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Десятиліття 
 

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 ООН з проблем харчування 
2019-2028 роки – Десятиріччя ООН щодо сімейних фермерських господарств 
 

2019 рік в Україні 
 
Рік Китаю в Україні 
 
Рік української культури в Австрії 
 
Вибори Президента України – 31 березня 2019 р. 
 
Вибори народних депутатів до Верховної Ради України – 27 жовтня 2019 р. 
 
2017-2019рр. – Реалізація право просвітницького проекту «Я маю право» 
 
2018-2028рр. – Десятиліття української мови (Указ Президента України №156/2018) 
 
На державному рівні відзначатимуть: 
 
100-річчя проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної 
Республіки та проведення Всеукраїнської естафети єднання 
 
200-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша 
 

2019 рік у світі 
 
Всесвітня столиця книги – Шарджа (ОАЕ) 
 
Культурна столиця Європи – Пловдив (Болгарія) та Матера (Італія) 
 
Молодіжна столиця Європи – Нови Сад (Сербія) 
 
Зелена столиця Європи – Осло (Норвегія) 
 
Кулінарна столиця Європи – Краків (Польща) 
 
ООН оголосило: 
 
2019 р. – Міжнародним роком мов корінних народів 
 
 

Тижні 
 
Тиждень безпеки дорожнього руху ООН – квітень-травень 

Всесвітній тиждень космосу - жовтень 

Всеукраїнський тиждень права - грудень 

Тиждень медійно-інформаційної грамотності - жовтень 

 

 

 
 



СІЧЕНЬ 
 

1  
▪ Новий рік 
▪ Всесвітній день миру 
▪ 110 років від дня народження Степана Андрійовича Бандери (1909-1959), українського 
політичного діяча 
▪ 100 років від дня народження Джерома Девіда Селінджера (1919-2010), американського 
письменника 
2  
▪ 80 років від дня народження Анатолія Павловича Бахути (1939-1990), українського поета, 
життя якого пов’язане з Херсонщиною 
4 
▪ 210  років від дня народження Луї Брайля (1809-1852), французького тифлопедагога, винахідника 
рельєфно-крапкового шрифту для незрячих 
6 
▪ Святвечір. Багата кутя 
▪ 80 років від дня народження Валерія Васильовича Лобановського (1939-2002), видатного 
спортсмена і тренера 
7  
▪ Різдво Христове 
▪ 130 років від дня народження Михайла Івановича Рудницького (1889-1975), українського 
письменника, вченого, педагога 
8  
▪  140 років від дня народження Степана Васильовича Васильченка (1879-1932), українського 
письменника й педагога 
11 
▪ Всесвітній день «спасибі» 
12  
▪ 110 років від дня народження Марії Оксентіївни Примаченко (Приймаченко) (1909-1997), 
української майстрині народного декоративного розпису    
▪ 90 років від дня народження Миколи Павловича Мащенка (1929-2013), українського кінорежисера 
▪ 70 років від дня народження Харукі Муракамі (1949), японського письменника, перекладача 
13  
▪ День Преподобної Маланки. Щедра кутя 
14  
▪ День Святого Василя Великого 
▪ Новий рік за старим стилем 
▪ 95 років від дня народження Леоніда Пилиповича Куліша (1924-2002), українського поета, 
прозаїка, публіциста, літературознавця, який жив у м. Херсон 
19  
▪ Хрещення Господнє (Водохреще) 
▪ 210 років від дня народження Едгара Алана По (1809-1849), американського письменника 
22  
▪ День Соборності України 
▪ 100 років від часу проголошення об’єднання двох українських державних утворень – УНР 
і ЗУНР в єдину Соборну незалежну українську державу (1919). Відбувся Акт злуки. 
23 
▪ 175 років від дня народження Михайла Федоровича Комарова (1844-1913), українського 
бібліографа, критика, перекладача, громадського діяча 
▪ 100  років від дня народження Євгена Федоровича Бандуренка (1919-1972), українського 
письменника 
25  
▪ Тетянин день 
▪ День студентів 
▪ 260 років від дня народження Роберта Бернса (1759-1796), шотландського поета, фольклориста 
▪ 200  років від дня народження Ернеста Чарльза Джонса (1819-1869), англійського поета, 
публіциста 
27 
▪ Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 
▪ 180  років від дня народження Павла Платоновича Чубинського (1839-1884), українського 
етнографа, фольклориста, поета, автора слів Гімну України 
29 



