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Календар вміщує основні знаменні дати всесвітнього, міжнародного, всеукраїнського значення, 
а також значні події Херсонщини, які будуть відзначатися у 2017 році.  

Видання розраховане на бібліотечних фахівців, що працюють з молоддю, працівників культури, 
педагогів. 

Електронна версія календаря знаменних і пам´ятних дат на 2017 рік розміщена на сайті ХОБЮ 
ім. Б.А. Лавреньова http://unalib.ks.ua/. 
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Десятиліття 
 

2008-2017 роки – Друге десятиліття боротьби за ліквідацію злиднів  
2010-2020 роки – Десятиліття Організації Об´єднаних Націй, присвячене пустелям і боротьбі з 

опустеленням  
2011-2020 роки – Десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху 
2011-2020 роки – Третє Міжнародне десятиріччя за викоренення колоніалізму  
2011-2020 роки – Десятиліття біорізноманіття ООН 
2013-2022 роки – Міжнародне десятиліття зближення культур  
2014-2024 роки – Десятиріччя сталої енергетики для всіх 
2015-2024 роки – Десятиріччя осіб африканського походження 
2016-2025 роки – Десятиріччя дій Організації Об´єднаних Націй з проблем харчування 

 
Роки 

 
2017 рік – Міжнародний рік сталого туризму в інтересах розвитку  
 

Культурна столиця Європи – м. Орхус (Данія) та м. Пафос (Кіпр) 
 

«Зелена» столиця Європи – м. Ессен (Німеччина) 
 

Молодіжна столиця Європи – м. Варна (Болгарія) 
 

Всесвітня столиця книги – м. Конакрі (Республіка Гвінея) 
 

В Україні 
 

2017 рік – Рік Української революції 1917-1921 років 
2017 рік – Відзначення в Україні 500-річчя Реформації 
2017 рік – Рік Японії в Україні 
2017 рік – Конкурс «Євробачення» в Україні 
2017 рік – Рік відновлення мостів (можливо) 
2017-2018 н.р. – Рік української мови у Німеччині та німецької мови в Україні 
 
 

У Херсонській області 
 

90 років від часу заснування (1927) Чорноморського біосферного заповідника НАН України в 
Херсонській та частково Миколаївській областях 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Січень 
 

1  
� Новорічне свято 
� Всесвітній день миру 
� 75 років від часу підписання (1942) Декларації 26 держав-учасниць антигітлерівської коаліції, що 

стала початком створення ООН (1945) 
� 90 років від дня народження Андрія Івановича Євси (1927-2015), перекладача, життя якого 

пов´язане з м. Херсон 
� 140 років від дня народження Степана Шухевича (1877-1945), українського політичного та 

військового діяча, адвоката, письменника 
� 60 років від дня народження Василя Дмитровича Кожелянка (1957-2008), українського прозаїка, 

поета, драматурга 
3 
� 125 років від дня народження Джона Рональда Руена Толкіна (1892-1973), англійсього 

письменника, філолога, одного з фундаторів фентезі 
4 
� День хіт-параду  
5 
� 200 років від дня народження Степана Даниловича Карпенка (1817-1886), українського 

письменника, композитора, актора 
� 85 років від дня народження Умберто Еко (1932-2016), італійського письменника, філософа, 

лінгвіста, публіциста, критика 
6 
� Святвечір. Багата кутя  
7 
� Різдво Христове 
9 
� 90 років від дня народження Юрія Костянтиновича Голобородька (1927-2009), 

українського прозаїка, уродженця с. Новотягинка Білозерського району 
� 220 років від дня народження Фердинанда Петровича Врангеля (1797–1870), російського 

мореплавця, адмірала 
10 
� 420 років від дня народження Петра Могили (1597-1647), українського політичного, церковного і 

освітнього діяча 
11 
� Всесвітній день «спасибі» 
12 
� 110 років від дня народження Сергія Павловича Корольова (1907-1966), українського вченого, 

конструктора ракетно-космічних систем 
13 
� День Преподобної Меланки. Щедра кутя  
� 100 років від дня народження Іллі Михайловича Ліфшиця (1917–1982), радянського фізика–

теоретика 
14 
� День Святого Василя Великого. Новий рік за старим стилем 
� 80 років від дня народження Євгена Пилиповича Гуцала (1937-1995), українського поета, 

письменника 
15 
� 25 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила Державний гімн України «Ще не вмерла 

Україна» 
16 
� 130 років від дня народження Івана Івановича Завадовського (1887-1932), українського 

