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ББК 92 
К17 

Календар знаменних і пам´ятних дат на 2021 рік / укл. 

Козаченко О.О., Попова Н.О. ; Херсон. обл. б-ка для юнацтва 

ім. Б. А. Лавреньова. – Херсон : [Б.в.], 2020. –  26 с. 

Календар вміщує основні знаменні дати всесвітнього, 

міжнародного, всеукраїнського значення, а також значні події 

Херсонщини, які будуть визначатися у 2021 році.  

Видання розраховане на бібліотечних фахівців, що 

працюють з молоддю, працівників культури, педагогів. 

Електронна версія календаря знаменних і пам´ятних дат 

на 2021 рік розміщена на сайті ХОБЮ ім. Б.А. Лавреньова 

http://unalib.ks.ua/. 

 

Укладачі  

О.О.Козаченко 

Н.О.Попова 

 

 

 

 

 

 

Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. 

Б.А.Лавреньова, 2020 

 

Твори-ювіляри 2021 року 

945 років – (1076) – «Ізборник Святослава» 

700 років – (1321) – «Божественна комедія» Д.Аліг´єрі 

550 років – (1471) – «Декамерон» Дж. Бокаччо 

440 років – (1581) – «Острозька біблія» 

420 років – (1601) – «Гамлет» В.Шекспір 

370 років – (1651) – «Левіафан» Т.Гоббс 

190 років – (1831) – «Собор Паризької Богоматері» В.Гюго 

190 років – (1831) – «Червоне і чорне» Стендаль 

190 років – (1831) – «Шагренева шкіра» О. де Бальзак 

190 років – (1831) – «Ревізор» М.В.Гоголь 

180 років – (1841) – «Звіробій, або Перша стежка війни» Д.Ф.Купер 

180 років – (1841) – «Гайдамаки» Т.Г.Шевченко  

175 років – (1846) – «Граф Монте-Крісто» О.Дюма 

170 років – (1851) – «Мобі Дік, або Білий Кит» Г.Мелвілл 

155 років – (1866) – «Вершник без голови» Майн Рід 

150 років – (1871) – «Аліса в Задзеркаллі» Л.Керрол 

110 років – (1911) – «Лісова пісня» Леся Українка 

95 років – (1926) – «Замок» Ф.Кафка  

85 років – (1936) – «Віднесені вітром» М.Мітчелл 

75 років – (1946) – «Тріумфальна арка» Е.М.Ремарк (видання 

німецькою мовою) 

70 років – (1951) – «Над прірвою в житі» Дж. Д. Селінджер 
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Десятиліття 

2021-2030 роки – Десятиріччя ООН з відновлення екосистем 

2021-2030 роки – Десятиріччя науки про океан в інтересах 

сталого розвитку 

 2019-2028 роки – Десятиріччя миру в пам'ять про Нельсона 

Манделу 

2019-2028 роки – Десятиріччя сімейних фермерських угідь 

2018-2027 роки – Третє десятиріччя ООН з боротьби за 

ліквідацію злиднів 

2018-2027 роки – Міжнародне десятиріччя дій «Вода для сталого 

розвитку» 

2016-2025 роки – Десятиріччя дій ООН з проблем харчування 

2015-2024 роки – Десятиріччя осіб африканського походження 

2014-2024 роки – Десятиріччя стійкої енергетики для всіх 

2013-2022 роки – Міжнародне десятиліття зближення культур 

(проводиться згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН) 

 
2021 – Міжнародний рік творчої економіки для сталого розвитку 

2021 – Міжнародний рік овочів та фруктів 

2021 – Міжнародний рік миру та довіри 

 
Всесвітня столиця книги – м. Тбілісі (Грузія) 

Культурна столиця Європи – м. Тімішоара (Румунія) 

«Зелена» столиця Європи – м. Лахті (Фінляндія) 

 

В Україні 

2020/21 н. р. – Рік математичної освіти в Україні 

 

На державному рівні відзначають: 

150 років від дня народження Лесі Українки 

150 років від дня народження Василя Стефаника 

27  
✓ 105 років від дня народження Данила Павловича 
Дзевановського (1916-2002), художника, життєвий шлях якого 
пов´язаний з Херсонщиною  
✓ 120 років від дня народження Марлен Дітріх (1901-1992), 
німецької та американської акторки 
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Херсонська область 

310 років з часу заснування Олешківської Січі (1711) 

240 років (1781) з часу закладання і 235 років (1786)  з часу 

освячення Свято-Катерининського собору в Херсоні 

85 років (1936) з часу створення Херсонського академічного 

музично-драматичного театру ім. Миколи Куліша 

У січні виповнюється 50 років з часу створення (1971) 