▪ День пам’яті Героїв Крут 

 
ЛЮТИЙ 

 
2  
▪ Всесвітній день водно-болотних угідь 
▪ 190  років від дня народження Альфреда Едмунда Брема (1829-1884), німецького вченого-
зоолога, мандрівника, письменника-натураліста 
4 
▪ Міжнародний день боротьби із захворюванням на рак 
▪ 140 років від дня народження Василя Костьовича Короліва-Старого (1879-1941), українського 
письменника, журналіста, видавця, редактора  
12 
▪ 210 років від дня народження Чарльза Дарвіна (1809-1882), англійського природознавця, 
дослідника, науковця 
13  
▪ 250  років від дня народження Івана Андрійовича Крилова (1769-1844), російського байкаря, 
публіциста, видавця 
14  
▪ День Святого Валентина. День всіх закоханих 
▪ Міжнародний день книгодарування 
▪ 125 років від дня народження Олександра Івановича Александрова (1894-1948), українського 
живописця і графіка  
15 
▪ Стрітення Господнє 
▪ День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 
▪ 30 років тому (1989) було виведено останній підрозділ Радянської Армії з Афганістану 
17 
▪ 60 років від дня народження Євгенії Анатоліївни Кононенко (1959), сучасної української 
письменниці і перекладачки 
18  
▪ 60 років з часу організації (1959) Херсонського відділення Спілки письменників України 
▪ 85 років від дня народження Валерія Анатолійовича Машницького (1934-2001), художника, 
творча діяльність якого пов′язана з Херсонщиною 
19 
▪ 150 років від дня народження Ованеса Тадевосовича Туманяна (1869-1923), вірменського поета 
та письменника, громадського діяча 
20 
▪ День Героїв Небесної Сотні 
▪ Всесвітній день соціальної справедливості 
▪ 130 років від дня народження Лева Миколайовича Ревуцького (1889-1977), українського 
композитора, музично-громадського діяча 
21 
▪ Міжнародний день рідної мови 

 
БЕРЕЗЕНЬ 

 
1 
▪ Всесвітній день цивільної оборони 
2   
▪ 160 років від дня народження Шолом-Алейхема (1859-1916), єврейського письменника  
3 
▪ Всесвітній день письменника 
4 
▪ Масляна (Масниця) 
▪ 70 років від дня народження Володимира Михайловича Івасюка (1949-1979), українського поета, 
композитора 
6 
▪ 400 років від дня народження Сірано де Бержерака (1619-1665), французького письменника 
8  
▪ Міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародний мир 
▪ Міжнародний жіночий день 