мовознавця, педагога 
18   
� Святвечір водохресний. Голодна кутя 
19 
� Хрещення Господнє 
� 90 років від дня народження Георгія Петровича Петрова (1927–2014), українського 

живописця, графіка, життя якого пов’язане з Херсонщиною 
20  
� Свято Іоанна Хрестителя 
21 
� Міжнародний день обіймів 
 



22 
� День Соборності України  
25 
� День студентів. Тетянин день  
27 
� Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 
28 
� 25 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила Державний прапор України 
29 
� День пам’яті героїв Крут  
31 
� 220 років від дня народження Франца Петера Шуберта (1797-1828), австрійського композитора 
 
 

Лютий 
 
2 
� Всесвітній день водно-болотних угідь 
� 120 років від дня народження Євгена Филимоновича Маланюка (1897-1968), українського 

письменника, публіциста, літературного критика 
4 
� Міжнародний день боротьби з раком 
9 
� 150 років від дня народження Григорія Андрійовича Коваленка (1867-1938), українського 

письменника, який деякий час жив і працював у м. Херсон 
� 70 років від дня народження Анатолія Леонідовича Сліпича (1947), діяча мистецтв, який 

народився, живе і працює в м. Херсон 
12 
� Трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Іоана Золотоустого 
� 95 років від дня народження Федора Івановича Загороднюка (1922), українського 

художника, який живе в м. Херсон 
� 70 років від дня народження Василя Михайловича Мелещенка (1947), українського поета, 

журналіста, який живе і працює в м. Херсон 
13 
� Всесвітній день радіо 
14 
� День Святого Валентина. День всіх закоханих 
15 
� Стрітення Господнє 
� День вшанування учасників бойових дій на території інших держав   
� 75 років від дня народження Івана Сергійовича Григурка (1942-1982), письменника, який 

працював на Херсонщині 
17 
� День спонтанного прояву доброти 
� 150 років від дня народження Петра Петровича Шмідта (1867-1906), лейтенанта Чорноморського 

флоту, одного з керівників Севастопольського повстання 1905 р. 
19 
� 15 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила малий герб України – тризуб 
20  
� День Героїв Небесної Сотні 
� Масляна 
� Всесвітній день соціальної справедливості 
21 
� Міжнародний день рідної мови 
23 
� 75 років від дня народження Миколи Володимировича Гомона (1942), українського 

письменника, уродженця с. Вільна Україна Голопристанського району 
24 
� 120 років від дня народження В´ячеслава В´ячеславовича Левандовського (1897-1950), 

українського художника, аніматора 
� 100 років від дня народження Тетяни Нилівни Яблонської (1917-2006), української художниці 
25 
� 130 років від дня народження Леся Курбаса (1887-1937), українського режисера, актора, 

драматурга 
 



26 
� Прощена неділя 
27 
� 130 років від дня народження Петра Миколайовича Нестерова (1887-1914), російського 

військового льотчика, авіаконструктора 
 
 

Березень 
 
1  
� Всесвітній день цивільної оборони 
� 80 років від дня народження Євгена Дмитровича Доги (1937), молдавського композитора 
3 
� Всесвітній день письменника  
5 
� 190 років від дня народження Леоніда Івановича Глібова (1827-1893), українського письменника, 

поета, байкаря 
6 
� 90 років від дня народження Костянтина Єгоровича Михеїва (1927–1994), українського 

поета, прозаїка, що народився на Херсонщині 
� 90 років від дня народження Габріеля Гарсіа Маркеса (1927-2014), колумбійського письменника-

прозаїка, журналіста-видавця, політичного діяча  
8  
� Міжнародний жіночий день 
� 95 років від дня народження Євгена Семеновича Матвєєва (1922-1986), російського 

актора, уродженця с. Новоукраїнка Скадовського району 
� 80 років від дня народження Олександра Вікторовича Зими (1937-1986), українського 

поета, прозаїка, журналіста, уродженця с. Рибальче Голопристанського району 
Херсонської області 

9 
� День народження Т.Г.Шевченка (1814–1861), українського поета, художника, мислителя  
10 
� 230 років від дня народження Устима Якимовича Кармалюка (1787-1835), українського 

національного героя 
12 
� 200 років від дня народження Олександра Степановича Афанасьєва-Чужбинського (1817-

1875), українського і російського етнографа і письменника, який вивчав побут населення 
Півдня України 

� 95 років від дня народження Івана Терентійовича Старикова (1922–2005), українського 
письменника, життя якого пов’язане з Херсонщиною 