Херсонської обласної організації Національної спілки 

художників України 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ День місцевого самоврядування  
✓ 80 років від дня народження Леоніда Івановича Філенка 
(1941), українського архітектора, який народився в с. 
Кучерявоволодимирівка Чаплинського району  
8  
✓ 140 років від дня народження Марії Степанівни Крушельницької 
(1876-1935), української письменниці, актриси 
9  
✓ Міжнародний день боротьби з корупцією   
10  
✓ Міжнародний день захисту прав людини 
✓ 200 років від дня народження Миколи Олексійовича Некрасова 
(1821-1878), російського письменника, журналіста 
12  
✓ День благодійництва 
✓ 290 років від дня народження Еразма Дарвіна (1731–1802), 
англійського лікаря, натураліста і поета 
✓ 200 років від дня народження Гюстава Флобера (1821-1880), 
французького письменника 
13  
✓ День Святого апостола Андрія Первозванного  
14  
✓ День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС   
16  
✓ 120 років від дня народження Варвари Іванівни Чередниченко 
(1896-1949), української письменниці  
17  
✓ День Великомучениці Варвари  
18  
✓ Міжнародний день мігрантів   
19  
✓ День святого Миколая Чудотворця 
✓ Міжнародний день допомоги бідним  
20 
✓ Міжнародний день солідарності людей 
24  
✓ 115 років від дня народження Джеймса Хедлі Чейза (1906-
1985), англійського письменника, автора понад 80 детективних 
романів 
25  
✓ 115 років від дня народження Стефана Пилиповича 
Самійленка (1906-1977), мовознавця, який народився в с. 
Станіслав Білозерського району Херсонської області 
26  
✓ День подарунків  
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Січень 
 
 

1  
✓ Новорічне свято 
✓ Всесвітній день миру 
✓ 125 років від дня народження Василя Ілліча Касіяна (1896-
1976), українського художника, графіка 
2 
✓ 200 років від дня народження Платона Федоровича Симиренка 
(1821-1863), українського промисловця-цукрозаводчика, садівника 
✓ 180 років від дня народження Тадея Розеславовича Рильського 
(1841-1902), українського культурно-освітнього діяча, етнографа  
4 
✓ День хіт-параду 
6 
✓ 80 років від дня народження Ганни Танасівни Чубач (1941-
2019), української поетеси, заслуженої діячки мистецтв України 
7 
✓ Різдво Христове 
8 
✓ 120 років від дня народження Володимира Миколайовича 
Владка (1901-1974), українського письменника-фантаста  
11 
✓ Всесвітній день «спасибі» 
12 
✓ 275 років від дня народження Йоганна Генріха Песталоцці 
(1746-1827), швейцарського педагога 
✓ 145 років від дня народження Джека Лондона (1876-1916), 
американського письменника, публіциста 
✓ 85 років від дня народження Раймонда Паулса (1936), 
латиського композитора, піаніста, диригента 
13 
✓ День Преподобної Меланки. Щедра кутя    
14 
✓ День Святого Василя Великого 
16 
✓ 105 років від дня народження Аврама Кацева (1916-2000), 
єврейського поета, який жив і працював у Херсоні 
19 
✓ Хрещення Господнє 
20  
✓ Свято Іоанна Хрестителя 
21 
✓ Міжнародний день обіймів 

28  
✓ 90 років від дня народження Венери Гуйбадулівни Такаєвої 
(1931), херсонської художниці  
✓ 140 років від дня народження Стефана Цвейґа (1881–1942), 
австрійського письменника 
30  
✓ Міжнародний день захисту інформації  
✓ 70 років від дня народження Назарія Назарійовича Яремчука 
(1951-1995), українського співака, народного артиста УРСР, 
лауреата Національної премії України ім. Т.Г.Шевченка 
 
 

Грудень 
 
 