9-10  
▪ Шевченківські дні 
9  
▪ 205 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), українського поета, 
письменника, художника, національного героя і символу України 
▪ 110 років від дня народження Євгена Порфировича Пономаренка (1909-1994), українського 
актора, уродженця м. Херсон 
10 
▪ Прощена неділя 
13 
▪ 75 років з дня визволення (1944) м. Херсон від фашистських загарбників 
14  
▪ День українського добровольця 
▪ День преподобної мучениці Євдокії 
▪ 140 років від дня народження Альберта Ейнштейна (1879-1955), фізика-теоретика, творця теорії 
відносності 
15  
▪ Всесвітній день захисту прав споживача 
▪ День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування 
населення 
▪ 50 років від дня народження Марії Миколаївни Морозенко (1969), сучасної української 
письменниці 
16  
▪ 125 років від дня народження Юрія Юрійовича Дарагана (1894-1926), українського поета 
17 
▪ 100 років від дня народження Олексія Федотовича Коломійця (1919-1994), українського 
драматурга 
▪ 50 років від дня народження Лариси Миколаївни Ніцой (1969), української письменниці, педагога, 
громадського діяча 
18 
▪   
▪ 85 років від дня народження Лади Костянтинівни Федоровської (1934), українського 
літературного критика, яка живе у м. Херсон 
19 
▪ 60 років з часу заснування (1959) Херсонської студії телебачення 
▪ 160 років від дня народження Кости Хетагурова (1859-1906), осетинського поета, який 
перебував на засланні у м. Херсоні 
20 
▪ День весняного рівнодення 
▪ Міжнародний день щастя 
▪ Всесвітній день Землі 
▪ 380 років від дня народження Івана Степановича Мазепи (1639-1709), українського військового, 
політичного і державного діяча, гетьмана України 
21  
▪ Всесвітній день поезії 
▪ Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації 
▪ 135 років від дня народження Олексія Олексійовича Шовкуненка (1884-1974), українського 
живописця, життя якого пов’язане з Херсонщиною 
▪ 90 років від дня народження Юрія Миколайовича Мушкетика (1929), українського письменника 
22  
▪ Всесвітній день водних ресурсів  
25 
▪ День Служби безпеки України 
▪ 25 років від дня народження Ярини Славомирівни Каторож (1994), сучасної української 
письменниці й художниці 
26 
▪ День Національної гвардії України 
▪ 70 років від дня народження Патріка Зюскінда (1949), німецького письменника і кіносценариста 
27  
▪ Міжнародний день театру 
29  
▪ 150 років від дня народження Людмили Михайлівни Старицької-Черняхівської (1869-1941), 
української письменниці, перекладачки, громадської діячки 



30  
▪ Теплого Олекси 
▪ Година Землі 
▪ 75 років з часу утворення (1944) Херсонської області 
▪ 175 років від дня народження Поля Марі Верлена (1844-1896), французького поета, письменника 

 
КВІТЕНЬ 

 
1  
▪ День сміху 
▪ Міжнародний день птахів 
▪ 210 років від дня народження Миколи Васильовича Гоголя (1809-1852), українського письменника 
▪ 35 років від дня народження Максима Івановича Кідрука (1974), сучасного українського 
письменника 
2 
▪ Міжнародний день дитячої книги 
4 
▪ Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов'язаної 
з розмінуванням 
▪ 125 років від дня народження Дмитра Івановича Чижевського (1894-1977), українського вченого-
енциклопедиста, славіста, літературознавця 
6  
▪ 110 років від дня народження Никифора Григоровича Білоконя (1909-1975), херсонського 
письменника, поета-гумориста 
7  
▪ Всесвітній день здоров’я 
▪ Благовіщення Пресвятої Богородиці 
▪ 180 років від дня народження Володимира Маркіяновича Шашкевича (1839-1885), українського 
поета, публіциста, громадського діяча 
11 
▪ Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів 
▪ 100 років від дня народження Дмитра Миколайовича Смолича (1919-1987), українського 
радянського режисера 
12  
▪ Міжнародний день польоту людини в космос 
▪ День працівників ракетно-космічної галузі України 
▪ 180 років від дня народження Миколи Михайловича Пржевальського (1839-1888), відомого 
мандрівника, природодослідника, науковця 
15 
▪ 175 років від дня народження Теофіла Дорофійовича Копистинського (1844-1916), українського 
художника-реаліста 
18-22 
▪ Дні заповідників і національних парків 
18  
▪ Міжнародний день пам’яток і визначних місць 
▪ День пам’яток історії та культури 
20  
▪ День довкілля 
21  
▪ Вербна неділя (Вхід Господній в Єрусалим) 
22  
▪ Міжнародний день Землі  
▪ 120 років від дня народження Володимира Володимировича Набокова (1899-1977), російського 
та американського письменника 
▪ 80 років від дня народження Анатолія Григоровича Михайленка (1939-2007), українського 
письменника 
23  
▪ Всесвітній день книги і авторського права 
24  
▪ Міжнародний день солідарності молоді 
26  
▪ Страстна п'ятниця 



▪ Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф 
▪ День Чорнобильської трагедії 
28  
▪ Великдень 
▪ Міжнародний день охорони праці 
29  
▪ Міжнародний день танцю 
▪ Всесвітній день поріднених міст 
▪ 110 років від дня народження Леоніда Федоровича Верещагіна (1909-1977), фізика, хіміка, 
уродженця Херсонської області 
30 
▪ Міжнародний день джазу 

