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Видання містить інформацію про події суспільно-політичного, 

культурно-мистецького життя Полтавщини, ювілейні дати видатних 

уродженців краю та відомих діячів, чиє життя і діяльність пов'язані з 

краєм. 

Адресований посібник бібліотечним працівникам, вчителям, 

краєзнавцям, широкому колу користувачів бібліотеки. 

 Відбір інформації закінчено 12 жовтня 2017 року. 
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Бережи своє рідне, бережи, щоб   

не забути народу, з якого ти   

вийшов… 

 

                   І. Огієнко, митрополит 

 

Людина сильна своїми почуттями 

любові до рідної землі, до духовних 

надбань у поколіннях. 

 

                               І. Пільгук, вчений 

 

      

   2017/ 2018 навчальний рік оголошено роком німецької мови в Україні 

(Полтавщина історичними,  культурними узами тісно пов'язана з Німеччиною)  

 

 

СІЧЕНЬ 
 

 

4 – 80 років пам'яті М. О. Макаренка (05.02.1877–1938), видатного укр. 

мистецтвознавця, музейника, професора, уродженця с. Москалівка Полтавської 

губернії; 
 

4 – 65 років пам'яті  славетного борця І. В. Шемякіна (30.09.1877–1953), який 

жив, працював, похований у м. Полтава; 
 

7 – 80 років пам'яті М. Ю. Обідного (24.06.1889–1938), укр. музеолога, 

етнографа,  поета, уродженця м. Миргород;  
 

8 – 170 років від дня народження О. Т. Богаєвського (1848–05.12.1930), укр. 

вченого-медика, хірурга-новатора, уродженця Полтавської губернії; 
 

8 – 80 років від дня народження Л. Й. Бережинського (1928), укр. вченого- 

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

уродженця смт. Крюків (нині – у складі м. Кременчук); 
 

9 – 95 років від дня народження Б. О. Чичибабіна (1923–15.12.1994), рос. 

письменника, лауреата Державної премії СРСР (1990), уродженця м. Кременчук; 
 

11 – 120 років від дня народження П. З. Ванченка (1898–10.03.1937), укр. 

письменника, який став жертвою сталінських репресій, уродженця с. Жуки 

(нині – Полтавський р-н); 
 

11 – 75 років від дня народження В. І. Безулі (1943), заслуженого художника 

України, лауреата обласної премії ім. І. П. Котляревського (2010), уродженця  

м. Полтава; 
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12 – 45 років від дня народження В. В. Сарапин (1973), укр. вченого-

літературознавця, публіциста, доцента ПУЕТ, лауреатки регіональних премій, 

уродженки с. Тепле Гадяцького р-ну; 
 

13 – 165 років від дня народження В. П. Горленка (1853–25.04.1907), укр. 

письменника, фольклориста, мистецтвознавця, уродженця с. Ярошівка 

Полтавської губернії; 
 

14 – 120 років від дня народження Ю. Ю. Горліс-Горського (1898–27.09.1946), 

укр. письменника, уродженця с. Демидівка поблизу Полтави. Іменем його 

названа вулиця у місті; 
 

17 – 125 років від дня народження Б. О. Ларіна (1893–1964), укр. і рос. 

мовознавця, члена-кореспондента АН УРСР (з 1945), уродженця м. Полтава; 
 

17 – 100 років від дня народження В. С. Швеця (1918–1993), укр. поета, 

лауреата літературних премій ім. В. Сосюри, П. Тичини, уродженця  

Полтавської губернії;  
 

18 – 85 років від дня народження В. О. Трохимця-Мілютіна (1933), укр. 

художника, графіка, лауреата обласної премії ім. П. Мирного. З 1937 року живе 

і працює у м. Полтава; 
 

20 – 125 років від дня народження Г. О. Ручка (1883–02.12.1938), укр. 

мікробіолога, члена-кореспондента АН УРСР (з 1934), уродженця с. Великі 

Сорочинці Миргородського повіту; 
 

20 – 105 років від дня народження І. М. Білогуба (1913–22.08.1994), укр. 

мовознавця, літературознавця, уродженця м. Костянтиноград Полтавської 

губернії; 
 

20 – 80 років від дня народження Д. Р. Шупти (1938), укр. поета, уродженця    

с. Курінька Чорнухинського р-ну, лауреата Міжнародної літературно-

мистецької премії ім. Г. Сковороди (1992); 
 

20 – 105 років від дня народження Г. А. Нудьги (1913–14.03.1994), укр. 

літературознавця, уродженця с. Артюхівка Полтавської губернії; 
 

22 – 70 років від дня народження В. І. Білоуса (1948–22.12.2001), укр. 

скульптора, заслуженого художника України (2001), уродженця с. Оболонь 

Семенівського р-ну; 
 

27 – 85 років від дня народження О. Г. Коновала (1933), громадсько-

політичного діяча, журналіста укр. діаспори в США, уродженця с. Петрівці 

Миргородського р-ну; 
 

28 – 240 років від дня народження М. Г. Рєпніна (1778–07.01.1845), 

державного діяча, який 18 років був генерал-губернатором Полтавської 

губернії; 
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28 – 115 років від дня народження  С. Г. Гетьмана (1903–30.08.1985), льотчика, 

генерала, Героя Радянського Союзу (1941), уродженця м. Полтава. Іменем 

Героя названа вулиця у місті; 
 

30 – 120 років від дня народження С. П. Наріжного (1898–23.07.1983),   укр. 

історика, публіциста, дослідника укр. еміграції у світі, уродженця с. Сокілка 

Кобеляцького повіту; 
 

30 – 90 років від дня народження А. Т. Мороза (1928), укр. письменника, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1982), уродженця               

с. Запсілля ( нині – Кременчуцького р-ну); 
 

30 – 75 років від дня народження Ю. А. Антиповича (1943–17.06.2016), укр. 

журналіста, письменника, лауреата Всеукраїнської премії ім. Д. Нитченка 

(2014). Жив і працював у м. Полтава;  
 

30 – 45 років від дня народження М. Рожнятовської (1973), укр. художниці-

акварелістки, уродженки м. Полтава. 
 

31 – 105 років від дня народження С. І. Онипка (1913–01.03.1975), укр. актора, 

народного артиста УРСР (з 1969), уродженця с. Осьмачки (нині –  с. Тахтаулове 

Полтавського р-ну); 

 

ЛЮТИЙ 
 

2 – 155 років від дня народження Н. О. Котляревського (1863–12.05.1925), літ. 

критика, публіциста, першого директора Пушкінського будинку, уродженця 

Полтавщини; 
 

2 – 105 років від дня народження та 60 років пам'яті Т. М. Микиші (1913–

14.03.1958), укр. піаніста, композитора, уродженця с. Приймівщина (нині – 

Оржицького р-ну); 
 

3 – 100 років від дня народження Л. В. Забашти (1918–1990), укр. поетеси, 

уродженки м. Прилуки (до 1932 р. – історична Полтавщина); 
 

5 – 150 років від дня народження Г. О. Коваленка (1868–15.12.1937), укр. 

громадсько-культурного діяча, письменника, організатора "Просвіти" на 

Полтавщині, уродженця с. Липняки Полтавської губернії. Іменем його названа 

вулиця у м. Полтава; 
 

9 – 95 років від дня народження та 75 років подвигу Г. Кагамлика (1923–

09.02.1943), удостоєного звання Героя Радянського Союзу (посмертно), 

уродженця с. Слободо-Петрівка Гребінківського р-ну; 
 

11 – 110 років від дня народження О. А. Бородіна (1908–19.05.1996), укр. 

історика, професора, уродженця с. Піски Козельщинського р-ну; 
 

12 – 70 років від дня народження М. Н. Чорновуса (1948), укр. поета, 

уродженця с. Павлівщина Оржицького р-ну; 
 



 
6 

15 – 185 років пам'яті М. І. Гнєдича (13.02.1784–1833), рос. поета, перекладача, 

уродженця м. Полтава; 
 

15 – 85 років від дня народження В. І. Савченка (1933–2004), укр. 

