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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 
 

2020 рік в Україні 
 
2018-2028 рр. – Десятиліття української мови (Указ Президента України №156/2018) 
 
Перепис населення України 
 
 

2020 рік у світі 
 
Книжкова столиця світу – Куала-Лумпур (Малайзія) 
Зелена столиця Європи – Лісабон (Португалія) 
 
ООН оголосило: 
2020 р. – Міжнародним роком охорони здоров'я рослин 
 
 

Тижні 
 
Всесвітній тиждень космосу - жовтень 
Всесвітній тиждень медійно-інформаційної грамотності - жовтень 

Всеукраїнський тиждень права - грудень 



СІЧЕНЬ 
 

1  
▪ Новий рік 
▪ Всесвітній день миру 
▪ 85 років від дня народження Миколи Івановича Братана (1935-2010), відомого поета, 
уродженця Херсонщини 
▪ 60 років від дня народження Георгія Вікторовича Делієва (1960), українського актора, 
співака, народного артиста України, уродженця м. Херсона 
▪ 125 років від дня народження Миколи Миколайовича Тарновського (1895—1984), українського 
письменника 
2  
▪ 100 років від дня народження Айзека Азімова (1920—1992), американського письменника-
фантаста, вченого 

▪ 70 років від дня народження Надії Павлівни Гуменюк (1950), української поетеси, прозаїка, 
публіциста 
3 
▪ 125 років від дня народження Бориса Миколайовича Лятошинського (1895-1968), українського 
композитора, диригента, педагога 
5 
▪  140 років від дня народження Василя Миколайовича Верховинця (справж. — Костів) (1880—
1938), українського композитора, диригента, хореографа, фольклориста, етнографа, педагога 
6 
▪ Святвечір. Багата кутя 
7  
▪ Різдво Христове 
8  
▪ 85 років від дня народження Василя Андрійовича Симоненка (1935—1963), українського поета, 
журналіста, правозахисника 

9 
▪ 130 років від дня народження Карела Чапека (1890—1938), чеського письменника 

11 
▪ Всесвітній день «спасибі» 
▪ 145 років від дня народження Рейнольда Моріцовича Глієра (1875-1956), українського 
композитора, диригента 
13  
▪ День Преподобної Маланки. Щедра кутя 
▪ 120 років від дня народження Олександра Івановича Ковіньки (1900-1985), українського 
письменника, гумориста 
14  
▪ День Святого Василя Великого 
▪ Новий рік за старим стилем 
17 
▪ 420 років від дня народження Кальдерона де ла Барки (1600-1681), іспанського поета, 
драматурга 
19  
▪ Хрещення Господнє (Водохреще) 
20 
▪ 100 років від дня народження Федеріко Фелліні (1920-1993), італійського кінорежисера 
21 
▪ 110 років від дня народження Миколи Миколайовича Писанка (1910-1996), художника, який 
жив і працював на Херсонщині 
22  
▪ День Соборності України 
▪ 130 років від дня народження Григорія Самуїловича Ландсберга (1890-1957), українського 
фізика 
25  
▪ Тетянин день 
▪ День студентів 
▪ 395 років від дня народження Марусі Чурай (Марії Гордіївни Чурай) (1625—1653), української 
народної поетеси, авторки широко відомих пісень 

27 
▪ Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

http://www.nplu.org/ua/events/calendar/2010/text/sumonenko.htm


▪ 230 років від дня народження Петра Петровича Гулака-Артемовського (1790—1865), 
українського поета, перекладача, педагога, культурно-громадського діяча, літературознавця 

29 
▪ День пам’яті Героїв Крут 
▪ 160 років від дня народження Антона Павловича Чехова (1860-1904), російського письменника 
30 
▪ 90 років від дня народження Всеволода Зіновійовича Нестайка (1930-2014), українського 
письменника, драматурга, журналіста 