 
ТРАВЕНЬ 

 
1 
▪ Міжнародний день праці 
▪ 110 років від дня народження Григорія Дмитровича Плужника (1909-1973), актора театру та 
кіно, який народився в с. Музиківка Білозерського району Херсонської області 
▪ 95 років від дня народження Миколи Олександровича Василенка (1924-2018), українського 
поета, який жив у м. Херсон 
▪ 90 років від дня народження Василя Миколайовича Шаройка (1929), українського поета-
гумориста, який живе у м. Херсон 
2           
▪ 160 років від дня народження Джерома Клапки Джерома (1859-1927), англійського письменника 
3 
▪  Всесвітній день свободи преси 
▪ 550 років від дня народження Нікколо Мак'явеллі (1469-1527), державного секретаря Флоренції, 
політичного діяча, мислителя 
4 
▪ 130 років від дня народження Марії Едуардівни Тессейр-Донець (1889-1974), оперної співачки і 
педагога, народної артистки УРСР, заслуженого діяча мистецтв УРСР 
5 
▪ Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю 
8 
▪ Міжнародний день Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 
9           
▪ День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни 
▪ День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війни 
12          
▪ День Матері 
▪ Міжнародний день медичних сестер 
13 
▪ 170 років від дня народження Панаса Мирного (Панаса Яковича Руденка), українського 
письменника 
15 
▪ Міжнародний день сім'ї 
16 
▪ День вишиванки 
17 
▪  Всесвітній день інформаційного суспільства 
▪ Міжнародний день Інтернету 
18 
▪ День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму (75 років з часу 
трагедії) 
▪ День Європи  
▪ День науки  
▪ Міжнародний день музеїв 
19 
▪ День пам'яті жертв політичних репресій 
20          
▪ 220 років від дня народження Оноре де Бальзака (1799-1850), французького письменника 
▪ 175 років від дня народження Миколи Івановича Мурашка (1844-1909), українського живописця 



21 
▪ Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку 
22           
▪ Міжнародний день біологічного різноманіття 
▪ 160 років від дня народження Артура Конан Дойля (1859-1930), англійського письменника 
▪ 140 років від дня народження Федора Григоровича Кричевського (1879-1947), українського 
художника і педагога 
▪ 140 років від дня народження Симона Васильовича Петлюри (1879-1926), українського 
державного, військового і політичного діяча 
24         
▪ День рівноапостольних Кирила і Мефодія 
▪ День слов'янської писемності і культури 
▪ 80 років з дня народження Віталія Миколайовича Зленка (1939-2006), херсонського поета, 
журналіста, який жив і працював у м. Нова Каховка Херсонської області 
25 
▪ 130 років від дня народження Ігоря Івановича Сікорського (1889-1972), видатного 
авіаконструктора українського походження 
27 
▪ День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження 
▪ 160 років від дня народження Панаса Карповича Саксаганського (Тобілевича) (1859-1940), 
визначного українського актора, режисера, драматурга, педагога  
▪ 90 років від дня народження Романа Івановича Іваничука (1929-2016), українського письменника 
29        
▪ Міжнародний день миротворців ООН 
▪ 75 років з дня народження Василя Петровича Рилєєва (1944), фотохудожника, заслуженого 
діяча мистецтв України, члена Національної спілки фотохудожників України, який живе і 
працює у м. Херсон 
30 
▪ День жіночої емансипації 
31 
▪ Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням 