1  
✓ Всесвітній день боротьби зі СНІДом  
✓ 305 років від дня народження Етьєна Фальконе (1716–1791), 
французького скульптора 
✓ 30 років тому (1991) народ України вільним 
волевиявленням підтвердив Акт проголошення незалежності 
України 
2  
✓ Міжнародний день боротьби за скасування рабства  
✓ 75 років від дня народження Джанні Версаче (1946-1997), 
італійського модельєра 
3 
✓ Міжнародний день людей з інвалідністю  
4 
✓ Введення в храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста 
5  
✓ Всесвітній день волонтерів  
✓ 85 років з дні народження Володимира Миколайовича 
Потребенка (1936), херсонського скульптора  
✓ 120 років від дня народження Уолта Діснея (Дісні) (1901–1966), 
американського кінорежисера, продюсера 
✓ 90 років від дня народження Григора (Григорій) Михайловича 
Тютюнника (1931–1980), українського письменника 
6  
✓ День Збройних Сил України 
✓ 150 років від дня народження Миколи Кіндратовича Вороного 
(1871-1938), українського поета, критика, перекладача і 
театрознавця   
7  
✓ День Великомучениці Катерини 
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✓ 80 років від дня народження Пласідо Домінґо (Хосе Пласідо 
Домінґо Ембіль) (1941), іспанського співака-тенора  
22 
✓ День Соборності України  
✓ 460 років від дня народження Френсіса Бекона (1561-1626), 
англійського філософа і державного діяча 
24 
✓ 245 років від дня народження Ернста Теодора Амадея 
Гофмана (1776-1822), німецького письменника, композитора, 
художника, представника романтизму 
✓ 80 років від дня народження Юрія Володимировича Покальчука 
(1941-2008), українського письменника, перекладача, науковця 
✓ 60 років від дня народження Олександра Васильовича Ірванця 
(1961), українського письменника, перекладача  
25 
✓ День студентів. Тетянин день  
27 
✓ Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 
✓ 265 років від дня народження Вольфгана Амадея Моцарта 
(1756-1791), австрійського композитора 
✓ 130 років від дня народження Павла Григоровича Тичини 
(1891–1967), українського поета, державного та громадського діяча  
28 
✓ 70 років від дня народження Леоніда Костянтиновича Каденюка 
(1951-2018), українського льотчика-космонавта (першого 
астронавта незалежної України)  
29 
✓ День пам’яті героїв Крут  
✓ 155 років від дня народження Ромена Роллана (1866-1944), 
французького письменника 
30  
✓ 80 років від дня народження Віктора Михайловича 
Трапенка (1941-2009), херсонського живописця 
 

Лютий 
 
 
2 
✓ Всесвітній день водно-болотних угідь 
✓ 120 років від дня народження Валер'яна Петровича 
Підмогильного (1901–1941), українського письменника і 
перекладача 
7 
✓ 115 років від дня народження Олега Костянтиновича Антонова 
(1906-1984), українського авіаконструктора, професора 

11  
✓ 200 років від дня народження Федора Михайловича 
Достоєвського (1821-1881), російського письменника, публіциста 
12 
✓ 85 років від дня народження Миколи Федоровича Сингаївського 
(1936-2013), українського поета 
16 
✓ Міжнародний день толерантності 
✓ День працівників радіо, телебачення та зв’язку 
✓ 175 років від дня народження Миколи Львовича 
Скадовського (1846-1892), живописця, який народився у 
Білозерці Херсонської області  
✓ 55 років від дня народження В’ячеслава Миколайовича 
Васильченка (1966), українського письменника 
17 
✓ Міжнародний день студента  
18  
✓ 235 років від дня народження Карла Марії фон  Вебера (1786–
1826), німецького композитора, диригента, піаніста, музичного 
письменника 
✓ 100 років від дня народження Дмитра Олексійовича Міщенка 
(1921-2016), українського письменника 
20  
✓ Всесвітній день дитини  
21  
✓ День гідності та свободи 
✓ 90 років від дня народження Августа Ернестовича 
Вірлича (1931-2017), херсонського краєзнавця 
✓ 65 років від дня народження Віктора Кімовича Губарєва (1956), 
українського письменника, публіциста, історика 
22  
✓ 220 років від дня народження Володимира Івановича Даля 
(1801–1872), лексикографа, етнографа, письменника 
25  
✓ Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства по 
відношенню до жінок 
✓ 95 років від дня народження Пола Уїльяма Андерсона (1926-
2001), американського письменника-фантаста 
26  
✓ День пам’яті жертв голодомору   
27  
✓ 320 років від дня народження Андерса Цельсія (1701-1744), 
шведського астронома, фізика 
✓ 95 років від дня народження Олеся Павловича Бердника (1926-
2003), українського письменника-фантаста  
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9 
✓ День безпечного Інтернету 
12 
✓ 150 років від дня народження Леся Мартовича (справж. –  
Олекса Семенович Мартович) (1871-1916), українського 
письменника, громадського діяча, доктора права 
14 
✓ День Святого Валентина 
✓ День комп´ютерника  
✓ 85 років від дня народження Анни Герман (1936-1982), 
польської естрадної співачки 
15 
✓ Стрітення Господнє 
✓ День вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав   
17  
✓ День спонтанного прояву доброти  
18 
✓ 165 років від дня народження Софії Федорівни Русової 
(1856-1940), громадської і культурно-просвітницької діячки, 
життєвий шлях якої пов´язаний з Херсонщиною  
19 
✓ 75 років від дня народження Василя Андрійовича 
Чорношкура (1946), народного артиста України, який довгий 
час працював актором в Херсонському обласному 
академічному музично-драматичному театрі ім. Миколи 
Куліша 
20  
✓ День Героїв Небесної Сотні 
✓ Всесвітній день соціальної справедливості 
21 
✓ Міжнародний день рідної мови 
✓ 135 років від дня народження Олексія Єлисейовича 
Кручоних (1886-1968), російського поета і художника, доля 
якого пов´язана з Херсоном 
22 
✓ 70 років від дня народження В'ячеслава Григоровича Медвідя 
(1951), українського письменника, лауреата Шевченківської премії 
(2003)  
24 
✓ 235 років від дня народження Вільгельма Грімма (1786-1859), 
німецького філолога, збирача і видавця казок  
25 
✓ 180 років від дня народження П´єра Огюста Ренуара (1841-
1919), французького живописця 
 