 
ЛЮТИЙ 

 
1 
▪ 90 років від дня народження Миколи Петровича Бідняка (1930-2000), українського живописця 
2  
▪ Всесвітній день водно-болотних угідь 
▪ 175 років від дня народження Івана Павловича Пулюя (1845-1918), українського вченого-фізика, 
винахідника, громадського діяча, перекладача 
4 
▪ Міжнародний день боротьби із захворюванням на рак 
▪ 90 років від дня народження Василя Лук’яновича Шкуропата (1930), скульптора, який 
творив на Херсонщині 
6 
▪ 190 років від дня народження Григорія Миколайовича Ге (1830-1911), письменника, 
культурного діяча, який жив на Херсонщині, був засновником та директором першої 
громадської бібліотеки в м. Херсоні  
8 
▪ 90 років від дня народження Діани Гнатівни Петриненко (1930-2018), української оперної 
співачки, педагога 
10 
▪ 130 років від дня народження Бориса Леонідовича Пастернака (1890-1960), російського поета, 
прозаїка, перекладача 
11  
▪ 350 років від дня народження Самійла Васильовича Величка (1670-1728), українського 
козацького літописця 
12 
▪ 170 років від дня народження Олександра Костянтиновича Кононовича (1850-1910), 
українського й російського астронома 
14  
▪ День Святого Валентина. День всіх закоханих 
▪ Міжнародний день книгодарування 
15 
▪ Стрітення Господнє 
▪ День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 
17 
▪ 175 років від дня народження Федора Аполлоновича Піроцького (1845-1898), українського 
інженера, винахідника першого в світі трамвая на електронній тязі, який жив на 
Херсонщині 
18  
▪ 120 років від дня народження Оксани Андріївни Петрусенко (1900-1940), української 
оперної співачки, яка розпочинала свій творчий шлях в м. Херсоні 
20 
▪ День Героїв Небесної Сотні 
▪ Всесвітній день соціальної справедливості 
21 
▪ Міжнародний день рідної мови 
▪ 80 років від дня народження Георгія Андрійовича Вазіна (1940-2002), українського 
диригента, народного артиста УРСР, який жив та працював на Херсонщині 
22 
▪ 210 Фридерика Шопена (1810-1849), польського композитора, піаніста 

24 
▪ 90 років від дня народження Григорія Миколайовича Чапкіса (1930), українського хореографа, 
народного артиста України 



26 
▪ 85 років від дня народження Вацлава Сигізмундовича Мошинського (1935-2019), 
фотохудожника, який працював на Херсонщині 
 

 

 
БЕРЕЗЕНЬ 

 
1 
▪ Всесвітній день цивільної оборони 
▪ 90 років від дня народження Івана Івановича Білика (1930-2012), українського письменника, 
романіста, лауреата Шевченківської премії 
3 
▪ Всесвітній день письменника 
4 
▪ Масляна (Масниця) 
▪ 150 років від дня народження Євгена Оскаровича Патона (1870—1953), українського вченого, 
фахівця в галузі мостобудування та електрозварювання 

5 
▪ 140 років від дня народження Сергія Натановича Бернштейна (1880-1968), українського 
математика 
6 
▪ 130 років від дня народження Василя Івановича Гнєдова (1890-1978), поета-футуриста, 
який творив на Херсонщині 
7 
▪  60 років від дня народження Світлани Олегівни Талан (1960), української письменниці  
8  
▪ Міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародний мир 
▪ Міжнародний жіночий день 
▪ 100 років від дня народження Бориса Леонідовича Кащеєва (1920-2004), українського науковця 
в галузі радіотехніки 
9-10  
▪ Шевченківські дні 
9  
▪ 125 років від дня народження Івана Даниловича Дніпровського (1895-1934), українського 
письменника, перекладача, який народився в с. Каланчак Херсонської області 
▪ 50 років від дня народження Любові Йосифівни Відути (1970), української письменниці 
10 
▪ Прощена неділя 
11 
▪ 85 років від дня народження Генефи Яківни Пташник (1935), заслуженої артиски України, 
яка більшу частину життя пропрацювала в Херсонському обласному академічному 
музично-драматичному театрі ім. М. Куліша 
▪  
13 
▪ Визволення м. Херсон від фашистських загарбників 
▪ 60 років від дня народження Юрія Ігоровича Андруховича (1960), українського поета, прозаїка, 
перекладача, есеїста 
14  
▪ День українського добровольця 
▪ День преподобної мучениці Євдокії 
15  
▪ Всесвітній день захисту прав споживача 
▪ День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування 
населення 
▪ 60 років від дня народження Олександра Петровича Цилінка (1960), співака, заслуженого 
артиста України, уродженця м. Херсона 
18 
▪ 105 років від дня народження Арона Йосиповича Копштейна (1915-1940), поета, який 
починав свою творчість в м. Херсоні 
▪ 65 років від дня народження Сергія Анатолійовича Пономаренка (1955), сучасного українського 
письменника-фантаста, сценариста 



