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ВЕРЕСЕНЬ  2022 р. 

ЮВІЛЯРИ 

1 

Олександр Поль (01.09.1832 – †07.08.1890), громадський діяч, археолог, 

краєзнавець, меценат.  

190 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Поль_Олександр_Миколайович  

 

Дмитро Рожанський (01.09.1882 – †27.09.1936), вчений, фізик.  

140 років від дня народження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Рожанський_Дмитро_Аполлінарійович 

 

Микола Мозговий (01.09.1947 – †30.08.2010), український естрадний співак, 

композитор.  

75 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Мозговий_Микола_Петрович 

 

2 

Климентій Ганкевич (02.09.1842 – †14.11.1924), мовознавець, педагог, дослідник 

наголосів і народної етимології в українській мові. 

180 років від дня народження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ганкевич_Климентій_Миколайович  

 

3 

Микола Ковалевський (03.09.1892 – †18.08.1957), державний та політичний діяч, 

кооператор, публіцист. 

130 років від дня народження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ковалевський_Микола_Миколайович  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Поль_Олександр_Миколайович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Рожанський_Дмитро_Аполлінарійович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1947
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=08&Day=30&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=2010
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мозговий_Микола_Петрович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ганкевич_Климентій_Миколайович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ковалевський_Микола_Миколайович
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5 

Михайло Гаврилко (05.09.1882 – †1920), військовий діяч, скульптор. 

140 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Гаврилко_Михайло_Омелянович  

 

Борис Варшавський (05.09.1902 – †19.06.1996), вчений, аграрій, педагог.  

120 років від дня народження. https://esu.com.ua/search_articles.php?id=33230   

 

Валентин Гордійчук (05.09.1947), український художник-ілюстратор. 

75 років від дня народження. https://esu.com.ua/search_articles.php?id=31179  

 

6 

Іван Микитенко (06.09.1897 – †04.10.1937), український письменник 

(«Вуркагани») і драматург («Соло на флейті»).  

125 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Микитенко_Іван_Кіндратович  

 

8 

Наталія Меклін (08.09.1922 – †05.06.2005), військова діячка, льотчиця, учасниця 

вигнання нацистів із території України. 

100 років від дня народження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Меклін_Наталія_Федорівна  

 

9 

Сергій Смеречинський (09.09.1892 – †травень1954), філолог, поет, педагог, 

архівіст, бібліограф. 

130 років від дня народження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Смеречинський_Сергій_Степанович  

 

Федір Маківчук (09.09.1912 – †04.12.1988), письменник, сатирик, гуморист, 

головнй редактор журналу «Перець».  

110 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Маківчук_Федір_Юрійович  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Гаврилко_Михайло_Омелянович
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=33230
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1947
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=31179
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1897
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=10&Day=04&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1937
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Микитенко_Іван_Кіндратович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Меклін_Наталія_Федорівна
https://uk.wikipedia.org/wiki/Смеречинський_Сергій_Степанович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Маківчук_Федір_Юрійович
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10 

Світлана Кім (10.09.1947), українська художниця-ілюстратор. 

75 років від дня народження. https://esu.com.ua/search_articles.php?id=6867  

 

Валентин Бердта (Валентина Корнійовича Бердути) (10.09.1967), український 

письменник, журналіст, редактор, видавець. 

55 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Валентин_Бердт  

 

11 

О'Генрі (Вільям Сідні Портер) (11.09.1862 – †05.06.1910), американський 

письменник, майстер короткого оповідання, що відрізняється тонким гумором і 

несподіваною розв’язкою  (Королі і капуста, Фараон і церковний спів, Вождь 

червоношкірих, Дари волхвів).  

160 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/О._Генрі 

 

Дмитро Ткач (11.09.1912 – †1993), український письменник. Збірка оповідань 

«Плем'я  дужих» (1948), повісті «Небезпечна зона» (1958), «Чорне сальто» 

(1962), романи «Плем'я дужих» (1957), «Арена» (1960), збірка прози «Спокійне 

море» (1974).  

110 років від дня народження. 

 https://uk.wikipedia.org/wiki/Ткач_Дмитро_Васильович  

 

Ігор Вишинськй (11.09.1947 – †07.06.1998), український художник-ілюстратор. 

75 років від дня народження. https://esu.com.ua/search_articles.php?id=34274  

 

12 

Олександр Чекмарьов (12.09.1902 – †11.03.1975), вчений у галузі металургії, 

академік. 

120 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Чекмарьов_Олександр_Петрович 

 

https://esu.com.ua/search_articles.php?id=6867
https://uk.wikipedia.org/wiki/Валентин_Бердт
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1862
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=06&Day=05&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1910
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/О._Генрі
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ткач_Дмитро_Васильович
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=34274
https://uk.wikipedia.org/wiki/Чекмарьов_Олександр_Петрович
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15 

Олена Кульчицька (15.09.1877 – †08.03.1967), українська художниця-ілюстратор, 

педагог.  

145 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кульчицька_Олена_Львівна  

 

16 

П'єтро Помпонацці (16.09.1462 – †18.05.1525), італійський філософ епохи 

Відродження («Про безсмертя душі», «Про причини явищ природи»).  

560 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/П%27єтро_Помпонацці  

 

18 

Володимир Куликівський (18.09.1937 – †31.05.1985), український поет, казкар, 

пісняр, журналіст. 

85 років від дня народження. https://unalib.ks.ua/kulikivskiy-volodimir-petrovich.htm  

 

19 

Артур Ракхем (19.09.1867 – †06.09.1939), англійський художник-ілюстратор. 

155 років від дня народження. 

 

20 

Михайло Новицький (20.09.1892 – †29.03.1964), шевченкознавець, редактор та 

видавець творів Тараса Шевченка. 

130 років від дня народження. https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73288  

 

21 

Петро Ніщинський (21.09.1832-†16.03.1896), композитор, хоровий диригент, поет, 

перекладач, педагог. 

190 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ніщинський_Петро_Іванович 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кульчицька_Олена_Львівна
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1462
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=05&Day=18&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1525
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/П%27єтро_Помпонацці
https://unalib.ks.ua/kulikivskiy-volodimir-petrovich.htm
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73288
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ніщинський_Петро_Іванович


5 

Стівен Едвін Кінг (21.09.1947), американський письменник (Мертва зона, 

Армагеддон, Газонокосильник, Зелена миля).  

75 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Стівен_Кінг  

 

Павло Кущ (21.091962), український прозаїк, гуморист, журналіст. 

60 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Кущ_Павло_Вікторович  

 

23 

Соломія Крушельницька (23.09.1872 – †16.11.1952), українська оперна співачка.  

150 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Крушельницька_Соломія_Амвросіївна  

 

25 

Вільям Фолкнер (Катберт) (25.09.1897 – †06.07.1962), американський 

письменник, лауреат Нобелівської премії (1949; Світло в серпні), кіносценарист 

(Мати і не мати).  

125 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Вільям_Фолкнер 

 

Анатолій Солов'яненко (25.09.1932 – †29.07.1999), український оперний співак. 

Герой України. 

90 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Солов%27яненко_Анатолій_Борисович  

 

26 

Петро Сокальський (26.09.1832 – †11.04.1887), композитор, громадський діяч, 

журналіст. 

190 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Сокальський_Петро_Петрович  

 

27 

Григорій Світлицький (27.09.1872 – †28.07.1948), художник, педагог. 

150 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Світлицький_Григорій_Петрович  

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1947
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Стівен_Кінг
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кущ_Павло_Вікторович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1872
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1952
https://www.jnsm.com.ua/h/1116Q/
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Крушельницька_Соломія_Амвросіївна
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1897
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=07&Day=06&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1962
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вільям_Фолкнер
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1932
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=07&Day=29&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1999
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Солов%27яненко_Анатолій_Борисович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сокальський_Петро_Петрович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Світлицький_Григорій_Петрович


6 

Дмитро Андрієвський (27.09.1892 – †30.08.1976), громадськй та політичний діяч, 

публіцист. 

130 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Андрієвський_Дмитро_Юрійович  

 

Микола Надемський (27.09.1892 – 23.12.1937), актор, театральний режисер, 

репресований. 

130 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Надемський_Микола_Захарович 

 

28 

Василь Сухомлинський (28.09.1918 – †02.09.1970), український педагог, 

письменник (Серце віддаю дітям, Про виховання). 

104 роки від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Сухомлинський_Василь_Олександрович  

 

29 

Мігель де Сервантес Сааведра (29.09.1547 – †22.04.1616), іспанський новеліст, 

драматург і поет, класик світової літератури ("Галатея", "Дон Кіхот 

Ламанчський", "Мандри Персилеса і Сигизмунди"). Його роман «Хитромудрий 

ідальго Дон Кіхот Ламанчський» слав найбільшим твором епохи Відродження. 

475 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Мігель_де_Сервантес  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Андрієвський_Дмитро_Юрійович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Надемський_Микола_Захарович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1918
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=09&Day=02&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1970
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сухомлинський_Василь_Олександрович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1547
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=04&Day=22&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1616
https://www.jnsm.com.ua/h/0422N/
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мігель_де_Сервантес


7 

ЖОВТЕНЬ 2022 

ЮВІЛЯРИ 

1 

Валер’ян Поліщук (01.10.1897 – †03.11.1937), український письменник, поет і 

прозаїк, літературний критик, публіцист доби розстріляного відродження. 

125 років від дня народження  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Поліщук_Валер%27ян_Львович  

 

2 

Ярослав (Павло) Нємец (02.10.1842 – †18.11.1898), вчений, помолог, громадський 

діяч. 

180 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ярослав_(Павло)_Йосипович_Нємец 

 

Леонід Мосендз (Осипа Лясковця) (02.10.1897 – †14.10.1948), український поет, 

прозаїк, есеїст, гуморист. 

125 років від дня народження  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Мосендз_Леонід_Маркович  

 

3 

Киріак Костанді (03.10.1852 – †31.10.1921), художник, педагог, академік. 

170 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Костанді_Киріак_Костянтинович 

 

Кароль Шимановський (03.10.1882 – †29.10.1937), польський композитор, 

піаніст, педагог, музичний діяч і публіцист. Уродженець села Тимошівка 

Кам'янського району Черкаської оласті.  

140 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Кароль_Шимановський  

 

Луї Арагон (03.10.1897 – †24.12.1982), французький поет, засновник сюрреалізму, 

учасник Опору («Страсний тиждень», «Реальний світ», «Театр роман»)  

125 років від дня народження https://uk.wikipedia.org/wiki/Луї_Арагон  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/Поліщук_Валер%27ян_Львович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ярослав_(Павло)_Йосипович_Нємец
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D1%97%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мосендз_Леонід_Маркович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Костанді_Киріак_Костянтинович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кароль_Шимановський
https://uk.wikipedia.org/wiki/Луї_Арагон
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4 

Луї Генрі Буссенар (04.10.1847 – †11.10.1910), французький письменник, автор 

пригодницьких романів пройнятих духом гуманізму, мандрівник. 

175 років від дня народження https://uk.wikipedia.org/wiki/Луї_Буссенар  

 

Oлeкcaндр Бельгард (04.10.1902 – †1992), вчeний, eкoлог, гeoбoтaнiк, фахівець зі 

степового лісорозведення. 

120 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Бельгард_Олександр_Люціанович  

 

Дмитро Куровський (04.10.1922 – †16.08.1988), український прозаїк, поет. Писав 

також для дітей: поет. зб. «Андрійко і чечітка» (1962), «Польова сторожка» 

(1966), «Музичний зоопарк» (1969), «Срібний дощ» (1977), «Гриць та деркачик» 

(1979), «Ранок сонце покотив» (1986; усі – Київ), які сповнені щирістю й 

лагідним гумором. 

100 років від дня народження. https://esu.com.ua/search_articles.php?id=52015  

 

Олесь Ільченко (04.10.1957), український поет, прозаїк, сценарист. 

65 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ільченко_Олесь_Григорович  

 

6 

Яків Дзябенко (06.10.1892 – †01.03.1959), військовий та громадський діяч. 

130 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Дзябенко_Яків_Мартинович 

 

7 

Микола Галаган (07.10.1882 – †?1955), державний, громадський та політичний 

діяч, дипломат, учасник боротьби за незалежність України у ХХ столітті. 

140 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ґалаґан_Микола_Михайлович  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/Луї_Буссенар
https://uk.wikipedia.org/wiki/Бельгард_Олександр_Люціанович
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=52015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ільченко_Олесь_Григорович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Дзябенко_Яків_Мартинович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ґалаґан_Микола_Михайлович


9 

Маргарита Криницина (07.10.1932 – †10.10.2005), кіноактриса. 

90 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Криницина_Маргарита_Василівна 

 

8 

Іван Нечипоренко (08.10.1842 – †25.01.1910), педагог, освітний діяч. 

180 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ничипоренко_Іван_Іванович  

 

9 

Гнат Михайличенко (Ігнатія Михайловича Гнатка) (09.10.1892 – †21.11.1919), 

український прозаїк. 

135 років від дня народження. https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=6439  

 

10 

Микола Грунський (10.10.1872 – †13.08.01951), вчений, мовознавець, 

літературознавець. 

150 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Грунський_Микола_Кузьмович 

 

Михайло Кравчук (10.10.1892 – †9.03.1942), український математик, академік АН 

УРСР, репресований.  

130 років від дня народження. 

 https://uk.wikipedia.org/wiki/Кравчук_Михайло_Пилипович 

 

Ніна Матвієнко (10.10.1947), українська співачка, народна артистка України 

(1985), Лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1988), Герой 

України (2006).  

75 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Матвієнко_Ніна_Митрофанівна 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Криницина_Маргарита_Василівна
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ничипоренко_Іван_Іванович
https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=6439
https://uk.wikipedia.org/wiki/Грунський_Микола_Кузьмович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1892
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=09&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1942
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2022%20дос/130%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кравчук_Михайло_Пилипович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1947
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2022%20дос/75%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Матвієнко_Ніна_Митрофанівна


10 

Олександр Ратнер (10.10.1947), український поет, перекладач. 

