
ПАМ’ЯТНІ ТА ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ 2019 РОКУ В  

ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА  

(КОРОТКИЙ ПЕРЕЛІК) 

 

у громадсько-політичному житті:  

 360 років від Конотопської битви (1659). 

 185 років від часу заснування Київського національного університету 

ім. Т. Г. Шевченка (1834). 

 100 років від часу проголошення у Хусті на народних зборах злуки Карпат-

ської України з Українською Народною Республікою (21.01.1919). 

 100 років від часу проголошення на Софійському майдані у Києві універса-

лу про об’єднання УНР та ЗУНР в Соборну Україну (22.01.1919). 

 75 років від часу завершення визволення України від німецько-

фашистських загарбників у роки Другої світової війни (1944). 

 75-ті роковини депортації кримськотатарського народу (1944). 

 65 років від часу вступу України (УРСР) до ЮНЕСКО (Організація 

Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, 1954).  

 

 

 

 380 років від дня народження та 310 років від дня смерті Мазепи Івана 

Степановича, гетьмана України, державно-політичного і військового діяча, 

дипломата, культурного діяча та мецената (1639–1709). 

  175 років від дня народження Ільницького Луки Васильовича, українсь-

кого архівіста, видавця, громадського діяча (1844–р. смерті невід.). 

  140 років від дня народження Петлюри Симона Васильовича, українсько-

го політичного, державного та військового діяча, публіциста, журналіста, літе-

ратурного і театрального критика (1879–1926). 

   110 років від дня народження та 60 років з часу загибелі Бандери Степана 

Андрійовича, українського політика, теоретика і провідного діяча українського  

національно-визвольного руху 1930–1950-х рр. ХХ ст. (1.01.1909–15.10.1959). 

   90 років від дня народження Філарета (в миру – Денисенко Михайло Ан-

тонович), українського православного церковного діяча, патріарха УПЦ КП 

(23.01.1929). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
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   85 років від дня народження Кравчука Леоніда Макаровича, українсько-

го політичного та державного діяча, першого Президента України, Героя Укра-

їни (10.01.1934). 

     1050 років від дня смерті Ольги, святої і блаженної рівноапостольної Ве-

ликої княгині Київської (бл. 910–969). 

 965 років від дня смерті Ярослава Мудрого, Великого князя Київського 

(бл. 978–1054). 

 945 років від дня смерті Феодосія Печерського, преподобного, святого 

Православної церкви, письменника, церковного і політичного діяча (бл. 1036–

1074). 

  900 років від дня смерті Печерського Аліпія (Алімпій, Олімпій), 

давньоруського іконописця, мозаїста і золотаря, чернеця Києво-Печерського 

монастиря (бл. 1050–1114). 

  525 років від дня смерті Юрія Дрогобича (справж. – Донат-Котермак Юрій 

Михайлович), українського поета, філософа, вченого-просвітянина, мислителя-

гуманіста, астронома, астролога, мандрівника (бл. 1450–1494). 

  75 років від дня смерті Шептицького Андрея (світське ім’я – Роман Олек-

сандр Марія), українського церковного, політичного та громадсько-культурного 

діяча, мецената, предстоятеля Української греко-католицької церкви (1865–

1.11.1944). 

 

у галузі театрального мистецтва:  

 250 років від дня народження Жмійовського (Змієвський) Антона Пет-

ровича, українського та польського актора, антрепренера, драматурга (1769–

після березня 1834). 

 150 років від дня народження Войцехівської Аліни Мартинівни, украї-

нської театральної актриси (1869–1949). 

 130 років від дня народження Каргальського (справж. – Слинько) Сер-

гія Івановича, українського театрального актора і режисера, музичного та гро-

мадського діяча, заслуженого артиста УРСР (1889–1938). 

 125 років від дня народження Тінського (справж. – Перепелицин) Ми-

хайла Львовича, українського актора, режисера, театрального діяча (1894(?)–

1948). 
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у галузі музичного мистецтва:  

 200 років від дня народження Нодя Миколи, українського композитора, 

поета, священика, громадського діяча (1819–1862). 

  175 років від дня народження Альбрехта Людвіга Карловича, україн-

ського та російського віолончеліста німецького походження, диригента, компо-

зитора, педагога, громадського діяча (1844–після 1899). 

 175 років від дня народження Вагнера Івана, українського композитора 

і піаніста (бл. 1844–р. смерті невід.). 

 175 років від дня народження Кулика Павла Васильовича, українсько-

го кобзаря (1844–1928). 

 150 років від дня народження Вітошинського Ярослава, українського 

хорового диригента і педагога (1869–1946). 

 150 років від дня народження Левитського (Левицький) Федора Прохо-

ровича, українського співака (бас), музичного критика, педагога (1869–після 

1926). 

 150 років від дня народження Петрушевського Василя Григоровича, 

українського композитора, диригента, хормейстера, педагога, регента, науков-

ця-богослова, громадсько-культурного діяча (1869–після 1927). 