19 
▪ 125 років від дня народження Максима Тадейовича Рильського (1895-1964), українського поета, 
перекладача, публіциста, культурно-громадського діяча 
▪ 90 років від дня народження Ліни Василівни Костенко (1930), української поетеси, громадської 
діячки 
20 
▪ День весняного рівнодення 
▪ Міжнародний день щастя 
▪ Всесвітній день Землі 
21  
▪ Всесвітній день поезії 
▪ Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації 
▪ 160 років від дня народження Віктора Івановича Гошкевича (1860-1928), археолога, 
краєзнавця, засновника Херсонського обласного краєзнавчого музею 
▪ 125 років від дня народження Івана Леонтійовича Ле (Мойся, 1895-1978), українського 
письменника 

22 
▪ Всесвітній день водних ресурсів  
24 
▪ 120 років від дня народження Івана Семеновича Козловського (1900-1993), українського і 
російського співака 
25 
▪ Міжнародний день солідарності з жертвами рабства та трансатлантичної 
работоргівлі 
▪ День Служби безпеки України 
▪ 200 років від дня народження Анни Бронте (1820-1849), англійської письменниці, поетеси 

26 
▪ День Національної гвардії України 
27  
▪ Міжнародний день театру 
28 
▪ 150 років від дня народження Юліана Олександровича Бачинського (1870-1940), українського 
письменника, журналіста, публіциста, редактора, історика, громадсько-політичного діяча 
▪ 95 років від дня народження Дмитра Михайловича Гнатюка (1925-2016), українського оперного 
співака, режисера, педагога, народного артиста України, Героя України 

30  
▪ Теплого Олекси 
▪ Година Землі 
▪ 120 років від дня народження Леся Гомона (Олександра Дмитровича Королевича) (1900-1958), 
письменника доби Розстріляного відродження 

 
КВІТЕНЬ 

 
1  
▪ День сміху 
▪ Міжнародний день птахів 
2 
▪ Міжнародний день дитячої книги 
▪ 180 років від дня народження Еміля Золя (1840—1902), французького письменника 

4 
▪ Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, 
пов'язаної з розмінуванням 
▪ 70 років від дня народження Анатолія Івановича Кичинського (1950), херсонського 
поета, лауреата Шевченківської премії, який народився в с. Преображенка Чаплинського 
району Херсонської області 
▪ 60 років від дня народження Сергія Батурина (1960), українського письменника  
7  
▪ Всесвітній день здоров’я 
▪ Благовіщення Пресвятої Богородиці 
▪ 75 років від дня народження Василя Івановича Голобородька (1945), українського письменника 
11 
▪ Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів 

http://www.nplu.org/ua/events/calendar/2010/Kostenko.html


12  
▪ Вербна неділя 
▪ Міжнародний день польоту людини в космос 
▪ День працівників ракетно-космічної галузі України 
▪ 90 років від дня народження Мирослава Володимировича Поповича (1930-2018), українського 
філософа, академіка НАН України 
13 
▪ 165 років від дня народження Феофана Олександровича Василевського (1855-1912), 
українського письменника, публіциста, життя якого пов'язане з Херсонщиною 
14 
▪ 75 років від дня народження Сергія Сергійовича Дяченка (1945), українського письменника-
фантаста і сценариста  
15 
▪ 80 років від дня народження Євгена Івановича Шморгуна (1940), українського письменника, 
видавця, краєзнавця, громадського діяча   
18-22 
▪ Дні заповідників і національних парків 
18  
▪ Міжнародний день пам’яток і визначних місць 
▪ День пам’яток історії та культури 
19 
▪ Великдень 
20  
▪ День довкілля 
21  
▪  50 років від дня народження Олега Васильовича Олексюка  (1970), українського поета, 
голови Херсонського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. 
Т.Г.Шевченка, члена Національної спілки письменників України 
22  
▪ Міжнародний день Землі  
23  
▪ Всесвітній день книги і авторського права 
▪ 100 років від дня народження Григорія Михайловича Тютюнника (1920—1961), українського 
письменника 
24  
▪ Міжнародний день солідарності молоді 
▪ 100 років від дня народження Дмитра Григоровича Білоуса (1920-2004), українського поета, 
перекладача, літературного критика, громадського діяча 
25 
▪ 55 років від дня народження Валерія Андрійовича Досенка (1965), чотириразового 
чемпіона світу з греблі, уродженця м. Херсона 
26  
▪ Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф 
▪ День Чорнобильської трагедії 
▪ 130 років від дня народження Миколи Костянтиновича Зерова (1890-1937), українського поета, 
літературознавця, критика 
28  
▪ Міжнародний день охорони праці 
29  
▪ Міжнародний день танцю 
▪ Всесвітній день поріднених міст 
30 
▪ Міжнародний день джазу 
31 
▪ 65 років від дня народження Сергія Олександровича Чухрая (1955), триразового 
Олімпійського чемпіона з веслування на байдарках і каное, який проживав та навчався в м. 
Нова Каховка Херсонської області 
 