письменника-фантаста, уродженця м. Полтава; 
 

16 – 210 років від дня народження М. А. Білухи-Кохановського (1808–

11.01.1891), громадського діяча, благодійника, почесного громадянина                  

м. Полтава, уродженця Полтавської губернії; 
 

16 – 120 років пам'яті В. С. Завойка (28.07–1898), адмірала, мемуариста, 

першого військового губернатора Камчатки, уродженця Полтавської губернії; 
 

16 – 105 років від дня народження В. Г. Безорудька (1913–10.07.1985), укр. 

сатирика і гумориста, уродженця с. Хомутець Миргородського повіту; 
 

18 – 115 років від дня народження М. В. Підгорного (1903–11.01.1983), укр. 

державного діяча, двічі Героя Соціалістичної Праці (1963, 1973), уродженця                            

м. Карлівка; 
 

18 – 80 років від дня народження П. І. Довбні (1938), укр. співака, народного 

артиста України (з 1993), уродженця с. Кам'яні Потоки Кременчуцького р-ну; 
 

20 – 120 років від дня народження Л. П. Калениченка (1898–05.08.1968),     

укр. художника-реставратора, автора мистецтвознавчих праць, уродженця        

м. Карлівка;  
 

20 – 95 років від дня народження І. М. Третяка (1923 - 02.05.2007), генерала 

армії, Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці, уродженця          

с. Мала Попівка Хорольського повіту; 
 

22 – 210 років від дня народження Л. І. Боровиковського (1808–26.12.1889), 

укр. байкаря, уродженця с. Мелюшки Хорольського повіту; 
 

23 – 260 років від дня народження (1758–09.11.1823) та 190 років пам'яті               

В. В. Капніста, укр. і рос. письменника, уродженця с. Велика Обухівка 

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

23 – 115 років від дня народження Б. К. Ковинєва (1903–05.03.1970), рос. 

поета, уродженця с. Мар'ївка, що  поблизу м. Полтава; 
 

24 – 115 років від дня народження Ф. І. Лаврова (1903–09.12.1980), укр. 

фольклориста, дослідника кобзарства, уродженця с. Вереміївка Полтавської 

губернії; 
 

24 – 105 років від дня народження Е. Г. Казакевича (1913–22.09.1962), рос. 

письменника, лауреата Державної премії СРСР (1948), уродженця                          

м. Кременчук; 
 

24 – 60 років від дня народження Н. М. Баклай (1958), укр. письменниці, 

лауреатки обласної премії ім. П. Мирного, уродженки с. Терни Лубенського  

р-ну; 
 

28 – 120 років від дня народження та 80 років пам'яті Ю. З. Жилка (1898–

22.05.1938), укр. поета, журналіста. Більше 20 років жив і працював у м. 

Полтава. 
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БЕРЕЗЕНЬ 
 

6 – 105 років від дня народження О. О. Баленка (1913–17.12.1966), Героя 

Радянського Союзу, льотчика, уродженця м. Зіньків. Іменем Героя названа 

вулиця у м. Полтава; 
 

7 – 205 років від дня П. В. Тихоновича (1813–12.05.1888), укр. і рос. 

словесника, професора, уродженця с. Рашівка Гадяцького повіту; 
 

10 – 90 років від дня народження Л. Т. Бойко (1928), актриси, народної 

артистки України (з 1994), уродженки м. Ромни (до 1939 р. – історична 

Полтавщина); 
 

12 – 120 років пам'яті Ф. А. Піроцького (01.03.1845–1898), укр. і рос. 

винахідника в галузі електротехніки, уродженця Лохвицького повіту; 
 

12 – 130 років від дня народження В. М. Чечвянського (1888–15.07.1937), укр. 

письменника-гумориста, публіциста, уродженця х. Чечва Зіньківського повіту; 
 

12 – 155 років від дня народження В. І. Вернадського (1863–06.01.1945), укр. 

вченого, академіка, першого президента НАН України, життя і діяльність якого 

пов'язані з краєм. Іменем вченого названий провулок у м. Полтава; 
 

12 – 60 років пам'яті М. К. Ореста (Зерова) (27.11.1901–1968), поета, 

перекладача укр. діаспори, брата М. К. Зерова, уродженця м. Зіньків; 
 

13 – 130 років від дня народження А. С. Макаренка (1888–01.04.1939), укр. 

педагога-класика. Більше 30-и років жив і працював у краї. Іменем Макаренка 

названа вулиця у м. Полтава; 
 

17 – 85 років від дня народження О. С. Онищенка (1933), укр. філософа, 

академіка НАН України (з 1997), уродженця с. Рудка Гребінківського р-ну; 
 

17 – 115 років від дня народження Ю. П. Дольд-Михайлика (1903–17.05.1966), 

укр. письменника, уродженця с. Бутенки Кобеляцького повіту; 
 

22 – 110 років від дня народження Г. Л. Пивоварова (1908–15.05.1942), укр. 

скульптора-монументаліста, уродженця м. Лохвиця; 
 

23 – 140 років від дня народження Д. І. Рознатовського (1878–30.15.1957), укр. 

і рос. співака, соліста Великого театру, Київської опери, уродженця с. Гра-

барівка Пирятинського повіту; 
 

23 – 100 років від дня народження І. Ф. Гребенюка (1918–27.03.1982), укр. 

прозаїка, уродженця с. Човно-Федорівка Зіньківського повіту; 
 

25 – 95 років від дня народження О. Ф. Бабенка (1923–06.12.1996), Героя 

Радянського Союзу, льотчика-випробувача, який першим на вертольоті МІ-4 

досяг Північного полюсу, уродженця м. Миргород; 
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29 – 155 років від дня народження Л. Я. Манька (1863–16.04.1929), укр. актора 

і драматурга, який працював у трупах М. Кропивницького, М. Старицького, 

уродженця м. Полтава; 
 

29 – 120 років від дня народження І. В. Дубинського (1898–07.10.1989), укр. і 

рос. письменника, уродженця с. Бутенки Кобеляцького повіту; 
 

31 – 145 років від дня народження М. І. Міхновського (1873–03.05.1924), укр. 

політичного діяча, адвоката, уродженця с. Турівка Полтавської губернії; 

 

 

КВІТЕНЬ 
 

Квітень – 260 років від дня народження І. Ф. Богдановича (1758–  14.04.1831), 

публіциста і поета, уродженця с. Переволочна Полтавського полку; 
 

1 – 100 років від дня народження Г. В. Боні (1918–26.06.1989), укр. живописця, 

заслуженого художника УРСР (з 1989), уродженця смт Градизьк; 
 

3 – 100 років від дня народження О. Т. Гончара (1918–14.07.1995), укр. 

письменника, лауреата Державної премії СРСР (1948, 1949, 1982), Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1962), Ленінської премії (1964), Героя 

Соціалістичної Праці (1978), Героя України (посмертно, 2005), уродженця  

с. Суха Кобеляцького повіту; 
 

4 – 100 років від дня народження О. К. Бабишкіна (1918–30.06.1991), укр. 

вченого-літературознавця, кінокритика, уродженця м. Переяслав Полтавської 

губернії; 
 

4 – 100 років від дня народження М. М. Бобирьової (1918–25.06.2001), укр. 

мовознавця, доктора філології, кавалера 28 орденів і медалей СРСР, почесної 

громадянки трьох країн Європи, уродженки м. Кременчук; 
 

4 – 65 років від дня народження та 20 років пам'яті Квітки Цісик (1953–

29.03.1998), відомої співачки, виконавиці укр. пісень, іменем якої названа 

вулиця у м. Полтава;  
 

6 – 145 років від дня народження Б. В. Підгорецького (1873–19.02.1919), укр. 

композитора, етнографа, педагога, уродженця м. Лубни; 
 

7 – 115 років від дня народження Г. М. Мізюна (1903–15.12.1963), укр. 

письменника, драматурга, уродженця с. Кривуші Кременчуцького повіту; 
 

9 – 195 років від дня народження І. Я. Посяди (1823–24.10.1894), укр. 