Листопад 
 
 

1  
✓ 160 років від дня народження Дніпрової Чайки 
(Василевська Людмила Олексіївна) (1861–1927), української 
письменниці, перекладачки, життєвий шлях якої пов´язаний з 
Херсонщиною  
✓ 150 років від дня народження Олександра Опанасовича 
Спендіарова (1871-1928), вірменського композитора, який 
народився у м. Каховка Херсонської області  
3 
✓ 75 років від дня народження Дмитра Івановича Остапенка 
(1946), культурного та громадського діяча, народного артиста 
України, генерального директора Національної філармонії України 
6  
✓ Міжнародний день запобігання експлуатації 
навколишнього середовища під час війни та збройних 
конфліктів 
✓ 210 років від дня народження Маркіяна Семеновича 
Шашкевича (1811–1843), українського письменника, культурно-
громадського діяча 
✓ 100 років від дня народження Джеймса Джонса (1921–1977), 
американського письменника  
7  
✓ День працівника соціальної сфери  
✓ 90 років від дня народження Володимира Семеновича 
Плоткіна (1931-2006), херсонського поета, перекладача 
✓ 85 років від дня народження Миколи Степановича 
Вінграновського (1936–2004), українського поета, кіноактора і 
режисера  
8  
✓ 130 років від дня народження Олеся Досвітнього (Скрипаль 
Олександр Федорович) (1891-1934), українського письменника  
9  
✓ День української писемності та мови  
✓ Всеукраїнський день працівників культури та майстрів 
народного мистецтва 
✓ День преподобного Нестора Літописця Київського 
✓ 60 років від дня народження Віктора Вальда (Віктор 
Дмитрович Михайлов) (1961), українського письменника, 
уродженця м. Херсона 
10  
✓ Всесвітній день науки 
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✓ 150 років від дня народження Лесі Українки (Лариса 
Петрівна Косач-Квітка) (1871–1913), української поетеси і 
громадської діячки  

 
 

Березень 
 
 
1  
✓ Всесвітній день цивільної оборони 
✓ Всесвітній день кішок 
✓ 120 років від дня народження Павла Андрійовича Байдебури 
(1901–1985), українського письменника 
3 
✓ Всесвітній день письменника  
✓ 125 років від дня народження Івана Сергійовича 
Паторжинського (1896-1960), українського співака, педагога, 
професора, народного артиста СРСР 
6 
✓ 170 років від дня народження Олександра Олексійовича 
Ізмаїльського (1851-1914), вченого, дослідника, агронома, який 
працював на Херсонщині 
✓ 90 років від дня народження О.І.Білаша (1931-2003), 
українського композитора, Героя України, лауреата Шевченківської 
премії  
8  
✓ Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний 
мир  
✓ Масляна 
9 
✓ День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814–
1861), українського поета, художника, мислителя  
✓ 130 років від дня народження Георгія Івановича Нарбута (1886-
1920), українського графіка 
13 
✓ Прощена неділя 
14 
✓ 125 років від дня народження Амвросія Максиміліановича 
Бучми (1891–1957), українського актора, режисера театру й кіно, 
педагога 
15 
✓ Всесвітній день захисту прав споживачів 
17 
✓ 165 років від дня народження Михайла Олександровича 
Врубеля (1856-1910), російського художника польського походження 