 
ТРАВЕНЬ 

 
1 
▪ Міжнародний день праці 



▪ 70 років від дня народження Віктора Тихоновича Гурби (1950), співака, заслуженого 
артиста України, уродженця Херсонщини 

▪ 100 років від дня народження Нонни Кронидівни Копержинської (1920-1999), української актриси 
театру і кіно 
▪  
3 
▪   Всесвітній день свободи преси 
5 
▪ Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю 
▪ 120 років від дня народження Юрія Івановича Липи (1900-1944), українського громадського 
діяча, письменника, поета, лікаря, одного з визначних ідеологів українського націоналізму  
7 
▪ 180 років від дня народження Петра Ілліча Чайковського (1840—1893), видатного композитора і 
диригента 
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 
▪ 100 років від дня народження Річарда Адамса (1920-2016), англійського письменника 
10 
▪ День Матері 
12          
▪ Міжнародний день медичних сестер 
15 
▪ Міжнародний день сім'ї 
16 
▪ 170 років від дня народження Володимира Івановича Щербини (1850-1936), українського 
історика, педагога, громадського діяча 
▪ 125 років від дня народження Тодося (Феодосія Степановича) Осьмачки (1895-1962), 
українського письменника, поета, перекладача 
17 
▪   Всесвітній день інформаційного суспільства 
▪ Міжнародний день Інтернету 
18 
▪ День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму 
▪ День Європи  
▪ День науки  
▪ Міжнародний день музеїв 
19 
▪ День пам'яті жертв політичних репресій 
20          
▪ 90 років від дня народження Валентини Гаврилівни Галл-Савальської (1930), заслуженої 
артистки України, актриси Херсонського обласного академічного музично-драматичного 
театру ім. М.Куліша 
21 
▪ День вишиванки 
▪ Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку 
22           
▪ Міжнародний день біологічного різноманіття 
▪ 100 років від дня народження Миколи Григоровича Гринька (1920-1989), українського 
актора театру, кіно, естради, режисера, уродженця м. Херсона 
▪ 180 років від дня народження Марка Лукича Кропивницького (1840—1910), українського 
драматурга, актора, режисера, композитора, педагога, театрального діяча 
▪ 75 років від дня народження Юрія Євгеновича Рибчинського (1945), українського поета, 
драматурга, сценариста  

24         
▪ День рівноапостольних Кирила і Мефодія 
▪ День слов'янської писемності і культури 
▪ 80 років від дня народження Йосифа Олександровича Бродського (1940—1996), російського 
поета, лауреата Нобелівської премії (1987)  

25 



▪ 95 років від дня народження Олександра Васильовича Ворони (1925), художника-
монументаліста, який народився в м. Скадовську Херсонської області 
26 
▪ 70 років від дня народження Василя Петровича Юрченка (1950), чемпіона світу з 
веслування на байдарках і каное, який мешкав в м. Херсоні  
27 
▪ День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження 
28 
▪  Вознесіння Господнє 
29        
▪ Міжнародний день миротворців ООН 
30 
▪ День жіночої емансипації 
31 
▪ Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням 