громадсько-культурного діяча, педагога, члена Кирило-Мефодіївського 

товариства, уродженця м. Зіньків; 
 

10 – 120 років від дня народження та 25 років пам'яті Патріарха Мстислава 

(1898–11.06.1993), Патріарха Київського і всієї Руси-України, уродженця         

м. Полтава; 
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10 – 90 років від дня народження В. І. Бойка (1928), укр. співака, народного 

артиста України (з 1987), уродженця м. Прилуки (до 1932 р. – історична 

Полтавщина); 
 

10 – 80 років від дня народження В. М. Кривого (1938), укр. художника, 

лауреата обласної премії ім. П. Мирного. Живе і працює у м. Полтава; 
 

10 – 80 років від дня народження Г. І. Булаха (1938), укр. поета, народного 

артиста України (з 1993), уродженця с. Піски Лохвицького р-ну; 
 

11 – 360 років пам'яті Мартина Пушкаря (р. н. невід.–1658), полтавського 

полковника. Загинув у бою під Полтавою, іменем його названа вулиця у місті; 
 

12 – 90 років від дня народження В. Н. Жук (1928–03.11.2008), укр. історика, 

науковця, краєзнавця, уродженки с. Кривуші Кременчуцького р-ну; 
 

13 – 95 років від дня народження В. П. Деркача (1923), укр. вченого-

кібернетика, лауреата Державної премії СРСР (1977), уродженця с. Минівка 

Полтавського р-ну; 
 

21 – 90 років пам'яті В. Л. Омелянського (10.03.1867–1928), вченого-

мікробіолога, члена-кореспондента Туринської медичної академії (з 1909), 

академіка АН СРСР (з 1923), уродженця м. Полтава; 
 

23 – 140 років від дня народження Г. Г. Ващенка (1878–02.05.1967), видатного 

вченого-педагога, психолога, уродженця с. Богданівка Полтавської губернії; 
 

26 – 120 років від дня народження В. А. Любарт (Колишко) (1898–04.11.1967), 

укр. актриси, народної артистки УРСР (з 1947), лауреатки Державної премії 

СРСР (1950), уродженки м. Полтава; 
 

26 – 60 років від дня народження Л. К. Шендрик (1958), укр. історика, 

заступника директора Державного історико-культурного заповідника "Поле 

Полтавської битви", уродженки смт Диканька; 
  

28 – 150 років від дня народження Г. Ф. Вороного (1868–20.11.1908), видатного 

укр. математика, академіка, уродженця с. Журавка Полтавської губернії; 
 

28 – 130 років від дня народження І. І. Китайгородського (1888– 26.06.1965), 

видатного вченого-хіміка, лауреата Державної премії СРСР (1941, 1950, 1963), 

уродженця м. Кременчук. 
 

28 – 85 років від дня народження І. Г. Аполлонова (1933), укр. художника 

декоративного скла, уродженця с. Веселий Поділ (нині – Семенівського р-ну); 

 

 

                                                           ТРАВЕНЬ 
 

1 – 70 років від дня народження Л. М. Овдієнко (1948–14.08.2015), укр. 

поетеси, журналістки, лауреатки обласних премій ім. П. І. Артеменка,  

І. П. Котляревського, премії ім. О. Олеся. 38 років жила  і працювала в краї;  

 



 
10 

2 – 80 років від дня народження В. Я. Ревегука (1938), укр. історика, педагога, 

уродженця с. Малі Будища Гадяцького р-ну; 
 

2 – 110 років від дня народження Ф. Т. Кириченка (1908–1985), укр. поета, 

літератора, уродженця с. Рашівка Гадяцького повіту; 
 

2 – 100 років від дня народження П. І. Артеменка (1918–05.04.1942), укр. 

поета, учасника підпілля в роки Другої світової війни, уродженця с. Губське 

Лубенського повіту; 
 

8 – 85 років від дня народження Н. І. Миронець (1933), укр. історика, доктора 

історичних наук, професора, уродженки с. Михнівка Лубенського р-ну; 
 

15 – 60 років від дня народження М. М. Демченка (1958), директора 

Полтавського музичного училища ім. М. В. Лисенка, уродженця м. Полтава; 
 

16 – 100 років пам'яті Л. М. Драгоманової (Кучинської) (1842–1918), укр. 

громадсько-культурної діячки, перекладачки, дружини М. П. Драгоманова, 

уродженки м. Гадяч; 
 

17 – 110 років від дня народження Л. С. Первомайського (1908–09.12.1973), 

укр. поета, прозаїка, драматурга, публіциста, лауреата Державної премії СРСР 

(1944), уродженця м. Костянтиноград Полтавської губернії; 
 

19 – 110 років пам'яті М. Д. Пильчикова (21.05.1857–1908), укр. вченого-

фізика, уродженця м. Полтава; 
 

22 – 160 років від дня народження Л. Г. Богаєвського (1858-13.03.1911) укр. 

вченого-хіміка, професора, уродженця Полтавської губернії; 
 

23 – 135 років від дня народження Х. Д. Литвиненко (1883–07.01.1978), укр. 

народної поетеси, бандуристки, уродженки с. Христанівка Лохвицького повіту; 
 

25 – 100 років від дня народження  П. В. Дубіва (1918), поета, журналіста, 

театрознавця укр. діаспори в Австралії, уродженця м. Полтава; 
 

25 – 85 років пам'яті Я. В. Жарка (25.02.1861–1933), укр. поета, актора, 

уродженця м. Полтава; 
 

25 – 80 років від дня народження Б. Г. Жайворонка (1938), укр. співака, 

народного артиста РФ (2002), заслуженого артиста УРСР (1972), уродженця  

смт Решетилівка; 
 

25 – 80  років від дня народження Ю. Д. Усенка (1938–08.01.2005), укр. 

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

(1997), уродженця с. Пилиповичі Оржицького р-ну; 
 

25 – 50 років від дня народження Н. М. Май (Ситник) (1968), укр. співачки, 

заслуженої артистки України (з 2009), поетеси, композитора, благодійниці. 

Живе і працює у м. Полтава; 
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26 – 195 років від дня народження Д. Д. Ахшарумова (1823–07.01.1910), 

лікаря, громадського діяча, засновника і першого голову Полтавського 

товариства лікарів; 
 

26 – 120 років від дня народження В. А. Любарт (Колишко) (1898–04.11.1967), 

укр. актриси, народної артистки УРСР (з 1947), лауреатки Державної премії 

СРСР (1950), уродженки м. Полтава; 
 

27 – 70 років від дня народження П. О. Масляка (1948), укр. економгеографа, 

академіка, публіциста, автора романів, лауреата нагороди ім. Я. Мудрого, 

уродженця м. Миргород; 
 

28 – 80 років пам'яті К. О. Білиловського (04.03.1859–1938), укр. поета, 

прозаїка, перекладача, доктора медицини, уродженця с. Стополівка Полтавської 

губернії; 
 

31 – 65 років від дня народження Н. А. Супруненко (1953), укр. поетеси, 

заслуженого діяча мистецтв України, лауреатки премії ім. О. Олеся (1999), 

уродженки с. Новоселиця Семенівського р-ну; 

 

 

ЧЕРВЕНЬ 
 

1 – 110 років від дня народження І. О. Виргана (1908–12.01.1975), укр. 

письменника, перекладача, уродженця с. Матвіївка Кременчуцького повіту; 
 

4 – 70 років від дня народження Л. Л. Безобразової (1948), укр. прозаїка, 

критика, перекладача, лауреатки регіональних премій ім. В. Г. Короленка,  

П. Мирного, уродженки м. Полтава; 
 

5 – 120 років від дня народження В. М. Ярошенка (1898–13.07.1937), укр. 

поета, уродженця с. Яхники Лохвицького повіту; 
 

5 – 90 років від дня народження Б. П. Комара, укр. письменника (1928), 

лауреата премії ім. Л. Українки (1984), уродженця с. Хвощівка Хорольського  

р-ну; 
 

7 – 75 років пам'яті Ф. М. Попадича (26.02.1877-1943), укр. хорового 

диригента, композитора, педагога, уродженця с. Великі Будища (нині – 

Диканського р-ну); 
 

11 – 65 років (1953)  з часу створення Полтавського обласного управління 

культури; 
 

11 – 50 років від дня народження О. Ф. Мамая (1968), полтавського міського 

голови; 
 

13 – 80 років від дня народження В. Є. Перевальського (1938), народного 

художника України (з 1999), члена-кореспондента Академії мистецтв України, 

уродженця с. Бубнів Полтавської обл.; 
 



 
12 

15 – 155 років від дня народження М. Проскурівни (1863–19.10.1945), укр. 