 175 років від дня смерті Вітковського Івана Матвійовича, українського 

композитора, скрипаля, диригента, педагога (1777–бл. 1844). 

 100 років від дня смерті Аббакумова Степана Тимофійовича, українсь-

кого композитора, диригента, педагога (1870–1919). 

 

у галузі образотворчого та декоративно -ужиткового мистецт-

ва 

 300 років від дня народження Шигури Йосипа Івановича, українського 

живописця (1719–1790). 

 200 років від дня народження Гродницького (Гроднинський) Івана Іва-

новича, українського живописця (1819–р. смерті невід.). 

 125 років від дня народження Зленко Ганни Кузьмівни, української 

вишивальниці, майстра народного мистецтва УРСР (1894–1949). 

 250 років від дня смерті Левицького Григорія Кириловича, українсь-

кого художника-графіка, представника українського бароко (бл. 1697–1769). 

 

 

 



4 

 

у галузі літератури:  

 200 років від дня народження Заклинського Олексія Онуфрійовича, 

українського поета і композитора, священика (1819–1891). 

 110 років від дня народження Гребінки Леоніда Євгеновича, українсь-

кого поета та перекладача (1909–1942). 

 165 років від дня смерті Озаркевича Івана Григоровича, українського 

письменника, перекладача, драматурга, художника, організатора театраль-

ної справи, священика, громадського та культурно-освітнього діяча (1795–

1854). 

 75 років від дня смерті Загула Дмитра Юрійовича, українського поета, 

літературознавця, критика, публіциста, перекладача, педагога та громадського 

діяча (1890–1944). 

ГРОМАДСЬКІСТЬ УКРАЇНИ ВІДЗНАЧАТИМЕ ТАКОЖ  ЮВІЛЕЙНІ 

ДАТИ У ЖИТТІ ТВОРЧИХ СПІЛОК, ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ТА  

МИСТЕЦЬКИХ КОЛЕКТИВІВ: 

  150 років від часу заснування художницею М. Д. Раєвською-Івановою рису-

вальної школи у м. Харкові, першої школи мистецтв в Україні (1869). 

  125 років – Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. І. Котляревського (1894). 

 100 років –  Національної заслуженої академічної капели України «Дум-

ка» (м. Київ, 1919). 

 100 років з часу створення та перших світових гастролей Української ре-

спубліканської капели під керівництвом О. Кошиця (1919). 

 100 років – Вінницького обласного художнього музею (1919). 

 100 років – Державної наукової установи «Книжкова палата України іме-

ні Івана Федорова» (м. Київ, 1919). 

 100 років – Полтавського художнього музею (Галереї мистецтв) 

ім. М. Ярошенка (1919). 

 100 років – Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ха-

ненків (м. Київ, 1919). 

 85 років з часу заснування Національного заповідника «Софія Київська» 

(м. Київ, 1934). 

 85 років – Національної спілки письменників України (1934). 

 80 років – Національної історичної бібліотеки України (м. Київ, 1939). 
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 75 років – Заслуженого академічного Буковинського ансамблю пісні і 

танцю ім. А. Кушніренка (м. Чернівці, 1944). 

 75 років – Національної спілки театральних діячів України (1944). 

 75 років – Публічної бібліотеки імені Лесі Українки м. Києва (1944). 

 75 років – Чернівецького літературно-меморіального музею Ольги Коби-

лянської (1944). 

 70 років – Національного музею Тараса Шевченка у м. Києві (1949). 

 60 років – Національної спілки журналістів України (1959). 

 50 років – Музею історичних коштовностей України (філія Національного 

музею історії України, м. Київ, 1969). 

 50 років – Муніципальної академічної чоловічої хорової капели 

ім. Л. М. Ревуцького (м. Київ, 1969). 

 50 років – Народного етнографічного хору «Гомін» ім. Л. Ященка (м. Ки-

їв, 1969). 

 50 років – Національного академічного оркестру народних інструментів 

України (1969). 

 50 років – Національного музею народної архітектури та побуту України 

(м. Київ, с. Пирогів, 1969). 

 

 

СС ііччее нньь   

1 – 105 років від дня народження Збанацького Юрія (Григорій) Оліферо-

вича, українського письменника, кінодраматурга, Героя Радянського Союзу, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1914–1994).  

– 75 років від дня народження Федунця Миколи Федоровича, українсь-

кого письменника, журналіста, заслуженого працівника культури України 

(1944–2009).  

2 – 75 років від дня народження Гуцала Віктора Омеляновича, українсько-

го диригента, композитора, педагога, народного артиста України, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1944). 

6 – 185 років від дня народження Руданського Степана Васильовича, укра-

їнського поета, перекладача, фольклориста (1834–1873). 

– 70 років від дня народження Луківа Миколи Володимировича, україн-

ського поета, заслуженого діяча мистецтв України і Росії (1949). 