 
ЧЕРВЕНЬ 

 
1  
▪ Міжнародний день захисту прав дітей 
▪ Всесвітній день батьків 
5  
▪ Всесвітній день охорони навколишнього середовища 
6   
▪ Вознесіння Господнє 
▪ 420 років від дня народження Дієго Веласкеса (1599-1660), іспанського художника 
▪ 220 років від дня народження Олександра Сергійовича Пушкіна (1799-1837), російського поета 
11  
▪ 120  років від дня народження Ясунарі Кавабати (1899-1972), японського письменника 
▪ 70 років від дня народження Алли Миколаївни Тютюнник (1949), української письменниці, 
уродженки міста Херсон 
12 
▪ 90 років від дня народження Анни Франк (1929-1945), єврейської дівчинки, всесвітньо відомої 
своїм «Щоденником» 
14 
▪ Міжнародний день донора крові 
15  
▪ 75 років з часу створення (1944) Херсонської обласної філармонії 
16 
▪ День Святої Трійці. П’ятидесятниця 
17 
▪ Всесвітній день боротьби з опустелюваннями і засухами 
19     
▪ 60 років від дня народження Анатолія Анатолійовича Крата (1959), українського поета, 
письменника, журналіста, діяльність якого пов’язана з м. Херсон 
20  



▪ Всесвітній день біженців 
22 
▪ День скорботи і вшанування пам'яті жертв Другової світової війни в Україні 
▪ 55  років від дня народження Дена Брауна (1964), американського письменника 
23  
▪ Міжнародний олімпійський день 
▪ 130 років від дня народження Анни Андріївни Ахматової (Горенко) (1889-1966), російськомовної 
поетеси українського походження 
26 
▪ Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їхнім 
незаконним обігом 
▪ Міжнародний день на підтримку жертв тортур 
28  
▪ День Конституції України 
30 
▪ День молоді 

 

ЛИПЕНЬ  
1       
▪ День архітектури України  
7       
▪ День пророка Іоанна Хрестителя. Свято Івана Купала 
8 
▪ День родини 
9 
▪ 80 років від дня народження Ігоря Мироновича Калинця (1939), українського письменника 
12   
▪ День святих апостолів Петра і Павла 
▪ 105 років від дня народження Павла Христофоровича Дубинди (1914-1992), повного 
кавалера ордена Слави, Героя Радянського Союзу, уродженця с. Геройське 
Голопристанського району Херсонської області 
▪ 80 років від дня народження Анатолія Несторовича Паламаренка (1939), українського майстра 
художнього слова, Героя України, народного артиста України 
15 
▪ День українських миротворців 
▪ 100 років від дня народження Айріс Мердок (1919), британської письменниці ірландського 
походження, філософа, лауреата Букерівської премії 
17 
▪ 170 років від дня народження Олени Пчілки (Косач Ольга Петрівна) (1849-1930), української 
письменниці 
21  
▪ 120 років від дня народження Ернеста Хемінгуея (1899-1961), американського письменника 
24   
▪ 105 років від дня народження Петра Опанасовича Покришева (1914-1967), військового 
льотчика-аса, двічі Героя Радянського Союзу, уродженця м. Гола Пристань Херсонської 
області 
▪ 105 років від дня народження Ольги Іванівни Скороходової (1914-1982), вченої, 
письменниці, уродженки смт. Білозерка Херсонської області 
▪ 110 років від дня народження Юрія Васильовича Стефаника (1909-1985), українського 
громадського і політичного діяча, письменника, критика, журналіста 
25   
▪ 90 років від дня народження Василя Макаровича Шукшина (1929-1974), російського письменника, 
режисера, сценариста, актора  
28    
▪  День хрещення Київської Русі-України 

 
СЕРПЕНЬ 

 
1   
▪ 200 років від дня народження Германа Мелвілла (1819-1891), американського письменника 
▪ 80 років від дня народження Івана Васильовича Бєліча (1939), художника, творчість якого 
пов’язана з Херсонщиною 