письменниці, матері поета М. Семенка, уродженки с. Кибинці Миргородського 

повіту; 
 

17 – 85 років від дня народження В. П. Губенка (1933), укр. графіка, 

ілюстратора творів Г. Сковороди, серії літографій "Григорій Сковорода", 

уродженця с. Новоселиця Миргородського р-ну; 
 

18 – 125 років від дня народження П. М. Супруненка (1893–17.11.1945), укр. 

вченого у галузі механіки, академіка АН УРСР (з 1934), уродженця                    

м. Кременчук; 
 

20 – 95 років від дня народження Д. Г. Соснового (1923), укр. архітектора, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1982), уродженця                     

с. Старий Орлик Кобеляцького р-ну; 
 

20 – 50 років від дня народження Е. А. Головашича (1968), заслуженого 

артиста України, лауреата премії ім. П. Мирного (2002), худ. керівника 

духового оркестру "Полтава", уродженця м. Карлівка; 
 

21 – 180 років від дня народження  О. Д. Бутовського (1838–10.03.1917), 

генерала,  педагога, члена першого МОКу, іменем якого названий стадіон у  

м. Полтава, уродженця с. П'ятигірці Лубенського повіту; 
 

24 – 145 років від дня народження та 100 років трагічної загибелі  

І. М. Стешенка (1873–30.06.1918), укр. державного діяча, письменника, 

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

26 – 80 років від дня народження І. М. Балюка (1938), укр. аграрія, Героя 

України (2007), уродженця с. Радивонівка Великобагачанського р-ну; 
 

30 – 100 років пам'яті Ф. К. Вовка (17.03.1847–1918), укр. вченого-етнографа, 

фольклориста, уродженця с. Крячківка Пирятинського повіту. Іменем його 

названа вулиця у м. Полтава; 

 

ЛИПЕНЬ 
 

2 – 100 років від дня народження В. П. Рождественського (1918–03.03.1985), 

укр. композитора, уродженця м. Полтава; 
 

2 – 65 років від дня народження В. І. Олещенка (1953), укр. вченого-географа, 

еколога, уродженця м. Полтава; 
 

2 – 65 років від дня народження О. І. Хало (1953), укр. письменниці,  лауреатки  

регіональних премій ім. І. Котляревського, В. Малика, П. Мирного, уродженки    

смт Оржиця ;  
 

3 – 85 років від дня народження С. С. Красовського (1933–12.12.20002), укр. 

вченого-геофізика, двічі лауреата Державної премії України в галузі науки і 

техніки (1984, 1995), уродженця м. Полтава;  
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5 – 100 років від дня народження М. М. Стеценка (1918–05.07.1999), укр. 

поета, прозаїка, уродженця с. Кутуржиха Хорольського повіту; 
 

6 – 75 років від дня народження Н. Ф. Гриб (1943), укр. поетеси, прозаїка, 

гумористки, лауреатки національного конкурсу "Українська мова – мова 

єднання" (2008). Більше 50-и років живе і працює у м. Полтава; 
 

7 – 75 років подвигу В. А. Мироненка (18.10.1919–1943), удостоєного звання 

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

названа СШ № 2 та вулиця у місті;  
 

7 – 40 років від дня народження Т. Ю. Антиповича (1978), укр. письменника, 

кіносценариста, дворазового лауреата конкурсу "Коронація слова", конкурсу 

"Літакцент", уродженця м. Полтава;  
 

9 – 65 років від дня народження С. С. Грінченка (1953), укр. баяніста, 

народного артиста України (з 1996), уродженця м. Кременчук; 
 

12 – 95 років від дня народження П. К. Мостового (1923–28.07.2010), укр. 

поета, письменника, лауреата обласної премії  ім. П. Мирного (2003), 

уродженця с. Великий Кобелячок Новосанжарського р-ну; 
 

12 – 75 років від дня народження П. П. Линовицького (1943–16.04.2002), укр. 

поета, радіожурналіста, уродженця с. Паризька Комуна Гребінківського р-ну; 
 

13 – 90 років від дня народження П. К. Загайка (1928–22.08.2013), укр. 

вченого-літературознавця, педагога. 58 років жив і працював у м. Полтава; 
 

14 – 75 років від дня народження Ю. З. Рибникова (1943–2010), укр. поета, 

прозаїка, гумориста, лауреата конкурсів гумористів, лауреата літературної 

премії ім. В. Даля. Більше 60-и років жив і працював у м. Полтава; 
 

15 – 95 років від дня народження С. О. Висоцького (1923–19.12.1998), укр. 

історика, археолога, лауреата Державної премії УРСР (1983), уродженця                 

м. Полтава; 
 

16 – 110 років від дня народження В. К. Барки (1908–11.04.2003), письменника 

укр. діаспори, уродженця с. Солониця  Лубенського повіту. Іменем його 

названа вулиця у м. Полтава; 
  

17 – 110 років від дня народження В. І. Аврущенка (1908–1941), поета, 

перекладача, дитячі і юнацькі роки якого пройшли у м. Полтава. Загинув під   

м. Пирятин; 
 

19 – 110 років пам'яті М. А. Дмитрієва (22.10.1867–1908), укр. освітнього 

діяча, адвоката, публіциста. Жив, працював, похований у м. Полтава. Іменем 

його названа вулиця у місті.    
 

19 – 95 років від дня народження М. О. Микитенка (1923–09.08.1983), 

учасника Параду Перемоги, кавалера чотирьох медалей "За відвагу", уродженця 

с. Попівка Хорольського р-ну; 
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20 – 50 років від дня народження О. В. Зінченка (1968), укр. журналіста, 

краєзнавця, який проживає в с. Нехвороща Новосанжарського р-ну;   
 

22 – 75 років від дня народження М. В. Ночовного (1943), укр. письменника, 

уродженця с. Жовтневе Лубенського р-ну; 
 

25 – 125 років від дня народження В. Г. Гайдарова (1893–1976), видатного 

актора, лауреата Державної премії СРСР (1950), уродженця м. Полтава; 
 

26 – 80 років від дня народження О. Г. Лелеченка (1938–07.05.1986), укр. 

виробничника-енергетика, Героя України (2006, посмертно), уродженця  

с. Новооріхівка Лубенського р-ну; 
 

26 – 80 років від дня народження К. Г. Скалацького (1938), укр. дослідника 

мистецтва, музеолога. Двадцять сім років очолював Полтавський художній 

музей (1973–2000); 
 

27 – 165 років від дня народження В. Г. Короленка (1853–25.12.1921), рос. 

письменника, публіциста, громадського діяча. Більше двадцяти років жив і  

працював у м. Полтава; 
 

31 – 275 років від дня народження С. І. Гамалії (1743–10.05.1822), укр. поета, 

перекладача, філософа, уродженця с. Китайгород Полтавського полку; 
 

31 – 210 років від дня народження В. М. Рєпніної (1808–09.12.1891), княжни, 

дочки полтавського генерал-губернатора М. Г. Рєпніна, музи Т. Г. Шевченка. З 

1816 по 1842 рік жила, навчалася, займалася благодійністю у м. Полтава; 

 

 

СЕРПЕНЬ 
 

1 – 175 років від дня народження М. Г. Астряба (1843–18.01.1925), укр. 

педагога, історика-краєзнавця, архівіста, який жив і працював у м. Лубни; 
 

1 – 115 років від дня народження Г. Й. Майфета (1903–13.09.1975), укр. 

літературознавця, перекладача, письменника, уродженця м. Ромни Полтавської 

губернії; 
 

1 – 105 років пам'яті Лесі Українки (25.02.1871–1913), укр. поетеси, життя і 

творчість якої пов'язані з краєм; 
 

1 – 45 років від дня народження І. В. Козюри (1973), укр. історика, краєзнавця, 

лауреата обласної премії ім. П. Мирного (2011), уродженця смт Решетилівка; 
 

5 – 125 років від дня народження В. В. Холодної (1893–17.02.1919), укр. 