 
ЧЕРВЕНЬ 

 
1  
▪ Міжнародний день захисту прав дітей 
▪ Всесвітній день батьків 
▪ 100 років від дня народження Павла Петровича Мірошниченка (1920-2006), українського 
художника 
2 
▪ 180 років від дня народження Томаса Гарді (1840-1928), англійського письменника 
5  
▪ Всесвітній день охорони навколишнього середовища 
▪ 75 років від дня народження Олександра Олександровича Калінського (1945), художника, 
який народився в м. Херсоні 
▪  
7   
▪ День Святої Трійці. П’ятидесятниця  
11 
▪ 110 років від дня народження Жака-Іва Кусто (1910-1997), французького дослідника океану, 
конструктора акваланга 
14 
▪ Міжнародний день донора крові 
17 
▪ Всесвітній день боротьби з опустелюваннями і засухами 
20  
▪ Всесвітній день біженців 
21 
▪ 180 років від дня народження Акакія Івановича Церетелі (1840-1915), грузинського поета 
22 
▪ День скорботи і вшанування пам'яті жертв Другової світової війни в Україні 
23  
▪ Міжнародний олімпійський день 
26 
▪ Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їхнім 
незаконним обігом 
▪ Міжнародний день на підтримку жертв тортур 
28  
▪ День Конституції України 
▪ День молоді 
29 
▪ 120 років від дня народження Антуана де Сент-Екзюпері (1900-1944), французького 
письменника 

 

ЛИПЕНЬ  
1       
▪ День архітектури України  



▪ 60 років від дня народження Василя Івановича Жураківського (1960), поета, журналіста, 
який живе та працює в м. Херсоні 
7       
▪ День пророка Іоанна Хрестителя. Свято Івана Купала 
▪ 120 років від дня народження Юрія Корнійовича Смолича (1900-1976), український письменник, 
журналіст 
8 
▪ День родини 
9 
▪ 170 років від дня народження Івана Минчева Вазова (1850-1921), болгарського письменника і 
громадського діяча 
▪ 75 років від дня народження Діна Рея Кунца (1945), сучасного американського письменника-
фантаста 
12   
▪ День святих апостолів Петра і Павла 
15 
▪ День українських миротворців 
16      
▪ 80 років від дня народження Володимира Васильовича Пузиренка (1940-1995), поета, 
журналіста, лауреата літературної премії ім. Б. Лавреньова, який народився в с. 
Строганівка Чаплинського району, жив і працював на Херсонщині 
26   
▪  140 років від дня народження Володимира Кириловича Винниченка (1880-1951), українського 
політичного та державного діяча, драматурга та художника 

▪ 120 років від дня народження Гаврила Михайловича Пустовійта (1900-1947), українського 
художника, графіка, ілюстратора, педагога 
28    
▪  День хрещення Київської Русі-України 
▪ 60 років від дня народження Володимира Даниловича Гришка (1960), оперного співака 
29 
▪ 155 років від дня народження Андрея Шептицького (1865-1944), митрополита, українського 
релігійного діяча 
31 
▪ 55 років від дня народження Джоан Роулінг (1965), англійської письменниці 

 
СЕРПЕНЬ 

 
1 
▪ 150 років від дня народження Іллі Івановича Іванова (1870-1932), видатного вченого-
біолога, який працював в Асканії-Нова  
2 
▪ День пророка Іллі 
▪ 150 років від дня народження Івана Кириловича Пархоменка (1870-1940), українського 
живописця, графіка 
5  
▪ 170 років від дня народження Гі де Мопассана (1850-1893), французького письменника 
▪ 90  років від дня народження Ніла Армстронга (1930-2012), американського астронавта, який 
першим ступив на Місяць 
7 
▪ 100 років від дня народження Степана Пилиповича Бевзенка (1920-2005), українського 
мовознавця, педагога 
9 
▪ Міжнародний день корінних народів світу 
11 
▪ 80 років від дня народження Володимира Григоровича Чуприни (1940), 
мистецтвознавця, народного художника України, заслуженого діяча мистецтв України, 
який народився і працює на Херсонщині 
▪ 70 років від дня народження Стіва Возняка (1950), конструктора комп'ютерних технологій, 
співзасновника Apple, який має українське походження 
13 
▪ 90 років від дня народження Владлена Опанасовича Ваганова (1930-1999), художника, 
члена Спілки художників України, який 40 років працював на Херсонщині 