75 років від дня народження.  

https://sites.google.com/site/litpridniprovj/poezia/katalog/ratner  

 

11 

(11.10.1942 – †16.04.2021) Володимир Олександрович Яворівський, борець за 

незалежність України у XX сторіччі, український письменник, громадсько-

політичний діяч. 

80 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Яворівський_Володимир_Олександрович  

 

12 

Юрій Северин (12.10.1927 – †2002), український художник-ілюстратор. 

95 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Северин_Юрій_Володимирович  

 

13 

Григорій Кулеба (13.10.1932 – †14.04.1990), українськй прозаїк, поет, перекладач. 

90 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кулеба_Григорій_Іванович  

 

15 

Андрій Вовк (15.10.1882 – †11.02.1969), військовий діяч, генерал-полковник Армії 

УНР, учасник боротьби за незалежність України у ХХ столітті. 

140 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вовк_Андрій_Миколайович 

 

Павло Крат (15.10.1882 – †25.12.1952), політичний, релігійний та громадський 

діяч, поет, прозаїк, перекладач, журналіст. 

140 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Крат_Павло_Георгійович 

 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1947
https://sites.google.com/site/litpridniprovj/poezia/katalog/ratner
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/Яворівський_Володимир_Олександрович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Северин_Юрій_Володимирович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кулеба_Григорій_Іванович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вовк_Андрій_Миколайович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Крат_Павло_Георгійович


11 

Андрій Штогаренко (15.10.1902 – †15.11.1992), композитор, педагог, громадський 

діяч. 

120 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Штогаренко_Андрій_Якович  

 

Анатолій Гай (15.10.1952 – †16.04.2021), український прозаїк. 

70 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Гай_Анатолій_Іванович  

 

16 

Гюнтер Грасс (16.10.1927 – †13.04.2015), німецький письменник (Коти-мишки, 

Собачі роки, Жерстяний барабан), лауреат Нобелівської премії (1999).  

95 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Гюнтер_Грасс 

 

17 

Йосип Борисович Курлат (17.10.1927 – †17.07.2000), дитячий поет, перекладач, 

засновник Всеукраїнського фестивалю дитячої поезії. 

95 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Курлат_Йосип_Борисович  

 

18 

Генріх фон Клейст (18.10.1777 – †21.07.1811), німецький драматург, поет прозаїк. 

Один із зачинателів жанру оповідання. 

245 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Генріх_фон_Кляйст  

 

20 

Борис Арешніков (20.10.1922 – †23.11.1998), вчений, ентомолог. 

100 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Арешников_Борис_Андрійович  

 

21 

Пилип Орлик (21.10.1672 – †26.05.1742), український військовий, політичний і 

державний діяч, Гетьман Війська Запорозького у вигнанні (1710-1742 рр.). 

упорядника "Конституції Пилипа Орлика". 

350 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Пилип_Орлик 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Штогаренко_Андрій_Якович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Гай_Анатолій_Іванович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1927
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=04&Day=13&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=2015
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/95%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Гюнтер_Грасс
https://uk.wikipedia.org/wiki/Курлат_Йосип_Борисович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Генріх_фон_Кляйст
https://uk.wikipedia.org/wiki/Арешников_Борис_Андрійович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1672
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=05&Day=26&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1742
https://www.jnsm.com.ua/h/0416M/
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Пилип_Орлик


12 

Семюел Тейлор Кольрідж (21.10.1772 – †25.07.1834), англійський поет-

реформатор, філософ, літературний критик, один із засновників літературного 

напряму - романтизму. 

250 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Семюел_Тейлор_Колрідж  

 

Густав Лангеншейдт (21.10.1832 – †11.11.1895), німецький видавець. У 1856 році 

заснував фірму, яка до цього дня випускає словники, посібники для навчання 

мовам. 

190 років від дня народження. 

 

Хосе Торібіо Медіна (21.10.1852 – †11.12.1930), чилійський учений, книгознавець, 

бібліограф. Зібрав бібліотеку рідкісних книг в 40 тис. томів, які подарував 

Національній бібліотеці Чилі. 

170 років від дня народження. https://uk.upwiki.one/wiki/José_Toribio_Medina  

 

22 

Ярославна Шевченко (22.10.1932 – †21.07.2017), вчена, правознавиця, академік 

Національної академії правових наук України. 

90 років від дня народження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Шевченко_Ярославна_Миколаївна  

 

24 

Микола Федотович Біляшівськй (24.10.1867 – †21.05.1926), український 

археолог, етнограф, музеєзнавець, член Центральної Ради, уродженець Умані.  

155 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Біляшівський_Микола_Федотович  

 

Георгій Пфейффер (24.10.1872 – †10.09.1946), вчений, математик, академік. 

150 років від дня народження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Пфейффер_Георгій_Васильович  

 

../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Семюел_Тейлор_Колрідж
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/років
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/років
https://uk.upwiki.one/wiki/José_Toribio_Medina
https://uk.wikipedia.org/wiki/Шевченко_Ярославна_Миколаївна
https://uk.wikipedia.org/wiki/Біляшівський_Микола_Федотович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Пфейффер_Георгій_Васильович


13 

Імре Кальман (24.10.1882 – †30.10.1953), угорський композитор, автор оперет 

(Сільва, Принцеса цирку, Фіалка Монмартру).  

140 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Імре_Кальман 

 

25 

Григорій Костюк (25.10.1902 – †03.10.2002), науковець, письменник, 

літературознавець, критик. 

120 років від дня народження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Костюк_Григорій_Олександрович  

 

Галина В’юн (25.10.1912 – †20.121972), громадська діячка, письменниця. 

110 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/В%27юн_Галина_Іванівна  

 

Неля Шейко-Медведєва (25.10.1947 – †16.11.2021), українська драматургиня, 

поетеса, прозаїк, театральна критикиня. Кандидат філологічних наук, член 

Національної спілки письменників України 

75 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Шейко-Медведєва_Неля_Семенівна  

 

Наталія Омелянівна Кащук (25.10.1937 – †02.07.1991), українська письменниця 

(поетеса, прозаїк, нарисовець, перекладач), журналістка.  

85 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кащук_Наталя_Омелянівна  

 

Володимир Яремович Савадов (25.10.1932), український художник-ілюстратор, 

заслужений художник УРСР з 1985 року  

90 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Савадов_Володимир_Єремович  

 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1882
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=10&Day=30&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1953
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2022%20дос/140%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Імре_Кальман
https://uk.wikipedia.org/wiki/Костюк_Григорій_Олександрович
https://uk.wikipedia.org/wiki/В%27юн_Галина_Іванівна
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/Шейко-Медведєва_Неля_Семенівна
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кащук_Наталя_Омелянівна
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1985
https://uk.wikipedia.org/wiki/Савадов_Володимир_Єремович
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26 

Андрій Заливчий (26.10.1892 – †13.12.1918), політичний діяч, письменник, 

публіцист. 

130 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Заливчий_Андрій_Іванович  

 

Ольга Матешко (26.10.1947), українська актриса (Пропала експедиція, 

Звинувачується весілля, Якщо можеш — пробач, Вавілон XX, В бій ідуть одні 

«старики») 

75 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Матешко_Ольга_Миколаївна  

 

Муні Вітчер (Роберти Ріццо) (26.10.1957), італійська прозаїк. Відома як авторка 

книжкової серії «Дівчинка планети Шостого Місяця». 

65 років від дня народження https://uk.wikipedia.org/wiki/Муні_Вітчер  

 

Андрій Саєнко (26.10.1962 – †20.02.2014), учасник Революції Гідності, Героя 

Небесної Сотні, Героя України. 

60 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Саєнко_Андрій_Степанович  

 

27 

Нікколо Паганіні (27.10.1782 – †27.05.1840), італійський скрипаль-віртуоз, 

композитор та гітарист. Одна з найяскравіших особистостей музичної історії 

XVIII-XIX століть. 

240 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Нікколо_Паганіні  

 

28 

Терентій Пархоменко (28.10.1872 – †23.05.1910), кобзар. 

150 років від дня народження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Пархоменко_Терентій_Макарович 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Заливчий_Андрій_Іванович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Матешко_Ольга_Миколаївна
https://uk.wikipedia.org/wiki/Муні_Вітчер
https://uk.wikipedia.org/wiki/Саєнко_Андрій_Степанович
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/Нікколо_Паганіні
https://uk.wikipedia.org/wiki/Пархоменко_Терентій_Макарович
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29 

Луїза Мей Олкотт (29.10.1832 – †06.03.1888), американська письменниця. Відома 

завдяки тетралогії романів «Маленькі жінки» (1868), «Хороші дружини» (1869), 

«Маленькі чоловіки» (1871), «Хлопчики Джо» (1886) 

190 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Луїза_Мей_Олкотт  

 

30 

Михайло Львович Бойчук (30.10.1882 – †13.07.1937), художник-монументаліст, 

графік. 

140 років від дня народження. 

 https://uk.wikipedia.org/wiki/Бойчук_Михайло_Львович  

 

31 

Кетрін Патерсон (31.10.1932), американська письменниця, авторка дитячих та 

фентезійних творів, лауреатка цілого ряду премій, зокрема, меморіальної премії 

Астрід Ліндгрен (2006) та премії Г. К. Андерсена (1998). 

90 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Кетрін_Патерсон  

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/Луїза_Мей_Олкотт
https://uk.wikipedia.org/wiki/Бойчук_Михайло_Львович
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93._%D0%9A._%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кетрін_Патерсон


16 

ЛИСТОПАД 2022 

ЮВІЛЯРИ 

2 

Андрій Розумовський (02.11.1752 – †23.09.1836), граф, пізніше князь, дипломат, 

син останнього гетьмана України Кирила Розумовського. 

270 років від дня народження. 

 

Стефан Стубелевич (02.11.1762 – †17.04.1814), винахідник, фізик, автор першого 

підручника з фізики. 

260 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Стефан_Стубелевич  

 

Сергій Лебедєв (02.11.1902 – †03.07.1974), український математик, вчений, 

електротехнік, розробник перших у континентальній Європі електронних 

обчислювальних машин (МЕСМ, БЕСМ-6), академік. 

120 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Лебедєв_Сергій_Олексійович  

 

3 

Олексій Столбін (03.11.1922 – †17.11.2020), український письменник, прозаїк, 

член Національної спілки письменників України.  

100 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Столбін_Олексій_Петрович  

 

Лесь (Олександр Сергійович) Подерв’янський (03.11.952), український 

художник, представник Нової хвилі, автор сатиричних п'єс. Член Спілки 

художників України з 1980 року. (Блеск i нiщета пiдарасiв, Король Літр, Епічна 

трагедія, Утопія).  

70 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Лесь_Подерв%27янський 

 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=07&Day=03&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Стефан_Стубелевич
https://uk.wikipedia.org/wiki/Лебедєв_Сергій_Олексійович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1902
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/Столбін_Олексій_Петрович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1952
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1980
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/70%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Лесь_Подерв%27янський
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Ірен Роздобудько (03.11.1962), українська журналістка, письменниця («Мерці», 

«Дванадцять», «Все, що я хотіла сьогодні...», «Я знаю, що ти знаєш, що я 

знаю»).  

60 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Роздобудько_Ірен_Віталіївна 

 

4  

Богдан Лепкий (04.11.1872 – †21.07.1941), письменника, перекладача, 

літературознавця, художника, педагога, громадського діяча; 

150 років від дня народження  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Лепкий_Богдан_Сильвестрович  

 

Михайло Білинський (04.11.1882 – †17.11.1921), український військовий діяч, 

контр-адмірал УНР. Уродженець села Драбове-Барятинське, нині Драбівського 

району Черкаської області.  

140 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Білинський_Михайло_Іванович  

 

Олександр Неприцький-Грановський (04.11.1887 – †04.11.1976), український 

американський науковець, зоолог-ентомолог (США), публіцист і поет. Дійсний 

член НТШ та УВАН, голова Організації державного відродження України. 

135 років від дня народження  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Грановський_Олександр_Анастасійович  

 

Віктор Івченк (04.11.1912 – †06.11.1972), кінорежисер, педагог; 

110 років від дня народження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Івченко_Віктор_Іларіонович  

 

6 

Семен Михайлович Журахович (06.11.1907– †25.03.1997), український 

письменник, сценарист. 

110 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Журахович_Семен_Михайлович  

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1962
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/60%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Роздобудько_Ірен_Віталіївна
https://uk.wikipedia.org/wiki/Лепкий_Богдан_Сильвестрович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1882
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=11&Day=17&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1921
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Білинський_Михайло_Іванович
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A2%D0%A8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/Грановський_Олександр_Анастасійович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Івченко_Віктор_Іларіонович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Журахович_Семен_Михайлович
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Мішель Джейн Магоріан (06.11.1947), англійська дитяча письменниця. 

70 років від дня народження. https://ru.wikipedia.org/wiki/Магориан,_Мишель  

7 

Марія Склодовська-Кюрі (07.11.1867 – †04.07.1934), французький фізик і хімік 

польського походження, перша жінка-лауреат Нобелівської премії (з фізики, 

1903), перша людина, що двічі стала лауреатом Нобелівської премії (з хімії, 

1911); дружина П'єра Кюрі.  

155 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Марія_Склодовська-Кюрі 

 

8 

Брем Стокер (Абрахам Стокер) (08.11.1847 – †20.04. 1912), ірландський 

письменник («Дракула»).  

175 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Брем_Стокер 

 

Григорій Левицький (08.11.1852 – †26.10.1917), астроном, засновник і перший 

директор Харківської обсерваторії. 

170 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Левицький_Григорій_Васильович#:~:text=Григо́рій%20

Васи́льович%20Леви́цький%20(*%2027,і%20перший%20директор%20Харківськ

ої%20обсерваторії.  