13 
� 130 років від дня народження Бориса Порфировича Левитського (Левицький) (1887–1937), 

українського композитора, педагога 
15 
� Всесвітній день захисту прав споживачів 
16 
� 230 років від дня народження Георга Сімона Ома (1787-1854), німецького фізика 
17 
� 110 років від дня народження Олеся Бабія (1897-1975), українського письменника і 

літературознавця в США 
� 80 років від дня народження Сергія Володимировича Данченка (1937-2001), українського 

режисера, педагога 
20  
� День весняного рівнодення 
� Міжнародний день щастя  
� Всесвітній день Землі 
21  
� Всесвітній день поезії  
� Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації 
� Міжнародний день лісів 
22 
� Всесвітній день водних ресурсів  
� 175 років від дня народження Миколи Віталійовича Лисенка (1842-1912), українського 

композитора, піаніста, педагога, хорового диригента та громадського діяча 
 



23 
� Всесвітній день метеоролога  
24 
� Всесвітній день боротьби з туберкульозом  
25 
� День Служби безпеки України 
� Година Землі 
� 80 років від дня народждення Володимира Євгеновича Дідуха (1937), українського співака 
26 
� День Національної гвардії України  
27 
� Міжнародний день театру  
28 
� 85 років від дня народження Віктора Григоровича Балаша (1932–2006), народного 

художника України, який довгий час працював головним художником Херсонського 
обласного музично-драматичного театру ім. М. Куліша 

29 
� 130 років від дня народження Олексія Михайловича Гмирьова (1887-1911), революціонера і 

поета, життя якого пов´язане з Херсонщиною 
30  
� Теплого Олекси 
 

 
Квітень 

 
1  
� День сміху 
� Міжнародний день птахів 
� 180 років від дня народження Василя Васильовича Тарновського (1837-1899), українського 

громадського і культурного діяча, мецената 
2  
� Всесвітній день розповсюдження знань про аутизм 
� Міжнародний день дитячої книги  
3 
� 80 років від дня народження Віталія Петровича Аверченка (1937), українського актора і режисера 
4  
� Міжнародний день Інтернету 
� День веб-майстра 
� Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов’язаній з 

розмінуванням 
� 80 років від дня народження Жанни Георгіївни Тугай (1937), української актриси 
6 
� Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку 
7  
� Благовіщення Пресвятої Богородиці 
� Всесвітній день здоров’я 
� Міжнародний день пам’яті євреїв – жертв фашизму 
9  
� Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим 
10 
� 80 років від дня народження Белли Ахатівни Ахмадуліної (1937-2010), російської поетеси, 

перекладача 
11  
� Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів  
12  
� Всесвітній день авіації і космонавтики  
� Міжнародний день польоту людини в космос 
� 130 років від дня народження Георгія Васильовича Курнакова (1887-1977), українського 

художника, життя якого пов´язане з Херсонщиною 
13  
� Всесвітній день рок-н-ролу 
14 
� Страстна п´ятниця 
15 
� День довкілля 



16  
� Світле Христове Воскресіння. Великдень 
18  
� Міжнародний день пам’яток і визначних місць  
� День пам’яток історії та культури  
22  
� Міжнародний день Матері-Землі 
� 310 років від дня народження Генрі Філдінга (1707-1754), англійського романіста, драматурга, 

публіциста 
� 110 років від дня народження Івана Антоновича Єфремова (1907-1972), радянського 

письменника-фантаста, життя якого пов´язане з Херсонщиною 
23 
� Всесвітній день книги і авторського права 
24  
� Міжнародний день солідарності молоді 
25 
� 110 років від дня народження Миколи Петровича Трублаїні (1907-1941), українського письменника 
26 
� День Чорнобильської трагедії  
� Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф 
27 
� 110 років від дня народження Івана Олексійовича Плахтіна (1907-1985), українського 

прозаїка, драматурга, життя якого пов´язане з Херсонщиною 
� 90 років від дня народження Євгена Олександровича Моргунова (1927–1999), російського актора, 

режисера 
28  
� Всесвітній день охорони праці 
29  
� Міжнародний день танцю  
30  
� Всесвітній день поріднених міст 
� Міжнародний день джазу  
 
 

Травень 
 

1–2  
� День міжнародної солідарності трудящих 
1  
� Свято Весни і Праці 
3 
� Всесвітній день свободи преси 
� День Сонця 
5 
� Міжнародний день боротьби за права інвалідів 
� 110 років від дня народження Ірини Вільде (1907-1982), української письменниці  
7 
� 150 років від дня народження Владислава-Станіслава Реймонта (1867-1925), польського 