2 
▪ День пророка Іллі 
5  
▪ 175 років від дня народження Іллі Юхимовича Рєпіна (1844-1930), російського художника-
живописця українського походження 
▪ 120 років від дня народження Бориса Дмитровича Антоненко-Давидовича (1899-1984), 
українського письменника 
7 
▪ 200 років від дня народження Пантелеймона Олександровича Куліша (1819-1897), українського 
письменника, перекладача, фольклориста, етнографа 
9 
▪ Міжнародний день корінних народів світу 
▪ 120 років від дня народження Памели Ліндон Треверс (1899-1996), англійської письменниці, 
авторки серії книг про Мері Поппінс 
13 
▪  55 років від дня народження Степан Васильовича Процюка (1964), українського письменника 
14  
▪ Перший спас. Свято Маковея 
18 
▪ 65 років від дня народження Януша Леона Вишневського (1954), сучасного польського 
письменника 
19  
▪ Другий Спас. Преображення Господнє 
20  
▪  80 років від дня народження Валерія Олександровича Шевчука (1939), українського письменника, 
перекладача 
21  
▪ 105 років від дня народження Федора Дмитровича Залати (1914-1993), українського 
письменника, уродженця с.Сиваське Новотроїцького району Херсонської області 
23  
▪ День Державного Прапора України 
▪ 95 років від дня народження Софії Петрівни Караффи-Корбут (1924-1996), української художниці-
ілюстратора 
▪ 45 років від дня народження Сергія Вікторовича Жадана (1974), українського поета, письменника, 
громадського діяча 
24  
▪ День незалежності України 
▪ 120 років від дня народження Хорхе Луїса Борхеса (1899-1986), аргентинського поета, 
письменника, публіциста 
25  
▪ 95 років від дня народження Павла Архиповича Загребельного (1924-2009), українського 
письменника 
▪ 80 років від дня народження Володимира Григоровича Дрозда (1939-2003), українського 
письменника 
28  
▪ Перша Пречиста. Успіння Пресвятої Богородиці 
▪ 270 років від дня народження Йогана Вольфганга фон Гете (1749-1832), німецького поета, 
прозаїка, драматурга,мислителя 
 

 
ВЕРЕСЕНЬ 

 
1  
▪ День знань 
3 
▪ 60 років від дня народження Мирослава Івановича Дочинця (1959), українського письменника 
5  
▪ Міжнародний день благодійності 
▪ 90 років від дня народження Марка Озясовича Боянжу (1929-1995), українського поета, 
життя і творчість якого пов’язані з м. Херсон 
6 
▪ 150 років від дня народження Фелікса Зальтена (1869-1945), австрійського прозаїка, критика 



9  
▪ 250 років від дня народження Івана Петровича Котляревського (1769-1838), українського 
письменника, поета 
▪ 65 років від дня народження Федора Олексійовича Янька (1954), українського 
письменника, уродженця с. Верхній Рогачик Херсонської області 
10  
▪ 125 років від дня народження Олександра Петровича Довженка (1894-1956), українського 
кінорежисера, письменника 
14 
▪ День українського кіно 
15  
▪ 230  років від дня народження Джеймса Фенімора Купера (1789-1851), американського 
письменника-романтика 
18 
▪  90 років від дня народження Алли Олександрівни Горської (1929-1970), української художниці-
монументалістки, діячки правозахисного руху 
20  
▪ 90 років від дня народження Івана Олексійовича Світличного (1929-1992), українського 
письменника, літературознавця, мовознавця, перекладача 
21  
▪ Друга Пречиста. Різдво Пресвятої Богородиці 
▪ Міжнародний день миру 
▪ 75 років від дня народження Фенні Флегг (1944), американської письменниці, акторки, сценаристки 
24  
▪ 280 років від дня народження Григорія Олександровича Потьомкіна (1739-1791), 
російського державного діяча, дипломата, діяльність якого пов’язана з Херсонщиною 
26  
▪ Європейський день мов 
27 
▪ Всесвітній день туризму 
▪ Всесвітній день моря 
28  
▪ 90 років від дня народження Дмитра Васильовича Павличка (1929), українського поета, 
перекладача, критика, громадського діяча, Героя України 
29  
▪ День пам’яті жертв Бабиного Яру 
30  
▪ Всеукраїнський день бібліотек 
▪ День святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії 

