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2021 рік ознаменовано багатьма ювілейними і пам’ятними датами в 

культурно-мистецькому житті України та світу. 
 

Так ЮНЕСКО, зокрема, братиме участь у святкуванні1 

 

150-річчя від дня народження української поетеси, перекладачки, культу-

рної діячки Лесі Українки (25.02.1871–1913). 

 

  

 

 

Серед дат, що відзначатимуться: 
 

01.01  – Новорічне свято 

   – Всесвітній день миру 

20.01           –       День Автономної Республіки Крим 

22.01  – День Соборності України 

27.01  – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

29.01  – День пам’яті героїв Крут 

01–07.02 – Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних  

    відносин 

13.02          –        Всесвітній день радіо  

16.02          –        День вшанування військового журналіста України 

20.02  – День Героїв Небесної Сотні 

                   –        Всесвітній день соціальної справедливості 

21.02  – Міжнародний день рідної мови 

26.02          –        День кримського спротиву російській окупації 

03.03  – Всесвітній день письменника 

07.03          –        Всесвітній день дитячого телебачення і  

                             радіомовлення 

08.03  – Міжнародний жіночий день  

14.03           –       День українського добровольця 

21.03  – Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової  

    дискримінації 

–      Всесвітній день поезії        

   – Міжнародний день лялькаря 

                   –        Міжнародний день Навруз 

21–27.03 – Тиждень солідарності з народами, які борються про-

    ти расизму та расової дискримінації 

                                                           
1 З повним переліком  дат можна ознайомитись на сайті ЮНЕСКО за посиланням:  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371424_rus  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371424_rus
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24.03  – Міжнародний день права на встановлення істини  

            щодо грубих порушень прав людини та гідності  

            жертв 

27.03  – Міжнародний день театру 

01.04           –       День сміху 

02.04  – Міжнародний день дитячої книги 

06.04  – Всесвітній день мультфільмів 

                   –         Міжнародний день спорту заради миру та розвитку 

07.04  – Всесвітній день здоров’я 

11.04  – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 

    концтаборів 

12.04  – Міжнародний день польоту людини в космос  

                    – День працівників ракетно-космічної галузі України 

17.04  – День довкілля 

18.04  – День пам’яток історії та культури 

21.04          –        Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності 

22.04  – Міжнародний день Матері-Землі 

23.04  – Всесвітній день книги та авторського права 

26.04  – День Чорнобильської трагедії 

                            Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську  

                            катастрофу 

   – Міжнародний день інтелектуальної власності 

   – Всесвітній день поріднених міст 

28.04  – Всесвітній день охорони праці 

29.04  – Міжнародний день танцю 

30.04  – Міжнародний день джазу 

01.05   – День праці 

03.05  – Всесвітній день свободи преси 

08–09.05 – Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв 

    Другої світової війни 

09.05  – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

                   –       День матері 

15.05  – День науки 

                   –       День Європи 

                   –        Міжнародний день сім’ї 

16.05  – День пам’яті жертв політичних репресій 

17.05  – Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного  

            суспільства 

18.05  – День боротьби за права кримськотатарського народу 

   –        День пам’яті жертв геноциду (1944) 

                            кримськотатарського народу 

                   –       Міжнародний день музеїв 

20.05          –        День вишиванки 
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21.05  – Всесвітній день культурного різноманіття задля  

    діалогу та розвитку 

22.05  – День перепоховання Т. Г. Шевченка на    

                    Чернечій горі поблизу Канева 

24.05  – День слов’янської писемності і культури 

29.05  – День працівників видавництв, поліграфії   

    і книгорозповсюдження 

31.05  – Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням 

01.06  – День захисту дітей 

                   –       Всесвітній день батьків 

04.06  – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії 

05.06  – Всесвітній день охорони довкілля 

06.06  – День журналіста 

12.06          –        Всесвітній день боротьби з дитячою працею 

20.06          –        День батька 

22.06  – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни  

    в Україні 

27.06  – День молоді 

   – День молодіжних та дитячих громадських організа-

    цій 

28.06  – День Конституції України 

01.07  – День архітектури України  

–        День режисера 

08.07  – День родини 

15.07          –        День українських миротворців 

17.07  – День етнографа 

28.07  – День хрещення Київської Руси-України 

30.07  – Міжнародний день дружби 

09.08  – Міжнародний день корінних народів світу 

12.08  – Міжнародний день молоді 

15.08  – День археолога 

19.08  – Всесвітній день гуманітарної допомоги 

23.08  – День Державного Прапора України 

24.08  – День Незалежності України 

29.08           –         День пам’яті захисників України, які загинули 

                               в боротьбі за незалежність, суверенітет і  

                               територіальну цілісність України 

01.09  –        День знань 

05.09          –          Міжнародний день благодійності 

08.09  – Міжнародний день солідарності журналістів 

   – Міжнародний день грамотності 

11.09  – День українського кіно 

   – День фізичної культури і спорту 

12.09          –        День пам’яті українців – жертв примусового 
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                            виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, 

                            Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної  

                            Бойківщини у 1944–1951 роках 

15.09  – Міжнародний день демократії  

21.09  – Міжнародний день миру 

22.09  – День партизанської слави 

                   –          День молитви за сім’ю 

26.09  – Європейський день мов 

27.09  – Всесвітній день туризму 

30.09  – Всеукраїнський день бібліотек 

01.10  – Міжнародний день музики 

   – Міжнародний день літніх людей  

03.10  – День працівників освіти 

04.10  – Всесвітній день архітектора 

05.10  – Всесвітній день учителів 

10.10  – День художника 

11–17.10 – Європейський тиждень місцевої демократії 

14.10  – День захисника України 

   – День українського козацтва 

24.10  – День Організації Об’єднаних Націй (ООН) 

   – Всесвітній день інформації про розвиток 

22–30.10 – Всесвітній тиждень роззброєння 

27.10  – Всесвітній день аудіовізуальної спадщини 

28.10  – День визволення України від фашистських загарбників 

31.10           –         Всесвітній день міст 

08–14.11     – Міжнародний тиждень науки та миру 

09.11  – День української писемності та мови 

   – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів 

    народного мистецтва 

10.11  – Всесвітній день науки задля миру та розвитку 

16.11  – День працівників радіо, телебачення та зв’язку 

   – Міжнародний день толерантності 

17.11  – День студента 

 20.11  – Всесвітній день дитини 

21.11  – День Гідності та Свободи 

   – Всесвітній день телебачення 

27.11  – День пам’яті жертв голодоморів 

03.12          –          Міжнародний день людей з інвалідністю  

06–12.12 – Всеукраїнський тиждень права 

06.12  – День Збройних сил України 

07.12  – День місцевого самоврядування 

10.12  – День прав людини 

12.12  – День благодійництва 
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 14.12  – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 

    на Чорнобильській АЕС 

20.12  – Міжнародний день солідарності людей 

24.12  – День працівників архівних установ 

 

 

Головні релігійні свята: 
07.01  – Різдво Христове 

19.01  – Богоявлення. Хрещення Господнє 

15.02  – Стрітення Господнє 

07.04  – Благовіщення Пресвятої Богородиці 

25.04  – Вхід Господній до Єрусалима (Вербна неділя) 

02.05  – Світле Христове Воскресіння. Великдень 

24.05  – Рівноапостольних Кирила і Мефодія 

10.06  – Вознесіння Господнє 

20.06  – День Святої Трійці (П’ятдесятниця) 

19.08  – Преображення Господнє (Другий Спас) 

28.08  – Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста) 

21.09  – Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста) 

14.10  – Покрова Пресвятої Богородиці 

04.12  – Введення до храму Пресвятої Богородиці (Третя 

    Пречиста) 

25.12  – Католицьке Різдво 
 
 

Цього року відзначатимуться знаменні дати: 

у громадсько-політичному житті:  

 465 років з часу створення Пересопницького Євангелія, визначної ру-

кописної пам’ятки православної церкви, староукраїнської мови та мистецтва 

XVI ст. (1556–1561). 

 445 років з часу заснування Національного університету «Острозька 

академія» (Рівненська обл., 1576; відновлений 1994). 

 405 років з часу виходу першої книги у Києво-Печерській лаврській 

друкарні (1616). 

 370-річчя  битви під Берестечком між Військом Запорізьким під ко-

мандуванням Б. Хмельницького і союзним йому кримськотатарським військом 

Іслама ІІІ Герая та армією Речі Посполитої (1651). 

 360 років  від дня заснування Львівського національного університету 

ім. І. Франка (1661). 

 205 років від дня виходу у м. Харкові першого в Україні літературно-

художнього, наукового та громадсько-політичного журналу «Український віс-

ник» (1816). 
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 200 років з часу заснування Миколаївської астрономічної обсерваторії, 

однієї з найстаріших обсерваторій Східної Європи (1821). 

 160 років від  виходу в світ у Санкт-Петербурзі першого числа україн-

ського щомісячного громадсько-політичного і літературно-мистецького журна-

лу «Основа» (січень 1861 р.). 

 145 років тому видано Емський указ російського імператора про забо-

рону української мови (30.05.1876). 

 130 років з часу перших поселень українців у Канаді (1891). 

 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років. 

 100-ті роковини Голодомору 1921–1923 років в Україні.  

 100 років з часу заснування Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка (1921; нині в м. Старобільську). 

  100 років з часу відкриття Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького (1921). 

 80-річчя проголошення у м. Львові Акту відновлення Української 

Держави (30.06.1941). 

 80-ті роковини трагедії у Бабиному Яру (м. Київ, 1941–1943). 

 80 років від початку героїчної оборони Києва від фашистських загарб-

ників (1941). 

 75-ті роковини Голодомору 1946–1947 років в Україні. 

 75 років з часу створення Організації Об’єднаних Націй з питань осві-

ти, науки і культури (ЮНЕСКО; 04.11.1946). 

 75 років з часу створення Союзу українців у Великій Британії 

(19.01.1946). 

 70 років з початку створення українського телебачення (1951). 

 60 років з часу встановлення Республіканської премії імені Т. Г. Шев-

ченка (тепер – Національна премія України імені Тараса Шевченка; 20.05.1961). 

 50 років з часу віднайдення Б. Мозолевським (1971) скіфської пекто-

ралі, яка засвідчила світу, що в українських земель давня історія, яка ставить її 

в один ряд зі стародавніми Грецією, Єгиптом, Вавилоном. 

 50-річчя встановлення побратимських відносин між Києвом та містом 

Кіото, стародавньою столицею Японії (07.09.1971). 

 45-річчя з часу створення Української громадської групи сприяння ви-

конання Гельсінських угод (Українська Гельсінська група, 1976). 

 35-ті роковини від дня аварії на Чорнобильській АЕС (26.04.1986). 

 30 років з дня проголошення Верховною Радою України незалежності 

України (24.08.1991). 

 30 років тому над будинком Верховної Ради України було піднято жо-

вто-блакитний прапор (04.09.1991). 

 25-річчя з часу ухвалення Верховною Радою України Конституції Ук-

раїни і введення її в дію (28.06.1996). 
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 965 років від дня народження Нестора Літописця, преподобного, ки-

ївського літописця та письменника (бл. 1056 – бл. 1114). 

 870 років від дня народження Iгоря Святославича, давньоукраїнсько-

го державного і військового діяча, князя Новгород-Сіверського та Чернігівсько-

го (1151–1202). 

 820 років від дня народження Данила Галицького, давньоукраїнсько-

го політичного і державного діяча, дипломата, полководця, князя Волинського і 

Галицького (1201–1264). 

 425 років від дня народження Могили Петра Симеоновича, україн-

ського церковного і культурно-освітнього діяча, богослова та літератора, мит-

рополита Київського, Галицького і всієї Руси, мецената, православного святого 

1596–1647). 

 425 років від дня народження Хмельницького Богдана-Зиновія Ми-

хайловича, українського військового, політичного і державного діяча, гетьмана 

України (06.01.1596–1657). 

 380 років від дня народження Хмельницького Юрія Богдановича, 

українського військового, політичного і державного діяча, гетьмана України 

(бл. 1641–1685, за ін. даними 1681). 

 375 років від народження Скоропадського Івана Ілліча, українського 

військового, політичного і державного діяча, гетьмана Лівобережної України 

(бл. 1646–1722). 

 340 років від народження та 285 років від дня смерті Прокоповича 

Феофана (Теофан; справж. ім’я Єлезар), українського церковного і громадсько-

го діяча, вченого-гуманіста, письменника, перекладача, публіциста (18.06.1681–

19.09.1736). 

 330 років від дня народження Калнишевського (Калниш) Петра Іва-

новича, українського державного, політичного і військового діяча, останнього 

кошового отамана Запорозької Січі (липень 1691–1803). 

 155 років від дня народження Міхновського Юрія (Георгій) Михай-

ловича, українського релігійного діяча, архієпископа УАПЦ, останнього на-

стоятеля Софійського собору (30.01.1866–1937). 

 70 років від дня народження Каденюка Леоніда Костянтиновича, 

українського льотчика-космонавта, першого космонавта незалежної України, 

Героя України (28.01.1951–2018). 

  390 років від дня смерті Йова Борецького (світське ім’я Іван Матві-

йович), українського церковного і освітнього діяча, митрополита Київського, 

Галицького і всієї Руси, письменника, педагога, святого (бл. 1560–1631). 

 370 років від дня смерті Нечая Данила, українського військового і 

політичного діяча, полковника брацлавського, одного з організаторів націона-

льно-визвольних змагань українського народу  (бл. 1612–1651). 
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у галузі театрального мистецтва:  

 230 років від дня народження Дрейсіга Івана Християновича, укра-

їнського актора, режисера, антрепренера (1791–1888). 

 170 років від дня народження Галицького (справж. – Васюченко) Ге-

оргія Станіславовича, українського актора, антрепренера (1851–1907). 

 170 років від дня народження Захарка Івана, українського актора, ре-

жисера, видавця (1851–1919). 

 165 років від дня народження Ашкаренка Григорія Андрійовича, 

українського актора, антрепренера, драматурга (1856–1922). 

 160 років від дня народження Гулевича Валерія, українського актора, 

хореографа (1861–1896). 

 160 років від дня народження Загорського (справж. – Подзікунов) 

Івана Васильовича, українського актора, режисера (1861–1908). 

 150 років від дня народження Чичорського Ростислава Львовича, 

українського актора (1871–1927). 

 145 років від дня народження Галицької-Крижанівської Ганни Ми-

колаївни, української та російської актриси, заслуженої артистки УРСР (1876–

1947). 

 145 років від дня народження Колесниченка Трохима Петровича, 

українського актора, драматурга, режисера, антрепренера, перекладача (1876–

1941). 

 140 років від дня народження Ватулі Олексія Андрійовича, українсь-

кого актора, одного із засновників Молодого театру у м. Києві (1881−1955). 

 140 років від дня народження Вільшанського Миколи Івановича, 

українського актора, режисера (1881–1917). 

 140 років від дня народження Вісковського В’ячеслава Казимиро-

вича, українського актора театру і кіно, кінорежисера (1881–1933). 

 125 років від дня народження Іванової-Верес Валентини (псевд.  –

Стахурова, Стахура), української  актриси, співачки (сопрано), режисера (1896–

1960). 

 125 років від дня народження Макаренка Андрія Григоровича, укра-

їнського актора, режисера, драматурга (1896–1968). 

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

Михайла Львовича, українського актора, режисера (1896−1948).  

у галузі музичного мистецтва:  

• 255 років від дня народження Дегтярьова  (справж. – Дегтярьовський 

або Дегтяревський) Степана Оникійовича, українського та російського ком-

позитора, диригента, співака (тенор), педагога, режисера (1766–1813). 
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 205 років від дня народження Коціпінського Антона Гіацинтовича, 

українського та польського композитора, етнографа, фольклориста, педагога, 

видавця (1816–1866). 

 195 років від дня народження Любовича Петра, українського компо-

зитора, хорового диригента, священника (1826–1869). 

 185 років від дня народження Маренича Григорія Олексійовича, 

українського та російського композитора, педагога (1836–1918). 

 180 років від дня народження Гуссаковського Аполлона Селіверсто-

вича, українського композитора (1841–1875). 

 180 років від дня народження Дуба (справж. – Дубенко) Прокопа Ми-

хайловича, українського кобзаря (1841–1903). 

 175 років від дня народження Забутіна Івана Платоновича, українсь-

кого піаніста (1846–1875). 

 175 років від дня народження Кумановського Миколи Павловича, 

українського цитриста, композитора, священника (1846–1924). 

 155 років від дня народження Алчевського Григорія Олексійовича, 

українського композитора, піаніста, педагога-вокаліста (1866–1920).   

 125 років від дня народження Бойченка Миколи Романовича, укра-

їнського композитора, музикознавця, диригента (1896, за ін. даними 1894 –  

1946 або 1947). 

 125 років від дня народження Дашевського Олександра Григорови-

ча, українського композитора (1896, за ін. даними 1897 – після 1968, за ін. да-

ними після 1945). 

у галузі оперного мистецтва та камерного співу :  

 190 років від дня народження Відорта Франциска (Франц), українсь-

кого та польського співака, торбаніста, поета (1831 – після 1897). 

 190 років від дня народження Рафалович Єлизавети Карпівни, укра-

їнської та російської співачки (контральто; 1831 – р. смерті невід.). 

 180 років від дня народження Ревуцького Олександра Гавриловича, 

українського співака (бас; 1841–1879). 

 175 років від дня народження Дуброви (Ященко) Миколи Яковича, 

українського лірника (1846 – р. смерті невід.). 

 165 років від дня народження Люценко Любові Миколаївни, україн-

ської та російської співачки (драматичне сопрано), педагога (1856 – після 1920). 

 160 років від дня народження Зотової Марії Василівни, української та 

російської співачки (мецо-сопрано), педагога (1861–1913). 

 145 років від дня народження Григоровича Івана, українського співа-

ка (тенор), педагога (1876–1937).  

 140 років від дня народження Єрмоленко-Южиної  (справж. – Плу-

говська) Наталії Степанівни, української та російської співачки (драматичне 

сопрано), заслуженої артистки Республіки (1881–1948). 
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 130 років від дня народження Будневича Віктора Георгійовича, 

українського співака (баритон), режисера, заслуженого артиста УРСР (1891–

1957). 

у галузі образотворчого мистецтва:  

 315 років від дня народження Павловського (справж. – Язловський) 

Феоктиста, українського живописця, керівника малярні Києво-Печерської лав-

ри (1706–1744). 

 295 років від дня народження Калиновича Івана Олексійовича, 

українського живописця, монаха (1726–1781). 

 285 років від дня народження Захарія Голубовського (справж. – Го-

лубничий Зіновій Петрович), українського живописця, майстра українського 

бароко (1736–1810). 

 160 років від дня народження Уварова Миколи Митрофановича, 

українського живописця, графіка, музейного реставратора, педагога (1861 –  

р. смерті невід.). 

 130 років від дня народження Кітца Мартина Омеляновича, україн-

ського живописця (1891–1943). 

у галузі архітектури:  

 255 років від дня народження Меленського Андрія Івановича, укра-

їнського архітектора, першого головного архітектора м. Києва, представника 

стилю ампір (1766–1833). 

 235 років від дня народження Мєховича Франца Івановича, україн-

ського архітектора (1786–1852). 

 145 років від дня народження Сердюка Євгена Наумовича, українсь-

кого архітектора, одного з фундаторів українського архітектурного модерну 

(1876–1921). 

 235 років від дня смерті Ковніра Степана (Стефан) Дем’яновича, 

українського архітектора XVIII ст., майстра українського бароко (1695–1786). 

у галузі декоративно-ужиткового мистецтва:  

 255 років від дня народження Зелінського Федора Івановича, україн-

ського золотаря (1766 – бл. 1807). 

 205 років від дня народження Баранюка Петра, українського майстра 

декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), одного з основоположників ко-

сівської школи керамічного розпису (1816–1880). 

 185 років від дня народження Шостопальця Василя, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (гончарство; 1836–1869).  

 155 років від дня народження Джуранюка Івана Федоровича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (ткацтво; 1866–1961). 

 135 років від дня народження Червоняка Романа, українського на-

родного майстра кераміки (1886–1933). 
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у галузі бібліотечної справи і бібліографії: 

 240 років від дня народження Ярковського Павла Йосиповича, укра-

їнського бібліолога, бібліотеко-, книго- і бібліографознавця, педагога, одного з 

перших бібліографів в Україні (1781–1845). 

у галузі фольклору та етнографії:  

 280 років від дня народження Югасевича-Склярського Івана, ук-

раїнського збирача фольклору, переписувача і упорядника рукописних книг,  

поета, художника, педагога (1741–1814). 

 180 років від дня народження Лоначевського Олександра Іванови-

ча, українського письменника, фольклориста, публіциста (1841 – р. смерті не-

від.). 

 160 років від дня народження Степаненка Василя Пилиповича, 

українського фольклориста, культурно-освітнього діяча (1861 – 1930?). 

у галузі кіномистецтва:  

 140 років від дня народження Вернера Михайла Євгеновича, україн-

ського та російського кінорежисера, сценариста, художника (1881–1941). 

 135 років від дня народження Лундіна Акселя Францовича, україн-

ського та російського кінорежисера, актора (1886–1943). 

 135 років від дня народження Салтикова Миколи Олександровича, 

українського та російського кінорежисера, актора театру і кіно, сценариста 

(1886–1927). 

 130 років від дня народження Капралова Івана (справж. ім’я – Євген) 

Миколайовича, українського кіноактора (1891–1938). 

 130 років від дня народження Нечеса Павла Федоровича, українсько-

го організатора кіновиробництва, сценариста (1891–1969). 

 125 років від дня народження Калюжного Олексія Васильовича, 

українського кінооператора, педагога (1896, за ін. даними 1899–1938). 

♦ 125-річчя українського кінематографа (у вересні 1896 р. в м. Харкові 

фотограф Альфред  Федецький першим в Україні почав знімати хронікальні 

фільми).  

у галузі літератури:  

 280 років від дня народження Палицина Олександра Олександро-

вича, українського поета, перекладача, архітектора, культурно-освітнього діяча 

(1741–1816). 

 205 років від дня народження Головацького Івана Федоровича, укра-

їнського поета, журналіста, видавця, громадського діяча (1816–1899). 

 190 років від дня народження Кузьменка (справж. – Косменко) Петра 

Семеновича, українського письменника, етнографа (1831–1867, за ін. даними – 

1874). 
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 180 років від дня народження Ковалевського Миколи Васильовича, 

українського громадсько-культурного діяча, літератора, видавця (1841–1897). 

 180 років від дня народження Маслова (справж. – Маслій) Василя 

Павловича, українського письменника, громадського діяча, першого біографа 

Т. Г. Шевченка (бл. 1841 – 1880). 

 180 років від дня народження Свєнціцького Павлина, українського  

письменника польського походження, перекладача, редактора, громадського 

діяча, педагога, журналіста (1841–1876). 

 175 років з часу написання Т. Г. Шевченком вірша «Заповіт» 

(06.01.1846). 

 175 років від дня народження Бораковського Григорія Максимови-

ча, українського письменника, драматурга (1846–1890). 

 155 років від дня народження Бачинського Михайла, українського 

письменника, перекладача, журналіста, священника (1866–1912). 

 155 років від дня народження Маслова-Стокоза Василя Павловича, 

українського письменника, публіциста, перекладача, історика літератури (1866–

1918). 

 150 років від дня смерті Свидницького Анатолія Патрикійовича, 

українського письменника, освітянина, фольклориста, етнолога (1834–1871). 

 80 років від дня смерті Старицької-Черняхівської Людмили Ми-

хайлівни, української письменниці, перекладача, громадського діяча (1868–

1941). 

у галузі мистецтвознавства:  

 150 років від дня народження Кузьміна Євгена Михайловича, укра-

їнського мистецтвознавця, історика мистецтва, одного з перших дослідників і 

популяризаторів творчості Т. Шевченка-художника, художнього критика, пуб-

ліциста, педагога, теософа (1871, за ін. даними 1868–1942).  

 120 років від дня народження Адольфа Густава Артуровича, україн-

ського мистецтвознавця (1901–1940). 

 

Ювілейні дати закладів культури, мистецьких колективів,  

культурно-мистецьких закладів освіти: 

 25 років з дня заснування Національної академії мистецтв України 

(14.12.1996). 