письменника 
8-9 
� Міжнародні дні пам’яті та скорботи за загиблими під час Другої світової війни 
8 
� Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 
� День пам´яті та примирення 
9  
� День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
12  
� Всесвітній день медичних сестер 
� 175 років від дня народження Жюля Еміля Фредеріка Массне (1842–1912), французького 

композитора 
13  
� Всесвітній день мігруючих птахів 
� 80 років від дня народження Роджера Джозефа Желязни (1937-1995), американського 

письменника-фантаста 
 



14 
� День матері в Україні 
15  
� Міжнародний день сім'ї 
� Міжнародний день захисту клімату 
� 90 років від дня народження Анатолія Георгійовича Платонова (1927), українського 

художника, уродженця м.Херсон 
� 450 років від дня хрещення Клаудіо Джованні Антоніо Монтеверді (1567-1643), італійського 

композитора 
� 160 років від дня народження Андрія Яковича Чайковського (1857–1935) українського письменника 
16 
� 200 років від дня народження Миколи Івановича Костомарова (1817-1885), видатного українського 

та російського історика, етнографа, громадського діяча 
17 
� Всесвітній день електрозв´язку та інформаційного суспільства 
18  
� День скорботи і пам’яті жертв депортації з Криму (1944) 
� День боротьби за права кримськотатарського народу 
� Міжнародний день музеїв  
� День вишиванки  
20  
� День Європи 
� День науки  
21 
� Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку 
� День пам´яті жертв політичних репресій 
� 130 років від дня народження Авеніра Олександровича Яковкіна (1887–1974), українського 

астронома 
22  
� Міжнародний день біологічного різноманіття 
24 
� День рівноапостольних Кирила і Мефодія 
� День слов’янської писемності і культури 
25 
� Вознесіння Господнє 
� 130 років від дня народження Сидора Артемовича Ковпака (1887–1967), українського військового 

та державного діяча 
26 
� 175 років від дня народження Георгія Юхимовича Церетелі (1842–1900), грузинського 

письменника, громадського діяча 
� 60 років від дня народження Богдана Михайловича Бенюка (1957), українського актора театру та 

кіно, антрепренера, політика 
27 
� День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України 
28 
� 45 років від дня народження Олени Юріївни Бєляєвої (1972-2011), поетеси, яка жила і 

працювала у м.Херсон 
� 100 років від дня народження Георгія Тимофійовича Зацепіна (1917–2010), російського фізика 
29  
� Міжнародний день миротворців ООН 
� 90 років від дня народження Джона Фіцджеральда Кеннеді (1917-1963), президента США (1961-

1963)  
30 
� 60 років від дня народження Оксани Володимирівни Білозір (1957), української співачки, 

політичного діяча 
31  
� Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням 
� 125 років від дня народження Костянтина Георгійовича Паустовського (1892–1968), російського 

письменника 
 
 

 
 
 
 



Червень 
 

1 
� Міжнародний день захисту дітей 
� Всесвітній день батьків 
2 
� 210 років від дня народження Івана Максимовича Сошенка (1807-1876), українського педагога, 

художника 
� 90 років від дня народження Едвальда Абрамовича Завадського (1927–2005), українського фізика 
4 
� День Святої Трійці 
� Міжнародний день безвинних дітей – жертв агресії 
� 65 років від дня народження Олександра Павловича Кулика (1952-2010), письменника, який 

народився в с.Хрестівка Чаплинського района 
5  
� Всесвітній день охорони навколишнього середовища 
6  
� День журналіста 
� 110 років від дня народження Володимира Михайловича Скляренка (1907-1984), українського 

режисера 
� 80 років від дня народження Петра Мусійовича Перебийноса (1937), українського поета, 

журналіста 
7 
� 100 років від дня народження Володимира Ілліча Масика (1917-1996), українського графіка й 

живописця 
8  
� Всесвітній день океанів 
9  
� Міжнародний день друзів 
11 
� День працівників текстильної і легкої промисловості 
12 
� 100 років від дня народження Алевтини Іванівни Дрозд (1917-1996), української поетеси та 

письменниці, життя якої пов´язане з Херсонщиною 
14 
� Всесвітній день донора крові 
� 200 років від дня народження Олександра Олексійовича Григор’єва (1817–?), українського поета, 

драматурга 
15  
� День захисту людей похилого віку 
16 
� 80 років від дня народження Бориса Лукича Шнайдера (1937), українського художника 