 

Дмитро Байда-Суховій (08.11.1882 – †?1974), режисер, актор. 

140 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Байда-Суховій_Дмитро_Михайлович 

 

Платон Білецький (08.11.1922 – †06.05.1998), мистецтвознавець, педагог, 

художник. 

100 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Білецький_Платон_Олександрович  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Магориан,_Мишель
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1867
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=07&Day=04&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1934
https://www.jnsm.com.ua/h/0420M/
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2022%20дос/155%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Марія_Склодовська-Кюрі
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1847
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=04&Day=20&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1912
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/175%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Брем_Стокер
https://uk.wikipedia.org/wiki/Левицький_Григорій_Васильович#:~:text=Григо́рій%20Васи́льович%20Леви́цький%20(*%2027,і%20перший%20директор%20Харківської%20обсерваторії
https://uk.wikipedia.org/wiki/Левицький_Григорій_Васильович#:~:text=Григо́рій%20Васи́льович%20Леви́цький%20(*%2027,і%20перший%20директор%20Харківської%20обсерваторії
https://uk.wikipedia.org/wiki/Левицький_Григорій_Васильович#:~:text=Григо́рій%20Васи́льович%20Леви́цький%20(*%2027,і%20перший%20директор%20Харківської%20обсерваторії
https://uk.wikipedia.org/wiki/Байда-Суховій_Дмитро_Михайлович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Білецький_Платон_Олександрович


19 

Анджели Нанетті (08.11.1942), італійська письменниця, автор книжок для дітей та 

підлітків, перекладених більше ніж на 20 мов. (Мій дідусь був черешнею, 

Чоловік, який вирощував комети, Містраль).  

80 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Анджела_Нанетті  

 

9 

Богдан Лепкий (09.11.1872 – †21.07.1941), український педагог, прозаїк, поет, 

мистецтвознавець, літературознавець, критик, педагог, перекладач, історик 

літератури, видавець, публіцист, громадсько-культурний діяч, художник.  

150 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Лепкий_Богдан_Сильвестрович  

 

11 

Федор Швець (11.11.1882 – †20.06.1940), український геолог, громадський і 

політичний діяч. Професор Київського університету. Член ЦК Селянської спілки 

та УПСР. У 1918–1919 роках – член Директорії УНР. Від 1920 року – в еміграції 

в Празі: професор УВУ та Українського педагогічного інституту імені Михайла 

Драгоманова. Уродженець села Жаботин Кам'янського району.  

140 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Швець_Федір_Петрович  

 

Анатолій Дублянський (11.11.912 – †28.10.1997), історик, журналіст, митрополит 

УАПЦ. 

110 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Анатолій_(Дублянський)  

 

Кузьма Журба (11.11.1922 – †19.11.1982), поет, журналіст. 

100 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Журба_Кузьма_Тимофійович 

 

Курт Воннегут (11.11.1922 – †11.04.2007), американський письменник (Механічне 

піаніно, Бійня номер п'ять, Колискова для кішки, Тюремна пташка, Балаган).  

100 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Курт_Воннеґут  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Анджела_Нанетті
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/Лепкий_Богдан_Сильвестрович
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1920
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/Швець_Федір_Петрович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Анатолій_(Дублянський)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Журба_Кузьма_Тимофійович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1922
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=04&Day=11&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=2007
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/100%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Курт_Воннеґут
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13 

Дмитро Міллер (13.11.1862 – †14.06.1913), історик, краєзнавець. 

160 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Міллер_Дмитро_Петрович 

 

14 

Астрід (Анна Емілія) Ліндгрен (14.11.1907 – †14.11.2002), всесвітньо відома 

дитячя шведська письменниця (Пеппі – довга пачноха, Малюк і Карлсон).  

115 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Астрід_Ліндґрен  

 

Андрій Малишко (14.11.1912 – †17.02.1970), український поет (Полудень віку, 

прозорість), громадський діяч.  

110 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Малишко_Андрій_Самійлович  

 

15 

Спір Африкан Олександрович (15.11.1837 – †13(26).03.1890), філософ-

неокантианец 19 століття з України, відомий своїм великим впливом на Фрідріха 

Ніцше та Теодора Лесінга, який присвятив логіці Шпіра тему своєї докторської 

дисертації. 

110 років від дня народження. 

 https://uk.wikipedia.org/wiki/Спір_Африкан_Олександрович  

 

Іван Драченко (15.11.1922 – †16.11.1994), військовий діяч, військовий льотчик, 

учасник вигнання нацистів із території України;. 

100 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Драченко_Іван_Григорович 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Міллер_Дмитро_Петрович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1907
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=11&Day=14&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=2002
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Астрід_Ліндґрен
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1912
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=02&Day=17&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1970
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Малишко_Андрій_Самійлович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=02&Day=17&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1970
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Спір_Африкан_Олександрович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Драченко_Іван_Григорович
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16 

Жан Лерон Д'Аламбер (16.11.1717 – †29.10.1783), французький філософ-

енциклопедист, фізик, математик і механік. Двоюрідний брат абата і філософа 

Кондильяка і філософа, історика і дипломата Маблі. 

305 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Жан_Лерон_д%27Аламбер  

 

17 

Йост ван ден Вондел (17.11.1587 – †05.02.1679), нідерландський поет і драматург; 

один з найяскравіших представників «Золотого століття» нідерландської 

літератури, засновник нідерландської національної драми. 

435 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Йост_ван_ден_Вондел 

 

Софія Юріївна Андрухович (17.11.1982), українська письменниця («Сьомга», 

«Фелікс Австрія», «Амадока»), перекладачка.  

40 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Андрухович_Софія_Юріївна  

 

18 

Луї Дагер (18.11.1787 – †10.07.1851), французький художник і винахідник, першим 

розробив практично придатний спосіб виготовлення фотознімків - дагеротипії. 

235 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Луї_Дагер 

 

Блекетт Патрік (18.11.1897 – †13.07.1974), англійський фізик, лауреат 

Нобелівської премії 1947. 

125 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Патрік_Блекетт  

 

Олександр Юрійович Есаулов (18.11.1952), український прозаїк. 

70 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Есаулов_Олександр_Юрійович  

 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=02&Day=17&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1970
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Жан_Лерон_д%27Аламбер
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=02&Day=17&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1970
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Йост_ван_ден_Вондел
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1982
https://uk.wikipedia.org/wiki/Андрухович_Софія_Юріївна
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=02&Day=17&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1970
https://uk.wikipedia.org/wiki/Луї_Дагер
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=02&Day=17&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1970
https://uk.wikipedia.org/wiki/Патрік_Блекетт
https://uk.wikipedia.org/wiki/Есаулов_Олександр_Юрійович
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19 

Юрій Кнорозов (19.11.1922 – †31.03.1999), український історик та етнограф, 

спеціаліст з епіграфіки та етнографії; відомий своєю дешифровкою писемності 

майя.  

100 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кнорозов_Юрій_Валентинович 

 

20 

Петро Сиченко (20.11.1922 – †20.03.2004), український прозаїк, поет. 

100 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Сиченко_Петро_Панасович  

 

Георгій (в миру Григорій Осипович Кониський) (20.11.1717 – †13(2). 02.1795), 

український філософ, письменник, проповідник, церковний і культурний діяч. 

305 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Георгій_(Кониський) 

 

21 

Василь Івчук (21.11.1902 – †02.10.1938), педагог, рятівник людей від Голодомору 

1932–1933 років в Україні, Герой України, репресований.  

120 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Івчук_Василь_Якович 

 

Олена Казимирчак-Полонська (21.11.1902 – †30.08.1992), вчена, астроном.  

120 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Казимирчак-Полонська_Олена_Іванівна  

 

Сергій Якутович (21.11.1952 – †27.06.2017), український художник, графік, 

книжковий ілюстратор. 

70 років від дня народження. 

 https://uk.wikipedia.org/wiki/Якутович_Сергій_Георгійович  

 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1922
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=31&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1999
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/100%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кнорозов_Юрій_Валентинович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сиченко_Петро_Панасович
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/Георгій_(Кониський)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Івчук_Василь_Якович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Казимирчак-Полонська_Олена_Іванівна
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Якутович_Сергій_Георгійович
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22 

Михайло Кучер (22.11.1922 – †04.06.1999), історик, археолог. 

100 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кучера_Михайло_Петрович 

 

Савік Шустер (22.11.1952), канадський, німецький, італійський та український 

журналіст і телеведучий. 

70 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Шустер_Савік_Михайлович  

 

23 

Олексій Мурженко (23.11.1942 – †31.12.1999), дисидент, правозахисник, 

політв’язень радянського режиму 

80 років від дня народження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Мурженко_Олексій_Григорович 

 

Генрі Ґвін Джефріс Мозлі (23.11.1887 – †10.08.1915), англійський фізик, один з 

засновників рентгенівської спектроскопії і затвердження концепції атомного 

номера у фізиці і хімії. 

135 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Генрі_Мозлі  

 

24 

Бенедикт Спіноза (24.11.1632 – †21.02.1677), нідерландський філософ єврейського 

походження, науковець, політичний та релігійний мислитель, біблійний екзегет 

та критик. 

390 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Бенедикт_Спіноза  

 

25 

Петро Стебницький (25.11.1862 – †04.03.1923), державний, громадський та 

політичний діяч, вчений, письменник, публіцист; 

160 років від дня народження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Стебницький_Петро_Януарійович  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кучера_Михайло_Петрович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Шустер_Савік_Михайлович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мурженко_Олексій_Григорович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Генрі_Мозлі
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Бенедикт_Спіноза
https://uk.wikipedia.org/wiki/Стебницький_Петро_Януарійович


24 

Михайло Григорович Івасюк (25.11.1917 – †05.02.1995), український 

письменник, літературознавець.  

105 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Івасюк_Михайло_Григорович 

 

26 

Джон Гарвард (26.11.1607 – †14.09.1638), англійська місіонер, на честь якого 

названо Гарвардський університет та Гарвардський міст. 

415 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Джон_Гарвард  

 

Йосип Тимченко (26.11.1852 – †20.05.1924), український механік-винахідник; 

винахідник кінопроектора.  

170 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Тимченко_Йосип_Андрійович 

Пилип Капельгородський (26.11.1882 – †16.05.1938), письменник, репресований. 

140 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Капельгородський_Пилип_Йос  

 

Ежен Іонеско (26.11.1912 – †28.03.1994), французький драматург румунського 

походження; один з основоположників драми абсурду (Урок, Лиса співачка, 

Повітряний пішоход).  

110 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Ежен_Йонеско  
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Олександр Берендей (27.11.1912 – †?1988), вчений, садівник, селекціонер. 

110 років від дня народження. 

http://sad-institut.com.ua/files/berendey-oleksandr-yaremovich-.pdf  

 

Джеймс Маршалл «Джиммі» Хендрікс (27.11.1942 – †18.09.1970), американський 

гітарист, співак і композитор. 

80 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Джимі_Гендрікс  

 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1917
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Івасюк_Михайло_Григорович
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/Джон_Гарвард
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1852
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=05&Day=20&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Тимченко_Йосип_Андрійович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Капельгородський_Пилип_Йос
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1912
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1994
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/110%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ежен_Йонеско
http://sad-institut.com.ua/files/berendey-oleksandr-yaremovich-.pdf
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1912
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1994
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/80%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Джимі_Гендрікс
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Євген Васильович Білоусов (27.11.1952), українськоий прозаїк, дитячий 

письменник. 

70 років від дня народження. https://esu.com.ua/search_articles.php?id=40901  

 

28 

Андрій Яковлів (28.11.1872 – †14.05.1955), український історик, правник, 

громадський і політичний діяч; дійсний член УНТК, НТШ, керівник Правничої 

Секції УВАН в Нью-Йорку. Один із засновників Музею визвольної боротьби 

України у Празі. Уродженець Чигирина. 

150 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Драченко_Іван_Григорович  

29 

Вільгельм Гауф (29.11.1802 – †18.11.1827), німецький казкар (Маленький Мук, 

Карлик ніс).  

220 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Вільгельм_Гауфф  

 

Жак Ширак (Jacques Chirac) (29.11.1932 – †26.09.2019), французький політик - 

мер Парижа (1977-1986), прем'єр-міністр Франції (1974-1976, 1986-1988), 22-й 

президент Франції (з 17.051995 по 16.05.2007).  

90 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Жак_Ширак  

 

Мірза Хазар (29.11.1947 – †31.01.2020), єврейський, азербайджанський, згодом 

ізраїльський радіожурналіст, публіцист, перекладач Біблії на азербайджанську 

мову. 

75 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Мірза_Хазар  

 

Вільгельм Гауф (29.11.1802 – †18.11.1827), німецький прозаїк, казкар. 

220 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Вільгельм_Гауфф  

 

https://esu.com.ua/search_articles.php?id=40901
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%9D%D0%A2%D0%9A&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A2%D0%A8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Драченко_Іван_Григорович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1802
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=11&Day=18&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1827
../Календар%202022_2023/на%20САЙТ/220%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вільгельм_Гауфф
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/90%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Жак_Ширак
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/75%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мірза_Хазар
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вільгельм_Гауфф
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30 

Джонатан Свіфт (30.11.1667 – †19.10.1745), церковний діяч, публіцист, сатирик, 

англомовний ірландський письменник, відомий як автор «Мандрів Гулівера», 

(«Казка про бочку»). 

355 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Джонатан_Свіфт  

 

Рідлі Скотт (30.11.1937), відомий англійський кінорежисер («Червоний дракон», 

«Ганнібал», «Гладіатор», «Тельма і Луїза», «Чорний дощ», «Чужий», 

«Завоювання раю»). 

85 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Рідлі_Скотт  

 

Катерина Вакулівна Мотрич (30.11.1947), українська прозаїк, поетеса. 

Уродженка села Васильків, тепер Шполянського району Черкаської області. 