 85 років від дня заснування Інституту мистецтвознавства, фольклори-

стики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (1936). 
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 155 років з часу заснування Національної бібліотеки України імені 

Ярослава Мудрого (1866). 

 155 років – Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки 

імені Олега Ольжича (1866). 

 140 років – Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки  

(1881). 

 120 років – Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки  

(1901). 

 100 років – Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна 

(1921). 

 100 років – Сумської обласної бібліотеки для дітей (1921). 

 70 років – Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки 

(1951). 

 

 

 

 130 років з часу створення у м. Києві постійного російського драмати-

чного театру – антрепризи видатного російського актора і режисера М. Солов-

цова, акторський склад цієї трупи став у 1926 р. основою для створення Київсь-

кого державного російського драматичного театру (нині – Національний акаде-

мічний театр російської драми імені Лесі Українки). 

 90 років – Криворізького академічного міського театру драми та му-

зичної комедії ім. Т. Г. Шевченка (Дніпропетровська обл.; 1931). 

 90 років – Львівського академічного драматичного театру імені Лесі 

Українки (1931). 

 90 років – Хмельницького академічного обласного музично-драма-

тичного театру ім. М. Старицького (1931). 

 80 років – Луганського обласного академічного українського музично-

драматичного театру (1941, нині в м. Сєвєродонецьку). 

 75 років – Закарпатського академічного обласного українського музи-

чно-драматичного театру імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв  

(1946). 

 50 років – Херсонського академічного обласного театру ляльок 

(15.12.1971). 

  

 

 225 років з часу заснування Національного дендрологічного парку 

«Софіївка» (м. Умань, Черкаська обл.; 1796). 

 130 років – Полтавського краєзнавчого музею ім. В. Кричевського 

(1891). 
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 125 років – Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського 

(26.11.1896). 

 100 років – Запорізького обласного краєзнавчого музею (1921). 

 95 років – Національного Києво-Печерського історико-культурного 

заповідника (1926). 

 95 років – Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та 

Покуття ім. Й. Кобринського (м. Коломия, Івано-Франківська обл., 1926). 

 50 років – Запорізького обласного художнього музею (29.09.1971). 

 50 років  –  Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Кли-

ментія Шептицького (Шевченківський гай; 1971).  

 50 років – Новоград-Волинського державного літературно-

меморіального музею Лесі Українки (Житомирська обл.; 1971). 

 

 

 

 100 років з часу заснування Харківської державної академії дизайну і 

мистецтв (1921). 

 75 років – Львівської національної академії мистецтв (06.09.1946). 

 60 років – Київської муніципальної академії естрадного та циркового 

мистецтва (1961). 

 

 

 

 90 років з часу створення Одеської обласної філармонії (1931). 

 75 років – Закарпатської обласної філармонії (1946). 

 75 років – Заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні та танцю 

України «Верховина» (м. Дрогобич, Львівська обл.; 1946). 

 50 років – Львівської державної академічної чоловічої хорової капели 

«Дударик» (1971). 

 

  

 

 90 років з дня заснування Української студії хронікально-

документальних фільмів («Укркінохроніка», 1931). 

 

 

 

 

 55 років з часу утворення Громадської організації «Українське товари-

ство охорони пам’яток історії та культури» (1966). 
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СІЧЕНЬ  

1 – 165 років від дня народження Вітошинського Модеста Петровича, 

українського оперного та камерного співака (баритон; 1856–1901). 

– 155 років від дня народження Залозного Петра Федоровича, україн-

ського мовознавця, письменника, педагога (1866–1921). 

– 125 років від дня народження Касіяна Василя Ілліча, українського 

графіка, мистецтвознавця, педагога, громадського діяча, народного художника 

СРСР, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Державної премії УРСР ім.  

Т. Г. Шевченка (1896–1976). 

– 85 років від дня народження Гирила Михайла Павловича, українсько-

го майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по дереву; 1936). 

– 85 років від дня народження Сіренка Михайла Петровича, україн-

ського кінорежисера, кінокритика, актора, поета, педагога, заслуженого праців-

ника культури України (1936).  

 – 75 років від дня народження Вільшука Василя Михайловича, україн-

ського скульптора, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1946–

2018). 

– 75 років від дня народження Маренича Валерія Петровича, українсь-

кого естрадного співака, музиканта, композитора, народного артиста України 

(1946). 

– 75 років від дня народження Рожкова Валентина Федоровича, україн-

ського артиста оперети, народного артиста України (1946). 

– 70 років від дня народження Михайленко Олени Миколаївни, україн-

ської художниці декоративно-ужиткового мистецтва (ткацтво), педагога, за-

служеного працівника культури України (1951–2013). 

2 – 200 років від дня народження Симиренка Платона Федоровича, 

українського промисловця-цукрозаводчика, мецената української культури 

(1821–1863). 

 – 180 років від дня народження Рильського Тадея Розеславовича, укра-

їнського громадського і культурного діяча, етнографа (1841–1902). 

– 145 років від дня народження Сладкопєвцева Володимира Володими-

ровича, українського та російського актора, режисера, театрального педагога, 

письменника (1876–1957). 

– 125 років від дня народження Дзиґи Вертова (справж. – Кауфман Да-

вид Абельович (також відомий як Денис Аркадійович)), українського та росій-

ського кінорежисера, одного із засновників і теоретиків документального кіно 

(1896–1954). 

– 120 років від дня народження Козаченка Григорія Яковича, україн-

ського актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1901–1970). 

– 95 років від дня народження Віри Вовк (справж. – Селянська Віра Ос-

тапівна), української письменниці, літературознавця, драматурга, перекладача у 

Бразилії, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1926). 
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– 65 років від дня народження Вертинського Олексія Сергійовича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста України (1956). 

3 – 165 років від дня народження Селезньова Івана Федоровича, укра-

їнського живописця, педагога (1856–1936). 

– 75 років від дня народження Федоришина Остапа Васильовича, укра-

їнського театрального режисера, журналіста, педагога, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1946–2017). 

– 150 років від дня смерті Ушинського Костянтина Дмитровича, укра-

їнського та російського педагога, основоположника наукової педагогіки, пись-

менника (1823, за ін. даними 1824–1871). 

5 – 125 років від дня народження Коссакової-Сорокової Ванди Михай-

лівни, української театральної актриси (1896–1978). 

6 – 80 років від дня народження Чубач Ганни Панасівни, української 

поетеси, заслуженого діяча мистецтв України (1941–2019). 

7 – 165 років від дня народження Шкрібляка Василя Юрійовича, укра-

їнського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по дереву; 

1856–1928). 

8 – 155 років від дня народження Кобилянського Степана Юліановича, 

українського живописця (1866–1940). 

– 135 років від дня народження Шкурата Степана Йосиповича, україн-

ського актора театру і кіно, народного артиста УРСР, заслуженого артиста 

РРФСР (1886–1973). 

– 120 років від дня смерті Матвія Номиса (справж. – Симонов Матвій 

Терентійович), українського етнографа, фольклориста, письменника, педагога, 

громадського діяча (1823–1901). 

– 100 років від дня смерті Позена Леоніда Володимировича, українсько-

го скульптора-передвижника, дійсного члена Петербурзької академії мистецтв 

(1849–1921). 

9 – 125 років від дня народження Шагайди (справж. – Шагадин) Степана 

Васильовича, українського актора театру і кіно (1896–1938). 

– 110 років від дня народження Мироненка Василя Федоровича, укра-

їнського графіка, педагога, народного художника УРСР (1911–1964). 

– 100 років від дня народження Горлача Степана Андрійовича, україн-

ського письменника, публіциста, громадського діяча в Канаді (1921–2018). 

– 65 років від дня народження Прусса Валерія Валентиновича, україн-

ського актора театру і кіно, педагога, народного артиста України (1956). 

10 – 140 років від дня народження Павловського Феофана Венедикто-

вича, українського та російського оперного співака (баритон), театрального 

режисера, педагога (1881–1936). 

– 115 років від дня народження Рахліна Натана Григоровича, україн-

ського диригента, педагога, народного артиста СРСР, лауреата Державної пре-

мії СРСР (1906–1979). 
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11 – 80 років від дня народження Басанця Валерія Лукича, українсько-

го живописця, графіка, скульптора, заслуженого художника України (1941). 

– 105 років від дня смерті Мартовича Леся (справж. – Олекса Семено-

вич), українського письменника, юриста, громадського, культурного і політич-

ного діяча (1871–1916). 

12 – 320 років від дня народження Григоровича-Барського Василя 

Григоровича, українського письменника, мандрівника, ученого-орієнталіста 

(1701–1747). 

– 70 років від дня народження Таякіної Тетяни Олексіївни, української 

артистки балету, педагога, народної артистки СРСР, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1951). 

13 – 175 років від дня народження Милорадовича Василя Петровича, 

українського фольклориста, етнографа, історика, поета, перекладача (1846–

1911). 

– 165 років від дня народження Мочульського Василя Миколайовича, 

українського історика культури і літератури, історіографа (1856–1920). 

– 140 років від дня народження Лотоцького Антіна Львовича, україн-

ського письменника, педагога, історика, видавця, перекладача (1881–1949). 

– 125 років від дня народження Брауна Володимира Олександровича, 

українського кінорежисера, заслуженого діяча мистецтв УРСР, лауреата Дер-

жавної премії СРСР (1896–1957). 

– 115 років від дня народження Козерацького Василя Федосійовича, 

українського співака (драматичний тенор), педагога, народного артиста УРСР 

(1906–1982). 

– 85 років від дня народження Захарченка Василя Івановича, україн-

ського прозаїка, публіциста, заслуженого працівника культури України, лауреа-

та Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1936–2018). 

– 65 років від дня народження Липовки Віктора Романовича, українсь-

кого скульптора, народного художника України (1956). 

14 – 155 років від дня народження Арабажина Костянтина Івановича, 

українського та російського літературознавця, письменника, перекладача 

(1866–1929).  

– 140 років від дня народження Войтенка Василя Андрійовича, україн-

ського та російського оперного співака (драматичний тенор), педагога, заслу-

женого артиста УРСР (1881–1951). 

– 135 років від дня народження Калинця Сильвестра Михайловича, 

українського письменника, драматурга, першого перекладача португальською 

мовою поезій Т. Г. Шевченка (1886–1946). 

– 90 років від дня народження Лози Адольфа Івановича, українського 

живописця, педагога, народного художника України (1931–2004). 

15 – 150 років від дня народження Кримського Агатангела Юхимови-

ча, українського сходознавця, славіста, історика літератури, письменника, пуб-
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ліциста, перекладача-поліглота кримськотатарського походження, одного з ор-

ганізаторів Академії наук України (1871–1942). 

16 – 175 років від дня народження Стефурака Степана, українського ак-

тора, одного з визначних коміків галицької сцени (1846–1888). 

– 150 років від дня народження Яричевського Сильвестра Гнатовича, 

українського письменника, літературознавця, перекладача, педагога, громадсь-

кого діяча (1871–1918). 

– 65 років від дня народження Дяченко Лідії Олексіївни, української те-

атральної актриси, народної артистки України (1956). 

– 60 років від дня народження Дерюгіна Віктора Івановича, українсько-

го кінорежисера, заслуженого діяча мистецтв України (1961). 

– 55 років від дня народження Попадюка Василя Васильовича, україн-

ського та канадського скрипаля-віртуоза, заслуженого артиста України (1966). 

17 – 120 років від дня народження Епіка Григорія Даниловича, україн-

ського письменника, публіциста, перекладача (1901–1937). 

18 – 155 років від дня народження Давидовського Григорія Митрофа-

новича, українського хорового диригента, композитора, співака (тенор), педа-

гога, заслуженого артиста УРСР (1866–1952). 

– 100 років від дня народження Гольденберга Лева Ізраїльовича, укра-

їнського бібліографа і книгознавця, педагога (1921–2016). 

– 100 років від дня народження Павловського Мечислава Антоновича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє скло), за-

служеного майстра народної творчості УРСР (1921–1989). 

– 85 років від дня народження Малишевського Ігоря Юрійовича, укра-

їнського письменника, сценариста, журналіста, заслуженого журналіста Украї-

ни, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1936–2015). 

– 55 років від дня смерті Юри Гната Петровича, українського актора те-

атру і кіно, театрального режисера, громадського діяча, народного артиста 

СРСР, лауреата державних премій СРСР (1888–1966). 

19 – 160 років від дня народження Павлуцького Григорія Григоровича, 

українського мистецтвознавця, дослідника стародавнього українського зодче-

ства, іконопису, педагога, культурно-освітнього діяча (1861–1924).  

– 140 років від дня народження Павленко Параски Миколаївни, україн-

ської майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський розпис; 

1881–1983). 

– 85 років від дня народження Сергієнка Роллана Петровича, україн-

ського кінорежисера, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка 

(1936). 

– 70 років від дня народження Сочки Василя Васильовича, україн-

ського художника декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка дере-

ва), заслуженого майстра народної творчості України (1951). 
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– 40 років від дня смерті Руденко Лариси Архипівни, української опер-

ної та камерної співачки (мецо-сопрано), педагога, громадського діяча, народ-

ної артистки СРСР (1918–1981). 

 20 – 100 років від дня народження Бебешко Марії Іванівни, української 

театральної актриси, заслуженої артистки України (1921–2019). 

21 – 170 років від дня народження Павловського Івана Францовича 

(Францевич), українського архівознавця, педагога, історика-архівіста, бібліог-

рафа (1851–1922). 

– 140 років від дня народження Кічури Мелетія Омеляновича, україн-

ського поета, літературного критика, перекладача, правника, педагога (1881–

1938, за ін. даними 1939). 

– 140 років від дня народження Чарнецького Степана Миколайовича, 

українського поета, перекладача, журналіста, театрально-музичного критика, 

актора, режисера, громадського діяча (1881–1944). 

– 100 років від дня народження Музики Олександра Федоровича, укра-

їнського живописця, народного художника України (1921–2001). 

– 90 років від дня народження Тарнавського Мар’яна Гнатовича, укра-

їнського художника декоративно-ужиткового (гутне скло) та монументального 

мистецтва, живописця, заслуженого художника України (1931–2006). 

– 60 років від дня народження Кавацюка Івана Михайловича, українсь-

кого музиканта, громадського діяча і доброчинця, народного артиста України 

(1961). 

22 – 105 років від дня народження Нарбута Данила Георгійовича, укра-

їнського художника театру, живописця, народного художника України, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1916–1998). 

– 55 років від дня народження Кота Юрія Миколайовича, українського 

піаніста, педагога, народного артиста України (1966).  

– 55 років від дня народження Ткаченка Олександра Владиславовича, 

українського журналіста, телеведучого, продюсера, медіа-менеджера, політично-

го та державного діяча (1966). 

23 – 130 років від дня народження Тичини Павла Григоровича, україн-

ського поета, перекладача, публіциста, громадського і державного діяча, Героя 

Соціалістичної Праці, лауреата Державної премії СРСР та Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (за ін. даними 27.01.1891–1967). 

– 115 років від дня народження Добровольського Віктора Миколайо-

вича, українського актора театру і кіно, народного артиста СРСР, лауреата 

Державної премії СРСР та Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1906–

1984). 

– 100 років від дня смерті Леонтовича Миколи Дмитровича, українсь-

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

збирача музичного фольклору (1877–1921). 
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24 – 115 років від дня народження Орлянкіна Валентина Івановича, 

українського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата 

Державної премії СРСР (1906–1999). 

– 80 років від дня народження Покальчука Юрія Володимировича, 

українського письменника, перекладача, літературознавця, сценариста, громад-

ського діяча (1941–2008). 

– 60 років від дня народження Ірванця Олександра Васильовича, укра-

їнського письменника, драматурга, перекладача (1961). 

25 – 220 років від дня народження Лапченка Григорія Гнатовича, укра-

їнського живописця, академіка Петербурзької академії мистецтв (за ін. даними 

21.01.1801 – 1876). 

– 90 років від дня народження Цимбаліста Віктора Петровича, україн-

ського актора театру і кіно, народного артиста України (1931−1998). 

– 75 років від дня народження Ізотової Любові Андріївни, української 

співачки (колоратурне сопрано), педагога, народної артистки України (1946). 

27 – 150 років від дня народження Филипчака Івана, українського педа-

гога, письменника, громадського діяча, краєзнавця (1871–1945). 

– 110 років від дня народження Гончара Івана Макаровича, українсько-

го скульптора, живописця, графіка, народознавця, колекціонера, народного ху-

дожника України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1911–

1993). 

– 95 років від дня народження Єгорова Юрія Миколайовича, україн-

ського живописця, графіка, художника декоративно-ужиткового мистецтва (го-

белени, кераміка), педагога, народного художника України (1926–2008). 

28 – 85 років від дня народження Ткачука Миколи Івановича, україн-

ського художника, скульптора, заслуженого художника України (1936).  
– 60 років від дня народження Саратського Олександра Наумовича, 

українського композитора, піаніста, педагога, заслуженого діяча мистецтв Ук-

раїни (1961).  

29 – 100 років від дня народження Равицького Миколи Петровича, 

українського театрального режисера, народного артиста України (1921–1998). 

30 – 115 років від дня народження Греченка Василя Миколайовича, 

українського художника театру, живописця, заслуженого діяча мистецтв УРСР, 

лауреата Державної премії СРСР (1906–1967). 

– 80 років від дня народження Фольварочного Василя Івановича, укра-

їнського письменника, драматурга, громадського діяча, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1941). 

31 – 60 років від дня народження Жирка Тараса Володимировича, 

українського актора театру і кіно, театрального режисера, народного артиста 

України (1961). 

– 125 років від дня смерті Микешина Михайла Йосиповича, російсько-

го та українського художника і скульптора білоруського походження, який під-
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тримував дружні зв’язки з Т. Шевченком і першим ілюстрував «Кобзар» (1835–

1896). 

♦ Цього місяця минає 180 років від дня народження Куїнджі Архипа 

Івановича, українського та російського живописця-пейзажиста, мистецького 

діяча, педагога грецького походження, уродженця м. Маріуполя (1841, за ін. 

даними 1842, 1843–1910).  
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ЛЮТИЙ  

1 – 160 років від дня народження Бобинського Генріка Антоновича, 

українського та польського піаніста, композитора, педагога (1861–1914). 

– 90 років від дня народження Микити Володимира Васильовича, укра-

їнського живописця, педагога, народного художника України, лауреата Націо-

нальної премії України ім. Тараса Шевченка (1931). 

– 80 років від дня народження Ізарової-Мельничук Ліни Тимофіївни, 

української театральної актриси, майстра художнього слова, педагога, народної 

артистки України (1941). 

2 – 120 років від дня народження Підмогильного Валер’яна Петровича, 

українського письменника, перекладача (1901–1937). 

– 80 років від дня народження Короля Олександра Петровича, україн-

ського театрального режисера, педагога, народного артиста України (1941–

2018). 

– 70 років від дня народження Кобрина Ігоря Дмитровича, українського 

кінорежисера, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1951). 

– 55 років від дня народження Туріянської Оксани Іванівни, україн-

ської театральної актриси, народної артистки України (1966). 

– 85 років від дня смерті Плужника Євгена Павловича, українського 

поета, драматурга, перекладача (1898–1936). 

3 – 70 років від дня народження Токарєва Олександра Петровича, 

українського скульптора, народного художника України (1951). 

4 – 140 років від дня народження Беклемішева Григорія Миколайови-

ча, українського піаніста, композитора, педагога, музично-громадського діяча 

(1881–1935). 

– 125 років від дня народження Морачевського Юрія Вацлавовича, 

українського поета, критика (1896–1935). 

– 95 років від дня народження Кальченко Галини Никифорівни, укра-

їнської скульпторки, народного художника УРСР, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1926–1975). 

– 85 років від дня народження Мозолевського Бориса Миколайовича, 

українського археолога і поета, дослідника скіфської старовини (1936–1993). 

– 55 років від дня народження Авдєєва Сергія Григоровича, українсько-

го артиста оперети, співака (баритон), народного артиста України (1966). 

5 – 100 років від дня народження Бабенцова Віктора Володимировича, 

українського живописця, народного художника України (1921–2012). 

– 85 років від дня народження Матковського Володимира Михайлови-

ча, українського театрального актора, співака (баритон), народного артиста Ук-

раїни (1936–2009). 

7 – 150 років від дня народження Мусатової-Кульженко Єлизавети Івані-

вни, української та російської співачки (сопрано), педагога (1871–1951). 
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– 115 років від дня народження Лучицького Бориса Болеславовича, укра-

їнського театрального актора, режисера, народного артиста УРСР (1906–1966). 

8 – 160 років від дня народження Ківлицького Євгена Олександровича, 

українського історика, педагога, публіциста, письменника, бібліотекознавця, 

громадського діяча (1861–1921). 

– 125 років від дня народження Хмурого (справж. – Бутенко) Василя 

Онисимовича, українського журналіста, мистецтвознавця, театрального кри-

тика (1896–1940). 

– 60 років від дня народження Жили В’ячеслава Миколайовича, укра-

їнського театрального режисера, актора театру і кіно, педагога, продюсера, за-

служеного діяча мистецтв України (1961). 

9 – 195 років від дня народження Трутовського Костянтина Олександ-

ровича, українського живописця, графіка, літератора (1826–1893). 

– 85 років від дня народження Процев’ят Марії Іванівни, української 

співачки, хорового диригента, педагога, громадського діяча, народної артистки 

України (1936). 

– 75 років від дня народження Шаха Євгена Михайловича, українського 

актора театру і кіно, народного артиста України (1946). 

10 – 135 років від дня народження Коханенка (справж. – Кохан) Євгена 

Теодоровича, українського театрального режисера, актора театру і кіно, заслу-

женого артиста УРСР (1886–1955).  

– 85 років від дня народження Гориня Богдана Миколайовича, україн-

ського громадського і політичного діяча, правозахисника, журналіста, мистецт-

вознавця, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1936). 

– 80 років від дня народження Вінтоняк Ганни Григорівни, української 

художниці декоративно-ужиткового мистецтва (ткацтво, моделювання одягу), 

заслуженого художника України (1941). 

12 – 150 років від дня народження Мартовича Леся (справж. – Олекса 

Семенович), українського письменника, юриста, громадського, культурного і 

політичного діяча (1871–1916). 

– 70 років від дня народження Чернишової Наталії Іванівни, українсь-

кої художниці, режисера-аніматора, заслуженого художника України (1951). 

13 – 130 років від дня народження Кіпніса Олександра, американського 

оперного та камерного співака (бас) українського походження (1891–1978).  

– 100 років від дня народження Вільного (справж. – Волчков) Володи-

мира Микитовича, українського письменника, публіциста, перекладача (1921–

1981).  

– 95 років від дня народження Кожевникової Валентини Михайлівни, 

української театральної актриси, народної артистки України (1926–1997). 

14 – 60 років від дня народження Чепелик Оксани Вікторівни, україн-

ської художниці, кінорежисера, сценариста, оператора, архітектора, мистецтво-

знавця (1961).  
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15 – 120 років від дня народження Ткаченка Семена Михайловича, 

українського театрального режисера, педагога, заслуженого артиста УРСР 

(1901–1968). 

– 75 років від дня народження Мальцева Віталія Володимировича, 

українського віолончеліста, народного артиста України (1946). 

17 – 70 років від дня народження Садовського Олександра Васильови-

ча, українського художника монументально-декоративного мистецтва, живопи-

сця, педагога, народного художника України (1951). 

18 – 165 років від дня народження Русової Софії Федорівни, української 

письменниці, педагога-просвітителя, літературознавця (1856–1940). 

19 – 100 років від дня народження Вощака Ярослава Антоновича, укра-

їнського та білоруського диригента, педагога, народного артиста СРСР, лауреа-

та Державної премії БРСР (1921–1989). 

– 75 років від дня народження Берелета Володимира Ілліча, українсько-

го актора театру і кіно, телеведучого, телепродюсера та режисера, заслуженого 

артиста України (1946). 

– 75 років від дня народження Чорношкура Василя Андрійовича, укра-

їнського актора театру і кіно, народного артиста України (1946). 

20 – 140 років від дня народження Весоловського Ярослава Івановича, 

українського журналіста, поета, перекладача, політичного і громадсько-

культурного діяча (1881–1917). 

– 85 років від дня народження Мушинки Миколи Івановича, словаць-

кого ученого-україніста, фольклориста, етнографа, літературо- і мистецтвозна-

вця, бібліографа, громадського та культурно-освітнього діяча українського (ле-

мківського) походження (1936). 