6  
✓ 140 років від дня народження Івана Антоновича Кочерги (1881–
1952), українського драматурга 
9  
✓ День художника 
✓ 95 років від дня народження Івана Григоровича Христича 
(1926-2001), художника, життя та творчість якого пов´язані 
з Херсоном   
14  
✓ День захисника України  
✓ День українського козацтва 
✓ День створення УПА 
✓ Свято Покрови Пресвятої Богородиці 
15 
✓ 100 років від дня народження Дмитра Омеляновича Луценка 
(1921-1989), українського поета 
17 
✓ Міжнародний день боротьби з бідністю 
✓ 85 років від дня народження Івана Федоровича Драча (1936-
2018), українського поета, громадського діяча 
22 
✓ 210 років від дня народження Ференца Ліста (1811-1886), 
угорського композитора 
24  
✓ День Організації Об´єданих Націй  
25  
✓ 140 років від дня народження Пабло Пікассо (1881–1973), 
іспанського та французького художника  
28  
✓ День вигнання нацистських окупантів з України 
✓ 555 років від дня народження Еразма Роттердамського (1466-
1536), нідерландського письменника, богослова, філософа-
гуманіста епохи Відродження 
✓ 270 років від дня народження Дмитра Степановича 
Бортнянського (1751-1825), українського композитора, засновника 
української національної духовної музики 
✓ 85 років від дня народження Романа Григоровича Віктюка 
(1936), українського та російського режисера, театрального діяча   
31  
✓ Міжнародний день Чорного моря 
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18 
✓ Міжнародний день сну 
✓ 105 років від дня народження Арона Копштейна (1916-
1940), єврейського письменника, життя якого пов´язане з 
Херсоном  
19 
✓ 90 років від дня народження Емми Іванівни Андієвської (1931), 
української письменниці, художниці 
20  
✓ День весняного рівнодення 
✓ Міжнародний день щастя  
21  
✓ Всесвітній день поезії  
✓ Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової 
дискримінації 
27 
✓ Міжнародний день театру  
✓ Година Землі 
✓ 150 років від дня народження Генріха Манна (1871–1950), 
німецького письменника 
29 
✓ 140 років від дня народження Марійки Підгірянки (справж. – 
Марія Омелянівна Ленерт-Домбровська) (1881-1963), української 
поетеси 
30  
✓ Теплого Олекси 
✓ 275 років від дня народження Франсіско Хосе де Гойї (1746-
1828), іспанського живописця і графіка 
31  
✓ 425 років від дня народження Рене Декарта (1596-1650), 
французького філософа, фізика, математика 
✓ 95 років від дня народження Джона Роберта Фаулза (1926-
2005), англійського письменника, романіста, есеїста  
 
 

Квітень 
 
 
1  
✓ День сміху 
✓ Міжнародний день птахів 
2  
✓ Всесвітній день розповсюдження знань про аутизм 
✓ Міжнародний день дитячої книги  
 

✓ 70 років від дня народження Миколи Михайловича Гурепка 
(1951), херсонського письменника, журналіста 
✓ 230 років від дня народження Майкла Фарадея (1791-1861), 
англійського фізика і хіміка 
24 
✓ 125 років від дня народження Френсіса Скотта Фіцджеральда 
(1896-1940), американського письменника  
26 
✓ Європейський день мов 
✓ 85 років від дня народження Миколи Семеновича 
Жихарєва (1936-1989), письменника, уродженця с. Семенівка 
Каховського району Херсонської області  
27  
✓ Всесвітній день туризму  
✓ 60 років від дня народження Ярослава Юрійовича 
Голобородька (1961), літературознавця, уродженця м. 
Херсона 
29  
✓ Всесвітній день моря 
✓ 155 років від дня народження Михайла Сергійовича 
Грушевського (1866-1934), українського історика, державного і 
громадсько-політичного діяча 
✓ 80 років від дня початку (1941) масових розстрілів нацистами 
мирного населення у Бабиному Яру м. Києва  
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  
✓ Всесвітній день усмішки 
2 
✓ 115 років від дня народження Івана Багряного (1906-1963), 
українського письменника 
3  
✓ День працівників освіти 
4  
✓ Міжнародний день лікаря 
✓ Всесвітній день тварин 
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5  
✓ 140 років від дня народження Дмитра Миколайовича 
Ревуцького (1881-1941), українського композитора, музикознавця 
✓ 115 років від дня народження Анатолія Івановича Шияна (1906–
1989), українського письменника  
6 
✓ Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку 
7  
✓ Благовіщення Пресвятої Богородиці 
✓ Всесвітній день здоров’я 
9  
✓ 200 років від дня народження Шарля Бодлера (1821-1867), 
французського поета   
11  
✓ Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 
концтаборів  
12  
✓ Всесвітній день авіації і космонавтики  
✓ Міжнародний день польоту людини в космос 
✓ День працівників ракетно-космічної галузі України 
13  
✓ Всесвітній День рок-н-ролу 
✓ 115 років від дня народження Оксани Дмитрівни Іваненко 
(1906-1997), української письменниці  
15 
✓ 100 років від дня народження Георгія Тимофійовича Берегового 
(1921-1995), українського льотчика-космонавта 
✓ 80 років від дня народження Романа Гургеновича Балаяна 
(1941), українського кінорежисера  
16  
✓ 180 років від дня народження Христини Данилівни Алчевської 
(1841-1920), українського педагога-просвітителя  
17 
✓ 90 років від дня народження Любомира Романківа (1931), 
винахідника, провідного науковця компанії ІВМ у галузі 
комп'ютерних технологій, який введений до Зали національної 
слави США (є одним з десяти винахідників, удостоєних такої честі) 
18  
✓ Міжнародний день пам’ятників і визначних місць  
✓ День пам’яток історії та культури  
21 
✓ 205 років від дня народження Шарлотти Бронте (1816-1855), 
англійської письменниці  
✓ 95 років від дня народження Єлизавети ІІ (1926), королеви і 
голови держави Сполученого Королівства Великої Британії та 
Північної Ірландії 