75 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Мотрич_Катерина_Вакулівна  

https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=1642  

http://labs.journ.univ.kiev.ua/spring2017/3843-2/  

 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1667
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=10&Day=19&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1745
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8_%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Джонатан_Свіфт
https://uk.wikipedia.org/wiki/Рідлі_Скотт
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2_(%D0%A8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мотрич_Катерина_Вакулівна
https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=1642
http://labs.journ.univ.kiev.ua/spring2017/3843-2/
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ГРУДЕНЬ 2022 

ЮВІЛЯРИ 

1 

Андрій Содомор (01.12.1937), український поет, перекладач 

75 років від дня народження  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Содомора_Андрій_Олександрович  

 

2 

Катерина Перелісна (Глянько-Попової) (02.12.1902 – †1995), прозаїк, поетеса 

українського зарубіжжя. Автор книжок «Одарка» (1927), «Євшан-зілля» (1946), 

«Для малят про звірят» (1952), «Ой, хто там?» (1954), «Три правди» (1967), 

«Моїй матусі» (1967), «Котикова пригода» (1973), «Віршів для дітей» (1992). 

120 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Перелісна_Катерина_Федорівна  

 

Петро Осадчук (02.12.1937 – †08.10.2014), український поет, перекладач. 

85 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Осадчук_Петро_Ількович  

 

3 

Григорій Сковорода (03.12.1722 – †09.11.1794), український просвітитель, 

філософ (Діалог, Дві бесіди, Розмова п'яти подорожніх про істинне щастя в 

житті, Алфавіт світу), поет (Сад божественних пісень, Байки харківські), 

педагог.  

300 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Сковорода_Григорій_Савич 

 

Андрій Васильович Головко (03.12.1897 – †05.12.1972), український прозаїк. 

125 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Головко_Андрій_Васильович  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Содомора_Андрій_Олександрович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Перелісна_Катерина_Федорівна
https://uk.wikipedia.org/wiki/Осадчук_Петро_Ількович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1722
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=11&Day=09&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1794
../Календар%202022_2023/2023%202022/300%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сковорода_Григорій_Савич
https://uk.wikipedia.org/wiki/Головко_Андрій_Васильович


28 

Джозеф Конрад (Юзеф Теодор Конрад Коженьовський) (03.12.1857 – †03.08.1924), 

англійський письменник польського походження, родом з України (Серце 

пітьми, Примха Олмеєра, Очами Заходу).  

165 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Джозеф_Конрад  

 

Степан Львович Рудницький (03.12.1877 – †03.11.1937), український географ і 

картограф, академік НАНУ; основоположник української політичної та 

військової географії. Розстріляний більшовиками 3 листопада 1937 року. 

Реабілітований 9 листопада 1965 року  

145 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Рудницький_Степан_Львович 

 

4 

Жерар Філіп (04.12.1922 – †25.11.1959), французький актор театру і кіно (знявся у 

фільмах «Фанфан Тюльпан», «Червоне і чорне», «Пармська монастир» та ін.). 

100 років від дня народження. 

 

Нік (олас Джеймс) Вуйчич (04.12.1982), австралійський християнський 

проповідник, євангеліст і мотиваційний тренер.  

40 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Нік_Вуйчич 

 

5 

Володимир Вайсблат (05.12.1882 – †08.01.1945), видавець, шевченкознавець, 

мистецтвознавець, перекладач 

140 років від дня народження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вайсблат_Володимир_Наумович 

 

6 

Нікола Леблан (06.12.1742 – †16.09.1806), французький хімік-технолог, який 

розробив перший промисловий спосіб отримання соди з кухонної солі. 

280 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Ніколя_Леблан  

 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1857
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=08&Day=03&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1924
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/165%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Джозеф_Конрад
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1877
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=11&Day=03&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1937
https://www.jnsm.com.ua/h/1115Q/
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/145%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Рудницький_Степан_Львович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1982
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Нік_Вуйчич
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вайсблат_Володимир_Наумович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ніколя_Леблан
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Роман Дашкевич (06.12.1892 – †12.01.1975), військовий діяч, генерал-хорунжий 

Армії УНР, учасник боротьби за незалежність України у ХХ столітті. 

130 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Дашкевич_Роман_Іванович 

 

7 

Олена Степанів (07.12.1892 – †11.07.1963), український історик, географ, 

громадський діяч, перша в світі жінка, офіційно зарахована на військову службу 

офіцером, хорунжий УСС, чотар УГА, репресованої, учасниці боротьби за 

незалежність України у ХХ столітті. Мати історика Ярослава Дашкевича. 

130 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Степанів_Олена_Іванівна  

 

Всеволод Ганцов (07.12.1892 – †05.10.1979), мовознавець, репресований 

120 років від дня народження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ганцов_Всеволод_Михайлович 

 

Енн Файн (07.12.1947), британська письменниця, авторка книжок для дітей та 

юнацтва, перекладених 45-ма мовами. 

75 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Енн_Файн  

 

8 

Григорій Шерстюк (08.12.1882 – †19.11.1911), мовознавець, педагог, журналіст, 

видавець та громадський діяч; 

140 років від дня народження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Шерстюк_Григорій_Пилипович 

 

Олександр Осмьоркін (08.12.1892 – †25.06.1953), художник, педагог. 

130 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Осмьоркін_Олександр_Олександрович  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Дашкевич_Роман_Іванович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Степанів_Олена_Іванівна
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ганцов_Всеволод_Михайлович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Енн_Файн
https://uk.wikipedia.org/wiki/Шерстюк_Григорій_Пилипович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Осмьоркін_Олександр_Олександрович


30 

Степан Добош (08.12.1912 – †23.02.1978), вчений, педагог, мовознавець, 

літературознавець, засновник і перший ректор Ужгородського університету. 

110 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Добош_Степан_Васильович  

 

9 

Йоганн Вінкельман (09.12.1717 – †08.06.1768), німецький мистецтвознавець, 

засновник сучасних уявлень про античне мистецтво. 

305 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Йоганн_Вінкельманн  

 

10 

Майкл Кларк Дункан (10.12.1957 – †03.09.2012), американський актор, найбільш 

відомий своєю роллю Джона Коффі у фільмі «Зелена миля». 

65 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Майкл_Кларк_Дункан  

 

11 

Степан Пасюга (11.12.1862 – †?1933), кобзар. 

160 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Пасюга_Степан_Артемович 

 

Андрій Яковлів (11.12.1872 – †14.05.1955), державний, громадськй та політичний 

діяч, історик, правознавець, дипломат. 

150 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Яковлів_Андрій_Іванович 

 

Андрій Бандера (11.12.1882 – †10.07.1941), релігійний і громадський діяч, діяч 

ЗУНР, капелан УГА, батько Степана Бандери. 

140 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Бандера_Андрій_Михайлович  

 

Макс Борн (11.12.1882 – †05.01.1970), німецький фізик, один з засновників 

квантової механіки, нобелівський лауреат (1954). 

140 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Макс_Борн  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Добош_Степан_Васильович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Йоганн_Вінкельманн
https://uk.wikipedia.org/wiki/Майкл_Кларк_Дункан
https://uk.wikipedia.org/wiki/Пасюга_Степан_Артемович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Яковлів_Андрій_Іванович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Бандера_Андрій_Михайлович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Макс_Борн
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12 

Роберт Нойс (12.12.1927 – †03.06.1990), американський винахідник і бізнесмен, 

один з винахідників інтегральної схеми, співзасновник корпорації Intel.  

110 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Роберт_Нойс  

 

Егнер Турбйорн (12.12.1912 – †24.12.1990), норвезький прозаїк, драматург, 

перекладач, художник-ілюстратор.  

110 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Турбйорн_Еґнер  

 

13 

Генріх Гайне (13.12.1797 – †17.02.1856), німецький поет, один з найвидатніших 

німецьких поетів, публіцистів і критиків XIX століття. (Книга пісень, Німеччина. 

Зимова казка). Яскравий представник пізнього романтизму в літературі. 

225 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Генріх_Гейне 

 

Крістіан Біркеланд (13.12.1867 – †15.06.1917), норвезький учений, першим зумів 

пояснити суть полярного сяйва. 

155 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Крістіан_Біркелан  

 

Микола Леонтович (13.12.1877 – †23.01.1921), український композитор 

(«Щедрик», «Дударик», «Козака несуть»), хоровий диригент, громадський діяч, 

педагог.  

145 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Леонтович_Микола_Дмитрович 

 

Микола Шкіл (13.11.1932 – †14.11.2015), вчений, математик. 

90 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Шкіль_Микола_Іванович 

 

Пауль Маар (13.12.1937), німецькй прозаїк, казкар, драматург, перекладач, 

художник-ілюстратор. 

85 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Пауль_Маар    

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Роберт_Нойс
https://uk.wikipedia.org/wiki/Турбйорн_Еґнер
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14 

Андрій Хіміч (14.12.1937), олімпійський чемпіон (1964), чемпіон Європи (1961, 

1965), чемпіон СРСР (1961-1966) з веслування, заслужений майстер спорту 

СРСР, заслужений тренер УРСР. Випускник Черкаського педінституту. У 2020 

році присвоєно звання почесного громадянина Черкаської області.  

85 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Хіміч_Андрій_Іванович 

 

Геннадій Біліченко (14.12.1972 – †13.04.2014), військовий діяч, капітан, перший 

загиблий військовослужбовець в антитерористичній операції 

50 років від дня народження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Біліченко_Геннадій_Васильович  

 

15 

Олександр Густав Ейфель (15.12.1832 – †28.12.1923), французький інженер-

будівельник і архітектор (Ейфелева вежа, Париж, Франція; Міст Марії Пії, 

Порту, Португалія; Статуя Свободи, Нью-Йорк, США і т.д.). 

190 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Гюстав_Ейфель  

 

16 

Едвард Емерсон Барнард (16.12.1857 – †06.02.1923), американський астроном, 

який отримав численні знімки Чумацького Шляху, галактик і зоряних скупчень. 

Відкрив супутник Юпітера Амальтею і кілька комет. Досліджував темні 

туманності. 

185 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Едвард_Емерсон_Барнард  

 

Артур Чарльз Кларк (16.12.1917 – †19.03.2008), англійський письменник-

фантаст, учений-футуролог, винахідник, співавтор (з Стенлі Кубриком) фільму 

«Космічна одіссея 2001», Кінець дитинства).  

105 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Артур_Кларк 
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Квентін Саксбі Блейкан (16.12.1932), англійський карикатурист, ілюстратор та 

дитячий письменник. 

90 років від дня народження. 

 

Пітер Дікінсон (Малкольм де Бріссак) (16.12.1927 – †16.12.2015), англійський 

прозаїк та поет, відомий автор у жанрі дитячої наукової фантастики та 

фантастичного детективу. 

95 років від дня народження. https://hmn.wiki/uk/Peter_Dickinson  

 

17 

Джозеф Генрі (17.12.1797 – †13.05.1878), американський фізик, дослідник 

електромагнетизму, перший директор Смітсонівського інституту.  

225 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Джозеф_Генрі  

 

Йозеф Лади (17.12.1887 – †14.12.1957), чеський художник (сценограф і графік), 

карикатурист, ілюстратор і казкар, відомий передусім як творець ілюстрацій до 

«Пригод бравого вояка Швейка» і автор «Пригод кота Мікеша». 

135 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Йозеф_Лада  

 

18 

Віктор Бернадськй (18.12.1882 – †?1939), винахідник, фізик, репресований. 

140 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Бернацький_Віктор_Костянтинович  

 

Микола Куліш (18.12.1892 – †03.11.1937), український драматург, публіцист (97, 

Патетична соната, Маклена Граса, Мина Мазайло), представник 

"Розстріляного Відродження", репресований.  

130 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Куліш_Микола_Гурович  

 

https://hmn.wiki/uk/Peter_Dickinson
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https://uk.wikipedia.org/wiki/Йозеф_Лада
https://uk.wikipedia.org/wiki/Бернацький_Віктор_Костянтинович
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19 

Альберт Майкельсон (19.12.1852 – †09.05.1931), американський фізик, 

експеримент якого заклав сумніви в існуванні ефіру, відомий винаходом 

названого його ім'ям інтерферометра Майкельсона і прецизійними вимірами 

швидкості світла. 

170 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Альберт_Абрагам_Майкельсон  

 

Микола Дядечко (19.12.1912 – †09.01.2000), вчений, ентомолог, академік. 

110 років від дня народження. https://esu.com.ua/search_articles.php?id=19723  

 

Надія Горлицька (19.12.1922 – †28.08.2006), вишивальниця, берегиня 

Чудотворної ікони Холмської Богородиці, заслужена майстриня народної 

творчості України, щира патріотка рідного краю, відома громадська діячка, член 

ради товариства «Холмщина», активістка Союзу українок. 

100 років від дня народження. https://esu.com.ua/search_articles.php?id=31303    

 

21 

Паїсій (справжнє ім’я – Петро) Величковський (21.12.1722 – †15.11.1794), 

церковний діяч, богослов, філософ. 

300 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Паїсій_Величковський#:~:text=Паї́сій%20Величко́вськи

й%20(справжнє%20ім%27я,%2C%20на%20Афоні%2C%20у%20Молдові 

 

Генріх Белль (21.12.1917 – †16.07.1985), німецький письменник (Де ти був, 

Адаме?, Груповий портрет з дамою), лауреат Нобелівської премії (1972).  

105 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Генріх_Белль 

 

22 

Данило Самойлович (22.12.1742 – †04.03.1804), лікар, епідеміолог. 

280 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Самойлович_Данило_Самійлович  
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Каміль Герен (22.12.1872 – †09.06.1961), французький вчений, бактеріолог і 

імунолог, який разом з Кальмет , розробив БЦЖ (BCG), один з творців 

протитуберкульозної вакцини. 

150 років від дня народження. https://hmn.wiki/uk/Camille_Guérin  

 

Ренате Вельш (22.12.1937), австрійська письменниця і перекладачка. 