– 75 років від дня народження Мельниченка Володимира Юхимовича, 

українського історика, публіциста, мистецтвознавця, культурного діяча, заслу-

женого діяча науки і техніки України, лауреата Національної премії України 

імені Тараса Шевченка (1946). 

21 – 120 років від дня народження Смекаліна Василя Григоровича, 

українського композитора, диригента, педагога (1901–1940). 

– 100 років від дня народження Малика (справж. – Сиченко) Володими-

ра Кириловича, українського письменника, літературного критика (1921–

1998). 

– 90 років від дня народження Лісовола Віктора Івановича, українсько-

го бандуриста, композитора, фольклориста, заслуженого працівника культури 

України (1931–2013). 

22 – 215 років від дня народження Боровиковського Левка Івановича, 

українського поета, фольклориста, етнографа, перекладача, педагога (1806–

1889). 

– 185 років від дня народження Бажанського Порфирія Івановича, 

українського композитора, фольклориста, музикознавця, письменника, священ-

ника, музичного і громадського діяча (за ін. даними 24.02.1836–1920). 
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– 120 років від дня народження Горбача Євгена Андрійовича, україн-

ського живописця, одного із засновників українського анімаційного кіно, режи-

сера і художника-постановника (1901–1984). 

– 65 років від дня народження Ніколайчук Наталії Іванівни, україн-

ської художниці-живописця, графіка, педагога, народного художника України 

(1956). 

23 – 120 років від дня народження Перфецького Леоніда Юліановича, 

українського живописця, графіка, сотника Армії УНР (1901–1977). 

– 115 років від дня народження Азрікана Арнольда Григоровича, укра-

їнського оперного співака (драматичний тенор), педагога, заслуженого артиста 

УРСР, лауреата Державної премії СРСР (1906–1976). 

– 70 років від дня народження Медвідя (Медвєдєв) В’ячеслава Григоро-

вича, українського письменника, есеїста, заслуженого діяча мистецтв України, 

лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1951). 

24 – 160 років від дня народження Лісовського Олексія Миколайовича, 

українського літературознавця, фольклориста, громадсько-культурного діяча 

(1861–1934). 

– 135 років від дня народження Діхтяра Олекси Івановича, українського 

письменника, перекладача, мовознавця і педагога (1886–1936). 

– 125 років від дня народження Вальницької Софії Томівни, української 

художниці і мистецтвознавця (1896–1964). 

– 100 років від дня народження Коцюбинського Флоріана Абрамовича, 

українського скульптора, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1921–1991). 

– 75 років від дня народження Микитки Артура Володимировича, укра-

їнського скрипаля, педагога, народного артиста України (1946). 

 25 – 160 років від дня народження Жарка (справж. – Жарченко) Якова 

Васильовича, українського письменника, публіциста, театрального актора, 

громадського діяча (1861–1933). 

– 160 років від дня народження Рачинського Івана Івановича, україн-

ського та російського композитора, музичного критика, поета, перекладача 

(1861 – бл. 1921). 

– 150 років від дня народження Лесі Українки (справж. – Косач-Квітка 

Лариса Петрівна), української поетеси, прозаїка, драматурга, публіциста, пере-

кладача, культурно-громадського діяча (1871–1913). 

– 120 років від дня народження Халатова (справж. – Поросьонков) Вік-

тора Михайловича, українського актора театру і кіно, народного артиста 

УРСР та Чечено-Інгуської АРСР (1901–1969). 

– 55 років від дня народження Карповича Миколи Івановича, українсь-

кого театрального актора, народного артиста України (1966).  

26 – 90 років від дня народження Врабеля Олександра Михайловича, 

українського оперного співака (баритон), педагога, народного артиста України 

(1931–2002). 
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– 70 років від дня народження Добряк-Готв’янської Жанни Володими-

рівни, української театральної актриси, народної артистки України (1951). 

– 60 років від дня народження Маричевського Миколи Миколайовича, 

українського журналіста, публіциста, історика мистецтва, редактора, видавця 

(1961–2005). 

27 – 190 років від дня народження Ге Миколи Миколайовича, україн-

ського і російського живописця, педагога (1831–1894). 

– 120 років від дня народження Гараса Георгія Олексійовича, українсь-

кого майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), заслуженого май-

стра народної творчості УРСР (1901–1972). 

– 120 років від дня народження Гришка Михайла Степановича, україн-

ського оперного і камерного співака (баритон), народного артиста СРСР, лауре-

ата Державної премії СРСР (1901–1973). 

– 100 років від дня народження Корчинського Юліана Олексійовича, 

українського хорового диригента, композитора, фольклориста, педагога, заслу-

женого діяча мистецтв УРСР (1921−1990). 

– 90 років від дня народження Герца Юрія Дмитровича, українського 

живописця, народного художника України, лауреата Державної премії України 

ім. Т. Г. Шевченка (1931–2012). 

– 85 років від дня народження Гілевича Фелікса Ілліча, українського кі-

нооператора, актора, лауреата Державної премії СРСР (1936–1992). 

– 60 років від дня народження Габди Владислава Васильовича, україн-

ського живописця, заслуженого художника України (1961). 

28 – 195 років від дня народження Юркевича Памфіла Даниловича, 

українського філософа та педагога (1826–1874). 

– 120 років від дня народження Сімовича Романа Аполлоновича, укра-

їнського композитора, піаніста, музичного критика, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв УРСР (1901–1984). 

– 60 років від дня народження Острової Світлани Василівни, української 

композиторки, хорового диригента, органіста, педагога, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1961). 
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БЕРЕЗЕНЬ  

1 – 125 років від дня народження Любченка Миколи Петровича (літ. 

псевд. – Кость Котко), українського письменника, журналіста (1896–1937). 

– 75 років від дня народження Чурлу Мамута Юсуфовича, кримськота-

тарського мистецтвознавця, живописця, майстра декоративно-ужиткового мис-

тецтва (кераміка, килимарство), дизайнера, заслуженого художника України 

(1946). 

– 65 років від дня народження Маренич (Сухорукова) Світлани Олек-

сандрівни, української естрадної співачки, народної артистки України (1956). 

2 – 145 років від дня народження Кордуби Мирона Михайловича, укра-

їнського історика, бібліографа, публіциста, письменника, перекладача, видавця, 

державного діяча (1876–1947). 

– 125 років від дня народження Савицького Олексія Васильовича (літ. 

псевдоніми – Юхим Ґедзь, Олесь Ясний), українського письменника-гумориста 

(1896–1937). 

– 100 років від дня народження Карапетяна Гургена Карповича, укра-

їнського  диригента, народного артиста УРСР, заслуженого артиста РРФСР 

(1921–1986). 

– 95 років від дня народження Балабухи Федора Олексійовича, україн-

ського театрального актора, народного артиста УРСР (1926–1990). 

– 90 років від дня народження Байко Марії Яківни, української співачки 

(сопрано), педагога, народної артистки України, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1931). 

3 – 210 років від дня народження Могильницького Антіна Любича, 

українського поета-романтика, громадського і політичного діяча, священника 

(1811–1873). 

– 125 років від дня народження Паторжинського Івана Сергійовича, 

українського оперного співака (бас), педагога, народного артиста СРСР, лауре-

ата Державної премії СРСР (1896–1960). 

– 90 років від дня народження Тендюка Леоніда Михайловича, україн-

ського письменника (1931–2012). 

– 85 років від дня народження Тришина Віктора Миколайовича, укра-

їнського оперного співака (баритон), народного артиста України (1936–2005). 

– 80 років від дня народження Карпенка Віталія Опанасовича, україн-

ського журналіста, публіциста, письменника, педагога, громадсько-політичного 

діяча, заслуженого журналіста України (1941). 

– 65 років від дня народження Рубан Олександри Юріївни, української 

скульпторки, заслуженого художника України (1956). 

4 – 140 років від дня народження Альошина Павла Федотовича, україн-

ського архітектора, педагога, засновника вищої архітектурної освіти в Україні 

(1881–1961). 
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– 120 років від дня народження Жуковського Івана Євгеновича, укра-

їнського архітектора, диригента, громадського діяча в США (1901–1980). 

– 80 років від дня народження Скакандія Василя Юлійовича, україн-

ського живописця, графіка, педагога, народного художника України (1941–

2020). 

– 75 років від дня народження Бенюка Петра Михайловича, українсько-

го актора театру і кіно, народного артиста України (1946–2019). 

– 70 років від дня народження Белень-Пуглик Магдалини Іванівни, ук-

раїнської художниці декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка, ткацтво, 

вишивка), живописця, графіка, дизайнера, педагога, заслуженого художника 

України (1951). 

5 – 125 років від дня народження Бжеської Валентини Юхимівни, укра-

їнської актриси театру і кіно, заслуженої артистки УРСР та Узбецької РСР 

(1896–1977).  

– 110 років від дня народження Богдана Костянтина Івановича, україн-

ського кінооператора-документаліста, лауреата державних премій СРСР (1911–

1969). 

– 90 років від дня народження Міансарової Тамари Григорівни, україн-

ської та російської естрадної співачки (ліричне сопрано), педагога, заслуженої 

артистки УРСР, народної артистки Росії (1931–2017). 

– 55 років від дня смерті Ахматової (справж. – Горенко) Анни Андріїв-

ни, російської поетеси українського походження (1889–1966). 

– 55 років від дня смерті Безкоровайного Василя Васильовича, україн-

ського композитора, диригента, піаніста, педагога, музичного діяча у діаспорі 

(1880–1966). 

6 – 140 років від дня народження Жалка-Титаренка Порфирія Дмитро-

вича, українського живописця, графіка, педагога (1881–1949). 

– 90 років від дня народження Білаша Олександра Івановича, україн-

ського композитора, педагога, громадсько-культурного діяча, народного артис-

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

(1931–2003). 

– 75 років від дня народження Талашка Володимира Дмитровича, укра-

їнського актора театру і кіно, режисера, телеведучого, педагога, народного ар-

тиста України (1946).  

– 70 років від дня смерті Винниченка Володимира Кириловича, україн-

ського письменника, драматурга, художника, політичного і державного діяча 

(1880–1951). 

7 – 165 років від дня народження Мартиновича Порфирія Денисовича, 

українського живописця, графіка, фольклориста і етнографа (1856–1933). 

– 150 років від дня народження Вольської Надії Василівни, української 

піаністки, педагога (1871 – після 1930). 
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– 125 років від дня народження Бронзова-Єгорова (справж. – Єгоров) 

Івана Лаврентійовича, українського оперного та камерного співака (баритон), 

народного артиста УРСР, лауреата Державної премії СРСР (1896–1963). 

– 115 років від дня народження Білокопитова Олександра Олександро-

вича, українського музикознавця (1906–1937). 

– 100 років від дня народження Асєєва Ігоря Миколайовича, українсь-

кого композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1921–1996). 

8 – 100 років від дня народження Коломієць Інни Антонівни, українсь-

кої скульпторки, заслуженого художника України (1921–2005). 

9 – 207 років від дня народження Шевченка Тараса Григоровича, укра-

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

– 135 років від дня народження Нарбута Георгія (Юрій) Івановича, 

українського графіка, ілюстратора, автора перших українських державних зна-

ків, педагога (1886–1920). 

– 85 років від дня народження Максимчука Святослава Васильовича, 

українського актора театру і кіно, майстра художнього слова, народного артис-

та України (1936). 

10 – 160 років від дня смерті Шевченка Тараса Григоровича, українсь-

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

11 – 205 років від дня народження Афанасьєва-Чужбинського (справж. – 

Афанасьєв) Олександра Степановича, українського та російського історика,  

мовознавця, етнографа, фольклориста, поета (1816–1875). 

– 60 років від дня народження Лавра Костянтина Тихоновича, україн-

ського графіка, книжкового ілюстратора, заслуженого художника України, лау-

реата Національної премії України імени Тараса Шевченка (1961). 

12 – 80 років від дня народження Дриженка Анатолія Миколайовича, 

українського актора театру і кіно, телеведучого, педагога, народного артиста 

України (1941). 

13 – 160 років від дня народження Боярської (справж. – Богемська) Єв-

докії Прокопівни, української актриси театру, співачки (мецо-сопрано; 1861–

1900). 

– 155 років від дня народження Каллаша Володимира Володимирови-

ча, українського та російського літературознавця, фольклориста, бібліографа 

(1866–1918).  

– 80 років від дня народження Штоня Григорія Максимовича, україн-

ського письменника, літературознавця, сценариста, художника, лауреата Дер-

жавної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1941). 

– 75 років від дня народження Бенкендорфа Андрія Олександровича, 

українського кінорежисера, сценариста, заслуженого діяча мистецтв України 

(1946–2012). 

– 65 років від дня народження Кравченка Анатолія Григоровича, укра-

їнського живописця, графіка, реставратора, народного художника України 

(1956). 
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14 – 130 років від дня народження Бучми Амвросія Максиміліановича 

(Максимович), українського актора та режисера театру і кіно, педагога, народ-

ного артиста СРСР, лауреата державних премій СРСР (1891–1957). 

– 100 років від дня народження Козака Сергія Давидовича, українського 

оперного співака (баритон), композитора, письменника, педагога, музично-

громадського діяча, народного артиста України (1921–1993). 

15 – 110 років від дня народження Стебельського Богдана Ільковича, 

українського художника, ученого, мистецтвознавця, журналіста і культурного 

діяча в Канаді (1911–1994). 

– 75 років від дня народження Скоромного Віктора Петровича, україн-

ського хорового диригента, педагога, народного артиста України (1946). 

– 50 років від дня народження Романенка Андрія Вікторовича, україн-

ського оперного та камерного співака (тенор), народного артиста України 

(1971). 

16 – 175 років від дня народження Прахова Адріана Вікторовича, укра-

їнського мистецтвознавця, археолога, педагога, художнього критика, громадсь-

кого діяча (1846–1916). 

– 150 років від дня народження Бурачека Миколи Григоровича, україн-

ського живописця, художника театру, актора, письменника, історика мистецтва, 

педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1871–1942). 

– 80 років від дня народження Кожухаря Володимира Марковича, укра-

їнського диригента, педагога, народного артиста України та РРФСР (1941). 

– 75 років від дня народження Федотова Володимира Івановича, укра-

їнського оперного співака (лірико-драматичний тенор), педагога, народного ар-

тиста України (1946). 

– 70 років від дня народження Теліженка Миколи Матвійовича, україн-

ського скульптора, художника декоративно-ужиткового мистецтва (витинанка,  

кераміка, різьблення по дереву), заслуженого художника України (1951). 

– 125 років від дня смерті Ніщинського Петра Івановича, українського 

композитора, поета-перекладача, педагога (1832–1896). 

17 – 165 років від дня народження Врубеля Михайла Олександровича, 

українського та російського живописця, графіка, художника театру (1856–

1910). 

– 145 років від дня народження Щербаківського Вадима Михайловича, 

українського археолога, етнолога, мистецтвознавця, педагога, громадського і 

політичного діяча (1876–1957). 

– 130 років від дня народження Манізера Матвія Генріховича, російсь-

кого скульптора німецького походження, народного художника СРСР, лауреата 

державних премій СРСР, автора пам’ятників Т. Г. Шевченку в Києві, Харкові, 

Каневі (1891–1966). 

– 75 років від дня народження Соколова Олександра Миколайовича, 

українського артиста балету, балетмейстера, заслуженого діяча мистецтв Укра-

їни (1946). 
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18 – 145 років від дня народження Стадника Йосипа Дмитровича, укра-

їнського театрального актора і режисера, педагога, перекладача, організатора 

театральної  справи (1876–1954). 

– 125 років від дня народження Суровцової Надії Віталіївни, української 

письменниці, перекладача, журналіста, громадсько-політичного діяча (1896–

1985). 

– 120 років від дня народження Кричевського Василя Васильовича 

(молодшого), українського художника у США (1901–1978). 

– 110 років від дня народження Дмитерка Любомира Дмитровича, 

українського письменника, драматурга, сценариста, перекладача, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1911–1985). 

19 – 100 років від дня народження Каменьковича Бориса Наумовича, 

українського артиста балету, балетмейстера, хореографа, народного артиста 

України (1921–2001). 

– 90 років від дня народження Андієвської Емми, української письмен-

ниці та художниці у США, лауреата Національної премії України імені Тараса 

Шевченка (1931). 

20 – 170 років від дня народження Гаспринського Ісмаїла (справж. – Іс-

маїл-бей Мустафа оглу), кримськотатарського культурного та громадсько-

політичного діяча, просвітителя, письменника, видавця (1851–1914). 

– 160 років від дня народження Грабини Олексія Трохимовича, україн-

ського письменника, перекладача, педагога (1861–1924). 

21 – 115 років від дня народження Прядкіна Леоніда Федоровича, укра-

їнського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв УРСР, лауреата Державної 

премії СРСР (1906–1986). 

– 80 років від дня народження Волика Павла Івановича, українського 

живописця, майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по дереву, 

художній метал), педагога, народного художника України (1941–2018). 

– 75 років від дня народження Андріяненко Віри Іванівни, української  

співачки (ліричне сопрано), педагога, народної артистки України (1946–2016). 

– 70 років від дня народження Густі Василя Петровича, українського 

письменника, перекладача, журналіста, громадського діяча, заслуженого праці-

вника культури України (1951). 

22 – 75 років від дня народження Посікіри Миколи Михайловича, укра-

їнського скульптора, заслуженого діяча мистецтв України (1946–2019). 

– 80 років від дня смерті Труша Івана Івановича, українського живопи-

сця, мистецького критика, культурно-громадського діяча (1869–1941). 

23 – 225 років від дня народження Підгородинського Прокопа Михай-

ловича, українського та російського співака (бас), диригента (за ін. даними 

01.03.1796–1884 або 1883). 

– 175 років від дня народження Деркача (справж. – Любимов) Георгія 

Йосиповича, українського актора, антрепренера (1846–1900). 
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– 125 років від дня народження Брагинського Лева Мойсейовича, укра-

їнського диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР та Північно-

Осетинської АРСР (1896–1953). 

24 – 140 років від дня народження Карташової Лідії Павлівни, україн-

ської та російської актриси театру і кіно, народної артистки УРСР, заслуженої 

артистки РРФСР (1881–1972). 

– 115 років від дня народження Чернишенка Георгія Павловича, укра-

їнського живописця, заслуженого майстра народної творчості УРСР (1906–

1990). 

– 115 років від дня народження Шульженко Клавдії Іванівни, україн-

ської та російської естрадної співачки (сопрано), актриси, народної артистки 

СРСР (1906–1984). 

– 80 років від дня народження Приймаченка (Примаченко) Федора Ва-

сильовича, українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (деко-

ративний розпис), заслуженого художника України (1941–2008). 

– 70 років від дня народження Буряка Юрія Григоровича, українського 

поета, перекладача, мистецтвознавця, видавця, заслуженого працівника культу-

ри України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка 

(1951). 

25 – 135 років від дня народження Маренкова Олексія Васильовича, 

українського та російського графіка, педагога (1886–1942, за ін. даними 1944). 

– 110 років від дня народження Омельчука Олексія Володимировича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1911–1981). 

26 – 75 років від дня народження Голуба Василя Григоровича, україн-

ського театрального актора, народного артиста України (1946). 

– 70 років від дня народження Сапеляка Степана Євстахійовича, укра-

їнського письменника, публіциста, літературознавця, правозахисника, громад-

ського діяча, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1951, за ін. 

даними 26.03.1952–2012). 

27 – 130 років від дня смерті Садовської-Барілотті (Тобілевич) Марії 

Карпівни, української оперної співачки (сопрано), драматичної актриси (1855–

1891). 

28 – 130 років від дня народження Слісаренка (справж. – Снісар) Олек-

си Андрійовича, українського письменника (1891–1937). 

– 60 років від дня народження Гобдича Миколи Миколайовича, україн-

ського хорового диригента, педагога, народного артиста України, лауреата На-

ціональної премії України імені Тараса Шевченка (1961). 

29 – 180 років від дня народження Марусі Вольвачівни (справж. – Воль-

вач Марія Степанівна), української письменниці, громадсько-культурного діяча 

(1841 – бл. 1910). 

– 140 років від дня народження Марійки Підгірянки (справж. – Ленерт-

Домбровська Марія Омелянівна), української дитячої поетеси та освітянки 

(1881–1963). 
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– 85 років від дня народження Опанасюка Олексія Євменовича, україн-

ського письменника, громадського діяча, заслуженого працівника культури Ук-

раїни (1936–2011). 

– 65 років від дня народження Озіряного Сергія Олександровича, укра-

їнського актора театру, кіно та дубляжу, народного артиста України (1956). 

30 – 100 років від дня народження Дея Олексія Івановича, українського 

літературознавця, фольклориста, журналіста, книгознавця (1921–1986). 

31 – 130 років від дня народження Романицького Бориса Васильовича, 

українського актора, режисера, театрального діяча, історика театру, народного 

артиста СРСР, лауреата Державної премії СРСР та Державної премії УРСР ім. 

Т. Г. Шевченка (1891–1988). 

– 75 років від дня народження Борщевського Сергія Юхимовича, укра-

їнського поета, перекладача, дипломата (1946). 

– 75 років від дня народження Манишина Євгена Петровича, україн-

ського живописця, заслуженого художника України (1946–2006). 
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КВІТЕНЬ  

1 – 80 років від дня народження Криси Любомира Степановича, україн-

ського фотохудожника, заслуженого працівника культури України (1941–2019). 

– 80 років від дня народження Ничай Ольги Василівни, українського 

хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури України 

(1941). 

2 – 185 років від дня народження Гнилосирова (Гнилосир) Василя Сте-

пановича, українського громадського діяча, педагога, письменника, етнографа, 

літописця і хранителя могили Т. Г. Шевченка в м. Каневі, засновника першого 

музею поета «Тарасова світлиця» (1836–1900). 

 – 130 років від дня народження Сороки Петра Степановича, україн-

ського театрального актора і режисера, оперного співака, театрального діяча 

(1891–1950). 

– 65 років від дня народження Марданя Олександра Євгеновича, україн-

ського драматурга, сценариста, письменника, заслуженого діяча мистецтв Укра-

їни (1956). 

3 – 80 років від дня народження Гаркуші Григорія Якимовича, україн-

ського співака (баритон), педагога, народного артиста України (1941). 

– 55 років від дня смерті Литвиненко-Вольгемут Марії Іванівни, укра-

їнської оперної співачки (лірико-драматичне сопрано), актриси, педагога, музи-

чно-громадського діяча, народної артистки СРСР, лауреата Державної премії 

СРСР (1892–1966). 

4 – 90 років від дня народження Їжака Василя Омеляновича, українсь-

кого хорового диригента, педагога, композитора, заслуженого працівника куль-

тури України (1931–1994). 

– 80 років від дня народження Леоніда Горлача (справж. – Коваленко  

Леонід Никифорович), українського письменника, літературознавця, лауреата 

Національної премії України імені Тараса Шевченка (1941). 

– 60 років від дня смерті Булаховського Леоніда Арсенійовича, україн-

ського мовознавця, педагога, громадського діяча, заслуженого діяча науки 

УРСР (1888–1961). 

5 – 140 років від дня народження Ревуцького Дмитра Миколайовича, 

українського музикознавця, фольклориста, перекладача, музичного діяча, педа-

гога (1881–1941). 

– 115 років від дня народження Шияна Анатолія Івановича, українсько-

го письменника, драматурга, сценариста, публіциста (1906–1989). 

– 100 років від дня народження Джигуль (справж. – Лягущенко) Людми-

ли Іванівни, української актриси театру, майстра художнього слова, заслуже-

ної артистки України (1921–2010). 

– 100 років від дня народження Еріна Бориса Володимировича, україн-

ського, російського та білоруського  театрального режисера, заслуженого діяча 

мистецтв УРСР (1921–2008). 
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– 55 років від дня народження Храмова Ігоря Валерійовича, українсь-

кого артиста балету, балетмейстера і педагога, народного артиста України 

(1966).  

7 – 145 років від дня народження Свєнціцького Іларіона Семеновича, 

українського філолога-славіста, етнографа, мистецтвознавця, музеєзнавця, пе-

дагога, громадсько-культурного діяча (1876–1956). 

– 80 років від дня народження Маляра Володимира Миколайовича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста України (1941). 

8 – 100 років від дня народження Шовкопляса Івана Гавриловича, 

українського вченого-археолога, історика, бібліографа та історика науки, музеє-

знавця, педагога, заслуженого діяча науки і техніки України (1921–1997). 