декоративно-ужиткового мистецтва 
17  
� Всесвітній день боротьби з опустелюваннями і засухами 
18  
� День батька 
� День медичного працівника  
� 80 років від дня народження Віталія Михайловича Жолобова (1937-), льотчика-

космонавта, уродженця  с. Стара Збур´ївка Голопристанського району 
� 125 років від дня народження Юрія Олексійовича Меженка [справж. – Іванов-Меженко (1892–

1969)], українського та російського бібліографа, бібліотекознавця, книгознавця, літературознавця, 
критика, публіциста, колекціонера 

19  
� 150 років від дня народження Євгена Івановича Купчинського (1867-1938), українського 

композитора, диригента 
20  
� Всесвітній день біженців 
21 
� 135 років від дня народження Давида Давидовича Бурлюка (1882–1967), українського й 

російського художника, поета, теоретика мистецтва, життя якого пов’язане з 
Херсонщиною 

� 120 років від дня народження Юрія Васильовича Кондратюка (1897-не раніше 1943), українського 
радянського вченого-винахідника, одного з творців ракетної техніки та теорії космічних польотів 

 



22  
� Початок німецько-радянської війни (1941) 
� День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 
� 60 років від дня народження Павла Миколайовича Зіброва (1957), українського співака, 

композитора 
23 
� Міжнародний день вдів 
� Міжнародний олімпійський день 
25  
� Міжнародний день моряка 
� День молоді 
� День молодіжних і дитячих громадських організацій України 
26  
� Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їхнім незаконним 

обігом 
� Міжнародний день на підтримку жертв тортур 
28  
� День Конституції України 
� 440 років від дня народження Пітера Пауля Рубенса (1577-1640), фламандського живописця, 

одного з найвизначніших представників епохи бароко 
 

Липень 
 
1 
� День архітектури України  
3  
� День Військово-морських сил Збройних сил України (День флоту)  
7  
� День пророка Іоанна Хрестителя. Свято Івана Купала  
� 70 років від дня народження Володимира Миколайовича Кравченка (1947), художника який 

живе і працює на Херсонщині 
� 130 років від дня народження Марка Шагала (1887-1985), французського художника 
8  
� День родини 
� 110 років від дня народження Олега Ольжича (1907-1944), українського поета 
9 
� 80 років від дня народження Віталія Тимофійовича Гунька (1937-1994), українського поета-

гумориста, сатирика 
10 
� 70 років від дня народження Андрія Всеволодовича Дмитрука (1947), українського письменника-

фантаста, сценариста 
11  
� Всесвітній день народонаселення 
� Всесвітній день шоколаду 
12  
� День святих первоверховних апостолів Петра та Павла 
� День фотографа 
� 110 років від дня народження Петра Даниловича Гайдамаки (1907-1981), українського 

композитора 
14 
� 120 років від дня народження Мирослава Ірчана (А. Д. Баб’юка) (1897–1937(?)), українського 

письменника 
15  
� День українських миротворців 
16 
� 80 років від дня народження Ади Миколаївни Роговцевої (1937), української актриси театру та кіно 
19 
� 70 років від дня народження Леоніда Володимировича Марченка (1947), херсонського 

письменника, журналіста 
21 
� 110 років від дня народження Олега Ольжича (1907-1944), українського поета, науковця, 

громадського діяча 
24 
� 50 років від дня народження Віталія Віталійовича Капранова (1967), українського письменника, 

видавця, громадського діяча 



� 50 років від дня народження Дмитра Віталійовича Капранова (1967), українського письменника, 
видавця, громадського діяча 

28  
� День хрещення Київської Русі 
29 
� 200 років від дня народження Івана Костянтиновича Айвазовського (1817-1900), всесвітньо 

відомого художника-мариніста 
30  
� Міжнародний день дружби 
� 110 років від дня народження Романа Осиповича Шухевича (1907–1950), діяча національно-

визвольного руху України, Героя України 
 
 

Серпень 
 

2 
� День пророка Іллі 
� 120 років від дня народження Семена Макаровича Сумного (1897-1960), українського 

письменника, який навчався на Херсонщині 
4 
� День Національної поліції України 
5 
� 80 років від дня народження Юрія Михайловича Хорунжого (1937-2007), українського письменника 
7 
� 70 років від дня народження Софії Михайлівни Ротару (1947), української естрадної співачки 
9  
� Міжнародний день корінних народів світу 
� 90 років від дня народження Деніела Кіза (1927-2014), американського письменника, філолога 
12 
� Міжнародний день молоді 
13 
� Всесвітній день шульги 
� 75 років від дня народження Олексія Георгійовича Єлізарова (1942), художника, який живе і 