85 років від дня народження. 

 

24 

В'ячеслав Максимович Чорновіл (24.12.1937 – †25.03.1999), український 

політик, дисидент, публіцист; Герой України (2000). Уродженець селища Єрки 

Катеринопільсткого району Черкаської оббласті.  

85 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Чорновіл_В%27ячеслав_Максимович  

 

25 

Конрад Хілтон (25.12.1887 – †03.01.1979), американський бізнесмен, засновник 

однієї з найбільших в світі мережі готелів. 

135 років від дня народження. https://calendate.com.ua/person/50  

 

Євген Кравченко (25.12.1907 – †38.06.1975), український прозаїк, драматург. 

115 років від дня народження. 

 

Олесь Бердник (Олександр Павлович Бердник) (25.12.1927 – †18.03.2003), 

український письменник (Поза часом і простором, Покривало Ізіди, Свята 

Україна), громадський діяч.  

95 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Бердник_Олесь_Павлович 

 

26 

Чарльз Беббідж (26.12.1792 – †18.10.1871), англійський математик, винахідник 

першої обчислювальної машини.  

230 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Чарлз_Беббідж  
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Євген Лазаренко (26.12.1912 – †01.01.1979), український геолог-мінералог, 

академік Академії наук УРСР.  

110 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Лазаренко_Євген_Костянтинович  

 

Сергій Григор’єв (26.12.1922 – †19.06.1998), військовий діяч, учасник вигнання 

нацистів із території України. 

100 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Григор%27єв_Сергій_Іванович  

 

27 

Луї Пастер (27.12.1822 – †28.09.1895), французький хімік і бактеріолог, 

основоположник сучасної мікробіології та імунології; розобив метод 

консервування (пастеризація) і заходи профілактичної вакцинації проти холери, 

сибірської виразки, сказу.  

200 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Луї_Пастер  

 

28 

Степан Лазуренко (28.12.1892 – †27.02.1969), військовий діяч, полковник Армії 

УНР, учасник боротьби за незалежність України у ХХ столітті. 

130 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Лазуренко_Степан_Савич  

 

Галина Демченко (28.12.1922 – †10.06.1986), український дитячий письменник, 

поетеса, прозаїк. 

100 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Демченко_Галина_Олексіївна  

 

29 

Веніамін Росін (29.12.1912 – †18.07.2000), український прозаїк. 

110 років від дня народження. 

 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1912
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=01&Day=01&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1979
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Лазаренко_Євген_Костянтинович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Григор%27єв_Сергій_Іванович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Луї_Пастер
https://uk.wikipedia.org/wiki/Лазуренко_Степан_Савич
https://uk.wikipedia.org/wiki/Демченко_Галина_Олексіївна
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Володимир Югай (29.12.1922 – †26.05.1997), український живописець, 

заслужений художникУРСР (1976). 

100 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Югай_Володимир_Миколайович  

 

Тарас Силенко (29.12.1972 – †22.06.2021), кобзар. 

50 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Силенко_Тарас_Вікторович 

 

30 

Данило Лихвар (30.12.1902 – †01.12.1986), вчений, аграрій, селекціонер. 

120 років від дня народження. https://esu.com.ua/search_articles.php?id=55293  

 

Андрій Сова (30.12.1912 – †11.12.1994), актор, гуморист, педагог. 

110 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Сова_Андрій_Корнійович  

 

31 

Володимир Левицький (31.12.1872 – †13.07.1956), вчений, математик, педагог. 

150 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Левицький_Володимир_Йосипович  

 

Гнат Мартинович Хоткевич (31.12.1877 – †08.10.1938), український письменник, 

історик, композитор, мистецтвознавець, етнограф, педагог, театральний і 

громадсько-політичний діяч.  

145 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Хоткевич_Гнат_Мартинович  

 

Михайль Семенко (Михайло Васильович Семенко) (31.12.1892 – †24.10.1937), 

український поет, редактор, основоположник українського футуризму, 

представник "Розстріляного Відродження", репресований.  

130 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Михайль_Семенко  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Югай_Володимир_Миколайович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Силенко_Тарас_Вікторович
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=55293
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сова_Андрій_Корнійович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Левицький_Володимир_Йосипович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1877
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=10&Day=08&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1938
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/145%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Хоткевич_Гнат_Мартинович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1892
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=10&Day=24&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1937
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Михайль_Семенко
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Вадим Васильєв (31.12.1912 – †24.09.2003), вчений, ентомолог, академік.  

110 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Васильєв_Вадим_Петрович  

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Васильєв_Вадим_Петрович
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СІЧЕНЬ 2023 

ЮВІЛЯРИ 

1 

Петефі Шандор (01.01.1823 – †31.07.1849), угорський поет, публіцист, 

революційний діяч словацького походження.  

200 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Шандор_Петефі  

 

П'єр де Кубертен (01.01.1863 – †02.09.1937), французький громадський діяч, 

ініціатор відродження букви і духу давньогрецьких змагань під назвою 

Олімпійські ігри сучасності.  

160 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/П%27єр_де_Кубертен 

 

Остап Стасів (01.01.1903 – †19.02.1985), фізик, засновник і директор Інституту 

кристалофізики у Берліні. 

120 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Стасів_Остап_Олександрович  

 

2 

Всеволод Петрів (02.01.1883 – †10.07.1948), військовий діяч, генерал-хорунжий 

Армії УНР, історик, педагог; 

140 років із дня народження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Петрів_Всеволод_Миколайович  

 

4 

Ісаак Ньютон (04.01.1643 – †31.03.1727), англійський фізик, математик, астроном, 

один з основоположників сучасного природознавства («Математичні начала 

натуральної філософії»). 

380 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Ісаак_Ньютон  

 

Микола Ткаченко (04.01.1893 – †07.11.1965), український історик, ахеограф, 

архівіст, джерелознавець, літературознавець, шевченкознавець. Дослідник 

../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/200%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Шандор_Петефі
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1863
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=09&Day=02&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1937
https://www.jnsm.com.ua/h/0406M/
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/160%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/П%27єр_де_Кубертен
https://uk.wikipedia.org/wiki/Стасів_Остап_Олександрович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Петрів_Всеволод_Миколайович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1643
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=31&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1727
https://www.jnsm.com.ua/h/0706N/
https://www.jnsm.com.ua/h/0706N/
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ісаак_Ньютон
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соціально-економічної історії України XVII—XVIII століть. Уродженец міста 

Тальне.  

130 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ткаченко_Микола_Михайлович  

 

Тілль Ліндеман (04.01.1963), лідер німецької рок-групи «Rammstein». 

60 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Тілль_Ліндеманн  

 

6 

Василь Семенович Стус (06.01.1938 – †04.09.1985), український поет, 

правозахисник ("Зимові дерева", "Свіча в свічаді", "Полімпсести", "Веселий 

цвинтар").  

85 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Стус_Василь_Семенович  

 

Адріано Челентано (06.01.1938), італійський актор, співак. 

85 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Адріано_Челентано  

 

7 

Микола Аркас (07.01.1853 – †13.03.1909), письменник, історик, композитор, діяч 

культури та освіти 

180 років із дня народження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Аркас_Микола_Миколайович_(старший)  

 

9 

Фрідріх Август фон Есмарха (09.01.1823 – †23.02.1908), німецький хірург, один з 

піонерів асептики. Першим застосував еластичний бинт, наркозну маску, 

запропонував кружку Есмарха. 

200 років від дня народження. 

 

Уотсон Джон Бродес (John Broadus Watson) (09.01.1878 – †25.09.1958), 

американський психолог, засновник біхевіоризму). 

145 років івід дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Джон_Бродес_Вотсон  

 

../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/130%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ткаченко_Микола_Михайлович
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/130%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Тілль_Ліндеманн
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1938
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=09&Day=04&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1985
https://www.jnsm.com.ua/h/0904P/
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/85%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Стус_Василь_Семенович
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/85%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Адріано_Челентано
https://uk.wikipedia.org/wiki/Аркас_Микола_Миколайович_(старший)
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/85%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Джон_Бродес_Вотсон
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Ніксон Річард (09.01.1913 – †22.05.1994), тридцять сьомий президент США. 

110 років івід дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Річард_Ніксон  

 

Борис Чичибабін (09.01.1923 – †15.12.1994), український поет, лауреат Державної 

премії СРСР (1990), репресований.  

100 років івід дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Чичибабін_Борис_Олексійович  

 

Микола Тодосійович Негода (09.01.1928 – †11.09.2008), український поет і 

письменник, заслужений діяч мистецтв України, почесний громадянин міста 

Черкаси. Уродженець села Бузуків Черкаського району.  

95 років івід дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Негода_Микола_Феодосійович  

 

10 

Василь Плющ (10.01.1903 – †16.11.1976), історіограф, лікар, фтизіатр. 

120 років із дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Плющ_Василь_Левкович 

 

Юрій Шеляг-Сосонко (10.01.1933 – †13.12.2019), вчений, геоботанік, академік. 

90 років із дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Шеляг-Сосонко_Юрій_Романович  

 

Дональд Кнут (10.01.1938), американський вчений, «батько» сучасного 

програмування. 

85 років івід дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Дональд_Кнут  

11 

Василь Кук (11.01.1913 – †09.09.2007), військовй та політичний діяч, останній 

головнокомандувач УПА, учасник боротьби за незалежність України у ХХ 

столітті. 

110 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Кук_Василь_Степанович  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Річард_Ніксон
https://uk.wikipedia.org/wiki/Чичибабін_Борис_Олексійович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Негода_Микола_Феодосійович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Плющ_Василь_Левкович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Шеляг-Сосонко_Юрій_Романович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Дональд_Кнут
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кук_Василь_Степанович
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Тревор Тейлор (11.01.1958 – †19.01.2008), співак, музикант, музичний продюсер, 

автор пісень, один з лід-вокалістів групи Bad Boys Blue. 

65 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Тревор_Тейлор  

 

12 

Шарль Перро (12.01.1628 – †16.05.1703), французький казкар ("Кіт у чоботях", 

"Попелюшка", "Синя Борода"), поет і критик ("Паралелі між древнім і новим у 

питаннях мистецтва і наук").  

395 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Шарль_Перро 

 

Василь Кричевський (12.01.1873 – †15.11.1952), художник, архітектор, графік. 

150 років із дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кричевський_Василь_Григорович  

 

13 

Василь Горленко (13.01.1853 – †27.04.1907), письменник, літературний критик, 

мистецтвознавець, фольклорист. 

170 років із дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Горленко_Василь_Петрович  

 

Олена Лук’янова (13.01.1923 – †15.08.2014), вчена, лікарка, педіатр 

100 років із дня народження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Лук%27янова_Олена_Михайлівна 

 

14 

Ніна Річчі (Марія Ніеллі) (14.01.1883 – †30.11.1970), відомий французький 

модельєр італійського походження. Відкрила в 1932 році разом з сином Будинок 

моди Річчі, який існує до цього часу і випускає одяг, парфумерію, косметику і 

модні аксесуари «Nina Ricci». 

140 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Ніна_Річчі  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Тревор_Тейлор
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1628
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=05&Day=16&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1703
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Шарль_Перро
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кричевський_Василь_Григорович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Горленко_Василь_Петрович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Лук%27янова_Олена_Михайлівна
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ніна_Річчі
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Наталія Наум (14.01.1933 – †22.03.2004), актриса кіно. 

90 років із дня народження. 

https://uain.press/blogs/nataliya-naum-aktrisa-opovidachka-zhinochoyi-doli-1385070 

 

15 

Едвард Теллер (15.01.1908 – †09.09.2003), американський фізик-ядерник 

угорського походження, один з розробників атомної бомби (1945 рік) і керівник 

проекту зі створення водневої бомби (1952 року). 

115 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Едвард_Теллер  

 

Мемет Севдіяр (15.01.1913-†09.06.1999), кримськотатарський письменник, 

журналіст, громадський діяч. 

110 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Мемет_Севдіяр 

 

Брюс Шнайер (15.01.1963), найвідоміший американський криптограф, 

письменник та спеціаліст з комп'ютерної безпеки. 

60 років від дня народження. 

 

18 

Рей Долбі (18.01.1933 – †12.09.2013), винахідник першого реально працюючого 

відеомагнітофона. 

90 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Рей_Долбі 

 

19 

Дженіс Джоплін (19.01.1943 – †04.10.1970), визнана королева блюзу і рок-н-ролу. 

80 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Дженіс_Джоплін  

 

21 

Август Стріндберг (21.01.1848 – †14.05.1912), шведський письменник-прозаїк, 

драматург і художник, засновник сучасної шведської літератури і сучасного 

театру. 

175 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Август_Стріндберг  

 

https://uain.press/blogs/nataliya-naum-aktrisa-opovidachka-zhinochoyi-doli-1385070
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/115%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Едвард_Теллер
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мемет_Севдіяр
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/115%20років
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/0%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Рей_Долбі
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/115%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Дженіс_Джоплін
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/115%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Август_Стріндберг
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Григорій Нудьга (21.01.1913 – †14.03.1994), письменник, фольклорист, 

літературознавець, історик. 

110 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Нудьга_Григорій_Антонович 

 

22 

Джордж Ноель Гордон Байрон (22.01.1788 – †19.04.1824), англійський поет-

романтик ("Манфред", "Дон Жуан", "Каїн", "Паломництво Чайльд Гарольда").  

235 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Джордж_Гордон_Байрон  

 

Лев Ландау (22.01.1908 – †01.04.1968), радянський фізик-теоретик, лауреат 

Нобелівської премії. 

115 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Ландау_Лев_Давидович  

 

Анатолій Мокренко (22.01.1933 – †24.03.2020), опернй співак, актор, педагог. 

90 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Мокренко_Анатолій_Юрійович 

 

23 

Фредерік Стендаль (Анрі-Марі Бейль) (23.01.1783 – †23.03.1842), французький 

письменник ("Червоне і чорне", "Пармська обитель", "Люсьєн Левен").  