– 80 років від дня народження Миколайчук Марії Євгенівни, української   

співачки (контральто), актриси, фольклористки, народної артистки України 

(1941). 

9 – 110 років від дня народження Кириченка Степана Андрійовича, 

українського живописця, графіка, художника монументально-декоративного 

мистецтва, народного художника УРСР (1911–1988). 

– 80 років від дня смерті Сосенка Ксенофонта Петровича, українського 

письменника, перекладача, етнолога, етнографа, громадського діяча, священни-

ка (1868, за ін. даними 1860, 1861–1941). 

10 − 75 років від дня народження Сушинського Богдана Івановича, 

українського журналіста, письменника, літературознавця, громадського діяча 

(1946). 

11 – 60 років від дня народження Шестакової Ніни Іванівни, українсь-

кої естрадної співачки, народної артистки України (1961). 

12 – 100 років від дня народження Фельбаби Йосифа Андрійовича, 

українського театрального актора, режисера, педагога, громадського діяча, за-

служеного артиста ЧССР (1921–1995). 

– 80 років від дня народження Захарченка Валерія Стефановича, 

українського співака (баритон), педагога, народного артиста України (1941). 

13 – 115 років від дня народження Іваненко Оксани Дмитрівни, україн-

ської дитячої письменниці і перекладачки, лауреата Державної премії УРСР  

ім. Т. Г. Шевченка (1906–1997). 

– 90 років від дня народження Мажуги Юрія Миколайовича, україн-

ського актора театру і кіно, педагога, народного артиста СРСР, лауреата Дер-

жавної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1931). 

– 80 років від дня народження Лемешевої Людмили Григорівни, укра-

їнської кінознавиці, кінокритика, сценариста, заслуженого діяча мистецтв Укра-

їни (1941). 

– 80 років від дня народження Щуцького Броніслава Стефановича, 

українського альтиста, педагога, народного артиста України (1941). 

– 75 років від дня народження Яновського Леоніда Федоровича, україн-

ського актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1946–1996). 
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– 60 років від дня народження Ларікової Людмили Анатоліївни, україн-

ської бандуристки, співачки (сопрано), педагога, народної артистки України 

(1961). 

14 – 75 років від дня народження Чебикіна Андрія Володимировича, 

українського графіка, педагога, народного художника України, лауреата Націо-

нальної премії України імені Тараса Шевченка (1946). 

15 – 145 років від дня народження Яновського Володимира Костянти-

новича, українського живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1876–1966). 

– 100 років від дня народження Копосова Гліба Миколайовича, україн-

ського та російського хорового диригента, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1921–1989). 

– 85 років від дня народження Чорногуза Олега Федоровича, україн-

ського письменника, журналіста, заслуженого діяча мистецтв України (1936). 

– 80 років від дня народження Балаяна Романа Гургеновича, україн-

ського кінорежисера, сценариста, продюсера, народного артиста України, лау-

реата Державної премії СРСР (1941). 

– 80 років від дня народження Петренка Олексія Андрійовича, україн-

ського живописця, графіка, народного художника України (1941). 

– 80 років від дня народження Терпелюка Петра Івановича, українсько-

го скрипаля-віртуоза, диригента, композитора, народного артиста України 

(1941–2012). 

– 65 років від дня народження Литовченко Наталії Іванівни, україн-

ської художниці декоративно-ужиткового (текстиль) і монументально-

декоративного мистецтва, живописця, педагога, заслуженого художника Украї-

ни (1956). 

– 65 років від дня народження Шигаєвої Галини Миколаївни, україн-

ської кінорежисерки, педагога (1956). 

– 60 років від дня народження Філоненка Людомира Павловича, україн-

ського музикознавця, педагога-піаніста, музично-громадського діяча (1961). 

16 – 205 років від дня народження Бонковського Діонісія (Денис) Фе-

доровича, українського поета, композитора, перекладача польського похо-

дження (1816–1881). 

– 180 років від дня народження Алчевської Христини Данилівни, укра-

їнської діячки народної освіти, педагога, письменниці, публіциста, бібліографа 

(1841–1920). 

– 120 років від дня народження Цимбала Віктора, українського маляра, 

графіка і художника книги в Аргентині і США (1901–1968). 

– 95 років від дня народження Возницького Бориса Григоровича, укра-

їнського мистецтвознавця, музейного діяча, Героя України, заслуженого праці-

вника культури України, заслуженого діяча культури Польщі, лауреата Держа-

вної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1926–2012). 
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17 – 140 років від дня народження Даньчака Івана, українського драма-

тичного актора, оперного співака (баритон; 1881–1946). 

– 80 років від дня народження Козака Яреми Едвардовича, українського 

графіка, живописця у США (1941). 

18 – 180 років від дня народження Будкевича (Буткевич) Йосипа-

Казимира Костянтиновича, українського живописця, педагога (1841–1895). 

– 120 років від дня народження Бумби Михайла Миколайовича, україн-

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

педагога (1901–1983). 

19 – 120 років від дня народження Рокицького Миколи Андрійовича, 

українського живописця (1901–1944). 

– 80 років від дня народження Герасименко Марини Костянтинівни, ук-

раїнської театральної актриси, народної артистки України (1941–2003). 

– 75 років від дня народження Богомаза Володимира Івановича, українсь-

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

(1946). 

20 –170 років від дня народження Житецького Іродіона Олексійовича, 

українського етнографа, громадського діяча (1851–1913). 

– 80 років від дня народження Хланти Івана Васильовича, українського 

фольклориста, літературознавця, бібліографа, мистецтвознавця, педагога, за-

служеного діяча мистецтв України (1941). 

21 – 80 років від дня народження Сухенка Віктора Васильовича, україн-

ського скульптора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1941–1998). 

– 70 років від дня народження Глазиріна Анатолія Олексійовича, укра-

їнського співака (бас), народного артиста України (1951–2000). 

22 – 135 років від дня народження Сагайдачного Євгена Яковича, укра-

їнського живописця, художника театру, скульптора, педагога, етнографа і коле-

кціонера (1886–1961). 

– 130 років від дня народження Цвілик Павлини Йосипівни, україн-

сякої  майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (гуцульська художня ке-

раміка; 1891–1964). 

– 115 років від дня народження Баска Василя Яковича, українського по-

ета, перекладача, журналіста, громадського діяча (1906–1938). 

– 70 років від дня народження Горбатюка Володимира Григоровича, 

українського кобзаря і організатора кобзарства, заслуженого діяча мистецтв 

України (1951). 

– 65 років від дня народження Сумської Наталії В’ячеславівни, україн-

ської актриси театру і кіно, телеведучої, народної артистки України, лауреата 

Національної премії України імені Тараса Шевченка (1956). 

23 – 155 років від дня народження Дерлиці Миколи Михайловича, 

українського письменника, етнографа, громадського діяча, священника (1866–

1934). 
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– 130 років від дня народження Багрія Олександра Васильовича, україн-

ського літературознавця, фольклориста, бібліографа, педагога, дипломата 

(1891–1949). 

– 100 років від дня народження Яблонської Ольги Данилівни, україн-

ської художниці-графіка, художника по костюмах (1921–1997). 

– 95 років від дня народження Басанця Петра Олексійовича, україн-

ського живописця, графіка, педагога, народного художника України (1926–

2007). 

– 60 років від дня народження Куркова Андрія Юрійовича, українсько-

го письменника, сценариста, педагога (1961). 

24 – 150 років від дня народження Хавкіної Любові Борисівни, україн-

ського та російського бібліотекознавця, бібліографа, заслуженого діяча науки 

РРФСР (1871–1949). 

– 125 років від дня народження Тоцького Івана Корниловича, україн-

ського оперного співака (бас), народного артиста УРСР (1896–1957). 

– 80 років від дня народження Ткаченка Євгена Романовича, україн-

ського театрального актора і режисера, педагога, народного артиста України 

(1941–2012). 

– 35 років від дня смерті Гуляєва Юрія Олександровича, українського 

та російського оперного та естрадного співака (ліричний баритон), композито-

ра, народного артиста СРСР, лауреата Державної премії СРСР (1930–1986). 

25 – 130 років від дня народження Хлонь Олександри Іванівни, україн-

ської майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (килимарство; 1891–1980). 

– 110 років від дня народження Роїк Віри Сергіївни, української майст-

рині декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка),  Героя України, заслужено-

го майстра народної творчості України (1911–2010). 

26 – 175 років від дня народження Верхратського Івана Григоровича, 

українського філолога, природознавця, мовознавця, письменника, перекладача, 

педагога, громадського діяча (1846–1919). 

– 65 років від дня народження Чумаченка Віктора Кириловича, росій-

ського ученого-енциклопедиста, літературознавця, етнографа, фольклориста, 

бібліографа, історика, голови Кубанського осередку Наукового товариства іме-

ні Шевченка, ученого секретаря Товариства української культури Кубані, за-

служеного працівника культури України, Кубані та Республіки Адигея (за ін. 

даними 26.03.1956–2017). 

27 – 150 років від дня народження Волчкова Василя Олексійовича, 

українського народного скульптора і майстра художнього литва (1871–1921). 

28 – 80 років від дня народження Жиленко Ірини (Іраїда) Володимирів-

ни, української поетеси, дитячої письменниці, журналіста, мемуариста, лауреа-

та Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1941–2013). 

– 80 років від дня народження Лопати Василя Івановича, українського 

графіка, живописця, письменника, народного художника України, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1941). 
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29 – 140 років від дня народження Рубчакової (Коссак) Катерини Анд-

ріївни, української драматичної актриси, співачки (ліричне сопрано; 1881–

1919). 

30 – 70 років від дня народження Гузун Тетяни Іванівни, українського 

хореографа, педагога, народної артистки України (1951). 
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ТРАВЕНЬ  

1 – 150 років від дня народження Бакала Іполита Івановича, українсь-

кого живописця, графіка (1871 – після 1896). 

– 115 років від дня народження Колодуб Оксани Володимирівни, укра-

їнської оперної та камерної співачки (сопрано), педагога, заслуженої артистки 

РРФСР (1906–1996). 

– 75 років від дня народження Коваленко Валентини Іванівни, україн-

ської оперної співачки (сопрано), народної артистки України (1946). 

– 75 років від дня народження Мартиненко Віри Григорівни, українсь-

кої співачки (сопрано), педагога, культурно-громадської діячки, народної арти-

стки України (1946). 

– 70 років від дня народження Колесникова Володимира Григоровича, 

українського живописця, педагога, народного художника України (1951–2014). 

– 70 років від дня народження Шумейка Григорія Григоровича, україн-

ського театрального актора та режисера, педагога, народного артиста України 

(1951). 

– 65 років від дня народження Стахіва Остапа Миколайовича, україн-

ського бандуриста, громадського діяча, народного артиста України (1956). 

2 – 100 років від дня народження Петруся Василя Васильовича, україн-

ського диригента, кларнетиста, саксофоніста (тенор), народного артиста Украї-

ни (1921–1992). 

– 90 років від дня народження Дзири Ярослава Івановича, українського 

літературознавця, публіциста, історіографа, шевченкознавця, мовознавця, пере-

кладача (1931–2009). 

– 50 років від дня народження Туягіна Володимира Федоровича, укра-

їнського танцюриста, балетмейстера, народного артиста України (1971). 

 4 – 140 років від дня народження Карлашова (Карлаш) Миколи, україн-

ського оперного співака (баритон, бас), актора, режисера, диригента в США 

(1881–1948). 

– 120 років від дня народження Туркевича Лева Івановича, українсько-

го диригента, композитора в Канаді (1901–1961). 

– 70 років від дня народження Верети Григорія Степановича, українсь-

кого хорового диригента, композитора, педагога, народного артиста України 

(1951). 

5 – 185 років від дня народження Воробкевича Сидора Івановича, укра-

їнського письменника, композитора, музично-культурного діяча, педагога, ре-

дактора, художника, священника (1836–1903). 

– 95 років від дня народження Трегубової Валентини Михайлівни, ук-

раїнської художниці декоративно-ужиткового мистецтва (скульптура малих 

форм, декоративні вази, тарелі тощо), заслуженого діяча мистецтв України, ла-

уреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1926–2010). 

– 90 років від дня народження Кондратюка Миколи Кіндратовича, 

українського оперного та естрадного співака (баритон), педагога, музично-
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громадського діяча, народного артиста СРСР, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1931–2006). 

6 – 100 років від дня народження Селюченко Олександри Федорівни, 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (гончарство), заслу-

женого майстра народної творчості УРСР (1921–1987). 

– 85 років від дня народження Кудряшова Олега Сергійовича, україн-

ського флейтиста, педагога, народного артиста України (1936–2016). 

– 80 років від дня народження Небоженка Володимира Павловича, 

українського скульптора, народного художника України (1941). 

– 75 років від дня народження Чумака Євгена Федоровича, українсько-

го скульптора, народного художника України (1946–2012). 

7 – 180 років від дня народження Познанського Бориса Станіславови-

ча, українського етнографа, історика, письменника, громадського діяча (1841–

1906). 

– 85 років від дня народження Лукашева Володимира Анатолійовича, 

українського оперного режисера, музично-громадського діяча, педагога, народ-

ного артиста України (1936). 

– 80 років від дня народження Субтельного Ореста Мирославовича, 

канадського історика українського походження, педагога (1941–2016). 

– 50 років від дня народження Авраменка Олександра Миколайовича, 

українського педагога, ведучого програм телебачення і радіо, письменника, за-

служеного працівника освіти України (1971). 

8 – 165 років від дня народження Грицая (справж. – Колтановський) Ва-

силя Овсійовича, українського оперного співака (тенор, баритон), театрально-

го актора, режисера (1856−1910). 

– 80 років від дня народження Бузилевича Олександра Вікторовича, 

українського кінооператора, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевчен-

ка (1941–2018). 

– 55 років від дня народження Дем’яненко Олени Вікторівни, українсь-

кої кінорежисерки, продюсера, сценариста (1966). 

 – 50 років від дня народження Горової Лесі Володимирівни, української 

співачки, композитора, педагога, громадського діяча і волонтера, народної ар-

тистки України (1971). 

9 – 150 років від дня народження Гнатюка Володимира Михайловича, 

українського фольклориста, етнографа, літературознавця, мовознавця, громад-

сько-культурного діяча (1871–1926). 

– 95 років від дня народження Багацької Віри Микитівни, української 

оперної співачки (лірико-драматичне сопрано), заслуженої артистки України 

(1926–1995). 

– 85 років від дня народження Іллєнка Юрія Герасимовича, 

українського кінорежисера, оператора, сценариста, педагога, народного артиста 

України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка та Державної 

премії України ім. О. Довженка (за ін. даними 18.07.1936–2010). 
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– 75 років від дня народження Коваля Миколи Петровича, україн-

ського оперного співака (баритон), педагога, народного артиста України (1946–

2018). 

10 – 100 років від дня народження Жбакова Юрія Павловича, україн-

ського та російського актора театру і кіно, народного артиста України (1921–

1999). 

– 100 років від дня народження Кривенка Михайла Ілліча, українського 

живописця, народного художника України (1921–2008). 

– 60 років від дня народження Малковича Івана Антоновича, україн-

ського поета, видавця, лауреата Національної премії України імені Тараса Шев-

ченка (1961). 

– 155 років від дня смерті Вагилевича Івана Миколайовича, україн-

ського поета, фольклориста, філолога, етнографа, священника, громадського та 

культурного діяча (1811–1866). 

11 – 65 років від дня народження Шумського Ігоря Петровича, україн-

ського живописця, педагога, народного художника України (1956). 

12 – 90 років від дня народження Луціва Юрія Олексійовича, українсь-

кого диригента, педагога, народного артиста України, лауреата Державної пре-

мії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1931). 

– 85 років від дня народження Марчука Івана Степановича, українсько-

го живописця, народного художника України, лауреата Державної премії Укра-

їни ім. Т. Г. Шевченка (1936). 

13 – 105 років від дня смерті Шолом-Алейхема (справж. – Рабинович 

Шолом Нохумович), класика єврейської літератури, життя якого було тісно 

пов’язане з Україною (1859–1916). 

14 – 150 років від дня народження Стефаника Василя Семеновича, 

українського письменника, громадського і політичного діяча (1871–1936). 

– 75 років від дня народження Логвина Гаррі Борисовича, українського 

скрипаля, народного артиста України (1946–2001). 

15 – 130 років від дня народження Булгакова Михайла Опанасовича, 

російського письменника, драматурга, лікаря, уродженця м. Києва (1891–1940). 

– 100 років від дня народження Сейтумера Еміна (Емін Сеїтумер Гафар 

оглу; Емінов Сеїтумер Гафарович), кримськотатарського поета і прозаїка, акти-

вного діяча кримськотатарського національного руху (1921–2004). 

16 – 165 років від дня народження Колцуняка Миколи Семеновича, 

українського етнографа, фольклориста (1856–1891). 

– 85 років від дня народження Гроха Миколи Никифоровича, українсь-

кого графіка, народного художника України (1936). 

– 85 років від дня народження Золотухіна Володимира Максовича, 

українського композитора, педагога, музично-громадського діяча, народного 

артиста України (1936–2010). 

17 – 145 років від дня народження Костів-Коссаківни Марії Андріївни, 

української театральної актриси, співачки (ліричне сопрано; 1876 – бл. 1930). 
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18 – 100 років від дня народження Дичко-Блавацької Євдокії, українсь-

кої драматичної актриси, радіоведучої в США (1921−2000). 

20 – 60 років від дня народження Сидора Ореста Ярославовича, україн-

ського оперного співака (баритон), педагога, народного артиста України (1961). 

22 – 85 років від дня народження Шелеста Миколи Миколайовича, 

українського живописця, графіка, заслуженого діяча мистецтв України, заслу-

женого діяча культури Польщі (1936). 

– 80 років від дня народження Оляліна Миколи Володимировича, 

українського та російського актора театру і кіно, кінорежисера, сценариста, 

народного артиста України (1941–2009). 

– 70 років від дня народження Іванова Сергія Петровича, українського 

кіноактора, режисера, телеведучого, народного артиста України (1951–2000). 

♦ 160-та річниця перепоховання праху Тараса Шевченка на Чернечій горі 

поблизу Канева (1861). 

24 – 130 років від дня народження Бенцаля Миколи Гнатовича, україн-

ського драматичного актора, співака (тенор), режисера, театрального діяча  

(1891−1938). 

– 105 років від дня народження Мухіна (Мухин) Миколи (Богдан) Ми-

колайовича, українського скульптора, педагога у США (1916–1962). 

25 – 130 років від дня народження Ерделі Адальберта Михайловича, 

українського живописця, педагога, одного із основоположників закарпатської 

школи живопису (1891−1955). 

– 110 років від дня народження Сінгалевича Юрія Олександровича, 

українського бандуриста, актора, художника, педагога, громадського діяча 

(1911−1947). 

– 80 років від дня народження Карпенка Анатолія Степановича, укра-

їнського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по дереву), 

заслуженого майстра народної творчості України (1941–2011). 

– 75 років від дня народження Куликова Євгена Леонідовича, україн-

ського скульптора, художника театру, лауреата Державної премії УРСР ім.  

Т. Г. Шевченка (1946). 

– 75 років від дня народження Сукача Миколи Васильовича, україн-

ського диригента, баяніста, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1946). 

– 60 років від дня народження Баклана Олексія Федоровича, україн-

ського диригента, народного артиста України (1961). 

26 – 125 років від дня народження Брижахи Олександра Прокоповича, 

українського хорового диригента, громадського діяча (1896–1938). 

– 85 років від дня народження Коротича Віталія Олексійовича, україн-

ського та російського письменника, сценариста, журналіста, перекладача, реда-

ктора, педагога, громадського діяча, лауреата Державної премії УРСР ім.  

Т. Г. Шевченка та Державної премії СРСР, заслуженого діяча культури Польщі 

(1936). 
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27 – 175 років від дня народження Альтані Іполита Карловича, україн-

ського та російського скрипаля, диригента, педагога (1846–1919). 

28 – 80 років від дня народження Дрозда Георгія Івановича, українсько-

го актора театру і кіно, народного артиста України (1941–2015). 

– 55 років від дня народження Кучера Івана Йосиповича, українського 

віолончеліста, педагога, народного артиста України (1966). 

– 105 років від дня смерті Франка Івана Яковича, українського поета, 

прозаїка, драматурга, публіциста, літературного критика, перекладача, видавця, 

науковця, громадського і політичного діяча (1856–1916). 

29 – 185 років від дня народження Горбаля Костя Гавриловича, україн-

ського письменника, педагога, журналіста, історика, громадсько-політичного й 

культурно-освітнього діяча (1836–1903). 

31 – 150 років від дня народження Шостаківської Юлії Степанівни, ук-

раїнської театральної актриси (1871–1939). 

– 90 років від дня народження Кононенка Петра Петровича, українсько-

го літературознавця, письменника, драматурга, вченого-українознавця, громад-

ського діяча, заслуженого працівника освіти України (1931). 
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ЧЕРВЕНЬ  

1 – 200 років від дня народження Тимофєєва Федора Герасимовича, 

українського драматурга, актора театру, архітектора (1821 – після 1873). 

– 145 років від дня народження Мещерської (справж. – Пащенко) Ганни 

Юхимівни, української актриси театру і кіно, народної артистки УРСР (1876–

1951). 

– 100 років від дня народження Осташевського Генріха Романовича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста України (1921−2004). 

– 70 років від дня народження Фіцича Степана Миколайовича, 

українського оперного співака (лірико-драматичний тенор), народного артиста 

України (1951–2014). 

2 – 95 років від дня народження Омельченка Андрія Федоровича, укра-

їнського бандуриста, педагога, фольклориста, дослідника і пропагандиста істо-

рії та теорії кобзарського мистецтва (1926–1981). 

– 75 років від дня народження Борсюка Анатолія Давидовича, україн-

ського журналіста, кінорежисера-документаліста, телеведучого, заслуженого 

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

(1946). 

– 75 років від дня народження Лупія Ярослава Васильовича, україн-

ського кінорежисера, сценариста, народного артиста України (1946). 

– 75 років від дня народження Марущака Віктора Семеновича, україн-

ського хореографа, народного артиста України (1946). 

– 70 років від дня народження Довгань Людмили Михайлівни, україн-

ської оперної та камерної співачки (лірико-драматичне сопрано), педагога, за-

служеної артистки РФ, народної артистки України (1951). 

3 – 80 років від дня народження Полиннікова Олександра Івановича, 

українського та російського кінооператора, режисера, лауреата Державної 

премії СРСР (1941). 

4 – 85 років від дня народження Сокача Петра Петровича, українського 

хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури України (1936–

2012). 

– 80 років від дня народження Литвина Василя Степановича, україн-

ського кобзаря, композитора, громадського діяча, заслуженого артиста України 

(1941–2017). 

5 – 125 років від дня народження Алексєєва Михайла Павловича, 

українського та російського літературо- і мистецтвознавця, фольклориста, 

бібліографа, композитора, музичного критика, педагога (1896–1981). 

– 85 років від дня народження Грищенка Степана Степановича, 

українського співака (тенор), народного артиста України (1936). 

– 80 років від дня народження Биченкової Інни Валентинівни, україн-

ської художниці-живописця, художника театру і кіно, заслуженого художника 

України (1941). 
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6 – 85 років від дня народження Руденка-Десняка Олександра 

Олексійовича, українського та російського журналіста, літературознавця, 

перекладача, громадського діяча, заслуженого працівника культури РФ (1936–

2006). 

7 – 210 років від дня народження Соленика Карпа Трохимовича, 

українського актора, одного із засновників вітчизняного реалістичного театру 

(1811–1851). 

– 135 років від дня народження Широцького (Шероцький) Костянтина 

Віталійовича, українського мистецтвознавця, фольклориста, історика 

українського мистецтва, політичного та громадського діяча (1886–1919). 

– 95 років від дня народження Базилевича Анатолія Дмитровича, 

українського графіка, народного художника України (1926–2005). 

– 80 років від дня народження Нечитайла Віталія Васильовича, україн-

ського історика, письменника, педагога (1941). 

– 75 років від дня народження Годунової Лариси Олександрівни, 

української художниці-живописця, заслуженого художника України (1946). 

8 – 125 років від дня народження Канавського Прокопа Феодосійовича, 

українського народного байкаря, читця (1896–1978). 