акторки німого кіно, уродженки м. Полтава, іменем якої названа вулиця у місті; 
 

5 – 115 років від дня народження Б. Р. Гмирі (1903–01.08.1969), народного 

артиста СРСР (1951), лауреата Державної премії СРСР (1952), життя і творчість 

якого пов'язані з м. Полтава. Іменем його названа вулиця у місті; 
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7 – 120 років пам'яті М. О. Ярошенка (13.12.1846–1898), рос. живописця-

передвижника, уродженця м. Полтава. Іменем художника названа вулиця у                 

місті; 

 

9 – 195 років від дня народження  О. О. Навроцького (1823–22.10.1892), укр. 

поета, перекладача, члена Кирило-Мефодіївського товариства, уродженця  

с. Антипівка Золотоніського повіту;  

 

21 – 180 років від дня народження  О. Д. Бутовського (1838–10.03.1917), 

генерала,  педагога, члена першого МОКу, іменем якого названий стадіон у  

м. Полтава, уродженця с. П'ятигірці Лубенського повіту; 

 

9 – 195 років від дня народження О. О. Навроцького (1823–22.10.1892), укр. 

громадсько-культурного діяча, перекладача, поета, уродженця  с. Антипівка 

Полтавської губернії; 

 

12 – 120 років від дня народження І. І. Гончаренка (1908–05.06.1988), укр. 

поета-фронтовика, уродженця с. Яблуневе (нині – Оржицького р-ну); 

 

12 – 85 років від дня народження Г. С. Левченка (1933), укр. хорового 

диригента, композитора, професора ПНПУ ім. В. Г. Короленка, лауреата 

обласної премії ім. П. Мирного (2007), уродженця с. Грабарівка 

Гребінківського р-ну; 

 

15 – 65 років від дня народження С. Ф. Клепка (1953), укр. вченого, доктора 

філософських наук, проректора з наукової роботи ПОІППО ім.  

М. В. Остроградського. Живе і працює в м. Полтава;  

 

16 – 70 років від дня народження Г. О. Ковтуна (1948), укр. вченого-хіміка, 

члена-кореспондента НАН України, уродженця с. Сазонівка Оржицього р-ну; 

 

17 – 160 років від дня народження В. Ф. Тимофєєва (1858–14.12.1923), укр. 

вченого-хіміка, уродженця м. Полтава; 

 

17 – 120 років від дня народження А. І. Костенка (1908–28.02.1996), укр. 

письменника, літературознавця, уродженця с. Балаклія (нині –

Великобагачанського р-ну); 

 

18 – 95 років від дня народження А. А. Сербутовського (1923), укр. 

живописця, експонента всеукраїнських і закордонних виставок, лауреата 

обласної премії ім. П. Мирного (2004), уродженця    м. Полтава; 

 

20 – 115 років від дня народження П. В. Одарченка (1903–2006),  укр. вченого-

філолога, поліглота, академіка ВУАН (США), уродженця с. Римарівка 

Гадяцького повіту; 
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24 – 80 років від дня народження Г. М. Бодикіна (1938), укр. драматурга, 

уродженця м. Лубни; 

 

25 – 80 років від дня народження Т. О. Гриценко (1938), укр. бандуристки, 

народної артистки України (з 1990), лауреатки Державної премії УРСР  

ім. Т. Г. Шевченка (1975), уродженки с. Старий Орлик Кобеляцького р-ну; 
 

25 – 55 років пам'яті І. П. Багряного (02.10.1907–1963), укр. письменника, 

художника, громадсько-політичного діяча, лауреата Нац. премії України               

ім. Т. Г. Шевченка (1992), уродженця с. Куземин Зіньківського повіту; 

 

27 – 80 років пам'яті П. П. Потоцького (12.12.1857–1938), укр. військового 

історика, музейника, уродженця с. Просяниківка Кобеляцького повіту; 

 

28 – 110 років від дня народження В. Г. Литвиненка (1908–15.12.1979), укр. 

графіка, народного художника України (з 1960), письменника, уродженця  

м. Кременчук; 

 

28 – 100 років від дня народження Ю. П. Нельговського (1918–23.06.1983), 

укр. архітектора, лауреата Державної премії УРСР в галузі архітектури (1971), 

уродженця м. Костянтиноград Полтавської губернії; 

 

28 – 75 років від дня народження Р. Г. Майбороди (1943), укр. співака, 

лауреата Нац. премії України ім. Т. Г. Шевченка (2002), уродженця с. 

Кирияківка Полтавської обл.; 

 

28 – 75 років від дня народження М. М. Губи (1943), поета, публіциста, лікаря, 

голови Миргородського міського відділення Укр. фонду культури. Живе і 

працює в м. Миргород; 

 

30 – 115 років від дня народження О. С. Мусійка (1903–30.10.1980), укр. 

вченого-селекціонера, лауреата Державної премії СРСР (1947, 1963), 

уродженця с. Мусійки Полтавської губернії; 

 

31 – 180 років від дня народження А. О. Потебні (1838–04.03.1863), укр. 

військового діяча, учасника польського повстання (1863–1864), уродженця                

с. Перекопівка Полтавської губернії; 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 
 

12 – 115 років з часу відкриття (1903) пам'ятника І. П. Котляревському у             

м. Полтава; 

 

12 – 90 років від дня народження І. П. Половини (1928),  укр. географа, 

кліматолога, професора, академіка, уродженця с. Заріг Оржицького р-ну; 
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13 – 120 років від дня народження М. І. Терещенка (1898–1966), укр. поета, 

перекладача, уродженця с. Щербинівка Полтавської губернії; 

 

14 – 25 років пам'яті Т. Г. Нікітіна (20.07.1947–1993), укр. журналіста, поета, 

видавця, лауреата Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Г. 

Сковороди. Жив і працював у м. Полтава; 

 

15 – 55 років від дня народження Ю. В. Волошина (1963), укр. історика, 

доктора історичних наук, професора ПНПУ ім. В. Г. Короленка, лауреата  

премії ім. С. Величка (2004). Живе і працює в м. Полтава; 

 

17 – 235 років від дня народження Н. А. Дурової (1783–02.04.1866), першої в 

Росії жінки-офіцера, письменниці, мемуаристки, життя якої пов'язане з 

Пирятинщиною; 

 

19 – 70 років від дня народження Н. В. Ткаченко (1948), укр. спортсменки, 

олімпійської чемпіонки (1980), уродженки м. Кременчук; 

 

20 – 70 років від дня народження П. М. Жаботинського (1948), укр. 

журналіста, краєзнавця, уродженця Решетилівського р-ну; 

 

21 – 80 років від дня народження Ж. К. Северин (1938–31.07.2013), народної 

артистки України (2013), уродженки м. Полтава; 

 

22 – 45 років від дня народження Р. І. Христиченка (1973), укр. співака, 

лауреата обласної премії ім. І. П. Котляревського (2012), Міжнародної 

літературно-мистецької премії ім.. Г. Сковороди (2015). Живе і працює в  

м. Полтава; 

 

23 – 75 років з дня визволення м. Полтави (1943) від нацистських загарбників; 

 

23 – 130 років пам'яті В. А. Євтушенка (06.06.1836–1888), видатного 

математика, уродженця м. Полтава; 

 

23 – 100 років від  дня народження К. В. Гладиша (1918–26.07.1995), укр. 