     7 – 70 років від дня народження Брюховецької Лариси Іванівни, українсь-

кого кінокритика, кінознавця, редактора, педагога, заслуженого працівника ку-

льтури України (1949). 
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9  – 95 років від дня народження Параджанова Сергія Йосиповича, украї-

нського та вірменського кінорежисера, сценариста, художника, народного арти-

ста УРСР, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1924–1990). 

12 – 125 років від дня народження Блакитного (Еллан-Блакитний) Василя 

Михайловича (справж. прізв. – Елланський),  українського письменника і гро-

мадського діяча (1894–1925). 

– 110 років від дня народження Примаченко (Приймаченко) Марії Овксе-

нтіївни, українського майстра народного декоративного розпису, народного 

художника України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1909–

1997). 

– 90 років від дня народження Мащенка Миколи Павловича, українського 

кінорежисера, сценариста, письменника, народного артиста України, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1929–2013). 

17 – 150 років від дня народження Труша Івана Івановича, українського 

живописця, художнього критика, громадського діяча (1869–1941). 

18 – 80 років від дня народження Вантуха Мирослава Михайловича, укра-

їнського хореографа, педагога, Героя України, народного артиста України, лау-

реата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1939). 

– 50 років від дня народження Нагорної Ольги Володимирівни, українсь-

кої співачки (сопрано), народної артистки України (1969). 

     23 – 175 років від дня народження Комарова Михайла Федоровича, украї-

нського бібліографа, критика, фольклориста, лексикографа, перекладача, гро-

мадського діяча (1844–1913).  

      – 170 років від дня народження Ханенка Богдана Івановича, колекціо-

нера української старовини і творів мистецтва, археолога, мецената (1849–

1917). 

24 – 140 років від дня народження Людкевича Станіслава Пилиповича, 

українського композитора, музикознавця, фольклориста, педагога, народного 

артиста СРСР, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Державної премії УРСР  

ім. Т. Г. Шевченка (1879–1979). 

26 – 75 років від дня народження Пушика Степана Григоровича, українсь-

кого письменника, драматурга, фольклориста, літературознавця, педагога, ку-

льтурного, громадського та політичного діяча, заслуженого діяча мистецтв 

України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1944). 

27 – 180 років від дня народження Чубинського Павла Платоновича, укра-

їнського поета, етнографа, фольклориста, громадського діяча, автора слів Дер-

жавного Гімну України (1839–1884).  
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ЛЛ юютт иийй   

8 – 75 років від дня народження Горбенка Анатолія Олександровича, 

українського живописця, народного художника України (1944). 

12 – 100 років від дня народження Кецала Зіновія Євстахійовича, україн-

ського живописця і графіка, педагога, народного художника України (1919–

2010). 

15 – 100 років від дня народження Сидоренко-Малюкової Тамари Степа-

нівни, українського композитора, педагога, музично-громадського діяча, за-

служеного діяча мистецтв України (1919–2005). 

20 – 130 років від дня народження Ревуцького Лева (Левко) Миколайови-

ча, українського композитора, педагога, мистецтвознавця, музичного і громад-

ського діяча, народного артиста СРСР, Героя Соціалістичної Праці, лауреата 

Державної премії СРСР та Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1889–

1977). 

24 – 60 років від дня народження Горянського Володимира Вікторовича, 

українського актора театру і кіно, телеведучого, народного артиста України 

(1959). 

  

ББеерреезз еенньь   

1 – 75 років від дня народження Сокола Олександра Вікторовича, україн-

ського музикознавця, композитора, педагога, громадського діяча, заслуженого 

діяча мистецтв України (1944). 

2 – 200 років від дня народження Сементовського Миколи Максимовича, 

українського письменника, археолога, історика-краєзнавця, етнографа (1819–

1879). 

– 160 років від дня народження Шолом-Алейхема (справж. – Рабинович 

Соломон Наумович), українського єврейського письменника, драматурга 

(1859–1916). 

4 – 70 років від дня народження Івасюка Володимира Михайловича, укра-

їнського поета, композитора-виконавця, Героя України, лауреата Державної 

премії України ім. Т. Г. Шевченка (1949–1979). 

8 – 100 років від дня народження Каспрука Арсена Арсеновича, українсь-

кого письменника, літературознавця, критика (1919–1982). 
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– 75 років від дня народження Прибєги Леоніда Володимировича, україн-

ського архітектора-реставратора, педагога, громадського діяча, заслуженого 

працівника культури України, лауреата Державної премії України в галузі архі-

тектури  (1944). 

9 – 205 років від дня народження Шевченка Тараса Григоровича, українсь-

кого поета, художника, мислителя (1814–1861). 

10 – 158 років від дня смерті Шевченка Тараса Григоровича, українського 

поета, художника, мислителя (1814–1861). 

     12 – 70 років від дня народження Матюхіна Валерія Олександровича, 

українського піаніста і диригента, народного артиста України, лауреата Націо-

нальної премії України імені Тараса Шевченка (1949). 

 17 – 110 років від дня народження Олекси Десняка (справж. – Руденко 

Олексій Гнатович), українського письменника, редактора (1909–1942). 