– 100 років від дня народження Тимонішина Антона Григоровича, 

українського кінорежисера, театрального актора (1921–1969). 

– 95 років від дня народження Сеник Ірини Михайлівни, української 

поетеси, громадського діяча, дисидента, майстра декоративно-ужиткового 

мистецтва (вишивка), заслуженого майстра народної творчості України (1926–

2009). 

– 80 років від дня народження Колошина Анатолія Івановича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по 

дереву), заслуженого майстра народної творчості України (1941). 

– 50 років від дня народження Неди Нежданої (справж. – Мірошниченко 

Надія Леонідівна), української поетеси, драматурга, культуролога,  перекладача 

(1971). 

9 – 70 років від дня народження Ковтуненка Валерія Івановича, україн-

ського актора, композитора, поета-пісняра і виконавця, народного артиста 

України (1951). 

10 – 130 років від дня народження Гродзинського Олександра 

Олександровича, українського оперного співака (бас), педагога, заслуженого 

діяча мистецтв УРСР (1891–1973). 

– 120 років від дня народження Танцюри Гната Трохимовича, 

українського фольклориста, етнографа, краєзнавця, педагога (1901–1962). 

– 110 років від дня народження Весклярова (справж. – Вескляр) Петра 

Юхимовича, українського актора театру і кіно, телеведучого (творчий псевд. –  

«Дід Панас»), заслуженого артиста України (1911–1994). 

– 90 років від дня народження Чакіра Петра Петровича, українського 

живописця та графіка, педагога, заслуженого художника України (1931–2012). 
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– 80 років від дня народження Ільчука Миколи Семеновича, 

українського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України (1941–2004). 

– 75 років від дня народження Кобальчинської Романи Романівни, 

української етнографки, мистецтвознавця, музейного працівника, заслуженого 

працівника культури України (1946–2013). 

– 70 років від дня народження Шкляра Василя Миколайовича, 

українського письменника, перекладача, політичного діяча (1951). 

– 55 років від дня народження Андрійченко Наталії Георгіївни, 

української кінорежисерки, кліпмейкера, лауреата Державної премії України  

ім. О. Довженка (1966). 

– 60 років від дня смерті Білокур Катерини Василівни, української  

художниці-живописця, представниці наївного малярства, народного художника 

УРСР (1900–1961). 

11 – 200 років від дня народження Шевченка Варфоломія 

Григоровича, українського мемуариста, автора «Споминок про Тараса 

Григоровича Шевченка» (1821–1892). 

– 160 років від дня народження Заремби Сигізмунда Владиславовича, 

українського диригента, композитора, віолончеліста, педагога, музичного 

критика (1861–1915). 

– 60 років від дня народження Борка Ігоря Миколайовича, українського 

оперного та камерного співака (ліричний тенор), педагога, народного артиста 

України (1961). 

– 60 років від дня народження Буртового Анатолія Миколайовича, 

українського живописця, графіка, заслуженого художника України (1961). 

12 – 90 років від дня народження Мірошниченко Євгенії Семенівни, 

української оперної та камерної співачки (колоратурне сопрано), педагога, 

народної артистки СРСР, Героя України, лауреата Державної премії СРСР та 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1931–2009). 

– 70 років від дня народження Демиденка Андрія Петровича, 

українського поета-пісняра, сценариста, фольклориста, перекладача, педагога, 

народного артиста України (1951). 

13 – 100 років від дня народження Дербіша Антіна, українського 

естрадного співака у Канаді (1921–1991). 

– 70 років від дня народження Прядченка Миколи Даниловича, 

українського артиста балету, балетмейстера, педагога, народного артиста 

України (1951–2014). 

14 – 240 років від дня народження Беретті Вікентія Івановича, 

українського  та російського архітектора італійського походження, діяльність 

якого була пов’язана з Києвом (1781–1842). 

– 80 років від дня народження Ізмайлової Наталії Василівни, 

української арфістки, педагога, народної артистки України (1941). 

– 70 років від дня народження Боєвої Наталії Іванівни, української 

композиторки, заслуженого діяча мистецтв України (1951). 



Червень 

50 

15 – 160 років від дня народження Василенка Онопрія Омеляновича 

(псевд. – Охрім Варнак), українського поета, прозаїка, публіциста, театрального 

діяча (1861–1921). 

– 125 років від дня народження Курочки-Армашевського Івана Григо-

ровича, українського художника театру у Канаді (1896–1971).  

– 100 років від дня народження Антончика Михайла Владиславовича, 

українського живописця, народного художника України (1921–1998). 

– 85 років від дня народження Дергунова Євгена Олексійовича, 

українського композитора, джазового піаніста, аранжувальника  (1936–2001). 

– 85 років від дня народження Кофмана Романа (Аврам) Ісааковича, 

українського диригента, скрипаля, композитора, педагога, письменника, 

народного артиста України (1936). 

– 85 років від дня народження Ячмінського Володимира Дмитровича, 

українського актора театру і кіно, співака (тенор), народного артиста України 

(1936). 

– 80 років від дня народження Миколайчука Івана Васильовича, 

українського кіноактора, сценариста, кінорежисера, заслуженого артиста УРСР, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1941–1987). 

– 75 років від дня народження Хая Михайла Йосиповича, українського  

етномузиколога, лірника і бандуриста, педагога (1946). 

16 – 75 років від дня народження Никифоріва Романа Федоровича, 

українського хорового диригента, композитора, естрадного співака, педагога, 

громадського діяча, заслуженого працівника культури України (1946). 

– 70 років від дня народження Вітра Василя Петровича, українського 

кінорежисера, сценариста, актора, продюсера, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв України (1951). 

17 – 110 років від дня народження Некрасова Віктора Платоновича, 

українського письменника і дисидента, публіциста, журналіста, кінодраматурга, 

громадського діяча, лауреата Державної премії СРСР (1911–1987). 

– 80 років від дня народження Вєніної Любові Іванівни, української 

театральної актриси, заслуженої артистки України (1941). 

18 – 70 років від дня народження Гнатюка Григорія Михайловича, 

українського живописця, графіка, заслуженого художника України (1951–2012). 

– 60 років від дня народження Мурзи Володимира Анатолійовича, 

українського баяніста, педагога, музично-громадського діяча, народного 

артиста України (1961). 

– 60 років від дня народження Синькевича Лева Юлійовича, україн-

ського скульптора, заслуженого художника України (1961). 

19 – 155 років від дня народження Проценка Федора Даниловича, 

українського театрального актора, хорового диригента, педагога, громадського 

діяча (1866–1942). 



Червень 

51 

– 130 років від дня народження Зленка Петра Андрійовича, українського 

публіциста, редактора, бібліографа, книгознавця, педагога, громадського діяча 

(1891–1954). 

– 90 років від дня народження Горбаня Євгена Юхимовича, українського 

скульптора, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1931–2001). 

– 90 років від дня народження Туз Валентини Порфирівни, української 

театральної актриси, народної артистки України (1931–1993). 

– 80 років від дня народження Джуса Степана Петровича, українського 

живописця, художника декоративно-монументального мистецтва (гобелени, 

мозаїка), народного художника України (1941). 

20 – 90 років від дня народження Хмурича Теодора Мироновича, 

українського хорового диригента, композитора, педагога, заслуженого працівника 

культури України (1931–2014). 

– 85 років від дня народження Стадниченка Володимира Яковича, 

українського журналіста, публіциста, організатора кіновиробництва, громадського 

діяча, заслуженого журналіста України, лауреата Державної премії УРСР  

ім. Т. Г. Шевченка (1936). 

– 80 років від дня народження Долинського Данила Івановича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по дереву), 

заслуженого майстра народної творчості України (1941). 

– 80 років від дня народження Писанка Ігоря Миколайовича, 

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

(1941–2010). 

– 75 років від дня народження Афанасьєвої Неліди Василівни, української 

піаністки, педагога, заслуженої артистки України (1946). 

– 70 років від дня народження Пучка Віталія Георгійовича, українського 

хорового диригента, заслуженого діяча мистецтв України (1951). 

– 70 років від дня народження Чепурної Оксани Володимирівни, україн-

ської художниці декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка, кахель), 

заслуженого художника України (1951). 

21 – 115 років від дня народження Покотила Михайла Федоровича, 

українського актора театру і кіно, театрального режисера, народного артиста 

УРСР (1906–1971). 

– 75 років від дня народження Федорченка Євгена Івановича, 

українського актора театру і кіно, письменника, народного артиста України 

(1946). 

22 – 135 років від дня народження Освецимського Володимира 

Івановича, українського актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1886–

1955). 

– 95 років від дня народження Данченка Олександра Григоровича, 

українського графіка, народного художника України (1926–1993). 



Червень 

52 

– 80 років від дня народження Висовеня Василя Івановича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста України (1941–2007). 

– 70 років від дня народження Зарівни Теодозії Петрівни, української 

письменниці, театрознавця, журналіста (1951). 

23 – 95 років від дня народження Ротенштейна Анатолія 

Олександровича, українського театрального режисера, заслуженого діяча 

мистецтв України (1926–1992, за ін. даними 1990). 

– 90 років від дня народження Кохана Григорія Романовича, україн-

ського кінорежисера, сценариста, художника, педагога, народного артиста 

України, лауреата Державної премії СРСР та Державної премії України ім.  

О. Довженка (1931–2014). 

– 65 років від дня смерті Глієра Рейнгольда Моріцевича, українського 

та російського композитора, диригента, педагога, музично-громадського діяча, 

народного артиста СРСР, лауреата державних премій СРСР (1875–1956). 

24 – 180 років від дня народження Ге Івана Миколайовича, 

українського письменника, актора, режисера (1841–1893). 

– 80 років від дня народження Громовенка Павла Федоровича, 

українського театрального актора, майстра художнього слова, педагога, 

народного артиста України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шев-

ченка (1941–1997). 

– 75 років від дня народження Кир’ян Надії Володимирівни, української 

поетеси, дитячої письменниці, перекладача, журналіста (1946). 

− 60 років від дня народження Стріхи Максима Віталійовича, україн-

ського науковця, перекладача, письменника, педагога, громадського і держав-

ного діяча (1961). 

25 – 135 років від дня народження Крип’якевича Івана Петровича, 

українського історика, книго- та джерелознавця, бібліографа, педагога, 

громадського діяча, заслуженого діяча науки УРСР (1886–1967). 

– 110 років від дня народження Шишка Сергія Федоровича, 

українського живописця, народного художника СРСР, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1911–1997). 

– 95 років від дня народження Чумака Івана Михайловича, 

українського скульптора, народного художника України, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1926–2004). 

– 90 років від дня народження Нещерет Тетяни Іванівни, української 

театральної актриси, театрознавця, поетеси, заслуженої артистки України 

(1931–2007). 

– 85 років від дня народження Волкової (справж. – Волкова-Погрібна) 

Віри Олексіївни, української театральної актриси, заслуженої артистки 

України (1936). 

– 80 років від дня народження Питалєва Петра Івановича, українського 

письменника, драматурга (1941). 



Червень 

53 

26 – 150 років від дня народження Лободи Андрія Митрофановича, 

українського фольклориста, літературознавця, етнографа, педагога, історика 

театру (1871–1931). 

– 100 років від дня народження Керекеша Юрія Юрійовича, 

українського прозаїка, драматурга, перекладача, громадського діяча (1921–

2007). 

27 – 105 років від дня народження Ємець-Кравців Дарії-Тетяни, 

української художниці, хореографа в Канаді (1916–2007). 

– 75 років від дня народження Пруднікової Людмили Петрівни, 

української піаністки, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1946). 

– 60 років від дня народження Холодія Миколи Миколайовича, 

українського співака (тенор), заслуженого артиста України (1961). 

– 165 років від дня смерті Кравченко Аграфени Павлівни, української 

та російської театральної актриси (бл. 1820–1856). 

28 – 170 років від дня народження Підвисоцького Костя Осиповича, 

українського театрального актора, режисера, драматурга (1851–1904). 

– 125 років від дня народження Бойченка Івана Васильовича, україн-

ського графіка, живописця, педагога (1896, за ін. даними 29.06.1896–1959). 

– 80 років від дня народження Мацієвського Ігоря Володимировича, 

українського та російського етномузиколога, фольклориста, композитора, педа-

гога, заслуженого діяча мистецтв України (1941). 

– 80 років від дня народження Скакуна Віктора Панасовича, україн-

ського письменника, літературознавця, журналіста, перекладача (1941). 

– 75 років від дня народження Фіалка Олега Борисовича, українського 

кінорежисера, сценариста, народного артиста України (1946). 

– 70 років від дня народження Ходанича Петра Михайловича, українсь-

кого письменника, педагога, майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різь-

блення по дереву; 1951). 

– 110 років від дня смерті Тесленка Архипа Юхимовича, українського 

письменника, драматурга, етнографа, публіциста (1882–1911). 

29 – 165 років від дня народження Колаковського Олексія Антоновича, 

українського скрипаля і педагога (1856–1912). 

– 85 років від дня народження Вратарьова Олександра Львовича, 

українського поета-пісняра, драматурга, перекладача (1936). 

– 60 років від дня народження Макаренка Германа Георгійовича, 

українського диригента, музикознавця, педагога, народного артиста України, 

першого вітчизняного артиста, якому присвоєно почесне звання «Артист 

ЮНЕСКО в ім’я миру» (1961). 

– 5-та річниця від дня загибелі Сліпака Василя Ярославовича, 

українського оперного співака (бас-баритон), соліста Паризької національної 

опери (Франція), учасника бойових дій на Сході України, воїна-добровольця, 

волонтера, Героя України (1974–2016). 



Червень 

54 

30 – 110 років від дня народження Гурвич Ірини Борисівни, української 

художниці, режисера-аніматора, заслуженого діяча мистецтв України (1911–

1995). 

– 90 років від дня народження Климушка Бориса Євгеновича, 

українського скульптора, графіка, заслуженого художника УРСР (1931–1991). 

– 90 років від дня смерті Базилевича Федора, українського актора, режи-

сера, співака (тенор), театрального діяча (1897–1931). 

  



Липень 

55 

ЛИПЕНЬ  

1 – 95 років від дня народження Луб’яного Володимира Яковича, укра-

їнського та російського оперного співака (бас), народного артиста УРСР (1926–

1991). 

– 95 років від дня народження Пелехатого Дем’яна Кузьмича, українсь-

кого диригента, педагога, народного артиста України (1926–1994). 

– 85 років від дня народження Тищенко Галини Володимирівни, україн-

ської художниці монументально-декоративного (вітражі) та декоративно-

ужиткового мистецтва (гобелени), педагога (1936). 

– 80 років від дня народження Корчинського Мирослава Титовича, 

українського композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1941). 

– 80 років від дня народження Лисенка Віталія Романовича, україн-

ського хорового диригента, педагога, музично-громадського діяча, народного 

артиста України (1941–?).  

– 75 років від дня народження Бернацького Івана Йосиповича, україн-

ського актора театру і кіно, народного артиста України (1946). 

– 75 років від дня народження Здоренка Віктора Михайловича, україн-

ського диригента, педагога, народного артиста України (1946). 

– 55 років від дня народження Ревенко Віри Олексіївни, української 

оперної та камерної співачки (лірико-драматичне сопрано), педагога, народної 

артистки України (1966). 

2 – 115 років від дня народження Андрусіва Петра Стефановича, україн-

ського живописця, графіка, педагога, громадського діяча у США (1906–1981). 

– 75 років від дня народження Леуса Віталія Миколайовича, україн-

ського письменника, журналіста, краєзнавця (1946–2017). 

– 60 років від дня народження Роднянського Олександра Юхимовича, 

українського продюсера кіно і телебачення, телевізійного менеджера, кіноре-

жисера-документаліста, сценариста, заслуженого діяча мистецтв України 

(1961). 

3 – 90 років від дня народження Рєпіна Володимира Олександровича, 

українського театрального актора, заслуженого артиста України (1931). 

– 80 років від дня народження Которовича Богодара Антоновича, 

українського скрипаля, диригента, педагога, народного артиста України, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1941–2009). 

– 70 років від дня народження Бойка Вадима Григоровича, 

українського письменника, драматурга, перекладача (1951−2005). 

– 60 років від дня народження Бакірова Андрія Рінатовича, 

українського театрального режисера, актора, заслуженого артиста України 

(1961). 

4 – 130 років від дня народження Панча (справж. – Панченко) Петра 

Йосиповича, українського прозаїка, драматурга, громадського діяча, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1891–1978).  
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– 85 років від дня народження Пономарьова Віктора Васильовича, 

українського живописця, графіка, майстра монументально-декоративного 

мистецтва, народного художника України (1936). 

– 85 років від дня народження Попудренка Владилена Антоновича, 

українського театрального актора, народного артиста України (1936–2017). 

– 80 років від дня народження Янівського Богдана-Юрія Ярославовича, 

українського композитора, піаніста, педагога, народного артиста України, 

лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1941–2005). 

5 – 85 років від дня народження Полатайка Яреми Миколайовича, 

українського художника, майстра декоративно-ужиткового мистецтва 

(різьблення по дереву), заслуженого художника України (1936). 

– 70 років від дня народження Чишка Віталія Сергійовича, україн-

ського ученого-історика, біографіста, організатора науки (1951–2003). 

– 65 років від дня народження Дьоміна Сергія Петровича, українського 

співака (баритон), педагога, народного артиста України (1956). 

6 – 125 років від дня народження Коцюбинської Наталі Антонівни, 

української мистецтвознавиці, поетеси, політичного діяча (1896–1937). 

– 65 років від дня народження Опариної Тетяни Станіславівни, 

української актриси театру і кіно, заслуженої артистки України (1956). 

7 – 120 років від дня народження Юцевича Євгена Омеляновича, 

українського композитора, диригента, педагога (1901–1988). 

– 100 років від дня народження Гасюк Олени Онуфріївни, української 

майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), педагога, 

заслуженого майстра народної творчості України (1921–2017). 

– 100 років від дня народження Яцика Петра Дмитровича, канадського 

бізнесмена українського походження, мецената і філантропа (1921–2001).   

– 95 років від дня народження Лапського Остапа (справж. – Євстахій 

Васильович), українського поета, перекладача і літературознавця у Польщі, 

лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1926–2012).   

– 95 років від дня народження Міщенко Фросини Іванівни, української 

майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (гончарство), педагога,  

заслуженого майстра народної творчості України (1926). 

– 95 років від дня народження Сапєлкіна Валентина Івановича, 

українського композитора, педагога, заслуженого артиста України (1926–2009). 

– 70 років від дня народження Чурсіна Віктора Володимировича, 

українського графіка і живописця, педагога, заслуженого художника України 

(1951). 

8 – 125 років від дня народження Богаченка (справж. – Зубарєв) Івана 

Васильовича, українського театрального актора, режисера, заслуженого 

артиста УРСР (1896–1981). 

– 100 років від дня народження Литовченка Івана Семеновича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового (художнє ткацтво) та монументально-
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декоративного мистецтва (мозаїчні панно), заслуженого діяча мистецтв 

України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1921–1996). 

– 95 років від дня народження Коменданта Юрія Сергійовича, 

українського живописця, графіка, заслуженого художника України (1926–2009). 

 – 85 років від дня народження Чемериса Валентина Лукича, 

українського письменника-сатирика і гумориста, журналіста, заслуженого 

працівника культури України (1936–2016). 

– 75 років від дня народження Шаварського Олега Микитовича, 

українського актора театру і кіно, педагога, народного артиста України (1946). 

– 65 років від дня народження Волонтира Володимира Ілліча, 

українського хорового диригента, педагога, композитора, музично-

громадського діяча, заслуженого діяча мистецтв України (1956). 

9 – 125 років від дня народження Кудрицького Павла Михайловича, 

українського театрального режисера, актора (1896–1926). 

– 85 років від дня народження Ластовецького Миколи Миколайовича, 

українського театрального актора, народного артиста України (1936). 

– 75 років від дня народження Афоніна Віктора Андрійовича, україн-

ського графіка, педагога, заслуженого художника України (1946). 

– 65 років від дня народження Гресик Ірини Станіславівни, української 

художниці-графіка, живописця, заслуженого художника України (1956). 

10 – 145 років від дня народження Садовського Івана Івановича, 

українського театрального актора, народного артиста УРСР (1876–1948). 

– 135 років від дня народження Ординського Петра, українського 

співака (баритон) у США (1886–1973). 

– 125 років від дня народження Годкевича Михайла Абрамовича, 

українського бібліографа, книгознавця, педагога (1896–1941). 

 – 100 років від дня народження Лисенко Аріадни Остапівни, 

української піаністки, педагога, заслуженої артистки України (1921). 

– 90 років від дня народження Адамса Ніка (справж. – Адамчук Микола-

Алоїзій), американського актора кіно і телебачення українського походження 

(1931–1968). 

– 85 років від дня народження Пилипчука Ростислава Ярославовича, 

українського театрознавця, історика театру, архівіста, джерелознавця,  

педагога, громадського діяча, заслуженого діяча мистецтв України (1936–2014). 

– 85 років від дня народження Сергєєва Валентина Дмитровича, 

українського живописця, графіка, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1936). 

– 80 років від дня народження Медвідя Любомира Мирославовича, 

українського живописця, графіка, культуролога, педагога, народного 

художника України, лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка 

(1941). 
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11 – 125 років від дня народження Дольницького Зенона-Любомира 

Кириловича, українського оперного співака (драматичний баритон), педагога 

(1896–1976). 

– 85 років від дня народження Винокурова Семена Пилиповича, 

українського режисера театру і кіно, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1936). 

12 – 80 років від дня народження Мережина Павла Васильовича, 

україн-ського хорового диригента, педагога, заслуженого працівника культури 

України, заслуженого вчителя України (1941). 

– 70 років від дня народження Рачинського Петра Болеславовича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста України (1951). 

– 50 років від дня народження Маги Петра Петровича, українського 

актора, поета-пісняра, телеведучого, сценариста, режисера масових заходів, 

народного артиста України (1971). 

13 – 100 років від дня народження Арбіта Семена Михайловича, 

українського диригента, педагога, заслуженого артиста УРСР (1921–1986). 

– 90 років від дня народження Більського Едуарда Антоновича, 

українського архітектора, педагога, заслуженого архітектора України, лауреата 

Державної премії СРСР (1931–2016). 

15 – 105 років від дня народження Подерв’янського Сергія Павловича, 

українського живописця, графіка, педагога, народного художника України 

(1916–2006). 

– 80 років від дня народження Бондарець Ганни Савівни, української 

майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (килимарство), заслуженого 

майстра народної творчості України, лауреата Державної премії УРСР  

ім. Т. Г. Шевченка (1941). 

– 50 років від дня народження Небесного Івана Васильовича, 

українського композитора, музичного продюсера (1971). 

16 – 100 років від дня народження Кокіна Михайла Олександровича, 

українського живописця, народного художника України (1921–2009). 

– 70 років від дня народження Кондратовської Надії Дмитрівни, 

української актриси театру і кіно, народної артистки України (1951). 

– 70 років від дня народження Романчука Олега Костянтиновича, 

українського письменника, журналіста, педагога (1951). 

– 65 років від дня народження Шовкошитного Володимира Федорови-

ча, українського письменника, публіциста, сценариста, громадського та полі-

тичного діяча (1956). 

17 – 150 років від дня народження Колесси Філарета Михайловича, 

українського етнографа, фольклориста, літературо- та музикознавця, 

композитора, засновника українського етнографічного музикознавства (1871–

1947). 

– 85 років від дня народження Нікітіна Петра Івановича, українського 

театрального актора, народного артиста України (1936–2005). 
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– 80 років від дня народження Шакало Володимира Петровича, 

українського актора театру і кіно, заслуженого артиста України і Абхазії (1941–

2016). 

– 50 років від дня народження Швачки Анжеліни Олексіївни, 

української оперної та камерної співачки (мецо-сопрано), педагога, народної 

артистки України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка 

(1971). 

19 – 85 років від дня народження Приходнюка Олександра Яковича, 

українського майстра народного малярства, педагога, громадського діяча, 

заслуженого майстра народної творчості України (1936–2018). 

– 55 років від дня народження Дзюби (Мурзенко) Тетяни Анатоліївни, 

української письменниці, літературознавця, журналіста, перекладача, педагога 

(1966). 

20 – 120 років від дня народження Борисова Валентина Тихоновича, 

українського композитора, педагога, музично-громадського діяча, заслуженого 

діяча мистецтв УРСР (1901–1988). 