працює у м. Херсон 
14 
� Перший (Медовий) спас. Маковія 
� 150 років від дня народження Джона Голсуорсі (1867-1933), англійського письменника 
19 
� Преображення Господнє. Другий (Яблучний) Спас 
� Всесвітній день гуманітарної допомоги 
20 
� Всесвітній день бездомних тварин 
23 
� День Державного прапора України 
� 150 років від дня народження Осипа Степановича Маковея (1867-1925), українського письменника, 

публіциста, громадського діяча 
24 
� День Незалежності України 
� 140 років від дня народження Олександра Сергійовича Грушевського (1877-1943), дослідника 

історії України, літературознавця, етнографа 
� 70 років від дня народження Пауло Коельйо (1947), бразильського письменника 
26 
� День авіації України 
28  
� Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста  
� 80 років від дня народження Анатолія Сергійовича Шейченка (1937), композитора, який 

живе і працює у м.Херсон 
29  
� Третій Спас  
� 65 років від дня народження Олександра Петровича Гунька (1952), херсонського 

письменника 
 
 

 
 



Вересень 
 
1  
� День знань 
2  
� День закінчення Другої світової війни 
3 
� 90 років від дня народження Алеся Адамовича (1927-1994), білоруського письменника 
5  
� Міжнародний день благодійності 
� 200 років від дня народження Олексія Костянтиновича Толстого (1817–1875), російського 

письменника 
6 
� 120 років від дня народження Івана Кіндратовича Микитенка (1897-1937), українського 

письменника, який деякий час жив і працював на Херсонщині 
8  
� Міжнародний день грамотності 
9  
� Міжнародний день краси 
� 280 років від дня народження Луїджі Гальвані (1737–1798), італійського анатома, фізика, фізіолога 
10  
� День фізичної культури і спорту України 
� День українського кіно  
11  
� Усікновення глави Пророка, Предтечі та Хрестителя Господня Іоанна 
� День пам´яті жертв фашизму 
12 
� 135 років від дня народження Леоніда Володимировича Брюммера (1882-1971), художника, 

який народився в м.Херсон 
13 
� День комп’ютерника і програміста 
15  
� Міжнародний день демократії  
� День народження Google  
� 140 років від дня народження Олени Львівни Кульчицької (1877-1967), українського графіка, 

художника, педагога 
16  
� Міжнародний день охорони озонового шару  
� День міста Херсон 
17  
� Всенародний день батька 
� 160 років від дня народження Костянтина Едуардовича Ціолковського (1857-1935), російського 

вченого у галузі авіації і динаміки ракет 
18  
� Міжнародний день читання електронних книжок у вільному доступі 
� 80 років від дня народження Володимира Петровича Куликівського (1937-1985), поета, 

який деякий час мешкав в м.Херсон 
19 
� 150 років від дня народження Михайла Адамовича Скорульського (1887-1950), українського 

композитора 
21  
� Різдво Пресвятої Богородиці. Друга Пречиста 
� Міжнародний день миру 
� 70 років від дня народження Стівена Кінга (1947), американського письменника 
22  
� День партизанської слави України 
25  
� 50 років від дня народження Олега Євгеновича Авраменка (1967), українського 

письменника-фантаста, уродженця міста Херсон 
26 
� Європейський день мов 
� 80 років від дня народження Анатолія Федоровича Манойла (1937), народного артиста 

України, актора Херсонського академічного музично-драматичного театру ім.М. Куліша 
27  
� Всесвітній день туризму  



29  
� Всесвітній день моря 
30  
� Всеукраїнський день бібліотек  
� День мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії 
 
 

Жовтень 
 

1  
� Міжнародний день музики 
� Міжнародний день людей похилого віку 
� День ветерана  
� День працівників освіти 
2 
� Міжнародний день боротьби проти насилля 
� Міжнародний день лікаря 
3 
� 60 років від дня народження Люко Дашвар (1957), української письменниці, уродженки 

м.Херсон 
4  
� Всесвітній день захисту тварин 
6  
� Всесвітній день посмішки 
8 
� День художника України 
� 125 років від дня народження Марини Іванівни Цвєтаєвої (1892-1941), російської поетеси 
9  
� Всесвітній день пошти 
� 470 років від дня народження Мігеля де Сервантеса Сааведри (1547-1616), іспанського новеліста, 

драматурга і поета (29 вересня – ймовірно народився; 9 жовтня – хрестився) 
10 
� 70 років від дня народження Ніни Митрофанівни Матвієнко (1947), української співачки, народної 