14  
▪ Перший спас. Свято Маковея 
16 
▪ 100  років від дня народження Чарльза Буковскі (1920-1994), американського письменника 
18 
▪ 270 років від дня народження Антоніо Сальєрі (1750-1825), італійського композитора, диригента 
і педагога  
19  
▪ Яблучний Спас. Преображення Господнє 
▪ 240 років від дня народження П'єра-Жана Беранже (1780-1857), французького поета-демократа 
20  
▪ 130 років від дня народження Говарда Філіпса Лавкрафта (1890-1937), американського 
письменника, поета, журналіста 
22 
▪ 100 років від дня народження Рея Дугласа Бредбері (1920-2012), американського письменника 

23  
▪ День Державного Прапора України 
▪ Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму  
▪ 140 років від дня народження Олександра Степановича Гріна (1880-1932), російського 
письменника, революціонера 
24  
▪ День незалежності України 
26 
▪ 140 років від дня народження Гійома Аполінера (1880-1918), французького поета, художника 
▪ 110 років від дня народження Святої Матері Терези (1910-1997), католицької черниці, 
засновниці доброчинних місій, лауреатки Нобелівської премії миру 
27  
▪ 250 років від дня народження Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля (1770-1831), німецького 
філософа 

28  
▪ Перша Пречиста. Успіння Пресвятої Богородиці 
29  
▪ День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет 
і територіальну цілісність України 
30 
▪ 70 років від дня народження Олександра Миколайовича Бережного (1950-2009), 
художника, члена Спілки письменників художників України, який працював на Херсонщині 
31 
▪ 150 років від дня народження Марії Монтессорі (1870-1952), італійського педагога 
 

 
ВЕРЕСЕНЬ 

 
1  
▪ День знань 
▪ 145 років від дня народження Едгара Райса Барроуза (1875-1950), американського 
письменника-фантаста 
2 
▪ 175 років від дня народження Івана Яковича Білика (Рудченка) (1845-1905), українського 
письменника 
5  
▪ Міжнародний день благодійності  
7 
▪ 150 років від дня народження Олександра Івановича Купріна (1870-1938), російського 
письменника  
13 
▪ 60 років від дня народження Павла Миколайовича Гурковського (1960), чемпіона світу з 
академічного веслування, уродженця с. Бойове Генічеського району Херсонської області 
14 
▪ День українського кіно 
15  



▪ 70 років від дня народження Володимира Михайловича Пащенка (1950), науковця, 
письменника, географа, автора книги про Асканію-Нова «Степові орли понадальпійські» із 
серії «Українські достойники» 
▪ 130 років від дня народження Агати Крісті (Мері Кларисса Міллер) (1890-1976), англійської 
письменниці 
17 
▪  День безпеки пацієнтів 
19 
▪ 65 років від дня народження Людмили Миколаївни Крижановської (1955), письменниці, 
яка живе на Херсонщині 
▪ 60 років від дня народження Оксани Стефанівни Забужко (1960), української поетеси, 
письменниці 
20  
▪ 50  років від дня народження Дари Корній (1970), української письменниці 
21  
▪ Друга Пречиста. Різдво Пресвятої Богородиці 
▪ Міжнародний день миру 
24 
▪ 125 років від дня народження Сергія Гордійовича Карпенка (1895-1959), українського 
актора, народного артиста України, уродженця м. Херсона 
 
25  
▪ 100 років від дня народження Сергія Федоровича Бондарчука (1920-1994), українського 
та російського кіноактора, режисера, уродженця смт Білозерка Херсонської області 
26  
▪ Європейський день мов 
27 
▪ Всесвітній день туризму 
▪ Всесвітній день моря 
▪ 85 років від дня народження Анатолія Михайловича Дунаєва (1935), поета, прозаїка, 
який народився в с. Станіслав Білозерського району Херсонської області 
29  
▪ День пам’яті жертв Бабиного Яру 
▪ 175 років від дня народження Івана Карповича Карпенка-Карого (Тобілевича) (1845-1907), 
українського драматурга  
30  
▪ Всеукраїнський день бібліотек 
▪ День святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії 