дослідника архітектури, пам'яткоохоронця, автора науково-популярних 

розвідок про пам'ятки краю. Навчався, жив і працював у м. Полтава; 

 

23 – 40 років від дня народження Г. Г. Пустовгар (1978), укр. письменниці, 

дипломантки Міжнародного конкурсу "Гранослов" (2005), лауреатки третьої 

премії вид-ва "Смолоскип" (2002, 2006), уродженки смт Семенівка; 

 

24 – 85 років пам'яті О. Г. Сластьона (14.12.1855–1933), укр. графіка, 

живописця, архітектора, критика мистецтва. Більше 30-и років жив і працював 

у м. Миргород; 
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24 – 65 років від дня народження В. Є. Шевченка (1953), укр. журналіста, 

краєзнавця, автора багатьох краєзнавчих видань, лауреата обласної премії  

ім. П. Мирного, уродженця м. Кременчук;  

 

25 – 130 років пам'яті Г. П. Галагана (15.08.1819–1888), укр. громадсько-

культурного діяча, мецената, уродженця с. Сокиринці Полтавської губернії; 

 

27 – 240 років від дня народження С. Ф. Гаєвського (1778–1862), доктора 

медицини, лейб-медика Імператорського двору, уродженця м. Полтава; 

 

28 – 160 років від дня народження Парфенія (П. Левицького) (1858– 

22.01.1922), укр. архієпископа, уродженця с. Плішивець Гадяцького повіту; 

 

29 – 120 років від дня народження Т. Д. Лисенка (1898–20.11.1976), укр. 

біолога, академіка, лауреата Державної премії СРСР (1941, 1943, 1949), 

уродженця м. Карлівка; 

 

 

ЖОВТЕНЬ 

 

1 – 80 років від дня народження І. М. Адаменка (1938), укр. фізика, лауреата 

Державної премії України в галузі науки і техніки (1996), уродженця                 

м. Полтава; 

 

2 – 45 років від дня народження А. М. Данилка (Вєрки Сердючки) (1973), 

народного артиста України (2008), уродженця м. Полтава, почесного 

громадянина міста; 

 

3 – 95 років від дня народження І. М. Седака (1923–12.01.2009), укр. 

архітектора, академіка, лауреата Державної премії СРСР (1978), уродженця  

м. Полтава; 

 

4 – 100 років від дня народження А. П. Коломійця (1918–19.04.1997), укр. 

композитора, педагога,  професора, уродженця с. Савинці Миргородського 

повіту; 

 

5 – 125 років пам'яті Д. П. Пильчикова (08.11.1821–1893), укр. педагога,  

громадсько-культурного діяча. Тривалий час жив, викладав, займався 

громадською роботою у м. Полтава. 

 

5 – 95 років від дня народження В. В. Канівця (1923), укр. письменника, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1970), уродженця                 

с. Весела Долина Глобинського р-ну; 

 

12 – 115 років від дня народження Я. В. Майстренка (1903–04.04.1987), укр. 

письменника, драматурга, уродженця с. Опішня Зіньківського повіту; 
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14 – 75 років від дня народження Р. П. Кириченко (1943–09.02.2005), укр. 

співачки, народної артистки України (1979), лауреатки Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1986), Героя України (2003), уродженки с. Землянки 

Глобинського р-ну. Іменем її названа вулиця у м. Полтава; 

 

14 – 65 років від дня народження Т. А. Голобородько (1953), укр. журналістки, 

поетеси, лауреатки регіональних премій, уродженки с. Яроші Глобинського  

р-ну; 

 

14 – 60 років від дня народження М. І. Степаненка (1958), укр. вченого-

мовознавця, літературознавця, ректора ПНПУ ім. В. Г. Короленка, лауреата 

всеукраїнських, регіональних премій, уродженця с. Великоселецьке 

Оржицького р-ну; 
 

16 – 210 років від дня народження П. Г. Редькіна (1808–19.06.1891), укр. і рос. 

правознавця, доктора права, ректора Петербурзького університету (у 1873–76 

рр.), уродженця м. Ромни Полтавської губернії; 

 

18 – 120 років від дня народження О. М. Воліна (1898–03.05.1975), народного 

артиста УРСР ( з 1956), уродженця с. Круподеринці (нині – Оржицького р-ну); 

 

21 – 140 років від дня народження В. І. Пічети (1878–23.06.1947), укр. і рос. 

історика, академіка АН СРСР, уродженця м. Полтава; 

 

21 – 60 років від дня народження О. В. Герасим'юк (1958), народного депутата 

України 5-го і 6-го скликань, журналістки, телеведучої, уродженки м. Пирятин; 

 

22 –100 років від дня народження П. П. Вітрика (1918–12.01.1997), укр. 

скульптора-аматора, уродженця с. Рибці, що поблизу м. Полтава; 

 

23 – 100 років від дня народження А. Є. Пашка (1918–23.06.1991), укр. поета-

пісняра, журналіста, етнографа, уродженця м. Полтава; 

 

23 – 100 років від дня народження З. І. Прокопенка (1918–26.11.1952), укр. 

драматурга, уродженця с. Мала Попівка Хорольського повіту; 

 

23 – 70 років від дня народження В. О. Тарасенка (1948), укр. поета,  лауреата 

обласної премії ім. П. Мирного (2002), уродженця с. Бориси Глобинського р-ну; 

 

24 – 195 років від дня народження Г. І. Псьол (1823–26.04.1886), укр. 

художниці, уродженки с. Псільське (нині – Великобагачанського р-ну); 

 

24 – 75 років пам'яті О. А. Зініної (11.02.1867–1943), укр. актриси, співачки, 

Героя Праці (1924), уродженки м. Лубни; 
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26 – 100 років пам'яті  В. В. Заленського (07.02.1847–1918), вченого-зоолога, 

академіка Петербурзької АН (з 1897), уродженця с. Шахворостівка 

Миргородського повіту; 

 

29 – 70 років від дня народження В. П. Семеняки (1948), укр. письменника-

гумориста, лауреата багатьох літературних премій. Живе і працює у м. Полтава; 

 

31 – 215 років пам'яті П. І. Калнишевського (02.02.1690–1803), останнього 

кошового Запорізької Січі. Походив з укр. шляхти Лубенського полку; 

 

 

ЛИСТОПАД 
 

 

4 – 130 років від дня народження Д. Ф. Солов'я (1888–09.07.1966), укр. 

історика, публіциста, уродженця с. Срібне Полтавської губернії; 
 

6 – 60 років від дня народження О. М. Пошивайла (1958), укр. етнографа, 

доктора історичних наук, уродженця смт Опішня; 
 

7 – 170 років від дня народження Д. В. Марковича (1848–09.12.1920), укр. 

правознавця, письменника, уродженця м. Полтава; 
 

7 – 95 років від дня народження Ю. Я. Турченка (1923), укр. історика 

мистецтва, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (1971), 

уродженця с. Жуки, що поблизу м. Полтава; 
 

7 – 80 років від дня народження А. П. Василенка (1938), укр. графіка, 

народного художника України (з 2005), уродженця с. Нижня Ланна 

Карлівського р-ну; 
 

7 – 75 років від дня народження І. М. Перепеляка (1943), укр. поета, прозаїка, 

драматурга, лауреата премії ім. О. Олеся, гетьмана України І. Мазепи, 

уродженця с. Оболонь Семенівського р-ну; 
 

7 – 40 років пам'яті І. Л. Наріжної ((07.03.1902–1978), письменниці, поетеси 

укр. діаспори, уродженки м. Кобеляки; 
 

8 – 70 років від дня народження А. Т. Кукоби (1948–17.01.2011), укр. 

державного діяча, лауреата Державної премії України в галузі архітектури 

(2000), почесного громадянина м. Полтава, уродженця міста; 
 

8 – 65 років пам'яті І. О. Буніна (22.10.1870–1953), рос. письменника, лауреата 

Нобелівської премії (1933), життя і творчість якого пов'язані з м. Полтава; 
 

8 – 115 років пам'яті В. В. Докучаєва (01.03.1846–1903), видатного 

ґрунтознавця, чия наукова діяльність пов'язана з краєм. Іменем вченого названа 

вулиця у м. Полтава; 
 

9 – 110 років від дня народження М. Дмитренка (1908–08.03.1997), укр. 

маляра, монументаліста, графіка з укр. діаспори, уродженця м. Лохвиця; 
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9 – 95 років від дня народження І. М. Наливайка (1923–2017), укр. журналіста, 

літературознавця, краєзнавця, лауреата премії ім. Л. Бразова (2007). Майже 70 

років жив і працював у краї; 
 

10 – 180 років пам'яті І. П. Котляревського (09.09.1769–1838), укр. 

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

10 – 130 років від дня народження М. М. Лебединця (1888–17.12.1934), укр. 