– 100 років від дня народження Коломійця Олексія Федотовича, українсь-

кого письменника, драматурга, лауреата Державної премії СРСР та Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1919–1994). 

– 70 років від дня народження Маренич Антоніни Олександрівни, україн-

ської співачки, народної артистки України (1949). 

21 – 130 років від дня народження Вертинського Олександра Миколайо-

вича, російського артиста естради, кіноактора, співака, поета та композитора 

українського походження, лауреата Державної премії СРСР (1889–1957). 

– 90 років від дня народження Мушкетика Юрія Михайловича, українсь-

кого письменника, Героя України, лауреата Державної премії СРСР та Держав-

ної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1929). 

– 60 років від дня народження Мойсеєва Станіслава Анатолійовича, укра-

їнського театрального режисера, педагога, народного артиста України (1959). 

26 – 110 років від дня смерті Аркаса Миколи Миколайовича, українсько-

го композитора, письменника, історика, музичного та культурно-громадського 

діяча (1853–1909). 

  

КК вв ііттее нньь   

1 – 210 років від дня народження Гоголя Миколи Васильовича, українсь-

кого та російського письменника (1809–1852). 

– 80 років від дня смерті Макаренка Антона Семеновича, українського 

педагога, письменника і публіциста (1888–1939). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
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– 75 років від дня народження Крайнєва Володимира Всеволодовича, ро-

сійського піаніста, педагога, народного артиста СРСР, народного артиста Укра-

їни, лауреата Державної премії СРСР (1944–2011). 

4 – 125 років від дня народження Чижевського Дмитра Івановича, україн-

ського вченого-енциклопедиста, філософа, культуролога-славіста, лінгвіста, лі-

тературо- та релігієзнавця (1894–1977). 

      6 – 60 років від дня народження Сарайкіна Віктора Вікторовича, україн-

ського та російського актора театру і кіно, народного артиста України, заслу-

женого артиста Росії (1959). 

7 – 80 років від дня народження Корнієнко Неллі Миколаївни, українсь-

кого театрознавця, культуролога, соціолога, громадського діяча, академіка На-

ціональної академії мистецтв України, заслуженого діяча мистецтв України 

(1939). 

9 – 75 років від дня народження Трофимчука Олександра Павловича, 

українського співака (тенор), актора оперети, народного артиста України 

(1944). 

     11 – 40 років від дня смерті Бикова Леоніда Федоровича, українського ак-

тора театру і кіно, кінорежисера, народного артиста УРСР, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1928–1979). 

13 – 70 років від дня народження Коваліва Юрія Івановича, українського 

поета, критика, літературознавця, педагога, заслуженого працівника освіти 

України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1949). 

18 – 75 років від дня народження Мельниченко Ірини Андріївни, україн-

ської співачки (сопрано), концертмейстера і диригента, педагога, заслуженого 

діяча мистецтв України (1944). 

19 – 100 років від дня народження Сегаля Олександра Наумовича,  украї-

нського артиста балету, балетмейстера, кіноактора, народного артиста України 

(1919–2010). 

– 70 років від дня народження Бійми Олега Івановича, українського  

кінорежисера, сценариста, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Дер-

жавної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1949). 

22 – 70 років від дня народження Поповича Івана Дмитровича, українсь-

кого співака (баритон), композитора, педагога, народного артиста України 

(1949). 

27 – 115 років від дня смерті Старицького Михайла Петровича, українсь-

кого письменника, драматурга, перекладача, театрального та культурно-

громадського діяча (1840–1904). 

      29 – 75 років від дня смерті Столярського Петра Соломоновича, україн-

ського скрипаля і педагога, засновника першої в СРСР спеціалізованої музичної 

школи для обдарованих дітей в Одесі, народного артиста УРСР (1871–1944). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
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ТТ рраа ввее нньь   

5 – 100 років від дня народження  Левіна Бориса Наумовича, українського 

письменника, журналіста, педагога (1919–2002). 

7 – 60 років від дня народження Качули Віктора Володимировича, україн-

ського поета-пісняра, журналіста, редактора, заслуженого журналіста України 

(1959). 

– 65 років від дня смерті Демуцького Данила Порфировича, українського 

кінооператора, фотохудожника, заслуженого діяча мистецтв УРСР та Узбецької 

РСР, лауреата Державної премії СРСР (1893–1954). 

8 – 85 років від дня народження Кобзаренко Анастасії Степанівни, україн-

ського бібліотекознавця, Героя України, заслуженого працівника культури 

України (1934). 

9 – 100 років від дня народження Гордійчука Миколи Максимовича, украї-

нського музикознавця, фольклориста, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1919–1995). 

    11 – 50 років від дня народження Кашлікова Кирила Григоровича, україн-

ського актора театру і кіно, режисера, театрального діяча, народного артиста 

України (1969). 

13 – 170 років від дня народження Мирного (справж. – Рудченко) Панаса 

Яковича, українського письменника, драматурга, культурного та громадського 

діяча (1849–1920). 