 
ЖОВТЕНЬ 

 
1     
▪   День людей похилого віку 
▪ Міжнародний день музики 
3        
▪ 75 років від дня народження Юрія Васильовича Діденка (1945), художника, члена Спілки 
художників України, уродженця с. Зміївка Бериславського району Херсонської області 
4  
▪   День вчителя 
5  
▪  90 років від дня народження Павла Романовича Поповича (1930-2009), українського 
радянського льотчика-космонавта 
8 
▪ 120 років від дня народження Фаїни Григорівни Гаєнко (1900-1965), української актриси, 
уродженки м. Каховки Херсонської області 

▪ 100 років від дня народження Франкліна Патрика Герберта (молодшого) (1920-1986), 
американського письменника-фантаста  
9  
▪ 80  років від дня народження Джона Леннона (1940-1980), англійського рок-музиканта 
10 



▪ 85 років від дня народження Василя Васильовича Гайдамаки (1935), українського поета, 
публіциста, члена Національної спілки письменників України, почесного громадянина 
міста Херсона 
11 
▪ День художника 
13 
▪ 95 років від дня народження Марґарет Тетчер (1925-2013), англійської політичної діячки, 
прем'єр-міністерки Великої Британії 
14  
▪ Покров Пресвятої Богородиці 
▪ День українського козацтва 
▪ День захисника України 
15      

▪ 135 років від дня народження Юхима Спиридоновича Михайліва (1885-1935), українського 
живописця та графіка, уродженця м. Олешки Херсонської області  
16 
▪ 125 років від дня народження Василя Георгійовича Федорова (1895-1959), письменника, 
уродженця м.Херсона 
21 
▪ 110 років від дня народження Поліни Володимирівни Куманченко (1910-1992), актриси 
театру та кіно, народної артистки СРСР, яка народилася в с.Музиківка Білозерського 
району Херсонської області 
▪ 80 років від дня народження Анатолія Олександровича Щербини (1940), поета, пісняра, 
уродженця смт. Білозерка Херсонської області 
22 
▪ 150 років від дня народження Івана Олексійовича Буніна (1870-1953), російського письменника, 
перекладача 
▪ 85 років від дня народження Бориса Ілліча Олійника (1935-2017), українського поета, 
перекладача, Героя України 

23 
▪ 100 років від дня народження Джанні Родарі (1920-1980), італійського письменника 

25 
▪ 195 років від дня народження Йоганна Батиста Штрауса (1825-1899), австрійського композитора, 
скрипаля, диригента, «короля вальсів» 
26 
▪ 70 років від дня народження Володимира Савовича Лиса (1950), українського журналіста, 
драматурга, письменника 
28  
▪ День вигнання з України нацистських окупантів 
30  
▪ Міжнародний день пам’яті жертв політичних репресій 
31 
▪  100 років від дня народження Діка Френсіса (1920-2010), британського письменника 

 
ЛИСТОПАД 

 
 
6 
▪ 165 років від дня народження Дмитра Івановича Яворницького (1855-1940), українського 
історика, археолога, етнографа, письменника, який вивчав історію козацтва на 
Херсонщині 
8  
▪ 120 років від дня народження Марґарет Мітчелл (1900-1949), американської письменниці та 
журналістки 
9  
▪ День преподобного Нестора Літописця 
▪ День української писемності та мови 
▪ Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва 
10  
▪ Всесвітній день молоді 
▪ 60  років від дня народження Ніла Геймана (1960), англійського письменника-фантаста 
13  



▪ 170 років від дня народження Роберта Льюїса Стівенсона (1850-1894), англійського письменника 

14 
▪ 180 років від дня народження Клода Моне (1840-1926), французького живописця 
15 
▪ 120 років від дня народження Володимира Івановича Блавацького (1900-1953), українського 
актора, режисера, антрепренера 
16 
▪ Міжнародний день толерантності  
17  
▪ День студента 
▪ 50 років від дня народження Андрія Анатолійовича Кокотюхи (1970), сучасного українського 
письменника-белетриста 
20 
▪ Всесвітній день дитини 
21  
▪  День Гідності і Свободи 
22 
▪ 130  років від дня народження Шарля де Голля (1890-1970), французького генерала, 
Президента Франції 1958-1969 рр. 
23 
▪ День пам'яті жертв голодоморів 
27 
▪ 60  років від дня народження Міли Іванцової (Людмили Петрівни Іванцової) (1960), української 
письменниці, перекладача, журналіста, педагога  
28 
▪ 200 років від дня народження Фрідріха Енгельса (1820-1895), німецького філософа, економіста 

