупі М. Кропивницького, уродженки 

Полтавщини; 

 

130 років від дня народження Ф. П. Головатого (1890–1951),             

укр. благодійника, який першим на власні кошти купив літак для Червоної 

Армії, уродженця с. Сербинівка Пирятинського повіту; 

 

130 років від дня народження  та 60 років пам'яті Йосипа Сніжного 

(1890–1960), укр. майстра бандури, члена Української Центральної Ради, 

уродженця с. Вільшани Полтавської губернії; 

 

125 років від дня народження П. І. Гузя (1895–02.05.1959), укр. кобзаря, 

уродженця с. Лютенька Гадяцького повіту; 

 

120 років від дня народження Г. А. Коваленко-Плужник                 

(1900–02.08.1989), укр. мемуаристки, дружини поета Є. Плужника, 

уродженки  с. Шилівка Решетилівського р-ну; 

 

115 років тому (1905) відбулася Сорочинська трагедія – кривава 

розправа царизму з селянами у с. Сорочинці Миргородського повіту; 

 

 100 років пам'яті М. О. Гаврилка (05.09.1882–1920), укр. художника, 

скульптора, громадського діяча, уродженця Козацьких хуторів, (тепер –          

с. Гаврилки Полтавського р-ну). Іменем його названа вулиця у м. Полтава; 

 

100 років від дня народження О. С. Лютого (1920–26.03.1944), Героя 

Радянського Союзу (1944, посмертно), десантника. Іменем його названа 

вулиця у м. Полтава; 

95 років від дня народження П. О. Анцеборенка (1925–20.08.1944), 

військового розвідника, Героя Радянського Союзу (1945, посмертно), 

уродженця  с. Майданівка Глобинського р-ну; 
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85 років тому (1935) засноване Гадяцьке училище культури                               

ім. І. П. Котляревського і 65 років (з 1955), як воно функціонує в м. Гадяч; 

 

80 років від дня народження Ж. Т. Прохоренко (1940–2011), акторки 

театру і кіно, народної артистки РРФСР (1988), уродженки м. Полтава; 

 

60 років від дня народження В. П. Забори (1960), укр. майстра 

художньої вишивки, уродженки м. Полтава; 

 

40 років від дня народження І. В. Години (1980), укр. співака, соліста 

Полтавської обласної  філармонії, лауреата міжнародних, всеукраїнських 

конкурсів. Живе і працює в м. Полтава. 
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