– 110 років від дня народження Кучера Василя Степановича, українського 

письменника, сценариста (1911–1967). 

– 70 років від дня народження Сапона Володимира Миколайовича, 

українського письменника, журналіста, краєзнавця, заслуженого журналіста 

України (1951–2017). 

– 65 років від дня народження Павлова Михайла Івановича, українсь-

кого продюсера, режисера кіно і телебачення, медіаменеджера, педагога (1956). 

– 60 років від дня народження Скарги Юлії Борисівни, української актри-

си театру і кіно, заслуженої артистки України (1961). 

21 – 115 років від дня народження Теліги Олени Іванівни, української 

поетеси і громадської діячки (1906–1942). 

– 100 років від дня народження Білана Петра Ілліча, українського живо-

писця, заслуженого художника України (1921–1996). 

– 90 років від дня народження Гнєдаша Вадима Борисовича, україн-

ського диригента, педагога, народного артиста України (1931). 

– 55 років від дня народження Николаїшин Наталії Іванівни, українсь-

кої оперної та камерної співачки (сопрано), заслуженої артистки України 

(1966). 

– 50 років від дня народження Васяновича Валентина Миколайовича, 

українського кінорежисера, оператора, сценариста, продюсера, лауреата Дер-

жавної премії України ім. О. Довженка (1971). 

– 80 років від дня смерті Лепкого Богдана Сильвестровича, українсько-

го письменника, літературознавця, перекладача, історика літератури, видавця,  

художника, громадсько-культурного діяча (1872–1941). 

22 – 130 років від дня народження Пилипенка Сергія Володимировича, 

українського письменника, літературного критика, громадського діяча (1891–

1934). 
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– 80 років від дня народження Міщенко Лариси Василівни, української 

художниці монументального мистецтва (мозаїка, вітражі), живописця, 

заслуженого художника України (1941). 

– 75 років від дня народження Баришевої Наталії Здиславівни, україн-

ської артистки балету, педагога, народної артистки України (1946). 

– 70 років від дня народження Верес Валентини Іванівни, української 

майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (ткацтво), заслуженого 

художника України (1951). 

– 35 років від дня смерті Ужвій Наталії Михайлівни, української 

актриси театру і кіно, народної артистки СРСР, лауреата державних премій 

СРСР, Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка, Героя Соціалістичної Праці 

(1898–1986). 

23 – 155 років від дня народження Карбульки Йосифа Йосифовича, 

українського скрипаля, композитора, диригента, педагога чеського походження 

(1866–1920). 

– 70 років від дня народження Наконечного Валерія Павловича, 

українського актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1951−2011). 

– 80 років від дня смерті Кушнерика Федора Даниловича, українського 

кобзаря (1875–1941). 

24 – 75 років від дня народження Бровуна Марка Матвійовича, 

українського театрального режисера, народного артиста України, лауреата 

Національної премії України імені Тараса Шевченка (1946–2012). 

– 70 років від дня народження Штанко Катерини Володимирівни, 

української художниці-графіка та письменниці, заслуженого художника 

України (1951). 

– 60 років від дня народження Блащук Людмили Сергіївни, української 

майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), художника-

реставратора, заслуженого майстра народної творчості України (1961). 

25 – 155 років від дня народження Левицького Модеста Пилиповича, 

українського письменника, педагога, лікаря, культурно-освітнього і 

політичного діяча, дипломата (1866–1932). 

– 100 років від дня народження Сороки Аркадія Васильовича, 

українського живописця, народного художника України (1921–2010). 

– 90 років від дня народження Соболєва Фелікса Михайловича, 

українського кінорежисера-документаліста, заслуженого діяча мистецтв УРСР, 

лауреата Державної премії СРСР (1931–1984). 

26 – 230 років від дня народження Моцарта Франца-Ксавера-

Вольфґанґа, австрійського піаніста, диригента, композитора і педагога, 

молодшого сина В. А. Моцарта, життя та творча діяльність якого були пов’язані 

з Галичиною, містом Львовом, найбільша кількість творів якого була створена в 

Галичині (1791–1844). 

– 160 років від дня народження Бенша Альберта Федоровича, 

українського та російського піаніста, композитора, педагога (1861–1915). 
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– 125 років від дня народження Гурфінкеля Володимира Яковича, 

українського диригента, кларнетиста, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

УРСР (1896–1978). 

– 90 років від дня народження Дзюби Івана Михайловича, українського 

літературознавця, публіциста, громадського та державного діяча, Героя 

України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1931). 

– 60 років від дня народження Лемішки Ярослава Петровича, 

українського співака (тенор), педагога, музично-громадського діяча, народного 

артиста України (1961). 

27 – 135 років від дня народження Зенкевича Павла Болеславовича, 

українського та російського актора, антрепренера, диригента, театрального 

критика, музичного перекладача (1886–1942). 

– 90 років від дня народження Рибачук Ади Федорівни, української 

художниці монументально-декоративного мистецтва, живописця, графіка, 

скульптора (1931–2010). 

– 85 років від дня народження Гурського Анатолія Івановича, україн-

ського театрального актора, народного артиста України (1936–2018). 

– 85 років від дня народження Мельникова Жана Олександровича, 

українського актора театру і кіно, театрального режисера, сценографа, 

народного артиста України (1936). 

– 55 років від дня народження Тищенка Михайла Петровича, 

українського співака (тенор), педагога, народного артиста України (1966). 

28 – 120 років від дня народження Романовської (Романівська) Марії 

Михайлівни, української письменниці, сценариста (1901–1983). 

– 85 років від дня народження Косінова Олександра Павловича, укра-

їнського кінорежисера-документаліста, заслуженого діяча мистецтв України, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1936–2005). 

– 75 років від дня народження Слабошпицького Михайла Федотовича, 

українського письменника, літературознавця, публіциста, громадського діяча, 

лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1946). 

30 – 160 років від дня народження Яновської Любові Олександрівни, 

української письменниці, драматурга, громадського діяча (1861–1933). 

– 80 років від дня народження Мамченка Олега Миколайовича, 

українського диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1941). 

– 75 років від дня народження Кімберської Валентини Григорівни, 

української актриси, театральної діячки, народної артистки України (1946). 

– 65 років від дня народження Глядєлова Олександра Всеволодовича, 

українського фотографа-документаліста, фотожурналіста, лауреата 

Національної премії України імені Тараса Шевченка (1956). 

– 145 років від дня смерті Сошенка Івана Максимовича, українського 

живописця, іконописця, педагога, одного із найближчих друзів Т. Г. Шевченка, 

який взяв активну участь у його визволенні з кріпацтва (1807–1876). 
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31 – 90 років від дня народження Віккерса Роберта Борисовича, 

українського письменника, драматурга, сценариста, актора, журналіста, 

радіоведучого (1931–2000). 

– 85 років від дня народження Волошинова Олега Васильовича, 

українського живописця, педагога, заслуженого художника України (1936). 

– 85 років від дня народження Гужви Валерія Федоровича, українського 

письменника, публіциста, сценариста (1936). 

– 75 років від дня народження Шевченка Володимира Дмитровича, 

українського артиста цирку (дресувальник хижаків), режисера, педагога, на-

родного артиста СРСР (1946–2012). 
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СЕРПЕНЬ  

1 – 105 років від дня народження Гутмана Григорія Петровича, 

українського скульптора, живописця, графіка, педагога (1916–1975). 

– 105 років від дня народження Гутянського Степана Корнійовича, 

українського історика, дослідника історії культури України, бібліотеко- та 

бібліографознавця, заслуженого працівника культури УРСР (1916–1979). 

– 85 років від дня народження Арендаша Василя Івановича, 

українського театрального актора, заслуженого артиста України (1936). 

– 85 років від дня народження Пресич Маргарити Олександрівни, 

української актриси театру і кіно, заслуженої артистки України (1936−2011). 

2 – 145 років від дня народження Слободянюка-Подоляна Степана 

Івановича, українського живописця (1876–1932). 

– 95 років від дня народження Козел-Чорної Марії Романівни, 

української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), педагога, 

заслуженого майстра народної творчості України (1926–2011). 

– 80 років від дня народження Балана Івана Дмитровича, українського 

графіка, заслуженого художника України (1941). 

– 80 років від дня народження Захарченко Валентини Олександрівни, 

української хорової диригентки, піаністки, педагога, народної артистки України 

(1941). 

– 75 років від дня народження Кайгородової Галини Миколаївни, 

українського хореографа, педагога, заслуженого працівника культури України 

(1946). 

– 60 років від дня смерті Білецького Олександра Івановича, 

українського літературознавця, педагога, заслуженого діяча науки УРСР (1884–

1961). 

3 – 85 років від дня народження Мороз Таїсії Володимирівни, української 

оперної та камерної співачки (лірико-колоратурне сопрано), педагога, заслуженої 

артистки України (1936–2004). 

– 70 років від дня народження Лозовенка Сергія Петровича, українського 

театрального актора, заслуженого артиста України (1951). 

– 60 років від дня народження Боровської Любові Збігневни, української 

актриси театру і кіно, педагога, народної артистки України (1961). 

– 60 років від дня народження Ютеш Наталії Григорівни, української 

оперної співачки (сопрано), педагога, заслуженої артистки України (1961). 

4 – 160 років від дня народження Зіньківського Трохима Аврамовича, 

українського письменника, фольклориста, публіциста, перекладача, 

громадського діяча (1861–1891). 

– 135 років від дня народження Зданевича Бориса Івановича, 

українського книгознавця, бібліографа, бібліотекознавця, мовознавця, 

перекладача, сходознавця (1886–1966). 
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– 90 років від дня народження Митницького Едуарда Марковича, 

українського театрального режисера, педагога, народного артиста України та 

РФ (1931–2018). 

– 70 років від дня народження Єрмоленка Павла Васильовича, 

українського оперного та камерного співака (баритон), артиста оперети, 

педагога, заслуженого артиста України (1951). 

5 – 155 років від дня народження Леонтовича Володимира 

Миколайовича, українського письменника, видавця, громадського та 

політичного діяча, мецената (1866–1933). 

– 60 років від дня народження Дядюри Миколи Володимировича, 

українського диригента, народного артиста України, лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка (1961). 

6 – 135 років від дня народження Бондарчука Степана Корнійовича, 

українського театрального актора, режисера, драматурга, театрального критика 

(1886–1970). 

– 70 років від дня народження Госейка Любомира, французького 

кінознавця, історика кіно, перекладача, поета українського походження (1951). 

 – 70 років від дня народження Панька Миколи Леонідовича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по дереву), 

заслуженого майстра народної творчості України (1951). 

7 – 145 років від дня народження Крюгер-Прахової Анни Августівни, 

української художниці-живописця, педагога (1876–1962). 

– 115 років від дня народження Левицького Леопольда Івановича, 

українського графіка, живописця, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1906–

1973). 

– 115 років від дня народження Миллого Дезидерія, українського 

живописця, графіка і педагога у Словаччині, одного з найвидатніших митців 

лемківського походження, народного художника ЧССР (1906–1971). 

– 100 років від дня народження Задорожного Івана-Валентина 

Феодосійовича, українського живописця, графіка, художника 

монументального мистецтва, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР, 

лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1921–1988). 

– 75 років від дня народження Постнікова Володимира Михайловича, 

українського театрального актора, заслуженого артиста України (1946). 

9 – 135 років від дня народження Заклинського Богдана Романовича, 

українського письменника, публіциста, етнографа, педагога (1886–1946). 

10 – 90 років від дня народження Багаутдінова Рафаеля Махмудовича 

(Махмутович), українського живописця, графіка, народного художника України 

(1931–2017). 

– 85 років від дня народження Коломійця Миколи Петровича, 

українського балетмейстера, народного артиста України (1936, за ін. даними 

1942 – 2009). 
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– 80 років від дня народження Лубківського Романа Мар’яновича, 

українського поета, перекладача, культуролога, державного і громадського 

діяча, заслуженого діяча мистецтв України, заслуженого діяча культури 

Польщі, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1941–2015). 

– 70 років від дня народження Шиманського Олександра 

Георгійовича, українського театрального актора, народного артиста України 

(1951). 

– 150 років від дня смерті Закревського Миколи Васильовича, 

українського фольклориста, історика, етнографа, письменника (1805–1871). 

11 – 165 років від дня народження Химиченка Олександра 

Васильовича, українського флейтиста, педагога (1856–1947). 

– 125 років від дня народження Дідковського Володимира Остаповича, 

українського та російського оперного та камерного співака (драматичний 

тенор), педагога (1896–1983).  

12 – 190 років від дня народження Блаватської Олени Петрівни, 

української та російської письменниці, філософа, мандрівниці (1831–1891). 

– 70 років від дня народження Ткачика Богдана Івановича, українсько-

го живописця, громадського діяча, народного художника України (1951). 

13 – 80 років від дня народження Турчин Ніни Іванівни, української 

художниці, майстра декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський 

розпис), заслуженого майстра народної творчості України (1941). 

14 – 130 років від дня народження Анастазієвського Миколи, 

українського художника, мистецтвознавця, педагога, громадського діяча у 

США (1891–1974). 

– 130 років від дня народження Ватулі Олексія Михайловича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1891–1955). 

15 – 160 років від дня народження Беклемішева Володимира Олексан-

дровича, українського скульптора, педагога (1861–1920). 

– 100 років від дня народження Мяскова Костянтина Олександровича, 

українського композитора, баяніста, народного артиста України (1921–2000). 

– 85 років від дня народження Чекун Домініки Никифорівни, 

української народної співачки, однієї з останніх носіїв автентичних пісень 

північного Полісся (1936). 

16 – 140 років від дня народження Дряпаченка Івана Кириловича, 

українського живописця, графіка (1881–1936). 

– 125 років від дня народження Карабіневич Аполлінарії (сценічне ім’я − 

Люся Барвінок), української театральної актриси, режисера, педагога, 

театрально-громадського діяча у США (1896–1971). 

17 – 85 років від дня народження Киришева Миколи Олександровича, 

українського та російського оперного співака (бас), народного артиста України 

(1936). 
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18 – 185 років від дня народження Кониського Олександра Яковича, 

українського перекладача, письменника, видавця, лексикографа, педагога, 

громадського діяча (1836–1900). 

– 80 років від дня народження Івка Валерія Микитовича, українського 

домриста, композитора, диригента, педагога, заслуженого артиста України 

(1941). 

– 75 років від дня народження Забой Аліси Василівни, української 

скульпторки, заслуженого художника України (1946). 

– 75 років від дня народження Мелеця Ярослава Антоновича, 

українського театрального актора, заслуженого артиста України (1946). 

– 75 років від дня народження Слонова Валентина Івановича, 

українського художника театру, режисера, продюсера, заслуженого діяча 

мистецтв України (1946). 

– 65 років від дня народження Герасим’юка Василя Дмитровича, україн-

ського поета, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка 

(1956). 

19 – 150 років від дня народження Лопатинського Ярослава 

Йосиповича, українського композитора (1871–1936). 

– 100 років від дня народження Зуляка Василя Олександровича, укра-

їнського виконавця на народних інструментах, майстра з виготовлення, рестав-

рації, реконструкції та вдосконалення українських народних музичних інстру-

ментів, заслуженого працівника культури УРСР (1921–1992). 

– 60 років від дня народження Целюха Степана Андрійовича, 

українського хорового диригента, педагога, музично-громадського діяча, 

заслуженого діяча мистецтв України (1961). 

20 – 100 років від дня народження Зарудного Миколи Яковича, 

українського прозаїка, драматурга, сценариста, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1921–1991). 

– 80 років від дня народження Олендера Віктора Петровича, українського 

кінорежисера-документаліста і сценариста, заслуженого діяча мистецтв України, 

лауреата Державної премії України ім. О. Довженка (1941). 

– 75 років від дня народження Цюпи Наталії Петрівни, української 

співачки (контральто), педагога, народної артистки України (1946). 

21 – 110 років від дня народження Чичкана Леоніда Ілліча, 

українського живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1911–

1977). 

– 80 років від дня народження Божко Людмили Федорівни, української 

оперної та камерної співачки (колоратурне сопрано), педагога, народної 

артистки України (1941). 

– 70 років від дня народження Висіч Наталії Дмитрівни, української 

органістки, педагога, заслуженої артистки України (1951–2013). 

22 – 120 років від дня народження Кемпе Лавра (Лаврентій) Гнатовича, 

українського актора, режисера, театрального діяча (1901−1981). 



Серпень 

67 

– 75 років від дня народження Нагурного Дмитра Васильовича, 

українського живописця, графіка, художника монументального мистецтва, 

заслуженого художника України (1946). 

– 75 років від дня народження Худолія Миколи Савелійовича, 

українського скульптора, заслуженого художника України (1946). 

– 55 років від дня народження Сумської Ольги В’ячеславівни, української 

актриси театру і кіно, телеведучої, народної артистки України, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1966). 

23 – 90 років від дня народження Черкаського Давида Яновича, 

українського художника-аніматора та режисера, сценариста, народного артиста 

України (1931–2018). 
– 70 років від дня народження Ворончака Володимира Івановича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення, 

бондарство та випалювання по дереву), педагога, громадського діяча, 

заслуженого майстра народної творчості України (1951). 

– 70 років від дня народження Клим Марії Іванівни, української 

майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), заслуженого майстра 

народної творчості України (1951). 

– 50 років від дня народження Зюбіної Римми Анатоліївни, української 

актриси театру і кіно, телеведучої, громадського діяча і волонтера (1971). 

24 – 110 років від дня народження Ключарьова Ігоря Володимировича, 

українського композитора, музичного редактора, диригента, звукооператора 

(1911 – 1995, за ін. даними 1996). 

          – 100 років від дня народження Леоніда Полтави (справж. – Єнсен-

Пархомович Леонід Едвардович), українського поета, драматурга, перекладача, 

публіциста, дитячого письменника, журналіста, громадського діяча діаспори 

(1921–1990). 

26 – 90 років від дня народження Вітковського Лева Івановича, 

українського живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1931–

2008). 

– 85 років від дня народження Мягкова Віталія Олексійовича, 

українського живописця, народного художника України, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1936). 

– 85 років від дня народження Шевчука Василя Федоровича, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по 

дереву), заслуженого художника України (1936–2018). 

– 65 років від дня народження Яціва Романа Мироновича, українського 

мистецтвознавця, історика мистецтва, художника, педагога, заслуженого 

працівника культури України (1956). 

27 – 165 років від дня народження Франка Івана Яковича, українського 

поета, прозаїка, драматурга, літературного критика, публіциста, перекладача, 

видавця, науковця, громадського і політичного діяча (1856–1916). 
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– 95 років від дня народження Жугана Володимира Олександровича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1926–2008). 

– 80 років від дня народження Ступки Богдана Сильвестровича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста СРСР, Героя України, 

лауреата Державної премії СРСР, Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка 

та Державної премії України ім. О. Довженка (1941–2012). 

– 60 років від дня народження Москвіна Станіслава Костянтиновича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста України (1961). 

– 60 років від дня народження Позняка Сергія Віталійовича, 

українського графіка, живописця, педагога, заслуженого художника України 

(1961). 

28 – 80 років від дня народження Плішки Павла (Пол Плішка), 

американського всесвітньо відомого оперного співака (бас) українського 

походження (1941). 

29 – 115 років від дня народження Баляса Володимира Олексійовича, 

українського живописця, графіка, скульптора, педагога у Канаді та США 

(1906–1980). 

– 115 років від дня народження Білодіда Івана Костьовича, українського 

мовознавця, педагога, державного діяча, заслуженого діяча науки УРСР, 

лауреата Державної премії УРСР у галузі науки і техніки та Державної премії 

СРСР (1906–1981).  

– 105 років від дня народження Монтгомері Джорджа (справж. – Летц 

Юрій), американського кіноактора, скульптора українського походження (за ін. 

даними 26 або 27.08.1916 – 2000). 

– 90 років від дня народження Бесфамільнова Володимира 

Володимировича, українського та російського баяніста, педагога, народного 

артиста України (1931–2017). 

– 85 років від дня народження Уманського Генріха Морицовича, україн-

ського художника-аніматора, заслуженого художника України (1936). 

– 75 років від дня народження Ковача Івана (Йоан) Андрійовича, 

українського письменника, перекладача, редактора у Румунії (1946). 

– 60 років від дня смерті Тютюнника Григорія Михайловича, україн-

ського письменника, журналіста, публіциста, педагога, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1920–1961). 

30 – 80 років від дня народження Волошина Миколи Григоровича, 

українського театрального режисера, заслуженого діяча мистецтв України (1941–

2019). 

– 70 років від дня народження Ільїної Ніни Олександрівни, української 

кіноактриси, педагога, громадського діяча, заслуженої артистки України (1951). 
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ВЕРЕСЕНЬ  

1 – 140 років від дня народження Шиповича Миколи Антоновича, 

українського музичного критика, мистецтвознавця, композитора (1881–1944). 

– 95 років від дня народження Губарева Олександра Івановича, 

українського графіка, живописця, народного художника України (1926). 

– 85 років від дня народження Мерзликіна Миколи Івановича, 

українського актора театру і кіно, театрального режисера, народного артиста 

України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1936–2006). 

– 70 років від дня народження Кулика Валерія Григоровича, 

українського живописця, педагога, заслуженого художника України (1951). 

– 50 років від дня народження Стародубцевої Світлани Володимирівни, 

української художниці декоративно-ужиткового мистецтва, живописця, 

заслуженого майстра народної творчості України (1971). 

2 – 210 років від дня народження Вагилевича Івана Миколайовича, 

українського поета, фольклориста, філолога, етнографа, священника, 

громадського та культурного діяча (1811–1866). 

– 165 років від дня народження Василя Лукича (справж. – Левицький 

Володимир Лукич), українського журналіста, видавця, редактора, 

літературознавця, бібліографа, правника, культурно-освітнього діяча (1856–

1938). 

– 75 років від дня народження Крима Анатолія Ісаковича, українського 

письменника, драматурга, сценариста, заслуженого діяча мистецтв України 

(1946). 

– 75 років від дня народження Попова Михайла Івановича, 

українського живописця, заслуженого художника України (1946). 

– 70 років від дня народження Абазопуло Володимира Костянтиновича, 

українського актора театру і кіно, педагога, народного артиста України (1951). 

– 65 років від дня народження Бєльської Людмили Василівни, 

української співачки (сопрано), актриси театру оперети, народної артистки 

України (1956). 

– 50 років від дня народження Недєльської Тетяни Володимирівни, 

української естрадної співачки, народної артистки України (1971). 

3 – 160 років від дня народження Беркоса Михайла Андрійовича, 

українського живописця, педагога, культурного діяча (1861–1919). 

– 90 років від дня народження Басанця Олександра Дмитровича, 

українського живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1931). 

– 70 років від дня народження Поклад Наталії Іванівни, української по-

етеси, публіциста, педагога, громадського діяча (1951). 

4 – 100 років від дня смерті Котарбінського Вільгельма Олек-

сандровича, українського та польського живописця, майстра монумен-

тального й монументально-декоративного мистецтва (1848–1921). 
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5 – 80 років від дня народження Кочур Валентини Олексіївни, україн-

ської оперної та камерної співачки (мецо-сопрано), педагога, народної артистки 

України (1941). 

6 – 135 років від дня народження Зражевського Олександра Івановича, 

українського та російського актора театру і кіно, народного артиста СРСР, 

лауреата державних премій СРСР (1886−1950). 

– 85 років від дня народження Климова Анатолія Петровича, 

українського живописця, графіка, педагога, заслуженого художника України 

(1936–2017). 

– 80 років від дня народження Гуменюка Феодосія Максимовича, 

українського живописця, графіка, педагога, народного художника України, 

лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1941). 

– 70 років від дня народження Хорунжого Володимира Петровича, 

українського театрального актора, режисера, педагога, народного артиста 

України (1951). 

8 – 125 років від дня народження Соколовського Олександра 

Олександровича, українського письменника (1896–1938). 

9 – 75 років від дня народження Шуневича Мар’яна Васильовича, 

українського естрадного співака (баритон), народного артиста України (1946). 

 10 – 230 років від дня смерті Григоровича-Барського Івана 

Григоровича, українського архітектора, славетного майстра українського 

бароко (1713–1791). 

– 80 років від дня смерті Донця Михайла Івановича, українського  

співака (бас), корифея національного театру, народного артиста УРСР (1883–

1941). 