14 – 60 років від дня народження Мідянки Петра Миколайовича, україн-

ського поета, перекладача, педагога, лауреата Національної премії України іме-

ні Тараса Шевченка (1959). 

15 – 160 років від дня народження Саксаганського (справж. – Тобілевич) 

Панаса Карповича, українського театрального актора і режисера, драматурга, 

педагога, театрального діяча, Героя Праці, народного артиста СРСР (1859–1940). 

20 – 175 років від дня народження Мурашка Миколи Івановича,  українсь-

кого живописця, педагога, громадського діяча (1844–1909). 

22  – 158-ма  річниця перепоховання праху Тараса Шевченка на Чернечій го-

рі поблизу Канева (1861). 

– 140 років від дня народження Кричевського Федора Григоровича, украї-

нського живописця, педагога, громадського діяча, заслуженого діяча мистецтв 

УРСР (1879–1947). 
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– 100 років від дня смерті Нижанківського Остапа Йосиповича, українсь-

кого композитора, диригента, видавця, священика, громадського діяча (1863–

1919). 

24 – 55 років від дня народження Скрипки Олега Юрійовича, українсько-

го рок-музиканта, автора та виконавця пісень, актора, громадського діяча, за-

служеного артиста України (1964). 

27 – 90 років від дня народження Іваничука Романа Івановича, українсь-

кого письменника, громадського та політичного діяча, Героя України, заслуже-

ного працівника культури України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. 

Шевченка (1929–2016). 

31 – 100 років від дня народження  Махновця Леоніда Єфремовича, украї-

нського літературознавця, історика, археолога, перекладача, бібліографа, лауре-

ата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1919–1993). 

 

ЧЧ еерр ввее нньь   

2 – 100 років від дня народження Тимошенка Юрія (Георгій) Трохимовича 

(сценічний псевд. – Тарапунька),  українського артиста естради, кіноактора, на-

родного артиста УРСР, лауреата Державної премії СРСР (1919–1986). 

9 – 80 років від дня народження Гайдамаки Анатолія Васильовича, 

українського художника-монументаліста, народного художника України, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1939). 

10 – 75 років від дня загибелі Ольжича (справж. – Кандиба) Олега Олек-

сандровича, українського поета, археолога, громадського та політичного діяча 

(1907–1944). 

12 – 55 років від дня народження Гнатюка Анатолія Васильовича, україн-

ського актора театру і кіно, телеведучого, народного артиста України (1964). 

      13 – 145 років від дня народження Марка Черемшини (справж. – Семанюк 

Іван Юрійович), українського письменника і громадсько-культурного діяча 

(1874–1927). 

 – 125 років від дня смерті  Ге Миколи Миколайовича, українського і ро-

сійського живописця, портретиста, педагога, громадського діяча (1831–1894).  

14 – 200 років від дня народження Витвицького Софрона, українського 

письменника, етнографа, літературознавця, священика (1819–1879). 

 – 100 років від дня смерті Мурашка Олександра Олександровича, украї-

нського живописця, педагога, громадського діяча (1875–1919). 
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24 – 125 років від дня народження Січинського Володимира Юхимовича, 

українського художника-графіка, архітектора, мистецтвознавця, бібліографа 

(1894–1962). 

      29 – 80 років від дня народження Греся Віктора Степановича, 

українського кінорежисера, сценариста, актора, народного артиста України 

(1939). 

30 – 70 років від дня народження Гончара Петра Івановича, українського 

художника-монументаліста, живописця, культуролога, музеєзнавця, заслужено-

го діяча мистецтв України (1949). 

 

 

Липень 
2 – 75 років від дня народження Рабенчука Володимира Семеновича, 

українського письменника, драматурга, публіциста, журналіста, заслуженого 

працівника культури України (1944). 

9 – 80 років від дня народження Калинця Ігоря Мироновича, українського 

письменника, редактора, громадського діяча, лауреата Державної премії Украї-

ни ім. Т. Г. Шевченка (1939). 

11 – 65 років від дня народження Калиновської Ірини Миколаївни, 

української органістки, піаністки, народної артистки України (1954). 

12 – 80 років від дня народження Паламаренка Анатолія Несторовича, 

українського майстра художнього слова, Героя України, народного артиста 

України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1939). 

13 – 125 років від дня народження Бабеля (справж. – Бобель) Ісака Емма-

нуїловича, російського письменника, драматурга, сценариста, журналіста та 

перекладача українського походження (1894–1940).  

15 – 80 років від дня народження Мовчана Павла Михайловича, українсь-

кого поета, перекладача, кінодраматурга, сценариста, журналіста, громадського 

та політичного діяча, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Державної 

премії України ім. Т. Г. Шевченка (1939). 

– 75 років від дня народження Чембержі Михайла Івановича, українського 

композитора, педагога, науковця, громадського діяча, народного артиста 

України (1944–2018). 

19 – 65 років від дня народження Малахова Віталія Юхимовича, 

українського театрального режисера, народного артиста України, лауреата 

Національної премії України імені Тараса Шевченка (1954). 