правознавця, наркома юстиції УСРР (з 1919), голови Верховного Суду УСРР (з 

1924), письменника, уродженця м. Гадяч; 
 

10 – 125 років пам'яті Л. І. Глібова (05.03.1827–1893), укр. поета-байкаря, 

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

11 – 250 років від дня народження В. П. Кочубея (1768–03.06.1834), князя, 

державного канцлера внутрішніх справ Росії, уродженця с. Диканька; 
 

11 – 95 років від дня народження М. П. Бездільного (1923–22.10.1980), укр. 

графіка, маляра, уродженця с. Нові Санжари; 
 

12 – 210 років від дня народження О. М. Бодянського (1808–18.09.1877), укр. 

вченого-славіста, уродженця с. Варва Лохвицького повіту; 
 

14 – 190 років від дня народження Л. М. Жемчужникова (1828–06.08.1912), 

рос. художника, який чотири роки жив і працював на Полтавщині; 
 

15 – 120 років від дня народження П. Й. Петренка (1903–11.09.1982), 

письменника, літературознавця укр. діаспори, уродженця с. Рублівка (нині –

Котелевського р-ну); 
 

16 – 230 років від дня народження Д. М. Бантиш-Каменського (1788– 

06.02.1850), укр. історика, діяльність якого пов'язана з краєм; 
 

16 – 35 років пам'яті О. Бідного (1964–1983), воїна, який загинув 19-річним в 

Афганістані, уродженця м. Полтава. Іменем його названа вулиця у місті; 

 

17 – 230 років від дня народження М. С. Щепкіна (1788–23.08.1863), укр. і рос. 

актора, який грав у Полтавському театрі (1818–1821 рр.). Іменем актора 

названий провулок у м. Полтава; 

 

17 – 195 років від дня народження М. Т. Номиса (Симонова) (1823– 

26.12.1900), укр. фольклориста, письменника, уродженця с. Заріг Лубенського 

повіту; 

 

17 – 70 років від дня народження К. Г. Городенської (1948), укр. вченого-

мовознавця, уродженки с. Мелюшки Хорольського р-ну; 

 

21 – 100 років від дня народження М. Г. Воскобійника (1918–15.09.2001), укр. 

громадсько-політичного діяча, публіциста, історика, уродженця м. Миргород; 
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21 – 75 років від дня народження М. Г. Любивого (1943), укр. поета, прозаїка, 

заслуженого журналіста України, уродженця с. Михайлики Шишацького р-ну; 

 

22 – 100 років від дня народження Лялі Убийвовк (1918–26.05.1942), керівника 

молодіжної підпільної організації "Нескорена Полтавчанка", уродженки            

м. Полтава; 

 

22 – 25 років від дня народження Саші Лаврентьєва (1993–2010), юного поета, 

лауреата премії Ліги меценатів України, переможця конкурсу молодих поетів 

краю "Поетичні зорі – 2006", уродженця м. Полтава; 

 

22 – 145 років пам'яті М. О. Максимовича (15.09.1804–1873), укр. вченого-

енциклопедиста, уродженця х. Тимківщина Полтавської губернії; 

 

23 – 160 років від дня народження М. К. Башкирцевої (1858–12.11.1884), укр. 

малярки, уродженки х. Гавронці, що поблизу м. Полтава. Іменем художниці 

названа вулиця у місті; 

 

23 –  95 років від дня народження та 75 років подвигу К. В. Ємельяненка 

(1923–23.11.1943), молодого воїна, який повторив подвиг О. Матросова, 

уродженця м. Кременчук; 

 

24 – 45 років пам'яті В. О. Підпалого (13.05.1936–1973), укр. поета-

шістдесятника, лауреата Міжнародної премії ім. Г. Сковороди (2009, 

посмертно), уродженця с. Лазірки Оржицького р-ну; 

 

25 – 180 років від дня народження та 100 років пам'яті І. С. Нечуй-Левицького 

(1838–1918), укр. письменника, життя якого пов'язане з Полтавщиною; 

 

27 – 90 років від дня народження С. П. Костяного (1928–19.05.1999), укр. 

письменника, лауреата премії "Золоте перо", уродженця с. Соколова Балка 

Новосанжарського р-ну; 

 

28 – 90 років від дня народження Г. С. Васецького (1928), укр. живописця, 

народного художника України (з 1979), члена-кореспондента АМ України, 

уродженця с. Новоіванівка Хорольського р-ну; 

 

28 – 80 років від дня народження В. К. Житника (1938), укр. поета, 

літературознавця, перекладача, лауреата премії ім. М. Рильського, уродженця   

с. Великі Будища Диканського р-ну; 

 

 

ГРУДЕНЬ 
 

Грудень – 100 років з часу створення Полтавської хорової капели                               

ім. Т. Г. Шевченка (1918); 
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1 – 105 років від дня народження Г. І. Майбороди (1913–06.12.1992), укр. 

композитора, народного артиста СРСР (з 1960), лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1963), уродженця х. Пелехівщина (Глобинщина); 

 

1 – 100 років від дня народження П. І. Майбороди (1918–08.07.1989), укр. 

композитора, народного артиста  УРСР (з 1968), СРСР (з 1979), лауреата 

Державної премії СРСР (1950), Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1962), уродженця с. Пелехівщина (Глобинщина); 

 

1 – 80 років від дня народження В. І. Баринової-Кулеби (1938), укр. 

живописця, професора, уродженки с. Римарівка Гадяцького р-ну; 

 

3 – 80 років від дня народження В. П. Скорика (1938–26.01.2011), укр. 

науковця, краєзнавця, уродженця смт Диканька; 

 

4 – 100 років пам'яті Н. М. Кибальчич (1857–1918), укр. письменниці, знаної в 

літературі як Наталка Полтавка, уродженки с. Заріг Лубенського повіту; 

 

5 – 75 років пам'яті В. К. Хоменка (12.09.1926–1943), юного партизана- 

розвідника в роки Другої світової війни, уродженця м. Кременчук; 

 

10 – 90 років від дня народження В. А. Вітенка (1928–02.05.1992), укр. 

вченого-аграрника, лауреата Державної премії СРСР, уродженця с. Хрулі 

Лохвицького р-ну; 

 

11 – 75 років пам'яті В. К. Короліва-Старого (16.02.1897–1943), письменника 

укр. діаспори, уродженця Прилуцького повіту Полтавської губернії; 

 

12 – 200 років з часу відкриття Полтавського інституту шляхетних дівчат 

(1818); 

 

12 – 110 років від дня народження С. А. Чорнобривця (1908–2000), укр. 

письменника-фронтовика, уродженця с. Булахи  Кременчуцького повіту; 
 

12 – 100 років від дня народження П. А. Юрченка (1918–2005), генерал-майора 

авіації, Героя Радянського Союзу. Іменем Героя, який жив у Полтаві, названа 

вулиця у місті; 

 

14 – 55 років пам'яті В. А. Симоненка (08.01.1935–1963), укр. поета, лауреата 

Національної  премії України ім. Т. Г. Шевченка (1995), уродженця с. Біївці 

Лубенського р-ну; 

 

15 – 135 років від дня народження Г. Ф. Собачко-Шостак (1883– 03.12.1965), 

знаменитої укр. малювальниці, експонента всеукраїнських, закордонних 

виставок, уродженки с. Скопці Полтавської губернії; 
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15 – 170 років пам'яті Є. П. Гребінки (02.02.1812–1848), укр. і рос. 

письменника, уродженця х. Убєжище, що  поблизу м. Пирятин; 

 

15 – 85 років пам'яті П. Д. Мартиновича (07.03.1856–1933), укр. графіка, 

маляра-етнографа, уродженця с. Костянтинівка Полтавської губернії; 

 

18 – 145 років від дня народження та 80 років пам'яті М. Г. Філянського 

(1873–12.01.1938), укр. поета, критика мистецтва, художника, уродженця  

с. Попівка Миргородського повіту. Розстріляний, реабілітований 1959 року; 

 

18 – 100 років від дня народження М. О. Степаненка (1918–14.03.1993), 

професора,  письменника, літературознавця, історика укр. діаспори, уродженця 

с. Микільське (нині - Полтавського р-ну); 

 

21 – 85 років від дня народження Т. Я. Великанової (1933), укр. хіміка, 

лауреатки Державної премії в галузі науки і техніки (1991), уродженки                    

м. Кременчук; 

 

23 – 140 років від дня народження С. П. Тимошенка (1878–29.05.1972), укр. 