 
ЖОВТЕНЬ 

 
1     
▪   День людей похилого віку 
 
▪ Міжнародний день музики 
▪ 55 років від дня народження Андрія Ігоровича Кличановського (1964), українського 
письменника, уродженця міста Нова Каховка Херсонської області 
2  
▪ 150 років від дня народження Магатми Ганді (1869-1948), одного з керівників національно-
визвольного руху в Індії 
3  
▪  120 років від дня народження Костянтина Олексійовича Гордієнка (1899-1993), українського 
письменника, лауреата Національної премії України ім.Тараса Шевченка 
5  
▪ 110  років від дня народження Богдана-Ігоря Антонича (1909-1937), українського поета, прозаїка, 
перекладача, літературознавця 
6 
▪  День вчителя 
10  
▪ 80 років від дня народження Софії Володимирівни Василенко (1939), української поетеси, 
життя якої пов’язане з Херсонщиною 



▪ 130 років від дня народження Михайла Опанасовича Драй-Хмари (1889-1939), українського поета, 
літературознавця, перекладача 
13 
▪ День художника 
14  
▪ Покров Пресвятої Богородиці 
▪ День українського козацтва 
▪ День захисника України 
▪ 200 років від дня народження Миколи Артемовича Терещенка (1819-1903), українського 
підприємця та благодійника 
15  
▪ 175 років від дня народження Фрідріха Ніцше (1844-1900), німецького філософа, філолога, поета 
▪ 90 років від дня народження Милорада Павича (1929-2009), сербського поета, прозаїка, 
літературознавця, перекладача 
19  
▪ 130 років від дня народження Івана Миколайовича Шульги (1889-1956), українського 
живописця, уродженця Скадовського району Херсонської області 
21 
▪ 65 років від дня народження Зірки Захаріївни Мензатюк (1954), сучасної української письменниці, 
журналіста 
25 
▪ 90 років від дня народження Петра Федоровича Сингаївського (1929-1995), українського поета, 
прозаїка, перекладача 
▪ 80 років від дня народження Василя Тимофійовича Скуратівського (1939-2005), українського 
народознавця, письменника, видавця 
28  
▪ День вигнання з України нацистських окупантів (75 років з часу вигнання)  
29 
▪ 70 років від дня народження Георгія Георгійовича Почепцова (1949), українського письменника, 
професора, доктора філологічних наук, заслуженого журналіста України, автора численних книг з 
питань комунікаційних технологій 
30  
▪ Міжнародний день пам’яті жертв політичних репресій 
▪ 70  років від дня народження Олега Богдановича Лишеги (1949-2014), українського поета, 
драматурга, перекладача 

 
ЛИСТОПАД 

 
5  
▪ 100 років від дня народження Віктора Яковича Кузьменка (1919-1997), українського поета, 
письменника, творчість якого пов'язана з Херсонщиною 
▪ 100 років від дня народження Віктора Олександровича Міняйла (1919), українського письменника 
▪ 85 років від дня народження Кіри Георгіївни Муратової (1934-2018), українського кінорежисера  
8  
▪ 145 років від дня народження Євгена Вікторовича Тарле (1874-1955), російського історика, 
життя якого було пов’язане з Херсонщиною 
9  
▪ День преподобного Нестора Літописця 
▪ День української писемності та мови 
▪ Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва 
10  
▪ Всесвітній день молоді 
▪ 260 років від дня народження Фрідріха Шиллера (1759-1805), німецького поета, драматурга, 
філософа 
13  
▪ 130 років від дня народження Остапа Вишні (П.М. Губенко) (1889-1956), українського 
письменника-сатирика 
16 
▪ Міжнародний день толерантності  
17  
▪ Міжнародний день студентів 
18 



▪ 160 років від дня народження Костя Антоновича Левицького (1859-1941), українського державного 
діяча 
20 
▪ Всесвітній день дитини 
21  
▪  День Гідності і Свободи 
▪ 325 років від дня народження Вольтера (1694-1778), французького прозаїка, філософа, історика 
22 
▪ 200 років від дня народження Джордж Еліот (1819-1880), англійської письменниці 
23 
▪ День пам'яті жертв голодоморів 
27 
▪ 140 років від дня народження Григорія Аврамовича Чупринки (1879-1921), українського поета 
28 
▪ 120 років від дня народження Григорія Михайловича Косинки (Стрілець) (1899-1934), українського 
письменника, перекладача 
30  
▪ 70 років від дня народження Ярослава Михайловича Стельмаха (1949-2001), українського 
драматурга, прозаїка, перекладача 
▪ 35 років від дня народження Ярослави Дегтяренко (1984), сучасної української письменниці 