      22 – 175 років від дня народження Ганицького Тадея Денисовича, україн-

ського скрипаля, диригента, композитора, педагога (1844–1937). 
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 – 75 років від дня смерті Олександра Олеся (справж. – Кандиба Олександр 

Іванович), українського письменника, драматурга, громадського діяча (1878–

1944). 

23 – 65 років від дня народження Кудлай Алли Петрівни, української спі-

вачки (сопрано), педагога, народної артистки України (1954). 

24 – 55 років від дня смерті Рильського Максима Тадейовича, українського 

поета, перекладача, публіциста, літературо- та мовознавця, громадського діяча,  

лауреата державних премій СРСР (1895–1964). 

25 – 120 років від дня смерті Тарновського Василя Васильовича 

(молодшого), колекціонера української старовини, мецената, громадського і 

культурного діяча (1838–1899). 

29 – 170 років від дня народження Олени Пчілки (справж. – Косач Ольга 

Петрівна), української письменниці, фольклориста, етнографа, мецената, перек-

ладача, редактора-видавця та громадського діяча (1849–1930). 

31 – 100 років від дня народження Рябініна Миколи Леонідовича, ук-

раїнського скульптора, народного художника України, лауреата Державної премії 

СРСР (1919–1992). 

 

Серпень 

1 – 50 років від дня смерті Гмирі Бориса Романовича, українського співака 

(бас), народного артиста СРСР, лауреата Державної премії СРСР (1903–1969). 

      4 – 165 років від дня народження Заньковецької (справж. – Адасовська) 

Марії Костянтинівни, української актриси, театральної та громадської діячки, 

народної артистки Республіки (1854–1934). 

5 – 175 років від дня народження Рєпіна Іллі Юхимовича, російського 

художника-живописця українського походження (1844–1930). 

      6 – 75 років від дня народження Ітигілова Олександра Атайовича, україн-

ського кінооператора, кінорежисера, сценариста, заслуженого діяча мистецтв 

УРСР (1944–1990). 

      7 – 200 років від дня народження Куліша Пантелеймона Олександровича, 

українського письменника, перекладача, фольклориста, етнографа, критика, 

редактора, видавця, культурно-освітнього діяча (1819–1897). 

8 – 185 років від дня народження Федьковича Юрія (Осип) Адальберто-

вича, українського письменника, етнографа-фольклориста, драматурга, гро-

мадського діяча (1834–1888). 

15 – 200 років від дня народження Галагана Григорія Павловича, україн-

ського громадського та культурно-освітнього діяча, мецената (1819–1888). 
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16 – 50 років від дня смерті Бернеса (справж. – Нейман) Марка 

Наумовича, російського кіноактора та естрадного співака родом з України, 

народного артиста РРФСР, лауреата Державної премії СРСР (1911–1969). 

17 – 80 років від дня народження Буніної Ірини Олексіївни, української та 

російської актриси театру і кіно, народної артистки України (1939–2017). 

19  – 100 років від дня народження Швідлер Мальвіни Зіновіївни, україн-

ської  актриси театру і кіно, народної артистки України (1919–2011). 

20 – 125 років від дня народження Радченка Олександра Марковича, украї-

нського композитора, диригента, педагога, заслуженого артиста УРСР (1894–

1975). 

– 100 років від дня народження Гончаренко Ніни Іванівни, української 

співачки (мецо-сопрано), педагога, народної артистки України (1919–1996). 

24 – 125 років від дня народження Крижанівського Богдана Володимиро-

вича, українського диригента, композитора, педагога, заслуженого артиста 

УРСР (1894–1955). 

25 – 95 років від дня народження Загребельного Павла Архиповича, укра-

їнського письменника, сценариста, драматурга, Героя України, лауреата Дер-

жавної премії СРСР та Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1924–2009). 

 

Вересень 

5 – 55 років від дня народження Лозниці Сергія Володимировича, україн-

ського кінорежисера та сценариста білоруського походження (1964).  

      6 – 60 років від дня народження Ніколаєвої Ксенії Миколаївни, 

української актриси театру і кіно, народної артистки України (1959). 

      9 – 250 років від дня народження Котляревського Івана Петровича, укра-

їнського письменника, драматурга, театрального і громадського діяча (1769–

1838). 

10 – 125 років від дня народження Довженка Олександра Петровича, укра-

їнського кінорежисера, письменника, художника, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв УРСР, народного артиста РРФСР, лауреата державних премій СРСР 

(1894–1956). 

13 – 60 років від дня народження Даниленка Володимира Григоровича, 

українського прозаїка, критика, драматурга, літературознавця, голови Київської 

міської організації Національної спілки письменників України (1959). 

14 – 125 років від дня народження Корпанюка Семена Івановича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дерева), 

заслуженого майстра народної творчості УРСР (1894–1970). 
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– 215 років від дня народження Максимовича Михайла Олександровича, 

українського вченого-енциклопедиста, письменника, історика, перекладача, 

педагога,  археографа, фольклориста та мовознавця (1804–1873). 