8  
✓ Міжнародний день грамотності 
✓ 180 років від дня народження Антоніна Леопольда Дворжака 
(1841–1904), чеського композитора  
9  
✓ Міжнародний день краси  
11  
✓ Усікновення глави Пророка, Предтечі та Хрестителя 
Господня Іоанна 
✓ День фізичної культури і спорту 
✓ День українського кіно  
12  
✓ День пам´яті жертв фашизму  
✓ 100 років від дня народження Станіслава Лема (1921-2006), 
польського письменника фантаста  
13  
✓ 295 років від дня народження Джона Говарда (1726-1976), 
англійського філантропа і громадського діяча, життя якого 
пов´язане з Херсоном  
✓ 90 років від дня народження Бориса Микитовича Харчука 
(1931–1988), українського письменника 
14 
✓ День українського кіно 
15  
✓ Міжнародний день демократії  
16  
✓ Міжнародний день охорони озонового шару  
17  
✓ День винахідника і раціоналізатора України 
18  
✓ День міста Херсон 
✓ 180 років від дня народження Михайла Петровича Драгоманова  
(1841-1896), українського філософа, публіциста, фольклориста, 
громадського діяча 
19 
✓ 110 років від дня народження Вільяма Джералда Ґолдінґа 
(1911–1993), англійського письменника, лауреата Нобелівської 
премії (1983)  
21  
✓ Різдво Пресвятої Богородиці. Друга Пречиста 
✓ Міжнародний день миру 
✓ 155 років від дня народження Герберта Джорджа Уеллса (1866-
1946), англійського письменника-фантаста 
22  
✓ День партизанської слави України 
✓ День осіннього рівнодення 
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22  
✓ Всесвітній день Матері-Землі 
23 
✓ Всесвітній день книги і авторського права 
✓ 60 років від дня народження Андрія Юрійовича Куркова (1961), 
українського письменника, кінематографіста  
24  
✓ Міжнародний день солідарності молоді 
✓ 120 років від дня народження Сави Захаровича Божка 
(1901-1947), українського письменника, журналіста, педагога, 
який працював у Херсоні  
✓ 150 років від дня народження Любові Борисівни Хавкіної (1871-
1949), російського та українського бібліотекознавця та бібліографа, 
теоретика і організатора бібліотечної справи 
25 
✓ Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим 
26 
✓ День Чорнобильської трагедії (1986) 
✓ 35 років з часу Чорнобильської катастрофи (1986), 
найбільшої техногенно-екологічної катастрофи сучасності   
28  
✓ Всесвітній день охорони праці 
✓ 95 років від дня народження Гарпер Лі (1926-2016), 
американської письменниці 
29  
✓ Міжнародний день танцю  
30  
✓ Міжнародний день джазу  
 
 

Травень 
 
 

1  
✓ Міжнародний день праці 
2  
✓ Світле Христове воскресіння. Пасха. Великдень. 
3 
✓ Всесвітній день свободи преси 
5 
✓ 175 років від дня народження Генріка Сенкевича (1846-1916), 

польського письменника 

6  
✓ 165 років від дня народження Зигмунда Фрейда (1856-1939), 
австрійського лікаря-психіатра і психолога, невролога  

23 
✓ День Державного прапора України  
24 
✓ День Незалежності України. 30 років з дня проголошення 
25  
✓ 70 років з дня народження Юрія Івановича Шапка (1951), 
херсонського художника 
27 
✓ День авіації України 
✓ 165 років від дня народження Івана Яковича Франка (1856-
1916), українського поета, прозаїка, публіциста 
✓ 150 років від дня народження Теодора Драйзера (1871–1945), 
американського письменника, публіциста, громадського діяча 
✓ 80 років від дня народження Богдана Сильвестровича Ступки 
(1941-2012), українського актора театру і кіно  
28  
✓ Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста  
29  
✓ Третій Спас  
30  
✓ 240 років з часу закладення (1781) Свято-Катерининського 
собору в Херсоні, пам´ятника архітектури ХVІІІ ст.  
31  
✓ 135 років від дня народження Сергія Миколайовича 
Скадовського (1886-1962), гідробіолога, уродженця смт 
Білозерка  
 
 