240 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Стендаль  

 

Михайло Донець (23.01.1883 – †10.09.1941), співак, репресований. 

140 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Донець_Михайло_Іванович 

 

Віктор Шестопалов (23.01.1923 – †28.11.1999), вченний, радіофізик. 

100 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Шестопалов_Віктор_Петрович  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Нудьга_Григорій_Антонович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1788
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=04&Day=19&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1824
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/235%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Джордж_Гордон_Байрон
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=04&Day=19&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1824
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/235%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ландау_Лев_Давидович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мокренко_Анатолій_Юрійович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1783
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=23&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1842
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/240%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Стендаль
https://uk.wikipedia.org/wiki/Донець_Михайло_Іванович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Шестопалов_Віктор_Петрович
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24 

Віктор Доманицький (24.01.1893 – †24.03.1962), вчений, аграрій. 

130 років із дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Доманицький_Віктор_Миколайович  

 

25 

Дмитро Павлович Григорович (25.01.1883 – †26.07.1938), український 

радянський авіаконструктор, творець першого гідроплана. 

140 років від дня народження.  

 https://uk.wikipedia.org/wiki/Григорович_Дмитро_Павлович  

 

Едуард Шеварнадзе (25.01.1928 – †07.07.2014), радянський і грузинський політик, 

президент Грузії. 

95 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Шеварднадзе_Едуард_Амвросійович  

 

Володимир Олександрович Зеленський (25.01.1978), Президент України (з 

2019 року), український актор, шоумен, політик.  

45 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Зеленський_Володимир_Олександрович  

 

26 

Андерс Фог Расмуссен (26.01.1953), прем'єр-міністр Данії в 2001-09. Генеральний 

секретар НАТО з 2009. 

70 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Андерс_Фог_Расмуссен  

 

28 

Юлій Мейтус (28.01.1903 – †02.04.1997), композитор. 

120 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Мейтус_Юлій_Сергійович 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Доманицький_Віктор_Миколайович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=23&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1842
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Григорович_Дмитро_Павлович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=23&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1842
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Шеварднадзе_Едуард_Амвросійович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1978
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Зеленський_Володимир_Олександрович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Андерс_Фог_Расмуссен
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мейтус_Юлій_Сергійович
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29 

Карл Фрідріх Християн Моос (29.01.1773 – †29.09.1839), німецький мінералог і 

геолог, який винайшов шкалу твердості мінералів - «шкалу Мооса». 

250 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Карл_Фрідріх_Крістіан_Моос  

 

30 

Фердинанд Манліхер (30.01.1848 – †20.01.1904), австрійський інженер, зброяр, 

конструктор магазинної і автоматичної гвинтівок, автоматичного пістолета. 

175 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Фердинанд_Манліхер  

 

31 

Норман Мейлер (31.011923 – †10.11.2007), американський письменник-романіст 

("Армії ночі", "Майямі і облога Чикаго", "Голий і мертвий", "Американська 

мрія").  

100 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Норман_Мейлер  

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=23&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1842
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Карл_Фрідріх_Крістіан_Моос
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=23&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1842
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Фердинанд_Манліхер
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1923
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=11&Day=10&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=2007
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Норман_Мейлер
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ЛЮТИЙ 2023 

ЮВІЛЯРИ 

2 

Тимофій Бордуляк (02.02.1863 – †16.10.1936), письменник, перекладач, 

священник. 

160 років від дня народження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Бордуляк_Тимотей_Гнатович  

 

3 

Роман Корогодський (03.02.1933 – †16.06.2005), літературознавець, 

мистецтвознавець. 

90 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Корогодський_Роман_Миронович  

 

Микола Будник (03.02.1953 – †16.01.2001), кобзар, майстр музичних інструментів. 

70 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Будник_Микола_Петровичм 

 

4 

Тимофій Сафонов (04.02.1873 – †29.05.1930), художник, мистецтвознавець, 

педагог, громадський діяч. 

150 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Сафонов_Тимофій_Олексійович 

 

6 

Дмитро Григорович (06.02.1883 – †26.07.1938), авіаконструктор, творець першого 

гідроплану та першого у світі морського торпедоносця. 

140 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Григорович_Дмитро_Павлович 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Бордуляк_Тимотей_Гнатович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Корогодський_Роман_Миронович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Будник_Микола_Петровичм
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сафонов_Тимофій_Олексійович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Григорович_Дмитро_Павлович
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8 

Жюль Габріель Верн (08.02.1828 – †24.03.1905), французький письменник 

(«П'ять тижнів на повітряній кулі», «20 тисяч льє під водою», «Навколо світу 

за 80 днів», «Таємничий острів», «Діти капітана Гранта»); один із зачинателів 

наукової фантастики як літературного жанру.  

195 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Жуль_Верн  

 

9 

Никифор Григоріїв (09.02.1883 – †05.08.1953), громадсько-політичний діяч, 

письменник, журналіст, член Центральної Ради. Уродженець села Бурти 

Шполянського району.  

140 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Григоріїв_Никифір_Якович  

 

10 

Василь Каразін (10.02.1773 – †16.11.1842), вчений, винахідник, громадський та 

освітній діяч, публіцист, ініціатор заснування Харківського університету, 

першого у Східній Україні. 

250 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Каразін_Василь_Назарович  

 

Михайло Струков (10.02.1883 – †22.12.1973), американський авіаконструктор 

українського походження. 

140 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Струков_Михайло_Михайлович  

 

Порфирій Силенко-Кравець (10.02.1893 – †20.07.1977), військовий діяч, 

підполковник Армії УНР, учасник боротьби за незалежність України у ХХ 

столітті. 

130 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Силенко-Кравець_Порфирій_Андрійович  

 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1828
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=24&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1905
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/195%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Жуль_Верн
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Григоріїв_Никифір_Якович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Каразін_Василь_Назарович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Струков_Михайло_Михайлович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Силенко-Кравець_Порфирій_Андрійович
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Амет Озенбашли (10.02.1893 – †04.12.1958), кримськотатарський письменник, 

драматург, громадський та політичний діяч. 

130 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Амет_Озенбашли  

 

11 

Лео Силард (11.02.1898 – †30.05.1964), американський фізик угорського 

походження, один з творців першого атомного реактора. Йому вдалося першим 

определть критичну масу урану-235. 

125 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Лео_Сілард  

 

Анатолій Пашкевич (11.02.1938 – †08.01.2005), народний артист України, 

колишній художній керівник Черкаського народного хору. Похований у 

Черкасах.  

85-річчя від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Пашкевич_Анатолій_Максимович  

 

13 

Микола Вербицький (13.02.1843 – †27.11.1909), письменник, педагог, громадськй 

діяч. 

180 років із дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вербицький_Микола_Андрійович  

 

Петро Волинський (13.02.1893 – †12.04.1982), педагог, методист, 

літературознавець. 

130 років із дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Волинський_Петро_Костянтинович  

 

Жорж (Жозеф Крістіан) Сіменон (13.02.1903 – †04.09.1989), французький 

письменник, автор всесвітньо відомих детективів ("Мегре і волоцюга", 

"Інспектор Кадавр", "Поїзд з Венеції", "Йде дощ"). 

120 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Жорж_Сіменон  

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Амет_Озенбашли
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Лео_Сілард
https://uk.wikipedia.org/wiki/Пашкевич_Анатолій_Максимович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вербицький_Микола_Андрійович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Волинський_Петро_Костянтинович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1903
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=09&Day=04&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1989
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/120%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Жорж_Сіменон
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Лев Перфілов (13.02.1933 – †24.01.2000), кіноактор. 

90 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Перфілов_Лев_Олексійович  

 

15 

Єремія Бентам (15.02.1748 – †06.06.1832), британський філософ-мораліст і 

правознавець, соціолог, юрист, один з найбільших теоретиків політичного 

лібералізму, родоначальник одного з напрямків в англійській філософії - 

утилітаризму. 

275 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Джеремі_Бентам  

 

16 

Семен Гулак-Артемовський (16.02.1813 – †17.04.1873), український композитор, 

співак, драматичний артист, драматург, автор першої української опери 

("Запорожець за Дунаєм"), пісень, водевілів. Уродженець міста Городище.  

210 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Гулак-Артемовський_Семен_Степанович  

 

П'єр Бугер (16.02.1698 – †15.08.1758), французький учений, фізик, астроном, 

засновників фотометрії  

325 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/П%27єр_Бугер  

 

18 

Луїс Комфорт Тіффані (18.02.1848 – †17.01.1933), американський художник і 

дизайнер, виражателів модерну (сецесії) в декоративно-прикладному мистецтві. 

Син Чарльза Льюїса Тіффані, засновника відомої в світі ювелірної фірми 

«Тіффані і Ко». Міжнародне визнання Тіффані принесли його вишукані вироби 

зі скла: вітражі, абажури і біжутерія. 

175 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Луїс_Комфорт_Тіффані  

 

Енцо Феррарі (18.02.1898 – †14.08.1988), італійський автомобілебудівник, творець 

«Феррарі». 

125 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Енцо_Феррарі  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Перфілов_Лев_Олексійович
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/120%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Джеремі_Бентам
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1813
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=04&Day=17&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1873
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/210%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Гулак-Артемовський_Семен_Степанович
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/550%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/П%27єр_Бугер
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/550%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Луїс_Комфорт_Тіффані
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/550%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Енцо_Феррарі
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Йоко Оно (18.02.1933), японська авангардна художниця, співачка і діяч мистецтва. 

125 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Йоко_Оно  

 

19 

Микола Коперник (19.02.1473 – †24.05.1543), польський астроном і математик. 

Найбільш відомий як автор геліоцентричної теорії побудови Сонячної системи 

("De Revolutionibus Orbium Caelestium"), передвісник першої наукової революції. 

550 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Миколай_Коперник  

 

Луїджі Боккеріні (19.02.1743 – †28.05.1805), італійський композитор, що розвинув 

такий музичний жанр, як струнний квартет. 

280 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Луїджі_Боккеріні  

 

21 

Никифор Григоріїв (21.02.1883 – †05.081953), громадський та політичний діяч, 

письменник, журналіст, педагог. 

140 років із дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Григоріїв_Никифір_Якович 

 

22 

Карл VII Переможний (22.02.1403– †22.07.1461), король Франції (проголошений 

в 1422 році, коронований в 1429 році), реформатор, при якому була здобута 

перемога в найбільшій війні Середньовіччя. 

620 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Карл_VII_Звитяжний  

 

Артур Шопенгауер (22.02.1788 – †21.09.1860), німецький філософ, один з перших 

представників школи ірраціоналізму. 

235 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Артур_Шопенгауер  

 

../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/550%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Йоко_Оно
https://www.jnsm.com.ua/h/001543M/
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/550%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Миколай_Коперник
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/550%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Луїджі_Боккеріні
https://uk.wikipedia.org/wiki/Григоріїв_Никифір_Якович
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/550%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Карл_VII_Звитяжний
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/550%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Артур_Шопенгауер
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23 

Казимир Северинович Малевич (23.02.1878 – †15.05.1935), український 

художник-абстракціоніст. 

145 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Малевич_Казимир_Северинович  

 

24 

Джованні Піко делла Мірандола (24.02.1463 – †17.11.1494), італійський 

мислитель епохи Відродження, представник раннього гуманізму 

560 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Джованні_Піко_делла_Мірандола  

 

Мінору Ода (24.02.1923 – †01.03.2001), японський астрофізик, один із засновників 

космічних досліджень в Японії. 

100 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Ода_Мінору  

 

Філ Найт (24.02.1938), американський бізнесмен і філантроп, співзасновник Nike, 

Inc. 

85 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Філ_Найт 

 

26 

Любомир Гузар (26.02.1933 – †31.05.2017), Верховний архієпископ Києво-

Галицький, архієпископ і Митрополит Київський, єпископ Кам'янецький (2005-

2011 рр.), кардинал Католицької церкви, глава Української греко-католицької 

церкви (2005-11 рр.).  

90 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Любомир_(Гузар) 

https://vue.gov.ua/Любомир_(Гузар) 

 

../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/550%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Малевич_Казимир_Северинович
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/550%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Джованні_Піко_делла_Мірандола
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/550%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ода_Мінору
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/550%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Філ_Найт
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1933
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=05&Day=31&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=2017
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/90%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Любомир_(Гузар)
https://vue.gov.ua/Любомир_(Гузар)
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27 

Валентин Отамановський (27.02.1893 – †10.03.1964), перекладач, історик, 

бібліограф, краєзнавець, член Центральної Ради. Уроженець села Велика 

Яблунівка Смілянського району.  

130 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Отамановський_Валентин_Дмитрович  

 

Ірвін Шоу (Ірвін Гілберт Шамфоров) (27.02.1913 – †16.05.1984), американський 

письменник ("Молоді леви", "Багач, бідняк", "Вечір у Візантії").  

110 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Ірвін_Шоу  

 

28 

Роман Орженцький (28.02.1863 – †24.05.1923), математик, економіст; 

160 років із дня народження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Орженцький_Роман_Михайлович  

 

../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/130%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Отамановський_Валентин_Дмитрович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1913
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=05&Day=16&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1984
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/110%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ірвін_Шоу
https://uk.wikipedia.org/wiki/Орженцький_Роман_Михайлович
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БЕРЕЗЕНЬ 2023 

ЮВІЛЯРИ 

1 

Григорій Гануляк (01.03.1883 – †129.08.1945), письменник, видавець. 

140 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Гануляк_Григорій_Григорович  

 

Сеймур Паперт (01.03.1928 – †31.07.2016), математик і програміст, творець мови 

Logo. 

95 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Сеймур_Пейперт  

 

2 

Семюел «Сем» Г'юстон (02.03.1793 – †28.07.183), американський політичний діяч, 

перший президент Республіки Техас (1836-39, 1841-45 рр.), що дав своє ім'я 

місту Г'юстон.  