▪ 140  років від дня народження Олександра Олександровича Блока (1880-1921), російського 
поета 

 
ГРУДЕНЬ 

 
1  
▪ Всесвітній день боротьби зі СНІДом 
2 
▪ 170 років від дня народження Миколи Дмитровича Кузнєцова (1850-1929), українського 
художника, уродженця с. Степанівка Херсонської області 
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 
▪ 120 років від дня народження Катерини Василівни Білокур (1900-1961), української художниці, 
майстрині народного декоративного живопису, представниці «наївного мистецтва» 
8  
▪ 60 років від дня народження Олександра Миколайовича Левченка (1960), українського 
письменника-фантаста 
9 
▪ 50 років від дня народження Анни Гавальди (1970), французької письменниці 
10 
▪ Міжнародний день захисту прав людини 
12 
▪ 100 років від дня народження Миколи Захаровича Видригана (1920-1946), льотчика-
винищувача, Героя Радянського Союзу, уродженця с. Козацьке Бериславського району 
Херсонської області 
13  
▪ Святого апостола Андрія Первозванного 



▪ 300 років від дня народження Карла Гоцці (1720-1806), італійського драматурга і поета 
14 
▪   День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
▪ 180 років від дня народження Михайла Петровича Старицького (1840-1904), українського 
письменника, театрального і культурного діяча 
15 
▪ 120 років від дня народження Ігоря Костянтиновича Лоського (1900-1936), українського історика 
▪ 50 років від дня народження Олександра Володимировича Бойченка (1970), українського 
письменника, літературного критика 
16 
▪ 250 років від дня народження Людвіга ван Бетховена (1770-1827), німецького композитора, 
піаніста, диригента 

▪ 245 років від дня народження Джейн Остін (1775-1817), англійської письменниці 
19  
▪ Святителя Миколая Чудотворця 
▪ Міжнародний день допомоги бідним 
▪ 100 років від дня народження Миколи Даниловича Руденка (1920-2004), українського 
письменника, філософа, правозахисника 
24 
▪ 100 років від дня народження Святослава Йосиповича Караванського (1920-2016), українського 
мовознавця, поета, перекладача, журналіста 
25 
▪ Різдво Христове за григоріанським календарем 
▪ 125 років від дня народження Григорія Гурійовича Верьовки (1895-1964), українського 
композитора, хорового диригента 
31 
▪ 65 років від дня народження Василя Степановича Загороднюка (1955), поета, члена 
Херсонської обласної організації Національної спілки письменників України 
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850 років – (1170) – «Пісня про Роланда» 
200 років – (1820) – «Руслан і Людмила» О.С. Пушкін 
200 років – (1820) – «Айвенго» В. Скотт (опубліковано) 
190 років – (1830) – «Гобсек» Оноре де Бальзак 
190 років – (1830) – «Червоне і чорне» Стендаль 
180 років – (1840) – «Кобзар» Т.Г. Шевченко 
180 років – (1840) – «Слідопит» Ф. Купер 
150 років – (1870) – «Двадцять тисяч льє під водою» Ж. Верн 
140 років – (1880) – «Брати Карамазови» Ф.М.Достоєвський 
130 років – (1890) – «Портрет Доріана Грея» О. Уайльд 
130 років – (1890) – «Сто тисяч» І.І. Карпенко-Карий 
100 років – (1920) – «Історія доктора Дуліттла» Г.Лофтінґ 
100 років – (1920) – «Ми» Є.Замятін 
100 років – (1920) – «Серця трьох» Дж. Лондон 
80 років – (1940) – «Тихий Дон» М.О. Шолохов 
80 років – (1940) – «По кому подзвін» Е.Гемінґвей 
70 років – (1950) – «Марсіанські хроніки» Р. Бредбері 
70 років – (1950) – «Сад Гетсиманський» І.Багряний 
70 років – (1950) – «Лев, Біла Відьма та шафа» К.С.Льюїс 
60 років – (1960) – «Убити пересмішника» Гарпер Лі 
40 років – (1980) – «Роксолана» П.А. Загребельний 
40 років – (1980) – «Ім'я рози» У.Еко 
40 років – (1980) – «І довше віку день триває…» Ч.Айтматов 
 
 
 

 
 
 



Для нотаток 
 