Вересень 
 
 
1  
✓ День знань 
✓ 95 років від дня народження Олександра Івановича Губарева 
(1926), українського графіка 
✓ 85 років від дня народження Миколи Івановича Мерзликіна 
(1936), українського режисера і актора 
2  
✓ День закінчення Другої світової війни 
5  
✓ Міжнародний день благодійності 
✓ 85 років від дня народження Валентини Михайлівни 
Нижеголенко (1936-2017), херсонської дитячої письменниці  
✓ 75 років від дня народження Фредді Мерк'юрі (1946-1991), 
британського співака, вокаліста групи «Queen» 
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8 
✓ Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця 
8-9 
✓ Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої 
світової війни 
9  
✓ День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
✓ День Матері в Україні 
✓ 150 років від дня народження Володимира Михайловича 
Гнатюка (1871-1926), українського фольклориста, етнографа, 
громадського та літературного діяча 
✓ 55 років від дня народження Віктора Володимировича 
Неборака (1961), українського поета, прозаїка, літературознавця, 
перекладача, есеїста  
10 
✓ 60 років від дня народження Івана Антоновича Малковича 
(1961), українського поета, видавця 
12  
✓ Всесвітній день медичних сестер 
✓ 85 років від дня народження Івана Степановича Марчука 
(1936), українського художника  
14  
✓ 150 років від дня народження Василя Семеновича 
Стефаника (1871–1936), українського письменника  
15  
✓ Міжнародний день сім'ї 
✓ Міжнародний день захисту клімату 
✓ День Європи 
✓ День науки  
✓ 130 років від дня народження Михайла Опанасовича Булгакова 
(1891–1940), російського письменника, драматурга, уродженця м. 
Києва  
16 
✓ День пам´яті жертв політичних репресій  
✓ День пам´яті померлих від СНІДу 
17 
✓ 235 років з часу освячення (1786) Свято-Катерининського 
собору в Херсоні 
18  
✓ Міжнародний день музеїв  
✓ День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу 

✓ 135 років від дня народження Григорія Борисовича 
Адамова (1886-1945), радянського письменника-фантаста, 
уродженця м. Херсон  
 

✓ 90 років від дня народження Івана Михайловича Дзюби (1931), 
українського літературознавця і публіциста, правозахисника  
28  
✓ День хрещення Київської Русі 
✓ День рівноапостольного князя Володимира Великого, 
хрестителя Київської Русі  
29 
✓ 55 років від дня народження Антона Віталійовича 
Санченка (1966), українського письменника, перекладача, 
видавця, уродженця м. Херсон 
30  
✓ Міжнародний день дружби 

 
 

Серпень 
 
 

1  
✓ 85 років від дня народження Іва Сен-Лорана (1936–2008), 
французького дизайнера-модельєра 
2 
✓ День пророка Іллі 
3 
✓ 85 років від дня народження Валентина Григоровича 
Плаксєєва (1936-2015), херсонського композитора 
5  
✓ 155 років від дня народження Володимира Миколайовича 
Леонтовича (1866-1933), українського письменника, літературного 
критика, історика, мемуариста, словникаря  
9  
✓ Міжнародний день корінних народів світу 
12 
✓ Міжнародний день молоді 
13 
✓ Всесвітній день шульги 
14 
✓ Перший (Медовий) спас. Маковія 
15 
✓ 250 років від дня народження Вальтера Скотта (1771–1832), 
шотландського письменника 
19 
✓ Преображення Господнє. Другий (Яблуневий) Спас 
20 
✓ Міжнародний день безпритульних тварин 
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20 
✓ День вишиванки  
21  
✓ Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та 
розвитку 
✓ 550 років від дня народження Альбрехта Дюррера (1471-1528), 
німецького живописця, рисувальника, гравера, теоретика мистецтва 
✓ 100 років від дня народження Андрія Дмитровича Сахарова 
(1921-1989), радянського вченого-фізика, академіка, активного 
борця за права людини, лауреата Нобелівської премії миру 
22  
✓ Міжнародний день біологічного різноманіття 
✓ 160 років від дня перепоховання (1861) Тараса Григоровича 

Шевченка, українського поета, художника, мислителя, на Чернечій 

горі поблизу Канева 

24 
✓ День слов’янської писемності і культури 
✓ День рівноапостольних Кирила і Мефодія 
✓ 335 років від дня народження Габріеля Даніеля Фаренгейта 
(1686–1736), польсько-німецького фізика, хіміка  
✓ 140 років від дня народження Олександра Олександровича 
Богомольця (1881-1946), українського патофізіолога 
26 
✓ 85 років від дня народження Віталія Олексійовича Коротича 
(1936), українського письменника, публіциста, перекладача  
✓  
29  
✓ Міжнародний день миротворців ООН 
31  
✓ Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням 
✓ 90 років від дня народження Петра Петровича Кононенка 
(1931), українського літературознавця, критика 
 
 

Червень 
 
 

1 
✓ Міжнародний день захисту дітей 
✓ Всесвітній день батьків 
✓ 90 років від дня народження Володимира Яковича 
Бровченка (1931-2013), українського поета, громадського 
діяча, життя якого пов´язане з Херсоном 
4 
✓ Міжнародний день безвинних дітей – жертв агресії 

10  
✓ 165 років від дня народження Ніколи Тесли (1856-1943), 
сербського та американського фізика, винахідника 
✓ 150 років від дня народження Марселя Пруста (1871–1922), 
французького письменника 
11  
✓ Всесвітній день шоколаду 
12  
✓ День Петра та Павла 
✓ 145 років від дня народження Сергія Ісайовича Уточкіна (1876-