артистки України, Героя України 
11 
� 110 років від дня народження Володимира Платоновича Цесевича (1907-1983), українського 

астронома 
13 
� 160 років від дня народження Андрія Михайловича Конощенка (Грабенко) (1857–1932), 

українського фольклориста-музикознавця, життя якого було пов’язане з Херсонщиною 
14  
� Покров Пресвятої Богородиці 
� День українського козацтва 
� День захисника України  
16 
� Всесвітній день здорового харчування 
� 120 років від дня народження Іллі Арнольдовича Ільфа (1897-1937), радянського письменника  
17 
� Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів  
� 90 років від дня народження Йосипа Борисовича Курлата (1927-2000), дитячого поета, 

перекладача 
21 
� 70 років від дня народження Надії Леонідівни Круглої (1947), художниці, яка живе і працює у 

м.Херсоні 
23 
� Міжнародний день шкільних бібліотек 
24  
� Міжнародний день Організації Об´єданих Націй  
� 150 років від дня народження Миколи Федотовича Біляшівського (1867-1926), українського 

археолога, етнографа, мистецтвознавця 
26 
� 125 років від дня народження Андрія Івановича Заливчого (1892–1918), українського письменника 
28  
� День визволення України від фашистських загарбників 
 



29 
� Перехід на зимовий час 
31  
� Міжнародний день Чорного моря 
 
 

Листопад 
 

1  
� День народження Європейського Союзу 
2 
� 90 років від дня народження Дмитра Костянтиновича Моторного (1927), голови 

приватно-орендного кооперативу “Зоря” ( с. Чорнобаївка Білозерського району 
Херсонської області), двічі Героя Соціалістичної Праці, Героя України 

3 
� 130 років від дня народження Самуїла Яковича Маршака (1887-1964), російського поета, 

драматурга, перекладача 
5 
� День працівників соціальної сфери України 
6  
� Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та 

збройних конфліктів  
7  
� 160 років від дня народження Дмитра Івановича Багалія (1857-1932), українського історика, 

філософа та громадського діяча 
� 150 років від дня народження Марії Склодовської-Кюрі (1867-1934), французького фізика і хіміка 

польського походження 
8 
� 100 років тому більшовики здійснили державний переворот 
� 90 років з часу відкриття (1927) Великоолександрівської гідроелектростанції 
� 115 років від дня народження Михайла Івановича Хорунжого (1902-1986), прозаїка, 

уродженця с.Золота Балка Нововоронцовського району  
9  
� День української писемності та мови  
� Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва 
� День преподобного Нестора Літописця Київського 
10  
� Всесвітній день молоді 
� Всесвітній день науки 
13 
� Міжнародний день сліпих 
14 
� 140 років від дня народження Дмитра Володимировича Антоновича (1877-1945), українського 

мистецтвознавця, історика, громадського діяча 
� 110 років від дня народження Астрід Ліндгрен (1907-2002), шведської письменниці 
16 
� Міжнародний день толерантності 
� День працівників радіо, телебачення та зв’язку 
� Міжнародний день відмови від куріння 
17 
� Міжнародний день студентів 
� 130 років від дня народження Юрія Васильовича Шумського (1887-1954), українського 

актора, який деякий час жив і працював в м.Херсон 
18  
� День народження Діда Мороза 
� 90 років від дня народження Ельдара Олександровича Рязанова (1927-2015), російського 

режисера, сценариста 
19 
� 90 років від дня народження Індіри Ганді (1917-1984), прем´єр-міністра Індії 
20  
� Всесвітній день дитини  
� 300 років від дня народження Григорія Осиповича Кониського (чернече ім´я - Георгій) (1717-1795), 

українського письменника, педагога, церковного та громадсько-культурного діяча  
21  
� День гідності та свободи 



� Всесвітній день телебачення 
� Всесвітній день вітань   
24 
� Всесвітній день інформації 
25  
� Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками 
� День пам’яті жертв голодомору    
27 
� 130 років від дня народження Петра Михайловича Зененка (1887-1971), художника, який 
жив і працював у м.Херсон 
30  
� Міжнародний день захисту інформації  
� 350 років від дня народження Джонатана Свіфта (1667-1745), англомовного ірландського 

письменника 
 
 

Грудень 
 

1  
� Всесвітній день боротьби зі СНІДом  
� 225 років від дня народження Миколи Івановича Лобачевського (1792-1856), відомого російського 