230 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Сем_Г%27юстон  

 

Костянтин Ушинський (02.03.1823 – †22.12.1870), педагог, реформатор шкільної 

освіти. 

200 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ушинський_Костянтин_Дмитрович  

 

3 

Наталена Королева (03.03.1888 – †28.07.1966), українська письменниця. У своїх 

творах використовувала історичні та біблійні теми. 

135 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Королева_Наталена_Андріанівна  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Гануляк_Григорій_Григорович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1741
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/95%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сеймур_Пейперт
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1741
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%27%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/95%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сем_Г%27юстон
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ушинський_Костянтин_Дмитрович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1741
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/95%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Королева_Наталена_Андріанівна
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4 

Антоніо Вівальді (04.03.1678 – †28.07.1741), італійський скрипаль-віртуоз, 

композитор ("Пори року"), автор більше сорока опер, кантат, ораторій, творець 

жанру сольного інструментального концерту.  

345 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Антоніо_Вівальді  

 

5 

Наталя Забіла (05.03.1903 – †06.02.1985), українська письменниця ("Родичі"), 

поетеса ("Далекий край", "Троянові діти"), перекладач.  

120 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Забіла_Наталя_Львівна 

 

Павло Кислий (05.03.1933 – †02.12.2019), громадський та політичний діяч, 

вчений, матеріалознавець, академік Національної академії наук України. 

90 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кислий_Павло_Степанович 

 

6 

Габріель Гарсіа Маркес (06.03.1928 – †17.04.2014), колумбійський письменник 

("Полковнику ніхто не пише", "Осінь патріарха", "Хроніка оголошеної смерті", 

"Сто років самітності"), лауреат Нобелівської премії (1982).  

95 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Габрієль_Гарсія_Маркес  

 

7 

Іван Луценко (07.03.1863 – †?1919), військовий, громадський та політичний діяч, 

лікар; 

160 років від дня народження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Луценко_Іван_Митрофанович 

 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1678
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1741
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Антоніо_Вівальді
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1903
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=02&Day=06&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1985
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/120%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Забіла_Наталя_Львівна
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кислий_Павло_Степанович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1928
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=04&Day=17&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=2014
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Габрієль_Гарсія_Маркес
https://uk.wikipedia.org/wiki/Луценко_Іван_Митрофанович
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9 

Тарас Григорович Шевченко (09.03.1814 – †10.03.1861), український поет 

(«Кобзар»), письменник, художник.  

209 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Шевченко_Тарас_Григорович  

 

Григорій Цеглинський (09.03.1853 – †23.10.1912), педагог, письменник, 

громадський діяч. 

170 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Цеглинський_Григорій_Іванович 

 

11 

Володимир Липський (11.03.1863 – †24.02.1937), вчений, природознавець, 

фахівець з ботанічної географії та створення ботанічних садів, громадський діяч, 

академік. 

160 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Липський_Володимир_Іполитович 

 

Нік Голоняк (Микола Голоняк) (11.03.1928), американський фізик і винахідник 

українського походження; як «батько світлодіодів» (1962) нагороджений 

медаллю Едіссона (1989).  

95 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Нік_Голоняк 

 

12 

Володимир Вернадський (12.03.1863 – †06.01.1945), український вчений, 

засновник геохімії, біогеохімії, радіогеології, творець вчення про біосферу, її 

еволюції і перетворення під впливом людини в ноосферу (сферу розуму), 

перший президент Академії Наук України (1918), засновник Національної 

бібліотеки Української Держави (нині – Національна бібліотека України імені В. 

І. Вернадського. 

160 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вернадський_Володимир_Іванович  

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1814
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1861
https://www.jnsm.com.ua/h/0426P/
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Шевченко_Тарас_Григорович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Цеглинський_Григорій_Іванович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Липський_Володимир_Іполитович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1928
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Нік_Голоняк
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1863
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=01&Day=06&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1945
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вернадський_Володимир_Іванович
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Едуард Олбі (12.03.1928 – †16.09.2016), американський драматург ("Хто боїться 

Вірджинію Вульф?", "Хистка рівновага", "Все кінчено", "Морська подорож"). 

п'ятикратний лауреат Пулітцерівської премії. 

95 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Едвард_Олбі  

 

13 

Рафаело Джованйолі (13.03.1838 – †15.08.1915), італійський письменник 

("Спартак"), революціонер, сподвижник Гарібальді.  

185 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Рафаелло_Джованьйолі  

 

Антон Скороходько (13.03.1883 – †26.02.1954), вчений у галузі зоогігієни, лікар, 

ветеринар; 

140 років від дня народження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Скороходько_Антон_Каленикович 

 

Антон Макаренко (13.03.1888 – †01.04.1939), український педагог-новатор, 

письменник ("Педагогічна поема", "Книга для батьків").  

135 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Макаренко_Антон_Семенович  

 

15 

Джон Сноу (15.03.1813 – †16.06.1858), британський лікар, один з перших обчислив 

дозу ефіру і хлороформу при операціях, проводив анестезію королеві Вікторії, 

один із засновників епідеміології. 

210 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Джон_Сноу  

 

17 

Юрій Дольд-Михайлик (17.03.1903 – †18.05.1966), український письменник («І 

один у полі воїн»), сценарист. 

120 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Дольд-Михайлик_Юрій_Петрович  

 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1928
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=01&Day=06&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1945
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/95%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Едвард_Олбі
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1838
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1915
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/185%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Рафаелло_Джованьйолі
https://uk.wikipedia.org/wiki/Скороходько_Антон_Каленикович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1888
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=04&Day=01&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1939
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Макаренко_Антон_Семенович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1939
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18 

Рудольф Дизель (18.03.1858 – †29.09.1913), німецький інженер, винахідник 

двигуна внутрішнього згоряння. 

165 років від дня народження.  https://uk.wikipedia.org/wiki/Рудольф_Дізель  

 

Яків Зозуля (18.03.1893 – †06.02.1984), політичний діяч, правник, публіцист, член 

Центральної ради. Уродженець села Лебедин Шполянського району.  

130 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Зозуля_Яків_Максимович  

 

19 

Жозеф-Фредерік-Бенуа Шарьер (19.03.1803 – †28.04.1876), французький 

розробник хірургічних інструментів швейцарського походження 

220 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Жозеф-Фредерік-Бенуа_Шарр%27єр  

 

Девід Лівінгстон (19.03.1813 – †01.05.1871), шотландський місіонер і дослідник 

Африки. 

210 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Девід_Лівінгстон  

 

20 

Генрік Ібсен (20.03.1828 – †23.05.1906), норвезький драматург ("Пер Гюнт", 

"Ляльковий дім", "Ворог народу"), один з творців норвезького театру.  

195 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Генрік_Ібсен 

 

21 

Жан Батист Жозеф Фур'є (21.03.1768 – †16.05.1830), французький математик і 

фізик (монографії «Аналітична теорія тепла»), знайшов формулу 

представлення функції за допомогою інтеграла і т.д. 

225 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Жан_Батист_Жозеф_Фур%27є  
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Яків Гандзюк (21.03.1873 – †09.02.1918), військовий діяч, генерал-майор. 

150 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Гандзюк_Яків_Григорович  

 

Гільєрмо Аро (21.03.1913 – †26.04.1988), мексиканський астроном. Основні 

наукові роботи присвячені вивченню різних типів пекулярних об'єктів в нашій 

Галактиці.  

110 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Гільєрмо_Аро  

 

Гері Олдмен (21.03.1958), англійський кіноактор («Дракула», «Леон», «П'ятий 

елемент») 

65 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Ґері_Олдмен  

 

23 

Юліан Целевич (23.03.1843 – †124.12.892), історик, педагог. 

180 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Целевич_Юліан_Андрійович  

 

Віктор Цвєтков (23.03.1923 – †09.10.2007), вченй, правознавець, академік 

Національної академії правових наук України. 

100 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Цвєтков_Віктор_Васильович  

 

24 

Феофан Лебединцев (24.03.1828 – †24.03.1888), відомий історик, церковний та 

культурний діяч. Засновник, видавець і перший редактор журналу «Киевская 

старина». Уродженець села Зелена Діброва Городищенського району. 

195 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Лебединцев_Феофан_Гаврилович  
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26 

Пал Ердеш (26.03.1913 – †20.09.1996), угорсько-єврейський математик, ймовірно 

написав найбільшу кількість наукових статей з математики (близько 1500), один 

з найзнаменитіших математиків XX століття. 

110 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Пал_Ердеш  

 

27 

Генрі Ройс (27.03.1863 – †22.04.1933), британський підприємець, засновник 

компанії «Роллс Ройс». 

160 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Генрі_Ройс  

 

29 

Кирило Розумовський (29.03.1728 – †21.01.1803), український військовий, 

політичний і державний діяч, останній гетьман Війська Запорозького (1750-

1764 рр.).  

295 років від дня народження.   https://uk.wikipedia.org/wiki/Кирило_Розумовський 

 

30 

Олексій Коломійченко (30.03.1898 – †17.09.1974), відомий український вчений-

отоларинголог, заслужений діяч науки і техніки України. Уродженець міста 

Шпола.  

125 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Коломійченко_Олексій_Сидорович  

 

(30.03.1968)Селін Діон, канадська співачка - лауреат 5 премій «Греммі». 

55 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Селін_Діон 

 

31 

Микола Міхновський (31.03.1873 – †03.05.1924), український політичний та 

громадський діяч, правник, публіцист («Самостійна Україна»).  

150 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Міхновський_Микола_Іванович  
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Альберт Гор (Al Gore) (31.03.1948), американський політичний діяч, віце-

президент США в адміністрації президента Клінтона (1993-2000 рр.). 

75 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Альберт_Ґор  

 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Альберт_Ґор
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КВІТЕНЬ 2023 

ЮВІЛЯРИ 

1 

Едмон Ростан (01.04.1868 – †02.12.1918), французький поет і драматург ("Сірано 

де Бержерак").  

155 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Едмон_Ростан  

 

Вашингтон Ірвінг (01.04.1783 – †28.11.1859), американський письменник, біограф 

("Історія життя і подорожей Христофора Колумба").  

240 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Вашингтон_Ірвінг  

 

2 

Франческо Марія Грімальді (02.04.1618 – †28.12.1663), італійський фізик і 

астроном, який склав першу карту Місяця. 

405 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Франческо_Марія_Грімальді  

 

3 

Джон Гаррісон (03.04.1693 – †24.03.1776), англійський вчений, винахідник 

хронометра. 

330 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Джон_Гаррісон  

 

Анрі Ван де Вельде (03.04.1863 – †25.10.1957), бельгійський архітектор і 

художник, один із засновників бельгійської гілки стилю ар-нуво. 

160 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Анрі_ван_де_Вельде  

 

Ян Янський (03.04.1873 – †08.09.1921), чеський серолог, невролог і психіатр. 

Першим в світі запропонував класифікацію крові за чотирма групами. 

150 років від дня народження. https://nubip.edu.ua/node/59000  
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Катерина Есау (03.04.1898 – †04.04.1997), американський ботанік, автор 

дослідження «Анатомія рослин». Дослідження вважається у світовій науці 

Біблією анатомії рослин. Уродженка Катеринослава (сучасне міст Дніпро) 

125 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Катерина_Езау  

 

Леся Верховинка (справжні ім’я та прізвище – Ярослава Кучковська) (03.04.1903 

– †21.02.1936), письменниця. 

120 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Лагодинська_Ярослава_Миколаївна  

 

Олесь Гончар (Олександр Терентійович Гончар) (03.04.1918 – †14.07.1995), 

український письменник ("Прапороносці", "Тронка", "Собор", "Берег любові", 

"Циклон"), академік, громадський діяч.  

105 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Гончар_Олесь_Терентійович  

 

4 

Грінлінг Гіббонс (04.04.1648 – †03.08.1721), англійський скульптор і різьбяр, 

вважається одним з найвидатніших англійських різьбярів-декораторів. 

375 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Грінлінг_Гіббонс  

 

П'єр-Поль Прюдон (04.04.1758 – †14.02.1823), французький живописець-

романтик і рисувальник, придворний декоратор Наполеона («Психея, яку 

викрадає Зефір», «Портрет імператриці Жозефіни»). 

265 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/П%27єр_Поль_Прюдон  

 

Казимир Делавінь (04.04.1793 – †11.12.1843), французький поет і драматург, 

автор тексту колишнього французького гімну La Parisienne, брат драматурга 

Жермена Делавіня. 

230років від дня народження.  
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Томас Майн Рід (04.04.1818 – †22.10.1883), англійський письменник ("Білий 

вождь", "Квартеронка", "Оцеола, вождь семинолів", "Вершник без голови").  

205 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Томас_Майн_Рід  

 

Квітка Цісик (04.04.1953 – †29.03.1998), американська оперна співачка співачка 

українського походження, виконавиця українських народних і популярних 

пісень.   

70 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Квітка_Цісик 

 

6 

Борис Підгорецький (06.04.1873 – †1919), музичнй критик, фольклорист, 

композитор, педагог, хоровий диригент. 

150 років від дня народження. 

 

8 

Діонісіос Соломос (08.04.1798 – †09.02.1857), один із засновників новогрецької 

поезії, автор національного гімну Греції «Пісня про свободу». 

225 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Діонісіос_Соломос  

 

Борис Тенета (справжнє прізвище – Гурій) (08.04.1903 – †19.02.1935), 

письменник, представник «Розстріляного Відродження», репресований. 

120 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Підгорецький_Борис_Володимирович 

 

Кофі Аннан (08.04.1938 – †18.08.2018), Генеральний секретар ООН, родом з Гани. 

Його батько був верховним вождем племені Фанте і губернатором однієї з 

провінцій країни. 