вченого, академіка, уродженця Полтавської губернії; 

 

25 – 170 років від дня народження О. І. Левицького (1848–09.05.1922), укр. 

історика, академіка, уродженця с. Маячка (нині – Новосанжарського р-ну). 

Іменем його названа вулиця у м. Полтава; 

 

25 – 80 років пам'яті С. П. Шелухина (1864–1938), укр. громадянсько-

політичного діяча, Генерального судді УНР, письменника, уродженця с. Деньги 

Полтавської губ.; 

 

26 – 120 років від дня народження Є. П. Плужника (1898–02.02.1938), укр. 

поета, який вчителював у нашому краю; 

 

26 – 85 років пам'яті А. В. Луначарського (23.11.1875–1933), державного діяча, 

письменника, академіка АН СРСР (з 1930), уродженця м. Полтава.  
 

27 – 160 років від дня народження М. С. Кравченка (1858–22.04.1917), укр. 

кобзаря, уродженця с. Великі Сорочинці Миргородського повіту; 

 

28 – 80 років від дня народження М. П. Булаха (1938–13.10.1979), укр. поета, 

лауреата обласної премії ім. П. Мирного (2010, посмертно), уродженця  

с. Сакалівка (нині – Миргородського р-ну); 
 

30 – 120 років від дня народження З. О. Дунаєвського (1908–07.07.1981), укр. 

композитора, заслуженого діяча мистецтв УРСР, уродженця м. Лохвиця; 

 

31 – 95 років від дня народження В. Т. Бондаря (1923–24.10.1969), укр. 

письменника, в'язня фашистських концтаборів, уродженця с. Бурбине 

Семенівського р-ну; 
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У 2018 році виповнюється: 
 

  365 років пам'яті Марусі Чурай (1625–1653), укр. легендарної 

піснетворки, співачки, уродженки м. Полтава. Іменем її названа вулиця у 

м. Полтава; 

 

  325 років від дня народження П. Котляревського (1693), укр. співака і 

хормейстера, уродженця с. Великі Будища (Полтавщина); 

 

 290 років пам'яті С. В. Величка (1670–1728), укр. козацького літописця, 

уродженця с. Жуки, що  поблизу м. Полтава; 

  

 290 років пам'яті Я. П. Козельського (1728–1794), укр. і рос. філософа, 

письменника, уродженця с. Келеберда Полтавського полку; 

 

285 років пам'яті Х. Т. Тихорського (1733–14.02.1814), доктора    

медицини, академіка, уродженця м. Переяслав (історична Полтавщина); 

 

 280 років пам'яті (1738) Г. І. Грабянки, укр. козацького літописця, 

полковника Гадяцького полку; 

 

 280 років від дня народження П. В. Петрашіва (1738–19.03.1772), укр. 

живописця, іконописця, уродженця с. Рибці, що  поблизу м. Полтава; 

 

 275 років від дня народження А. Я. Італинського (1743–27.06.1827), 

доктора медицини, академіка, дипломата, уродженця Лубенщини; 

 

 270 років від дня народження О. М. Шумлянського (1748–05.06.1795), 

доктора медицини, одного з основоположників гістології, уродженця  

    с. Янівка Полтавського полку; 

 

245 років від дня народження І. П. Каменського (1773–18.08.1819), 

доктора медицини, уродженця с. Надежда (Диканщина); 

 

 235 років від дня народження М. М. Макаровського (1783–19.09.1846), 

укр. письменника, уродженця м. Гадяч; 

 

 225 років від дня народження А. Г. Родзянка (1793–1846), поета 

пушкінської плеяди, уродженця с. Родзянки (нині - с. Веселий Поділ 

Семенівського р-ну);  

 

 220 років тому було здійснене перше видання "Енеїди"  

          І. П. Котляревського (1798); 
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 220 років від дня народження Я. О. Чаруківського (1798–1848), доктора 

медицини, лауреата Демидівської премії (1839), уродженця с. Пологи 

Полтавської губернії; 

 

 215 років від дня народження О. Вересая (1803–1890), укр. кобзаря, 

уродженця с. Калюжинці Полтавської губернії; 

 

 215 років з часу заснування (1803) Полтавського міського саду (нині – 

парк "Перемога"); 

 

 210 років від дня народження М. І. Савича (1808–01.06.1892), укр. 

філософа, громадсько-політичного діяча, члена Кирило-Мефодіївського 

товариства, уродженця с. Середняки Гадяцького повіту; 

 

 170 років пам'яті В. Я. Ломиковського (15.01.1777–1848), укр. історика, 

уродженця с. Мелюшки Хорольського повіту; 

 

160 років від дня народження І. М. Скубія (1858–1909), укр. лірника, 

уродженця с. Лелюхівка Кобеляцького повіту; 

  

155 років від дня народження А. Я. Скаби (1863–1908), укр. лірника, 

уродженця с. Велика Багачка; 

 

 145 років від дня народження В. М. Шемета (1873–1933), укр. громадсько-

політичного діяча, видавця першої укр. газети "Хлібороб", уродженця 

Лубенщини; 

 

 135 років від дня народження Г. О. Сабалдира (1883–03.04.1957), укр. 

мовознавця-нормативіста, лексикографа, уродженця с. Покровська 

Багачка Хорольського повіту; 

 

 130 років від дня народження М. Ю. Панченка (1888–19.10.1938), укр. 

громадсько-політичного діяча, письменника, драматурга, кіносценариста, 

уродженця м. Полтава. Репресований 1933 року; 

 

 125 років з часу заснування (1893) Кременчуцької центральної 

бібліотеки ім. Горького; 

 

 120 років від дня народження Б. Андрієвського (1898–20.10.1962), укр. 

лікаря-хірурга, професора медицини, науковця, уродженця с. Безсали 

(нині – Лохвицького р-ну);  

 

110 років від дня народження В. Я. Вражливого (1903–1938), укр. 

письменника, уродженця с. Опішня Зіньківського повіту; 

 

 110 років від дня народження Г. Г. Старицької (1908–1981), укр. 

художниці, уродженки м. Полтава; 
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 100 років з часу заснування архіву Полтавської області (1918); 

 

100 років від дня народження С. А. Ільєвського (1918–26.05.1942), члена 

полтавської підпільної комсомольсько-молодіжної групи, уродженця м. 

Полтава;  

 

 90 років від дня народження та 75-річчя подвигу А. Г. Комара (1928–

23.11.1943), героя Другої світової війни, який 15-річним закрив своїм 

тілом амбразуру ворожого дзоту, уродженця с. Бригадирівка 

Козельщинського р-ну; 

 

 95 років від дня народження та 75-річчя подвигу К. В. Ємельяненка 

(1923–23.11.1943), героя Другої світової війни, який 20-річним закрив 

своїм тілом амбразуру ворожого дзоту, уродженця с. Погреби 

Глобинського р-ну; 

 

 80 років пам'яті В. М. Верховинця (1880–1938), укр. хорового диригента, 

першого теоретика укр. народного танцю, життя і творчість якого 

пов'язана з м. Полтава. Іменем митця названа вулиця у місті. 

 

 80 років з часу заснування (1938) Полтавської обласної наукової 

медичної бібліотеки; 

 

 75 років пам'яті О. М. Деревицького (21.03.1859–1943), укр. філолога, 

доктора словесності, уродженця м. Полтава; 

 

 60 років від дня народження В. В. Цебрія (1958), укр. журналіста, 

краєзнавця, лауреата обласної премії ім. Л. Бразова (2008), уродженця  

м. Полтава; 

 

 50 років пам'яті А. І. Жука (1880–1968), громадсько-політичного діяча, 

публіциста, кооператора укр. діаспори, уродженця с. Вовчик (нині – 

Лубенського р-ну); 
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