математика 
2  
� Міжнародний день боротьби за скасування рабства  
3 
� Міжнародний день інвалідів  
� 160 років від дня народження Джозефа Конрада (1857-1924), англійського письменника польського 

походження, уродженця України 
� 120 років від дня народження Андрія Васильовича Головка (1897-1972), українського письменника  
4 
� Введення в храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста 
� День замовлень подарунків Діду Морозу 
5  
� Всесвітній день волонтерів  
� Всесвітній день грунтів 
6  
� День Збройних Сил України 
7  
� День місцевого самоврядування в Україні 
� 70 років від дня народження Енн Файн (1947), англійського прозаїка 
8  
� 110 років від дня народження Антона Федоровича Хижняка (1907-1993), українського письменника 
9  
� Міжнародний день боротьби з корупцією 
10  
� Міжнародний день захисту прав людини 
� Всесвітній день футболу 
� День благодійництва в Україні  
� 90 років від дня народження Павла Єгоровича Цокоти (1927), письменника і журналіста, 

життя якого пов´язане з м.Херсон 
13  
� День Святого апостола Андрія Первозванного  
� 220 років від дня народження Генріха Гейне (1797-1856), німецького поета 
� 140 років від дня народження Миколи Дмитровича Леонтовича (1877-1921), українського 

композитора, хорового диригента, громадського діяча, педагога 
14  
� День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС   
15  
� Міжнародний день чаю   
18  
� Міжнародний день мігранта 
� 125 років від дня народження Миколи Гуровича Куліша (1892-1937), українського 

письменника, режисера, драматурга, уродженця смт Чаплинка Херсонської області 
19  
� День святого Миколая Чудотворця 



� Міжнародний день допомоги бідним  
20 
� Міжнародний день солідарності людей 
� 210 років від дня народження Йосипа Івановича Лозинського (1807-1889), українського етнографа і 

мовознавця 
21 
� 100 років від дня народження Генріха Теодора Белля (1917-1985), німецького письменника 
22 
� 80 років від дня народження Едуарда Миколайовича Успенського (1937), радянського і російського 

письменника 
24  
� День працівників архівних установ України 
� 80 років від дня народження В’ячеслава Максимовича Чорновола (1937–1999), українського 

політика, журналіста, публіциста 
25 
� 110 років від дня народження Євгена Сергійовича Кравченка (1907-1975), українського 

письменника 
� 90 років від дня народження Олеся Павловича Бердника (1927-2003), українського письменника-

фантаста, філософа, громадського діяча  
26  
� День подарунків  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Твори-ювіляри 2017 року 
 
180 років – (1837) – «Русалка Дністрова» - перший західноукраїнський альманах народною мовою 
175 років – (1842) – «Мертві душі» М.Гоголь 
170 років – (1847) – «Звичайна історія» І.А.Гончаров  
170 років – (1847) – «Джен Ейр» Ш.Бронте 
160 років – (1857) – «Госпожа Боварі» Г.Флобер 
155 років – (1862) – «Знедолені» В.Гюго 
155 років – (1862) – «Батьки і діти» І.Тургенєв  
150 років – (1867) – «Діти капітана Гранта» Ж.Верн 
145 років – (1872) – «Навколо світу за 80 днів» Ж.Верн 
140 років – (1877) – «Анна Кареніна» Л.М.Толстой 
135 років – (1882) – «Захар Беркут» І.Франко 
120 років – (1897) – «Овід» Е.Войніч 
120 років – (1897) – «Дракула» Б.Стокер 
120 років – (1897) – «Людина-невидимка» Г.Уеллс 
115 років – (1902) – «Собака Баскервілів» А. Конан-Дойль 
105 років – (1912) – «Загублений світ» А. Конан-Дойль 
95 років – (1922) – «Пурпурові вітрила» А.Грін (1922 - вперше надруковано в газеті) 
85 років – (1932) – «Піднята цілина» М.А.Шолохов (1932 - дата першої публікації першої книги) 
80 років – (1937) – «Гобіт, або Туди і звідти» Дж.Р.Р.Толкін 
70 років – (1947) – «Щоденник Анни Франк» А.Франк 
65 років – (1952) – «Старий і море» Е.Хемінгуей 
60 років – (1957) – «Туманність Андромеди» І.Єфремов (1957 - дата першої публікації) 
60 років – (1957) – «Кульбабове вино» Р.Бредбері 
50 років – (1967) – «Сто років самотності» Г.Г.Маркес 
20 років – (1997) – «Гаррі Поттер і філософський камінь» Дж. Роулінг (1997 - дата першої публікації) 
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