17 – 155 років від дня народження Коцюбинського Михайла 

Михайловича, українського письменника та громадського діяча (1864–1913). 

19 – 75 років від дня народження Павлінова Сергія Миколайовича, 

українського співака (тенор), актора оперети, народного артиста України (1944). 

21 – 75 років від дня смерті Кошиця Олександра Антоновича, українсько-

го хорового диригента, композитора, фольклориста, письменника,  педагога 

(1875–1944). 

      22 – 80 років від дня народження Костіна (справж. – Костина) Олександра 

Васильовича, українського композитора, педагога, народного артиста України, 

лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1939). 

– 60 років від дня народження Барського Бориса Володимировича, украї-

нського кіноактора, артиста естради, режисера, поета, народного артиста Укра-

їни (1959). 

       27 – 75 років від дня народження Циполи Гізели Альбертівни, української 

співачки (лірико-драматичне сопрано), педагога, народної артистки СРСР 

(1944). 

28 – 90 років від дня народження Павличка Дмитра Васильовича, україн-

ського поета, перекладача, літературного критика, громадського і політичного 

діяча, Героя України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1929). 

29 – 175 років від дня народження Барвінського Осипа Григоровича, 

українського письменника, драматурга, священика (1844–1889). 

 

Жовтень 

      5 – 75 років від дня народження Пасічанського Ярослава Івановича, укра-

їнського художника декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка де-

рева), народного художника України (1944). 

      6 – 95 років від дня народження Венедиктова Лева Миколайовича, украї-

нського хорового диригента, педагога, Героя України, народного артиста СРСР, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1924–2017). 

7 – 75 років від дня народження Вантух Валентини Володимирівни, укра-

їнської артистки балету, хореографа,  педагога, народної артистки України 

(1944). 

9 – 115 років від дня народження Бажана Миколи Платоновича, українського 

поета, перекладача, культуролога, енциклопедиста, філософа,  державного і громад-
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ського діяча, Героя Соціалістичної  Праці, заслуженого діяча науки УРСР, заслуже-

ного діяча мистецтв Грузинської РСР, лауреата  державних премій СРСР та  Дер-

жавної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1904–1983). 

10 – 75 років від дня народження Дуди Мирона Івановича, українського 

хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1944). 

11 – 120 років від дня народження Скрипчинської Елеонори Павлівни, 

українського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1899–1992). 

 – 75 років від дня народження Фролова Олександра Івановича, українсь-

кого кінооператора, режисера-документаліста, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1944). 

      12 – 85 років від дня народження Щербака Юрія Миколайовича, україн-

ського прозаїка, драматурга, дипломата, громадського діяча (1934). 

      19 – 60 років від дня народження Яланського Андрія Вікторовича, україн-

ського живописця, педагога, народного художника України (1959). 

 21 – 55 років від дня смерті Верьовки Григорія Гурійовича, українського 

хорового диригента, композитора, педагога, музично-громадського діяча, на-

родного артиста УРСР,  лауреата Державної премії СРСР та Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1895–1964). 

22 –  75 років від дня народження Ковтуна Валерія Петровича, українського 

артиста балету, балетмейстера, народного артиста СРСР, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1944–2005). 

23 – 100 років від дня народження  Хмелька Михайла Івановича, україн-

ського живописця, народного художника України,  лауреата державних премій 

СРСР (1919–1996). 

24 – 80 років від дня народження Дичко Лесі (Людмила) Василівни, украї-

нського композитора, педагога, громадського діяча, народної артистки України, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1939). 

      26 – 85 років від дня народження Кот Уляни Петрівни, українського на-

родного майстра художнього ткацтва, фольклористки, співачки, заслуженого 

майстра народної творчості України (1934). 

 27 – 125 років від дня народження Падалки Івана Івановича, українського 

живописця, графіка, педагога (1894–1937). 

– 75 років від дня народження Шелудька Леоніда Миколайовича, україн-

ського живописця, народного художника України (1944). 

30 – 75 років від дня народження Шпортька Віктора Михайловича, украї-

нського естрадного співака (тенор), педагога, народного артиста України 

(1944–2015). 
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Листопад 

1 – 80 років від дня народження Стригуна Федора Миколайовича, украї-

нського актора театру і кіно, режисера, педагога, народного артиста України, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1939). 

2 – 50 років від дня народження Пекун Оксани Олександрівни, українсь-

кої естрадної співачки, телеведучої, народної артистки України (1969). 

5 – 85 років від дня народження Муратової Кіри Георгіївни, українського 

кінорежисера, народної артистки України, лауреата Державної премії України 

ім. Т. Г. Шевченка (1934–2018). 

6 – 100 років від дня народження Матійка Олександра Михайловича, 

українського поета, публіциста, журналіста, редактора, заслуженого працівника 

культури України (1919–2005). 

9  – 100 років від дня народження Апанович Олени Михайлівни, українсь-

кої письменниці, історика, архівіста, мистецтвознавця, лауреата Державної 

премії України ім. Т. Г. Шевченка (1919–2000). 