11 – 75 років від дня народження Криволапа Анатолія Дмитровича, 

українського живописця, лауреата Національної премії України імені Тараса 

Шевченка (1946). 

– 65 років від дня народження Школьника Олега Львовича, україн-

ського актора театру і кіно, режисера, ведучого програм телебачення і радіо, 

народного артиста України (1956). 

– 60 років від дня народження Дончика Андрія Віталійовича, україн-

ського режисера кіно і телебачення, сценариста, продюсера, заслуженого діяча 

мистецтв України (1961). 

12 – 90 років від дня народження Дзьобана Олександра Онуфрійовича, 

українського історика, бібліографа, архівіста, археографа, літературознавця, 

журналіста (1931). 

– 100 років від дня смерті Затиркевич-Карпинської Ганни Петрівни, 

української актриси, співачки (1855–1921). 

13 – 65 років від дня народження Вернигор Лідії Володимирівни, 

україн-ської танцюристки, хореографа, заслуженої артистки України (1956). 
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– 65 років від дня народження Палинського Віктора Івановича, україн-

ського письменника, есеїста, сценариста, літературного критика, культуролога, 

заслуженого працівника культури України (1956). 

14 – 115 років від дня народження Пащенка Олександра Сафоновича, 

українського графіка, педагога, народного художника УРСР (1906–1963). 

– 100 років від дня народження Лисенка Івана Івановича, українського  

художника-аматора, колекціонера, культурного діяча, заслуженого майстра 

народної творчості України (1921–1997). 

– 80 років від дня народження Поляка Анатолія Петровича, 

українського театрального режисера, заслуженого артиста України (1941). 

– 75 років від дня народження Цимбал Тетяни Василівни, українського 

диктора і ведучої програм телебачення, педагога, народної артистки України 

(1946). 

15 – 125 років від дня народження Набатова (справж. – Туровський) Іллі 

Семеновича, українського артиста естради, кіноактора, заслуженого артиста 

УРСР, народного артиста РРФСР, лауреата Державної премії СРСР (1896–

1977). 

– 100 років від дня народження Білостоцького Анатолія Юхимовича, 

українського скульптора, народного художника України (1921–1993). 

– 75 років від дня народження Бородая Олександра Андрійовича, 

українського живописця, графіка, заслуженого художника України (1946–2019). 

– 75 років від дня народження Корсака Івана Феодосійовича, 

українського письменника і журналіста, заслуженого журналіста України 

(1946–2017). 

– 75 років від дня народження Шаповалова Ігоря Петровича, 

українського скрипаля, диригента, народного артиста України (1946). 

16 – 85 років від дня народження Криволапова Михайла 

Олександровича, українського мистецтвознавця, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв України, заслуженого діяча культури Польщі (1936–2020). 

– 60 років від дня народження Рідного Олександра Миколайовича, 

українського скульптора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1961). 

– 55 років від дня народження Черказової Євгенії Іванівни, української 

акордеоністки, педагога, народної артистки України (1966). 

17 – 120 років від дня народження Глущенка Миколи Петровича, 

українського живописця і графіка, громадського діяча, народного художника 

СРСР, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1901–1977). 

18 – 85 років від дня народження Круглова Веаніра Івановича, україн-

ського артиста балету, педагога, народного артиста України (1936–2015). 

– 75 років від дня народження Вєркіної Тетяни Борисівни, української 

піаністки, співачки, педагога, громадського діяча, народної артистки України 

(1946). 
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– 65 років від дня народження Пахльовської Оксани Єжи-Янівни, 

української письменниці, культуролога, літературознавця, перекладача, 

лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1956). 

– 65 років від дня смерті Свєнціцького Іларіона Семеновича, українсь-

кого філолога-славіста, етнографа, мистецтвознавця, музеєзнавця, педагога, 

громадсько-культурного діяча (1876–1956). 

19 – 180 років від дня народження Вахнянина Анатоля (Наталь) 

Климентовича, українського композитора, письменника, педагога, диригента,  

громадського діяча (1841–1908). 

– 145 років від дня народження Горовиця Олександра Йоахимовича, 

українського піаніста, педагога, музичного критика (1876–1927). 

– 125 років від дня народження Калина Володимира Івановича, 

українського театрального актора, режисера, балетмейстера (1896–1923). 

– 80 років від дня народження Попкова Володимира Михайловича, 

українського кінорежисера, сценариста, актора, заслуженого діяча мистецтв 

України (1941–2007). 

20 – 200 років від дня народження Мікулі Кароля, українського піаніста, 

композитора, диригента, педагога, музичного фольклориста, музично- 

громадського діяча, мецената (1821–1897). 

– 160 років від дня народження Пачовського Михайла Івановича, 

українського письменника, педагога, фольклориста, композитора-аматора, 

громадського діяча (1861–1933). 

– 125 років від дня народження Демчука Теофіля Семеновича, 

українського театрального актора, педагога, історика театру, театрального діяча 

(1896–1992). 

– 110 років від дня народження Божія Михайла Михайловича, 

українського живописця, громадського діяча, народного художника СРСР, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1911−1990). 

– 110 років від дня народження Нагнибіди Миколи Львовича, 

українського поета, перекладача, заслуженого працівника культури БРСР, 

лауреата Державної премії СРСР та Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1911−1985). 

– 85 років від дня народження Сікало Юрія Івановича, українського 

режисера лялькового театру, педагога, народного артиста України, заслуженого 

діяча культури Польщі (1936–2017). 

21 – 90 років від дня народження Новиковського Володимира 

Огійовича, українського живописця, графіка, заслуженого художника України 

(1931). 

– 85 років від дня народження Макаренка Олексія Дмитровича, 

українського художника, майстра народного декоративного розпису, педагога, 

заслуженого майстра народної творчості України (1936–2005). 
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– 85 років від дня народження Мірошниченка Віктора Панасовича, 

українського актора театру і кіно, театрального режисера, педагога, народного 

артиста України (1936–2001). 

– 70 років від дня народження Жигуна Олександра Івановича, україн-

ського хорового диригента, педагога, народного артиста України (1951). 

22 – 75 років від дня народження Катеринюка Михайла Васильовича, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка 

дерева і металу), заслуженого майстра народної творчості України (1946). 

23 – 85 років від дня народження Блажкова Ігоря Івановича, українсь-

кого диригента, народного артиста України (1936). 

– 75 років від дня народження Гримальської (Стратієнко) Тамари Ми-

колаївни, українського диктора і ведучої програм телебачення, педагога, на-

родної артистки України (1946). 

– 65 років від дня народження Полтавець-Гуйди Оксани Вікторівни, 

української художниці-живописця, художниці декоративно-ужиткового мисте-

цтва, педагога, заслуженого художника України (1956). 

24 – 205 років від дня народження Чалого Михайла Корнійовича, 

українського педагога, громадсько-культурного діяча, літератора, першого 

біографа Т. Г. Шевченка (1816–1907). 

25 – 75 років від дня народження Бессараба Ігоря Михайловича, 

українського артиста цирку (гімнаст), заслуженого артиста України (1946). 

– 70 років від дня народження Єфіменко Людмили Пилипівни, 

української кіноактриси, режисера, сценариста, педагога, народної артистки 

України (1951). 

– 70 років від дня народження Мандзюка Феодосія Григоровича (псевд. 

– Кость Волиняка), українського письменника, журналіста, краєзнавця, видавця 

(1951–2015). 

26 – 170 років від дня народження Калачевського Михайла 

Миколайовича, українського композитора, піаніста, музично-громадського діяча 

(1851–1907). 

– 120 років від дня народження Скляренка Семена Дмитровича, 

українського прозаїка, публіциста, журналіста (1901–1962). 

– 100 років від дня народження Сарани Федора Кузьмовича, українського 

бібліографа, літературознавця, шевченкознавця, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1921–1995). 

– 95 років від дня народження Овчаренка Іллі Пантелійовича, 

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

(1926–1978). 

– 85 років від дня народження Негреску (справж. – Негрескул) Ігоря 

Антоновича, українського кінорежисера, сценариста, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв України (1936). 

– 80 років від дня народження Риндзака Тадея Йосиповича, українського 

художника театру, народного художника України (1941). 
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27 – 125 років від дня народження Бойчука Тимофія (Тимко) Львовича, 

українського живописця-монументаліста (1896–1922). 

– 65 років від дня народження Цісельської Людмили Іванівни, 

української театральної актриси, драматурга і режисера, народної артистки 

України (1956). 

28 – 95 років від дня народження Крвавича Дмитра Петровича, україн-

ського скульптора, мистецтвознавця, педагога, народного художника України, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1926–2005). 

– 80 років від дня народження Пінчук-Серебрякової Євгенії Климівни, 

української театральної актриси, театрального критика, народної артистки Ук-

раїни (1941). 

– 65 років від дня смерті Остапа Вишні (справж. – Губенко Павло Ми-

хайлович), українського письменника, новеліста, класика сатиричної прози XX 

ст. (1889–1956). 

29 – 155 років від дня народження Грушевського Михайла 

Сергійовича, українського історика, літературознавця, соціолога, 

письменника, публіциста, організатора науки, політичного, громадського та 

державного діяча (1866–1934). 

– 70 років від дня народження Ярича Василя Якимовича, українського 

скульптора, народного художника України (1951). 

– 65 років від дня народження Янчука Олександра (Олесь)  

Спиридоновича, українського кінорежисера, продюсера, сценариста, 

народного артиста України (1956). 

30 – 180 років від дня народження Драгоманова Михайла Петровича, 

українського публіциста, історика, філософа, економіста, літературознавця, 

фольклориста, громадського діяча (1841–1895).  
– 150 років від дня народження Кузневича Григорія Микитовича, 

українського скульптора (1871–1948). 

– 125 років від дня народження Барнича Ярослава Васильовича, 

українського композитора, диригента, педагога, скрипаля, громадського діяча 

(1896–1967). 

– 95 років від дня народження Бабенко Надії Несторівни, української 

майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (килимарство, вишивка), 

заслуженого майстра народної творчості України, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1926–2009). 

– 95 років від дня народження Огнєвого Костянтина Дмитровича, 

українського оперного і естрадного співака (ліричний тенор), педагога, 

народного артиста України (1926–1999). 

 



Жовтень 

75 

ЖОВТЕНЬ  

1 – 100 років від дня народження Климової Олександри Іванівни, 

української та білоруської актриси театру і кіно, педагога, громадського діяча, 

народної артистки СРСР (1921–2005). 

2 – 130 років від дня народження Бокшая Йосипа Йосиповича, україн-

ського живописця, педагога, народного художника СРСР, одного з основопо-

ложників сучасної малярської школи на Закарпатті (1891–1975). 

– 130 років від дня народження Филиповича Павла Петровича, 

українського поета, літературознавця, перекладача, педагога (1891–1937). 

– 115 років від дня народження Івана Багряного (справж. – Лозов’ягін 

Іван Павлович), українського письменника, драматурга, публіциста, політично-

го діяча, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1906–1963). 

– 115 років від дня народження Таршина (справж. – Бєлоусов) Олексія 

Михайловича, українського актора театру і кіно, народного артиста УРСР 

(1906–1986). 

3 – 140 років від дня народження Возняка Михайла Степановича, укра-

їнського літературознавця, мовознавця, бібліографа, фольклориста, громадсь-

кого діяча (1881–1954). 

– 80 років від дня народження Гущака Володимира Андрійовича, укра-

їнського хорового диригента, композитора, педагога, заслуженого працівника 

культури України (1941). 

4 – 130 років від дня народження Юрія Клена (справж. – Освальд-Еккард 

Бурґгардт), українського поета, літературознавця та перекладача (1891–1947). 

– 70 років від дня народження Бейсюк Оксани Іванівни, української 

майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), заслуженого майстра 

народної творчості України (1951). 

– 50 років від дня народження Білевича Ігоря Володимировича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по дереву), пе-

дагога, заслуженого майстра народної творчості України (1971). 

5 – 80 років від дня народження Скуратівського Вадима Леонтійовича, 

українського кінознавця, культуролога, історика, літературознавця, публіциста, 

педагога, громадського діяча, заслуженого діяча мистецтв України (1941). 

– 75 років від дня народження Дуди Анатолія Івановича, українського 

оперного співака (ліричний тенор), педагога, народного артиста України (1946– 

2020). 

– 70 років від дня народження Ганоцького Василя Леонтійовича, україн-

ського живописця, народного художника України (1951). 

– 80 років від дня смерті Миколи Трублаїні (справж. – Трублаєвський 

Микола Петрович), українського письменника (1907–1941). 

6 – 145 років від дня народження Єфремова Сергія Олександровича, 

українського публіциста, літературознавця, літературного критика, одного із 



Жовтень 

76 

творців української журналістики, громадського, політичного і державного дія-

ча (1876–1939). 

– 140 років від дня народження Кочерги Івана Антоновича, українсько-

го драматурга, театрального і літературного критика, публіциста, заслуженого 

діяча мистецтв УРСР, лауреата Державної премії СРСР (1881–1952). 

–  95 років від дня народження Краснощока Леонтія Антоновича, укра-

їнського віолончеліста, педагога, заслуженого артиста України, лауреата Дер-

жавної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1926–1996). 

– 90 років від дня народження Брюховецького Якова Михайловича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (гончарство), 

заслуженого майстра народної творчості України (1931–2006). 

8 – 175 років від дня народження Біликовського Івана Симеоновича, 

українського композитора-самоука, педагога, музичного діяча (1846–1923). 

– 85 років від дня народження Безгіна Ігоря Дмитровича, українського 

театрознавця, педагога, організатора театральної справи, вченого, заслуженого 

діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі нау-

ки і техніки (1936–2014). 

9 – 95 років від дня народження Філатова Костянтина Володимировича, 

українського живописця, заслуженого художника України, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1926–2006). 

– 80 років від дня народження Павлова Євгена Федоровича, українського 

живописця, заслуженого художника України (1941). 

10 – 80 років від дня народження Бржестовського Сергія Павловича, 

українського художника кіно, заслуженого діяча мистецтв України (1941). 

11 – 140 років від дня смерті Котляревського Олександра Олександро-

вича, українського та російського славіста, етнографа, міфолога, фольклориста та 

бібліофіла, педагога (1836, за ін. даними 1837 – 1881). 

12 – 80 років від дня народження Воробйова Миколи Панасовича, 

українського поета, художника, лауреата Національної премії України імені Та-

раса Шевченка (1941). 

– 75 років від дня народження Буйгашевої Алли Борисівни, української 

художниці монументально-декоративного мистецтва (текстиль, мозаїка), живо-

писця, педагога, народного художника України (1946). 

– 75 років від дня народження Кустова Сергія Павловича, українського 

актора театру і кіно, письменника, народного артиста України (1946). 

– 60 років від дня народження Жили Андрія Ігоревича, українського те-

атрального актора, заслуженого артиста України (1961). 

– 60 років від дня народження Куцевалова Валерія Віталійовича, укра-

їнського музично-громадського діяча, режисера масових заходів, народного ар-

тиста України (1961). 

− 55 років від дня смерті Юри-Барвінської Феодосії Андріївни, україн-

ської театральної актриси, народної артистки УРСР (1899−1966). 
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13 – 125 років від дня народження Вовк Наталії Юхимівни, української 

майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (килимарство), педагога, майст-

ра народного мистецтва УРСР (1896–1970). 

14 – 115 років від дня народження Білинника Петра Сергійовича, укра-

їнського оперного і камерного співака (ліричний тенор), народного артиста 

СРСР (1906–1998). 

– 95 років від дня народження Холоменюка Івана Олександровича, 

українського живописця, народного художника України (1926–2008). 

– 75 років від дня народження Клименка Івана Пилиповича, україн-

ського театрального актора, народного артиста України (1946–2010). 

– 70 років від дня народження Свалявчика Василя Петровича, україн-

ського живописця, народного художника України (1951). 

– 60 років від дня народження Дацка Мирона Олексійовича, україн-

ського композитора, хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв 

України (1961). 

– 60 років від дня народження Ройтбурда Олександра Анатолійовича, 

українського художника, музейного та громадського діяча (1961). 

15 – 125 років від дня народження Ковжуна Павла Максимовича, укра-

їнського графіка, живописця, мистецтвознавця (1896–1939). 

– 100 років від дня народження Луценка Дмитра Омеляновича, україн-

ського поета-пісняра, заслуженого діяча мистецтв УРСР, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1921–1989). 

16 – 245 років від дня народження Марковича (Маркевич) Якова Ми-

хайловича, українського історика, етнографа, фольклориста (1776–1804). 

– 150 років від дня народження Мосіна Олександра Григоровича, укра-

їнського оперного і камерного співака (тенор), заслуженого артиста Республіки 

(1871–1929). 

– 60 років від дня народження Янка Юрія Володимировича, українсько-

го диригента, педагога, громадського діяча, заслуженого діяча мистецтв 

України (1961). 

17 – 85 років від дня народження Драча Івана Федоровича, українсько-

го поета, драматурга, перекладача, сценариста, політичного та громадського 

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

Державної премії СРСР (1936–2018). 

– 85 років від дня народження Пилипенко-Миронюк Елеонори Іванів-

ни, української бандуристки, народної артистки України (1936). 

18 – 125 років від дня народження Страхова (справж. – Браславський) 

Адольфа Йосиповича, українського скульптора, графіка, народного художни-

ка УРСР (1896–1979). 

– 100 років від дня народження П’янова Володимира Яковича, україн-

ського літературознавця, критика, історика літератури, перекладача і журналіс-

та, заслуженого працівника культури України (1921–2006). 
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– 75 років від дня народження Короленка Василя Петровича, україн-

ського театрального режисера, актора, заслуженого артиста України (1946). 

– 70 років від дня народження Кокуша Анатолія Якимовича, україн-

ського інженера у галузі кінотехніки, двічі лауреата інженерно-технічної нагороди 

(Scientific and Technical Academy Award) Американської академії кіномистецтв і 

науки – премії «Оскар» (1951). 

19 – 115 років від дня народження Воскрекасенка Сергія Іларіоновича, 

українського поета, сатирика і гумориста (1906–1979). 

– 105 років від дня народження Гілельса Еміля Григоровича, українсь-

кого та російського піаніста, педагога, народного артиста СРСР, Героя Соціалі-

стичної Праці, лауреата державних премій СРСР (1916–1985). 

– 95 років від дня народження Гаврилишина Богдана-Володимира 

Дмитровича, українського, канадського та швейцарського економіста, громад-

ського та культурного діяча, мецената, заслуженого діяча науки і техніки Укра-

їни (1926–2016).  

21 – 165 років від дня народження Калішевського Якова Степановича, 

українського хорового диригента, співака, педагога (1856–1923). 

– 85 років від дня народження Китриша Михайла Єгоровича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), 

заслуженого майстра народної творчості України, лауреата Державної премії 

України ім. Т. Г. Шевченка (1936). 

– 75 років від дня народження Бордакова Юрія Вікторовича, 

українського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1946). 

– 65 років від дня народження Гуменецької Олександри Григорівни, 

української театральної актриси, педагога, народної артистки України (1956). 

22 – 165 років від дня народження Зубрицького Михайла Івановича, 

українського етнографа, фольклориста, педагога, історика, священника, 

громадсько-культурного діяча (1856–1919). 

– 120 років від дня народження Міхневича Петра Герасимовича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста України (1901–1993). 

– 85 років від дня народження Цюпка Володимира Федоровича, 

українського живописця, графіка, монументаліста, заслуженого художника 

України (1936). 

– 80 років від дня народження Олексенка Степана Степановича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста СРСР (1941–2006). 

– 75 років від дня народження Валової Валентини Олексіївни, української 

майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (ткацтво), заслуженого майстра 

народної творчості України (1946). 

– 75 років від дня народження Іванова Дмитра Йосиповича, українсько-

го поета, заслуженого журналіста України, лауреата Національної премії Укра-

їни імені Тараса Шевченка (1946). 



Жовтень 

79 

– 70 років від дня народження Скорупської Олени Василівни, української 

художниці-графіка, живописця, педагога, заслуженого художника України (1951). 

– 50 років від дня народження Агеєва Дмитра Володимировича, 

українського оперного співака (бас-баритон), заслуженого артиста України (1971). 

23 – 155 років від дня народження Лісовського Леоніда Леонідовича, 

українського композитора, музикознавця, педагога, музично-громадського 

діяча (1866–1934). 

24 – 90 років від дня народження Дерегус-Лоренс Наталії Михайлівни, 

української скульпторки, народного художника України (1931). 

– 75 років від дня народження Мацялка Михайла Олексійовича, 

українського естрадного співака (тенор), народного артиста України (1946).  

25 – 160 років від дня народження Чижикова Луки Олексійовича, укра-

їнського бібліофіла, бібліографа, книгознавця (1861–1924). 

– 105 років від дня народження Антонова-Дружиніна Павла Павлови-

ча, українського та російського театрального актора, народного артиста УРСР 

(1916–1985). 

– 60 років від дня народження Присяжнюка Миколи Васильовича, укра-

їнського поета, композитора, співака, режисера, голови Донецької організації ВУТ  

«Просвіта» ім. Т. Шевченка, заслуженого працівника культури України (1961–

2016). 

26 – 120 років від дня народження Норда (справж. – Левін) Бенедикта 

Наумовича, українського та російського театрального режисера, педагога, на-

родного артиста УРСР (1901–1965). 

27 – 165 років від дня народження Кипріяна Івана, українського хорово-

го диригента, композитора, музикознавця, громадсько-політичного і церковно-

го діяча (1856–1924).   

– 80 років від дня народження Кари-Васильєвої Тетяни Валеріївни, ук-

раїнської мистецтвознавиці, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата На-

ціональної премії України імені Тараса Шевченка (1941). 

– 80 років від дня народження Мошика Миколи Григоровича, україн-

ського бандуриста, кобзаря, композитора, педагога, музично-громадського дія-

ча, заслуженого діяча мистецтв України (1941). 

– 90 років від дня смерті Алчевської Христини (Христя) Олексіївни, 

української письменниці, драматурга, перекладача, педагога (1882–1931). 

28 – 270 років від дня народження Бортнянського Дмитра Степановича, 

українського та російського композитора, співака, хорового диригента, педагога 

(1751–1825). 

– 125 років від дня народження Романова Михайла Федоровича, укра-

їнського та російського актора театру і кіно, театрального режисера, народного 

артиста СРСР (1896–1963). 

– 120 років від дня народження Покровського Миколи Дмитровича, 

українського диригента, педагога, народного артиста УРСР (1901–1985). 
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– 85 років від дня народження Віктюка Романа Григоровича, україн-

ського та російського театрального режисера, актора, педагога, народного арти-

ста України та Росії (1936). 

– 85 років від дня народження Станішевського Юрія Олександровича, 

українського театрознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1936–2009). 

– 75 років від дня народження Дебелого Валерія Григоровича, українсько-

го танцюриста і балетмейстера, заслуженого діяча мистецтв України (1946). 

29 – 115 років від дня народження Лисенка Михайла Григоровича, 

українського скульптора, педагога, народного художника СРСР (1906–1972). 

– 110 років від дня народження Цюпи Івана Антоновича, українського пи-

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

(1911–2004). 

– 70 років від дня народження Гаврилюка Ярослава Дмитровича, україн-

ського актора театру і кіно, народного артиста України (1951). 

– 60 років від дня народження Горбунова Олексія Сергійовича, україн-

ського актора театру і кіно, співака, музиканта, народного артиста України (1961). 

30 – 155 років від дня народження Гарматія Луки Васильовича, україн-

ського педагога, етнографа, громадсько-культурного діяча (1866–1924). 

– 140 років від дня народження Шаронова Михайла Андрійовича, укра-

їнського живописця, графіка, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1881–1957). 

– 110 років від дня народження Крука Григорія Яковича, українського 

скульптора, графіка у Німеччині (1911–1988). 
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ЛИСТОПАД  

1 – 170 років від дня народження Манжури Івана Івановича, україн-

ського поета, фольклориста, етнографа, журналіста, лексикографа, перекладача, 

історика, соціолога (1851–1893). 

– 160 років від дня народження Дніпрової Чайки (справж. – Василевсь-

ка-Березіна Людмила Олексіївна), української письменниці, фольклориста, пе-

дагога, громадського діяча (1861–1927). 

– 150 років від дня народження Симоненка Дем’яна Гавриловича, укра-

їнського кобзаря (1871–1948).  