 
ГРУДЕНЬ 

 
1  
▪ Всесвітній день боротьби зі СНІДом 
3 
▪   Міжнародний день людей з інвалідністю 
4  
▪ Введення у Храм Пресвятої Богородиці 
5      
▪ Міжнародний день волонтерів 
6  
▪ День Збройних Сил України 
7 
▪ Свято великомучениці Катерини  
▪ День місцевого самоврядування 
8  
▪ 155 років від дня народження Йосипа Конрадовича Пачоського (1864-1942), українського 
ботаніка, зоолога, діяльність якого пов’язана з Херсонщиною 
10 
▪ Міжнародний день захисту прав людини 
11    
▪ 275 років від дня народження Данила Самойловича (1744-1805), українського лікаря, 
засновника епідеміології, який в 1783-1784 рр. боровся з епідемією чуми на Херсонщині 
13  
▪ Святого апостола Андрія Первозванного 
14 
▪   День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
19  
▪ Святителя Миколая Чудотворця 
▪ Міжнародний день допомоги бідним 
▪ 100 років від дня народження Миколи Кириловича Майорова (1919), українського 
письменника, уродженця селища Велика Олександрівка Херсонської області 
▪ 90 років від дня народження Миколи Михайловича Каляки (1929), українського 
письменника, уродженця міста Херсон 
▪ 100 років від дня народження Миколи Олексійовича Лукаша (1919-1988), українського 
перекладача, мовознавця і поліглота 
▪ 60 років від дня народження Марії Василівни Матіос (1959), української письменниці та 
політичного діяча 
25 
▪ Католицьке Різдво 
27  



▪ 85 років від дня народження Лариси Семенівни Латиніної (Дирій) (1934), української 
гімнастки, дев'ятиразової олімпійської чемпіонки, уродженки м. Херсон 
29  
▪ 125 років від дня народження Михайла Федоровича Андрієнка-Нечитайла (1894-1982), 
українського художника, уродженця м. Херсон 
31 
▪ 70 років від дня народження Любові Василівни Голоти (1949), української письменниці 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Книги-ювіляри 2019 
 
300 років – (1719) – «Життя й незвичайні пригоди Робінзона Крузо» Д.Дефо  
150 років – (1869) – «20000 льє під водою» Ж.Верн 
150 років – (1869) – «Ідіот» Ф.Достоєвський 
150 років – (1869) – «Війна та мир» Л.Толстой 
150 років – (1869) – «Обрив» І.О.Гончаров 
140 років – (1879) – «Ляльковий дім» Г.Ібсен 
140 років – (1879) – «Кайдашева сім'я» І.Нечуй-Левицький 
130 років – (1889) – «Сто тисяч» І.Карпенко-Карий 
120 років – (1899) – «Сава Чалий» І.Карпенко-Карий 
120 років – (1899) – «Новина» В.Стефаник 
120 років – (1899) – «Маруся Богуславка» П.Куліш 
110 років – (1909) – «Мартін Іден» Дж. Лондон 
100 років – (1919) – «Пригоди Тарзана в джунглях» Е.Р.Берроуз 
90 років – (1929) – «Прощавай, зброє!» Е.Хемінгуей 
90 років – (1929) – «На західному фронті без змін» Е.М.Ремарк 
90 років – (1929) – «Мина Мазайло» М.Куліш 
90 років – (1929) – «97» М.Куліш 
90 років – (1929) – «Патетична соната» М.Куліш 
80 років – (1939) – «Грона гніву» Дж. Стейнбек 
70 років – (1949) – «1984» Дж. Оруелл 
60 років – (1959) – «Останній дюйм» Д. Олдридж 
50 років – (1969) – «Бійня номер п᾽ять» К. Воннегут 
50 років – (1969) – «Хрещений батько» М. П᾽юзо 
40 років – (1979) – «Маруся Чурай» Л.Костенко 

      40 років – (1979) – «Путівник по Галактиці для космотуристів» Д.Адамс 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Для нотаток 

 