1916), авіатора, одного з перших українських льотчиків 

15  
✓ День українських миротворців 
✓ 415 років від дня народження Рембрандта Гарменсона ван 
Рейна (1606-1669), нідерландського художника 
17  
✓ 130 років від дня народження Бориса Андрійовича 
Лавреньова (1891–1959), письменника, драматурга, який 
народився та провів дитячі роки у Херсоні 
✓ 130 років від дня народження Михайла Михайловича 
Завадовського (1891-1957), українського біолога, який 
народився та працював на Херсонщині  
✓ 175 років від дня народження Миколи Миколайовича Миклухи-
Маклая (1846-1888), відомого мандрівника, антрополога, географа 
українського походження 
18 
✓ 210 років від дня народження Уільяма Мейкписа Теккерея 
(1811-1863), англійського письменника 
19 
✓ 80 років від дня народження Василя Васильовича Чухліба 

(1941-1997), українського письменника 

✓ 50 років від дня народження Віталія Володимировича Кличка 
(1971), українського боксера, політика, громадського діяча 
21  
✓ 115 років від дня народження Олени Іванівни Теліги (1906-
1942), української поетеси, публіциста, громадського і політичного 
діяча   
24  
✓ День рівноапостольної Ольги 
✓ 70 років від дня народження Катерини Володимирівни Штанко 
(1951), української письменниці, художниці та ілюстратора  
26  
✓ 165 років від дня народження Джорджа Бернарда Шоу (1856-
1950), англійського драматурга, публіциста 
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 5  
✓ Всесвітній день охорони навколишнього середовища 
✓ 80 років від дня народження Барбари Брильської (1941), 
польської актриси 
9  
✓ Міжнародний день друзів 
✓ 85 років від дня народження Марії Несторівни Шнайдер-
Сенюк (1936), херсонської художниці  
✓ 240 років від дня народження Джорджа Стефенсона 
(Стівенсона) (1781-1848), англійського винахідника, конструктора 
паровоза 
10  
✓ Вознесіння Господнє 
✓ 70 років від дня народження Василя Миколайовича Шкляра 
(1951), українського письменника, лауреата Шевченківської премії 
(2011)  
14 
✓ 210 років від дня народження Гаррієт Елізабет Бічер-Стоу 
(1811-1896), американської письменниці 
15  
✓ День захисту людей похилого віку 
✓ 80 років від дня народження Івана Васильовича Миколайчука 
(1941-1987), кіноактора, сценариста і режисера, заслуженого 
артиста України 
17  
✓ Всесвітній день боротьби з опустелюваннями і засухами 
18  
✓ 340 років від дня народження Феофана Прокоповича (1681-
1736), визначного українського діяча епохи бароко  
20  
✓ День Святої Трійці. П´ятидесятниця  
✓ День медичного працівника   
✓ Всесвітній день біженців 
✓ День батька в Україні 
22  
✓ День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 
✓ 165 років від дня народження Генрі Райдера Гаґґарда (1856-
1925), англійського письменника, классика світової пригодницької 
літератури, одного із засновників жанру фентезі   
23 
✓ Міжнародний Олімпійський день 

✓ 85 років від дня народження Річарда Девіда Баха (1936), 
американського письменника  
24  
✓ 80 років від дня народження Павла Федоровича 
Громовенка (1941-1997), українського актора, заслуженого 

артиста України, який народився в с. Хрещенівка 
Нововоронцовського району Херсонської області  
25  
✓ Міжнародний день моряка 
✓ 80 років від дня народження Олександра Глібовича 
Бутузова (1941), херсонського поета 
✓ 80 років від дня народження Петра Івановича Питалєва 
(1941), херсонського письменника  
26  
✓ Міжнародний день боротьби зі зловживанням 
наркотичними засобами та їхнім незаконним обігом 
✓ Міжнародний день на підтримку жертв тортур 
✓ День молоді 
28  
✓ День Конституції України 
✓ 25 річниця прийняття Конституції України 
✓ 50 років від дня народження Ілона Маска (1971), 
американського підприємця, інженера, винахідника, інвестора, 
мільярдера 
30 
✓ 80 років від дня проголошення Акту відновлення Української 
держави (1941) 
 
 

Липень 
 
 
1 
✓ День архітектури України  
✓ 375 років від дня народження Готфріда Вільгельма Лейбніца 
(1646-1716), німецького математика, філософа, фізика  
4 
✓ 130 років від дня народження Петра Йосиповича Панча 
(справж. – Панченко) (1891–1978), українського письменника 
7  
✓ День пророка Іоанна Хрестителя. Свято Івана Купала  
✓ 100 років від дня народження Петра Дмитровича Яцика (1921-
2001), відомого мецената і подвижника української культури 
8  
✓ День родини 
✓ 400 років від дня народження Жана де Лафонтена (1621-1695), 
французького письменника, байкаря 
✓ 85 років від дня народження Валентина Лукича Чемериса 
(1936-2016), українського письменника  
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