2 – 130 років від дня народження Маркуша Олександра Івановича, 

українського письменника, педагога, фольклориста, видавця, перекладача 

(1891–1971). 

– 75 років від дня народження Харченка Олеся (Олександр) Миколайо-

вича, українського співака (ліричний тенор), народного артиста України, лау-

реата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1946). 

3 – 75 років від дня народження Остапенка Дмитра Івановича, україн-

ського державного та культурного діяча, музиканта (домра), педагога, народно-

го артиста України (1946).  

4 – 140 років від дня народження Певного Олександра Герасимовича, 

українського драматичного актора, співака (1881–1937). 

– 75 років від дня народження Равицького Ігоря Миколайовича, україн-

ського театрального режисера, народного артиста України (1946–2017). 

– 100 років від дня смерті Степового (справж. – Якименко) Якова Сте-

пановича, українського композитора, педагога, критика, музично-

громадського діяча (1883–1921). 

5 – 115 років від дня народження Муравіна Лева Давидовича, україн-

ського скульптора, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1906–1974). 

– 80 років від дня народження Дроботюка Бориса Івановича, українсь-

кого графіка, живописця, заслуженого художника України (1941). 

6 – 210 років від дня народження Шашкевича Маркіяна Семеновича, 

українського письменника, поета-зачинателя нової української літератури в Га-

личині,  фольклориста, перекладача, священника, релігійного та культурно-

громадського діяча (1811–1843). 

– 80 років від дня народження Томашенко Зінаїди Яремівни, україн-

ської актриси, диктора, народної артистки України (1941). 

7 – 145 років від дня народження Пігрова Костянтина Костянтиновича, 

українського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1876–1962). 

– 120 років від дня народження Красицького Дмитра Филимоновича, 

українського письменника, літературознавця, шевченкознавця (1901–1989). 

– 115 років від дня народження Ніколенко Ганни Іллівни, української 

театральної актриси, заслуженої артистки УРСР (1906–1984). 
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– 100 років від дня народження Вакуловича Віктора Овсійовича, укра-

їнського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1921–1992). 

– 100 років від дня народження Литвиненко Катерини Петрівни, укра-

їнської актриси театру і кіно, заслуженої артистки України (1921–1997). 

– 85 років від дня народження Вінграновського Миколи Степановича, 

українського поета, сценариста, кінорежисера, кіноактора, заслуженого діяча 

мистецтв України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1936–

2004). 

– 85 років від дня народження Власова Віктора Петровича, українсько-

го баяніста, композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1936). 

– 85 років від дня народження Голембієвської Тетяни Миколаївни, ук-

раїнської художниці-живописця, педагога, народного художника України 

(1936–2018). 

– 80 років від дня народження Любовича Юрія Васильовича, україн-

ського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1941). 

–  75 років від дня народження Половинка Григорія Григоровича, укра-

їнського письменника, історика, драматурга, журналіста, художника, громадсь-

кого діяча, священника (1946–2020).  

8 – 130 років від дня народження Олеся Досвітнього (справж. – Скри-

паль-Міщенко Олександр Федорович), українського письменника, політичного 

діяча (1891–1934). 

– 100 років від дня народження Дзиндри Михайла Васильовича, україн-

ського скульптора, художника, архітектора (1921–2006). 

– 85 років від дня народження Світличної Надії Олексіївни, української 

правозахисниці, публіциста, мемуариста, журналіста, лауреата Державної пре-

мії України ім. Т. Г. Шевченка (1936–2006). 

– 70 років від дня народження Терена Івана Іларіоновича, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по дереву), заслужено-

го майстра народної творчості України (1951–2019). 

9 – 130 років від дня народження Ернста Федора (Теодор-Ріхард) Люд-

віговича, українського історика мистецтва, мистецтвознавця, музеєзнавця 

(1891–1942). 

– 85 років від дня народження Тягнієнка Михайла Івановича, українсь-

кого актора театру і кіно, педагога, народного артиста України (1936). 

– 70 років від дня народження Тимошенко Катерини Михайлівни, укра-

їнської художниці декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський розпис),  

заслуженого майстра народної творчості України (1951). 

10 – 85 років від дня народження Гончара Андрія Петровича, українсь-

кого актора театру і кіно, народного артиста України, лауреата Державної пре-

мії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1936). 
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11 – 80 років від дня народження Талалая Леоніда Миколайовича, 

українського поета, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка 

(1941–2012). 

– 75 років від дня народження Свириденко Наталії Сергіївни, українсь-

кої піаністки, клавесиністки, реставратора та експерта клавішних інструментів, 

педагога, народної артистки України (1946). 

– 60 років від дня народження Ридванецького Сергія Віллевича, укра-

їнського театрального художника, заслуженого художника України (1961). 

12 – 95 років від дня народження Куткіна Володимира Сергійовича, 

українського графіка, живописця, народного художника України (1926–2003). 

– 85 років від дня народження Сингаївського Миколи Федоровича, 

українського поета-пісняра, перекладача, публіциста, журналіста, заслуженого 

діяча мистецтв України (1936–2013). 

13 – 125 років від дня народження Козачковського Доміана Івановича, 

українського актора театру і кіно, театрального режисера, народного артиста 

УРСР (1896–1967). 

− 90 років від дня народження Умерова Нузета Абибулайовича, крим-

ськотатарського письменника, засновника сучасного напряму в дитячій крим-

ськотатарській літературі, журналіста, перекладача, заслуженого журналіста 

України (1931). 

– 80 років від дня народження Герасимова Віктора Володимировича, 

українського поета-пісняра, музично-громадського діяча, заслуженого діяча 

мистецтв України (1941). 

– 80 років від дня народження Данчука Леоніда Івановича, українського 

режисера, театрознавця, педагога, народного артиста України (1941). 

– 60 років від дня народження Козачка Андрія Миколайовича, україн-

ського хорового диригента, народного артиста України (1961). 

 – 50 років від дня народження Кульчицької Ольги Валеріївни, україн-

ської актриси театру і кіно, народної артистки України (1971). 

15 – 100 років від дня народження Затварської Оксани Іларіонівни, ук-

раїнської театральної актриси, громадського діяча, заслуженої артистки Украї-

ни (1921–2014). 

– 95 років від дня народження Шаталіна Віктора Васильовича, укра-

їнського живописця, педагога, народного художника України, лауреата Держа-

вної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1926–2003). 

– 80 років від дня народження Медведенко Валентини Федорівни, укра-

їнської театральної актриси, народної артистки України (1941–2014). 

– 75 років від дня народження Мужука Леоніда Петровича, українсько-

го організатора кіновиробництва, сценариста, кінорежисера, журналіста, педа-

гога, народного артиста України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Ше-

вченка (1946). 

– 55 років від дня народження Стуса Дмитра Васильовича, українського 

літературознавця, письменника, редактора, музеєзнавця, лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка (1966). 
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16 – 175 років від дня народження Скадовського Миколи Львовича, 

українського живописця (1846–1892). 

– 135 років від дня народження Вахнянина Богдана Івановича, україн-

ського композитора, диригента, педагога, громадсько-музичного діяча (1886–

1940). 

– 90 років від дня народження Виноградової Елеонори Олексіївни, ук-

раїнської хорової диригентки, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1931–2003). 

18 – 135 років від дня народження Альбіновської-Мінкевич Софії Юлі-

анівни, української та польської художниці (1886–1972). 

– 120 років від дня народження Горбового Петра Васильовича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (ткацтво; 1901–1969). 

– 105 років від дня народження Максименка Олександра Григоровича, 

українського живописця, заслуженого художника України, лауреата Державної 

премії СРСР (1916–2011). 

– 100 років від дня народження Міщенка Дмитра Олексійовича, україн-

ського письменника, публіциста, видавця, лауреата Державної премії України 

ім. Т. Г. Шевченка (1921–2016). 

20 – 155 років від дня народження Врабеля Михайла Андрійовича, 

українського фольклориста, журналіста (1866–1923). 

– 135 років від дня народження Ростовської-Ковалевської Марії Гав-

рилівни, української оперної та камерної співачки (лірико-колоратурне сопра-

но), драматичної актриси, педагога (1886–1974). 

– 125 років від дня народження Вериківського Михайла Івановича, 

українського композитора, диригента, фольклориста, музикознавця, педагога, 

музично-громадського діяча, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1896–1962). 

– 90 років від дня народження Золоєва Теймураза (Тимур) Олександро-

вича, українського кінорежисера, сценариста, заслуженого діяча мистецтв Ук-

раїни (1931–2019). 

– 55 років від дня народження Лук’янець Вікторії Іванівни, української 

оперної та камерної співачки (лірико-колоратурне сопрано), педагога, мецената, 

народної артистки України (1966). 

21 – 105 років від дня народження Геляса Ярослава Томовича, україн-

ського актора театру і кіно, режисера, художника, народного артиста України 

(1916–1992).  

– 95 років від дня народження Козіна Петра Дмитровича, українського 

майстра станкового та монументального живопису, заслуженого художника 

України (1926–2013). 

– 80 років від дня народження Ткачука Михайла Петровича, українсь-

кого кінорежисера-документаліста, лауреата Національної премії України імені 

Тараса Шевченка (1941). 



Листопад 

85 

23 – 125 років від дня народження Косенка Віктора Степановича, укра-

їнського композитора, піаніста, педагога, музично-громадського діяча (1896–

1938). 

– 115 років від дня народження Соколова Миколи Олексійовича, укра-

їнського  та російського театрального актора, режисера, народного артиста 

УРСР (1906–1981). 

– 80 років від дня смерті Бекетова Олексія Миколайовича, українсько-

го архітектора, живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1862–

1941). 

24 – 215 років від дня народження Стороженка Олекси Петровича, 

українського письменника, етнографа, драматурга (1806–1874). 

25 – 140 років від дня народження Маневича Абрама Аншеловича, 

українського, білоруського й американського художника єврейського похо-

дження, одного з перших професорів Української академії мистецтв (1881–

1942). 

– 75 років від дня народження Лупалова В’ячеслава Івановича, україн-

ського оперного співака (баритон), народного артиста України (1946). 

– 65 років від дня смерті Довженка Олександра Петровича, українсько-

го кінорежисера, класика світового кінематографа, кінодраматурга, письменни-

ка, художника, заслуженого діяча мистецтв УРСР, народного артиста РРФСР, 

лауреата державних премій СРСР (1894–1956). 

27 – 95 років від дня народження Бердника Олександра (Олесь) Павло-

вича, українського письменника-фантаста, сценариста, правозахисника, футу-

ролога (1926−2003). 

– 60 років від дня народження Шкургана Андрія Семеновича, українсь-

кого оперного та камерного співака (баритон), заслуженого артиста України, 

лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1961). 

28 – 90 років від дня народження Зайцева Олександра Михайловича, 

українського артиста балету, балетмейстера, режисера, народного артиста Ук-

раїни (1931–2009). 

29 – 145 років від дня народження Маринича Григорія Васильовича, 

українського театрального актора, співака (тенор), народного артиста УРСР 

(1876–1961). 

– 115 років від дня народження Таїрова Бориса Олександровича, україн-

ського артиста балету, балетмейстера, педагога, заслуженого артиста УРСР 

(1906–1985). 

– 85 років від дня народження Малицької Любові Іванівни, української 

співачки (мецо-сопрано), народної артистки України (1936). 

30 – 150 років від дня народження Столярського Петра Соломоновича, 

українського скрипаля і музичного педагога, засновника першої в СРСР спеціа-

лізованої музичної школи для обдарованих дітей в м. Одесі, народного артиста 

УРСР (1871–1944). 
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– 80 років від дня народження Білоуса Дмитра Максимовича, україн-

ського диригента, композитора, заслуженого артиста України (1941–2010). 

– 70 років від дня народження Яремчука Назарія Назаровича, україн-

ського естрадного співака (тенор), народного артиста України, лауреата Держа-

вної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1951–1995). 

– 60 років від дня народження Стадника Олександра Олександровича, 

українського хорового диригента, композитора, заслуженого діяча мистецтв 

України (1961). 
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ГРУДЕНЬ  

1 – 145 років від дня народження Брун Клари Ісаківни, української опер-

ної співачки (лірико-драматичне сопрано), педагога, заслуженого діяча мис-

тецтв УРСР (1876–1959). 

– 55 років від дня народження Штонди Тараса Борисовича, українсько-

го оперного та камерного співака (бас), народного артиста України (1966). 

 – 35 років від дня смерті Тимошенка Юрія (Георгій) Трохимовича 

(сцен. псевд. – Тарапунька), українського артиста естради і кіно, народного ар-

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

2 – 80 років від дня народження Стадника Іларіона Дмитровича, укра-

їнського скульптора, заслуженого художника України (1941–2013). 

– 70 років від дня народження Галябарди Степана Петровича, україн-

ського поета-пісняра, заслуженого діяча мистецтв України (1951). 

3 – 100 років від дня народження Галаса Михайла Івановича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (гончарство), заслуженого 

майстра народної творчості України (1921–1993). 

– 100 років від дня народження Досенка Миколи Олександровича, 

українського актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1921–2006). 

4 – 90 років від дня народження Кузнецова Владлена Миколайовича, 

українського кінодраматурга, сценариста, журналіста, публіциста, громадсько-

го діяча, заслуженого діяча мистецтв України (1931–2014). 

5 – 90 років від дня народження Тютюнника Григора (Григорій) Ми-

хайловича, українського письменника, сценариста, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1931–1980). 

– 85 років від дня народження Пастушенка Леоніда Трохимовича, укра-

їнського письменника, публіциста, літературного критика, заслуженого журна-

ліста України (1936–2017). 

– 60 років від дня народження Китайгородської Віри Микитівни, україн-

ської письменниці, журналіста, громадсько-культурного діяча, заслуженого 

працівника культури України (1961). 

6 – 150 років від дня народження Вороного Миколи Кіндратовича, ук-

раїнського письменника, перекладача, театрального актора і режисера, театроз-

навця, педагога, громадсько-політичного діяча (1871–1938). 

– 95 років від дня народження Третяка Василя Яковича, українського 

оперного співака (драматичний тенор), педагога, народного артиста СРСР 

(1926–1989). 

7 – 210 років від дня народження Устияновича Миколи Леонтійовича, 

українського письменника, перекладача, громадського діяча, священника 

(1811–1885). 

– 80 років від дня народження Філенка Леоніда Івановича, українського 

архітектора, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1941–2003). 



Грудень 

88 

– 80 років від дня народження Шипа Ласла Ласловича, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по дереву), заслужено-

го майстра народної творчості України (1941). 

– 50 років від дня народження Чепелика Олексія Володимировича, 

українського скульптора, педагога, заслуженого художника України (1971). 

8 – 145 років від дня народження Крушельницької Марії Степанівни, 

української театральної актриси, письменниці, публіциста (1876–1935). 

– 85 років від дня народження Баєнка Віктора Івановича, українського  

актора театру і кіно, режисера масових заходів, народного артиста України 

(1936–2004). 

9 – 155 років від дня народження О’Коннор-Вілінської Валерії Олекса-

ндрівни, української письменниці, драматурга, перекладача, громадського дія-

ча (1866–1930). 

– 70 років від дня народження Гавриша Остапа Івановича, українського  

композитора, народного артиста України (1951). 

10 – 80 років від дня народження Поклада Ігоря Дмитровича, україн-

ського композитора, народного артиста України, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1941). 

11 – 115 років від дня народження Базилевич Інни Петрівни, україн-

ської театральної актриси, заслуженої артистки УРСР (1906–1990). 

– 90 років від дня народження Левітаса Іллі Михайловича, українського 

історика, педагога, журналіста, громадського діяча єврейського походження, 

заслуженого працівника культури України (1931–2014). 

– 70 років від дня народження Лопухової Світлани Олександрівни, ук-

раїнської художниці-живописця, графіка, педагога, заслуженого художника 

України (1951). 

– 130 років від дня смерті Потебні Олександра Опанасовича, україн-

ського мовознавця, філософа, теоретика літератури, фольклориста, етнографа, 

педагога, громадського діяча (1835–1891). 

– 35 років від дня смерті Верменича Володимира Миколайовича, укра-

їнського композитора, хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мис-

тецтв УРСР (1925–1986). 

12 – 90 років від дня народження Джинджиристого Мирослава Ілько-

вича, українського режисера театру і кіно, педагога, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1931–2018). 

– 60 років від дня народження Зайнчківської Лідії Іванівни, україн-

ської бандуристки і співачки (сопрано), музичного діяча, народної артистки 

України (1961). 

13 – 165 років від дня народження Садовського (справж. – Тобілевич) 

Миколи Карповича, українського актора, режисера, театрального  діяча, пи-

сьменника, перекладача, одного із засновників українського національного 

професійного театру  (1856–1933). 



Грудень 

89 

– 150 років від дня народження Шеремети Андрія Степановича, україн-

ського театрального актора (1871–1946). 

– 135 років від дня народження Зубарєва Миколи Гавриловича, україн-

ського та російського співака (бас-баритон), педагога, заслуженого артиста 

УРСР (1886–1964). 

– 95 років від дня народження Дашкевича Ярослава Романовича, укра-

їнського історика, сходознавця, бібліографа, археографа, дисидента, громадсько-

го діяча, заслуженого діяча науки і техніки України (1926–2010). 

– 75 років від дня народження Бистрякова Володимира Юрійовича, 

українського композитора, піаніста, заслуженого артиста України (1946).  

14 – 200 років від дня народження Єдлічки Алоїза Венцеславовича, 

українського композитора, фольклориста, педагога, піаніста, хорового дириген-

та чеського походження (1821–1894). 

15 – 85 років від дня народження Чемени Валентини Леонідівни, укра-

їн-ської артистки оперети, народної артистки України (1936). 

– 35 років від дня смерті Лифаря Сержа (Сергій Михайлович), українсь-

кого та французького артиста балету, балетмейстера, педагога, теоретика бале-

тного мистецтва (1904–1986). 

16 – 155 років від дня смерті Тарновського Василя Васильовича 

(старший), українського етнографа, історика права, культурно-громадського 

діяча, мецената (1810–1866). 

17 – 125 років від дня народження Драги-Сумарокової Валерії Франці-

вни, української  та російської актриси театру і кіно, народної артистки УРСР 

(1896–1967). 

– 85 років від дня народження Мерцалової Зої Петрівни, української 

скрипальки-педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1936). 

– 55 років від дня народження Загайкевич Алли Леонідівни, української 

композиторки, педагога, лауреата Державної премії України ім. О. Довженка 

(1966). 

18 – 160 років від дня народження Ціпановської Ольги, української піа-

ністки, педагога, диригента, громадського діяча (1861–1941). 

– 145 років від дня народження Холодного Петра Івановича, україн-

ського живописця, графіка, майстра монументального та ужиткового мистецт-

ва, педагога, громадського та державного діяча (1876–1930). 

– 90 років від дня народження Коцюбинської Михайлини Хомівни, ук-

раїнської літературознавиці, перекладача, громадського діяча, заслуженого дія-

ча науки і техніки України, лауреата Національної премії України імені Тараса 

Шевченка (1931–2011). 

– 75 років від дня народження Палатникова Григорія Аркадійовича, укра-

їнського живописця, графіка, педагога, заслуженого художника України (1946). 

– 60 років від дня народження Довгальова Миколи Анатолійовича, україн-

ського співака (баритон), заслуженого артиста України (1961). 
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19 – 115 років від дня народження Єсипенка Миколи Гавриловича, 

українського театрального режисера, педагога, заслуженого діяча мистецтв Ук-

раїни (1906–1993). 

– 85 років від дня народження Підлісного Зіновія Васильовича, україн-

ського архітектора, заслуженого архітектора України, лауреата Державної пре-

мії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1936–1999). 

– 75 років від дня народження Диченка Ігоря Сергійовича, українського 

мистецтвознавця, художника, колекціонера, мецената (1946–2015). 

– 60 років від дня народження Раденко Юлії Володимирівни, україн-

ської актриси театру і кіно, телеведучої, педагога, заслуженої артистки України 

(1961). 

20 – 75 років від дня народження Хоменко Наталії Сергіївни, української 

співачки, народної артистки України (1946). 

21 – 180 років від дня народження Іконникова Володимира Степановича, 

українського історика, джерелознавця, бібліографа, археографа, педагога (1841–

1923). 

– 160 років від дня народження Чикаленка Євгена Харлампійовича, 

українського громадсько-культурного діяча, журналіста, видавця, публіциста, 

мецената (1861–1929). 

22 – 100 років від дня народження Клименко-Жукової Віри Феодосіїв-

ни, української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський 

розпис; 1921–1965). 

– 85 років від дня народження Харлової Валентини Гаврилівни, україн-

ської майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), педагога, за-

служеного майстра народної творчості України, заслуженого вчителя України 

(1936). 

– 70 років від дня народження Степурка Віктора Івановича, українсько-

го композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Наці-

ональної премії України імені Тараса Шевченка (1951). 

– 65 років від дня народження Никончук Людмили Василівни, україн-

ської актриси театру і кіно, народної артистки України (1956). 

23 – 95 років від дня народження Дека Олександра Аврамовича, 

українського письменника, перекладача, літературознавця, публіциста, видавця,  

громадського діяча в Ізраїлі (1926–2016). 

– 95 років від дня народження Кирейка Віталія Дмитровича, українсь-

кого композитора, музикознавця, педагога, музично-громадського діяча, народ-

ного артиста України (1926–2016). 

– 70 років від дня народження Кондратюка Василя Івановича, україн-

ського живописця, графіка, заслуженого художника України (1951). 

– 60 років від дня народження Слапчука Василя Дмитровича, україн-

ського письменника, літературного критика, громадського діяча, заслуженого 

діяча мистецтв України, заслуженого діяча культури Польщі, лауреата Націо-

нальної премії України імені Тараса Шевченка (1961). 
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24 – 145 років від дня народження Черкасенка Спиридона Феодосійо-

вича, українського письменника, драматурга, педагога, культурного та громад-

ського діяча (1876–1940). 

25 – 120 років від дня народження Галі Мазуренко (справж. – Боголюбова 

Галина Сергіївна), української поетеси, художниці, скульптора, педагога у Ве-

ликій Британії (1901–2000). 

– 75 років від дня народження Рисцова В’ячеслава Олександровича, 

українського письменника, заслуженого діяча мистецтв України (1946). 

– 100 років від дня смерті  Короленка Володимира Галактіоновича, 

українського та російського письменника, журналіста, публіциста, громадсько-

го діяча (1853–1921). 

26 – 135 років від дня народження Сидоренко Євгенії Кирилівни, укра-

їнської театральної актриси, педагога, заслуженої артистки УРСР (1886–1981). 

– 115 років від дня народження Гнатишина Андрія Ільковича, україн-

ського диригента, композитора, педагога, музично-громадського діяча в Австрії 

(1906–1995). 

– 70 років від дня народження Слободського Ігоря Анатолійовича, 

українського кіноактора, заслуженого артиста України (1951). 

27 – 145 років від дня народження Алчевського Івана Олексійовича, 

українського оперного та камерного співака (лірико-драматичний тенор), музи-

чно-громадського діяча (1876–1917). 

– 85 років від дня народження Розстального Віталія Григоровича, укра-

їнського актора театру і кіно, народного артиста України (1936–2006). 

28 – 60 років від дня народження Петрової Олени Анатоліївни, україн-

ської майстрині декоративно-ужиткового мистецтва  (ткацтво), педагога, за-

служеного майстра народної творчості України (1961). 

29 – 75 років від дня народження Невєдрова Валерія Миколайовича, 

укра-їнського актора театру і кіно, режисера, народного артиста України (1946). 

30 – 100 років від дня народження Гринишина Михайла Петровича, 

українського хорового диригента, композитора, фольклориста, педагога, музи-

чно-громадського діяча, народного артиста України (1921–2016). 

– 85 років від дня народження Марцинюка Миколи Миколайовича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка, малярство, 

килимарство), заслуженого майстра народної творчості України (1936). 

– 85 років від дня народження Ончула Петра Єпіфановича, українсько-

го оперного співака (лірико-драматичний баритон), педагога, народного артис-

та України (1936). 

31 – 105 років від дня народження Дашенка Василя Павловича, українсь-

кого актора театру і кіно, педагога, громадського діяча, народного артиста УРСР 

(1916−1985). 

– 100 років від дня народження Козленка Миколи Харитоновича,  

українського актора театру і кіно, народного артиста України (1921–2005).        
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