– 225 років від дня смерті Сковороди Григорія Савича, українського про-

світителя-гуманіста, філософа, поета, музиканта, педагога (1722–1794). 

 11 – 100 років від дня народження Березіна Юхима Йосиповича (сценіч-

ний псевд. – Штепсель),  українського артиста естради, актора, театрального 

режисера, народного артиста України (1919–2004). 

– 100 років від дня народження Кусенко Ольги Яківни, української актри-

си театру і кіно, педагога, громадського діяча, народної артистки СРСР, лауреа-

та Державної премії СРСР (1919–1997). 

–  90 років від дня смерті Солтиса Мечислава, українського і польського 

композитора, диригента, педагога, музично-громадського діяча (1863–1929). 

13 – 130 років від дня народження Остапа Вишні (справж. – Губенко Павло 

Михайлович), українського письменника-сатирика і гумориста (1889–1956). 

16 – 60 років від дня народження Гіги Степана Петровича, українського 

естрадного співака (тенор), композитора, народного артиста України (1959). 

23 – 100 років від дня смерті Євшана (справж. – Федюшка) Миколи Йоси-

повича, українського літературного критика, перекладача, мистецтвознавця, 

теоретика українського модернізму (1890–1919). 

24 – 85 років від дня смерті Грушевського Михайла Сергійовича, україн-

ського письменника, літературознавця, історика, громадського та політичного 

діяча (1866–1934). 
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26 – 55 років від дня народження Троїцького Владислава Юрійовича, 

українського театрального актора, режисера, драматурга, телеведучого, заслу-

женого діяча мистецтв України (1964). 

28 – 70 років від дня народження Поплавського Михайла Михайловича, 

українського культуролога, режисера-постановника, педагога, продюсера, спі-

вака, громадського та політичного діяча, народного артиста України (1949). 

29 – 120 років від дня народження Косинки (справж. – Стрілець) Григорія 

Михайловича, українського письменника, журналіста, перекладача (1899–

1934). 

      30 – 70 років від дня народження Стельмаха Ярослава Михайловича, 

українського драматурга, кіносценариста, прозаїка, перекладача, заслуженого 

діяча мистецтв України (1949–2001). 

 

Грудень 

      5 – 115 років від дня народження Дерегуса Михайла Гордійовича, україн-

ського живописця і графіка, педагога, громадського діяча, народного художни-

ка СРСР, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1904–1997). 

 11 – 50 років від дня народження Дорош Ганни Аркадіївни, української 

артистки балету, педагога, народної артистки України (1969). 

12 – 25 років від дня смерті Сови Андрія Корнійовича, українського арти-

ста естради, майстра художнього слова, кіноактора, народного артиста України 

(1912–1994). 

      15 – 25 років від дня смерті Кочура Григорія Порфировича, українського 

перекладача, поета, літературознавця, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1908–1994). 

 18 – 75 років від дня народження Стебловської Тетяни Володимирівни, 

української актриси театру, народної артистки України (1944). 

– 25 років від дня смерті Котляревського Арсенія Миколайовича, україн-

ського органіста, музикознавця, педагога, засновника сучасної органної школи 

в Україні, заслуженого діяча мистецтв України (1910–1994). 

19 – 100 років від дня народження Лукаша Миколи Олексійовича, україн-

ського поета, перекладача, лінгвіста та літературознавця (1919–1988). 

  – 100 років від дня народження Різоля Миколи Івановича, українського 

баяніста, композитора, педагога, народного артиста України (1919–2007). 

 – 60 років від дня народження Матіос Марії Василівни, української пись-

менниці, публіциста, громадського та політичного діяча, заслуженого праців-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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ника культури України, лауреата Національної премії України імені Тараса 

Шевченка (1959). 

23 – 115 років від дня народження Кобринського Іллі Григоровича, украї-

нського театрального режисера, педагога, народного артиста УРСР, лауреата 

Державної премії СРСР (1904–1979). 

– 95 років від дня народження Водяного (справж. – Вассерман) Михайла 

Григоровича, українського актора театру і кіно, театрального режисера, кон-

ферансьє, народного артиста СРСР (1924–1987). 

– 90 років від дня народження Шевченка Володимира Микитовича, укра-

їнського режисера-документаліста і кінооператора, заслуженого діяча мистецтв 

УРСР, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка, лауреата Державної 

премії СРСР (1929–1987). 

24 – 175 років від дня народження Желехівського Євгена Ієронімовича,  

українського лексикографа, фольклориста, громадського діяча  (1844–1885). 

     31 – 100 років від дня народження Вітошинського Ярослава Дем’яновича, 

українського музично-громадського діяча, режисера, заслуженого діяча мис-

тецтв України, заслуженого діяча польської культури (1919–2001). 

– 70 років від дня народження Голоти Любові Василівни, української пи-

сьменниці, журналіста, редактора, заслуженого працівника культури України, 

лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1949). 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D1%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D1%94