85 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Кофі_Аннан 

 

9 

Йорн Утзон AC (09.03.1918 – †29.11.2008), датський архітектор, спроектував 

будівлю Сіднейської опери 

105 років від дня народження.  
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https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1998
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/70%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Квітка_Цісик
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=29&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1998
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/205%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Діонісіос_Соломос
https://uk.wikipedia.org/wiki/Підгорецький_Борис_Володимирович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=29&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1998
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/205%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кофі_Аннан
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=29&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1998
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/205%20років
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10 

Віктор Близнець (10.04.1933 – †02.04.1981), письменник. 

90 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Близнець_Віктор_Семенович  

 

11 

Масару Ібука (11.04.1908 – †19.11.1997), один із засновників японської компанії 

Sony у 1946 році. 

115 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Ібука_Масару 

 

12 

Ян Тінберген (12.04.1903 – †09.06.1994), голландський економіст і перший лауреат 

Нобелівської премії з економіки (в 1969 році «за створення і застосування 

динамічних моделей до аналізу економічних процесів»). 

120 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Ян_Тінберґен  

 

Монсеррат Кабальє (12.04.1933 – †06.10.2018), одна з найбільших співачок другої 

половини XX століття, власниця сильного, експресивного голосу, найбільша 

представниця мистецтва бельканто. 

90 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Монсеррат_Кабальє  

 

15 

Генрі Джеймс (15.04.1843 – †28.02.1916), американський письменник ("Родрік 

Хадсон", "Посли", "Золота чаша"). 

180 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Генрі_Джеймс  

 

16 

Фрідрих Фальц-Фейн (16.04.1863 – †02.08.1920), вчений у галузях акліматизації, 

тваринництва, рослинництва, заповідної справи, природокористування. 

160 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Фальц-Фейн_Фрідріх_Едуардович  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Близнець_Віктор_Семенович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=29&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1998
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/205%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ібука_Масару
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=29&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1998
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/205%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ян_Тінберґен
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=29&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1998
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/205%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Монсеррат_Кабальє
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1843
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=02&Day=28&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1916
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Генрі_Джеймс
https://uk.wikipedia.org/wiki/Фальц-Фейн_Фрідріх_Едуардович
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18 

Поль Еміль Лекок де Буабодран (18.04.1838 – †28.05.1912), французький хімік. 

Відкрив хімічні елементи галій, самарій і діспрозій. 

185 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Поль_Еміль_Лекок_де_Буабодран  

 

Олександра Єфименко (Старовський) (18.04.1848 – †18.12.1918), український 

історик, етнограф. Перша жінка - почесний доктор російської історії. 

175 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Єфименко_Олександра_Яківна  

 

20 

Наполеон III (20.04.1808 – †09.01.1873), французький імператор (1852-1870). 

215 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Наполеон_III_Бонапарт  

 

Жуан Міро (20.04.1893 – †25.12.1983), каталонський художник, скульптор і 

графік, один з найвідоміших сюрреалістів. 

130 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Жуан_Міро  

 

Ґео (справжнє ім’я – Георгій (Юрій) Шкурупія (20.04.1903 – †08.12.1937), 

письменник, кіносценарист, журналіст, представник «Розстріляного 

Відродження», репресований. 

120 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ґео_Шкурупій#:~:text=Ґе́о%20Шкурупій́%20(справжнє

%20ім%27я,власним%20визначенням%20«Король%20Футуропрерій» 

 

21 

Ульріх фон Гуттен (21.04.1488 – †29.08.1523), німецький письменник («Листи 

темних людей»).  

535 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Ульріх_фон_Гуттен 

 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=02&Day=28&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1916
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Поль_Еміль_Лекок_де_Буабодран
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=02&Day=28&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1916
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Єфименко_Олександра_Яківна
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=02&Day=28&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1916
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Наполеон_III_Бонапарт
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=02&Day=28&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1916
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Жуан_Міро
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ґео_Шкурупій#:~:text=Ґе́о%20Шкурупі́й%20(справжнє%20ім%27я,власним%20визначенням%20
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ґео_Шкурупій#:~:text=Ґе́о%20Шкурупі́й%20(справжнє%20ім%27я,власним%20визначенням%20
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1488
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=08&Day=29&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1523
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ульріх_фон_Гуттен


68 

Джон Мьюр (21.04.1838 – †24.12.1914), американський природоохоронець, ідеолог 

природоохоронного руху 

185 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Джон_М%27юр  

 

22 

Василь Ільницький (22.04.1823 – †15.05.1895), історик, педагог, письменник, 

перекладач, видавець, священник, громадський діяч, театральний критик. 

200 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ільницький_Василь_Степанович 

 

23 

Вільям Кеслон (23.04.1693 – †23.01.1766), англійський гравер, друкар. Розроблені 

ним шрифти стали основою малюнка багатьох сучасних. 

330років від дня народження. 

 

Макс Планк (23.04.1858 – †04.10.1947), німецький фізик, засновник квантової 

теорії. 

165років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Макс_Планк  

 

Моріс Дрюон (23.04.1918 – †14.04.2009), французький письменник ("Сильні світу 

цього", "Прокляті королі", "Мемуари Зевса").  

105років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Моріс_Дрюон  

 

Василь Земляк (Вацлав Сидорович Земляк) (23.04.1923 – †17.03.1977), 

український письменник ("Кам'яний брід", "Лебедина зграя", "Зелені млини"), 

сценарист ("Вавілон ХХ").  

100 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Земляк_Василь_Сидорович  

 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=08&Day=29&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1523
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Джон_М%27юр
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ільницький_Василь_Степанович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=08&Day=29&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1523
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/105років
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=08&Day=29&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1523
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/105років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Макс_Планк
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1918
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=04&Day=14&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=2009
https://www.jnsm.com.ua/h/0201N/
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/105років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Моріс_Дрюон
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1923
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=17&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1977
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/100%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Земляк_Василь_Сидорович
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24 

Олександр Духнович (24.04.1803 – †30.03.1865), закарпатський греко-

католицький, русинський письменник («Добродетель превышает богатство»), 

педагог («Народная педагогия»), поет, видавець («Церковный Вестник для 

русинов Австрийской державы»).  

220 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Духнович_Олександр_Васильович  

 

Едмунд Картрайт (24.04(05.05)1743 – †30.10.1823), англійський винахідник 

механічного ткацького верстата. 

280 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Едмунд_Картрайт  

 

Террі Пратчетт (Теренс Джон Пратчетт) (24.04.1948 – †12.03.2015), британський 

письменник, автор гумористичних романів у жанрі фентезі («Плаский світ»).  

75 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Террі_Пратчетт  

 

28 

Франц Карл Ахард (28.04.1753 – †20.04.1821), німецький фізик і хімік, який 

побудував в Силезії перший буряково-цукровий завод і перший описав рецепти 

приготування із цукрового буряка спирту та оцту. 

270 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Франц_Карл_Ахард  

 

Джеймс Монро (28.04.1758 – †04.07.1831), 5-й президент США. 

265 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Джеймс_Монро  

 

Георгій Феодосійович Вороний (28.04.1868 – †20.11.1908), видатний український 

математик, творець геометрії чисел, вніс значний вклад в розвиток сучасної 

інформатики. 

155 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вороний_Георгій_Феодосійович  

 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1803
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=30&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1865
https://www.jnsm.com.ua/h/0424U/
https://www.jnsm.com.ua/h/0424U/
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/220%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Духнович_Олександр_Васильович
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=30&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1865
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/220%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Едмунд_Картрайт
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1948
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=12&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=2015
https://www.jnsm.com.ua/h/PZ31/
https://www.jnsm.com.ua/h/PZ31/
../КАЛЕНДАРІ/на%20САЙТ/75%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Террі_Пратчетт
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=12&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=2015
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/75%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Франц_Карл_Ахард
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=12&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=2015
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/75%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Джеймс_Монро
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=12&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=2015
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/75%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вороний_Георгій_Феодосійович
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Шиндлер Оскар (28.04.1908 – †09.10.1974), німецький бізнесмен, який врятував 

1100 євреїв з концтабору Аушвіц під час Другої світової війни. 

115 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Оскар_Шиндлер 

 

29 

Мішель Пфайфер (29.04.1958), американська кіноактриса («Одружена з мафією»). 

65 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Мішель_Пфайффер  

 

30 

(30.04.1863 – †30.11.1939)Макс Складановський, німецький винахідник і один з 

перших кіновиробників. Разом з братом Емілем винайшов апарат для зйомки і 

проекції фільмів Біоскоп (Bioskop). 

160 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Макс_Складановський  

 

Ярослав Гашек (30.04.1883 – †03.01.1923), чеський письменник ("Пригоди 

бравого солдата Швейка"). 

140 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Ярослав_Гашек  

 

Іван Кулик (30.04.1923 – †07.04.1995), відомий український живописець, 

уродженець села Моринці Звенигородського району.  

100-річчя від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кулик_Іван_Онисимович 

 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=12&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=2015
../Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/75%20років
https://uk.wikipedia.org/wiki/Оскар_Шиндлер
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мішель_Пфайффер
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=03&Day=12&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=2015
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://uk.wikipedia.org/wiki/Макс_Складановський
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1883
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ТРАВЕНЬ 2023 

ЮВІЛЯРИ 

1 

Пилип Кулик (01.05.1793 – †28.08.1863), математик, фізик, ректор Грацького 

університету. 

230 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Кулик_Пилип 

 

Джозеф Геллер (01.05.1923 – †10.12.1999), американський письменник ("Пастка-

22", "Бог знає", "Щось трапилось", "Секс і самітня дівчина").  

100 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Джозеф_Геллер  

 

2 

Бенджамін (Маклейн) Спок (02.05.1903 – †15.03.1998), американський лікар-

педіатр, автор популярних книг по догляду за дитиною, виданих у десятках 

країнах світу мільйонними тиражами.  

120 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Бенджамін_Спок 

 

3 

Голда Меїр (03.05.1898 – †08.12.1978), ізраїльська державна діячка, яка була 

родом з України. Одна із засновників держави Ізраїль, 4-й прем'єр-міністр 

Ізраїлю. 

125 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Голда_Меїр  

 

4 

Микола Малько (04.05.1883 – †23.06.1961), диригент, педагог, музичний та 

громадський діяч. 

140 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Малько_Микола_Андрійович  

 

5 
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Серен К'єркегор (05.05.1813 – †11.11.1855), данський філософ і теолог, засновник 

екзистенціалізму. 

210років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Серен_К%27єркегор  

 

Карл Маркс (05.05.1818 – †14.03.1883), економіст, філософ і революціонер. 

205 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Карл_Маркс  

 

Георгій Семенович Тереверко (05.05.1888 – †03.02.1912), один з перших 

українських планеристів. Уродженець села Вільшана Слобідка Уманського 

району.  

135 років від дня народження. 

 https://uk.wikipedia.org/wiki/Тереверко_Георгій_Семенович  

 

6 

Ален Рене Лесаж (06.05.1668 – †17.11.1747), французький письменник («Жиль 

Блас»).   

355 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Ален_Рене_Лесаж  

 

Гастон Леру (06.05.1868 – †16.04.1927), французький письменник ("Привид 

опери"). 

155 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Ґастон_Леру 

 

7 

Йоганнес Брамс (07.05.1833 – †03.04.1897), видатний німецький композитор, 

піаніст, диригент. 

190 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Йоганнес_Брамс  

 

Володимир Плотніков (07.05.1873 – †11.09.1947), дослідник електрохімії 

неводних середовищ, академік. 

150 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Плотников_Володимир_Олександрович  
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Роман Андріяшик (09.05.1933 – †02.10.2000), письменник. 

90 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Андріяшик_Роман_Васильович 

 

15 

Іван Лаврівський (15.05.1773 – †25.06.1846), священник, мовознавець, історик, 

педагог, діяч освіти. 

250 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Лаврівський_Іван_Васильович 

 

Павло Скоропадський (15.05.1873 – †26.04.1945), український громадський, 

державний діяч, Гетьман Української Держави (1918).  

150 років від дня народження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Скоропадський_Павло_Петрович 

 

Майк Олдфілд (15.05.1953), знаменитий англійський музикант-мульти 

інструменталіст і композитор. 

70 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Майк_Олдфілд  

 

17 

Анрі Барбюс (17.05.1873 – †30.08.1935), французький письменник ("Вогонь", 

"Сталін").  

150 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Анрі_Барбюс  

 

18 

Омар Хаям (18.05.1048 – †04.12.1131), персидський поет, математик, філософ.  

975 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Омар_Хаям  

 

Хью Клеппертон (18.05.1788 – †13.04.1827), шотландський дослідник Африки, 

перетнув Сахару з півночі на південь. 

235 років від дня народження. https://ru.wikipedia.org/wiki/Клаппертон,_Хью  
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Костянтин Мацієвич (18.05.1873 – †02.04.1942), державний, громадський та 

політичний діяч, вчений, дипломат. 

150 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Мацієвич_Костянтин_Андріанович 

 

Микола Прахов (18.05.1873 – †25.11.1957), художник, мистецтвознавець. 

150 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Прахов_Микола_Адріянович  

 

Микола II (18.05.1868 – †17.07.1918), останній російський імператор. 

155 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Микола_II_(російський_імператор)  

 

Вальтр Гропіус (18.05.1883 – †05.07.1969), німецький архітектор, засновник 

Баухауса. 

140 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Вальтер_Ґропіус  

 

20 

Наталка Сняданко (Наталя Володимирівна Сняданко) (20.05.1973), українська 

письменниця, перекладачка, журналістка. («Сезонний розпродаж блондинок», 

«Країна поламаних іграшок та інші подорожі», «Гербарій коханців»), 

перекладач.  

50 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Сняданко_Наталя_Володимирівна 

 

Александр Поуп (20.05.1688 – †30.05.1744), англійський поет, перекладач.  

335 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Александер_Поуп  

 

22 

Ріхард Вагнер (22.05.1813 – †13.02.1883), німецький композитор ("Трістан та 

Ізольда"), диригент, реформатор оперного мистецтва, новатор в галузі гармонії і 

оркестрування.  

210 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Ріхард_Вагнер  
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25 

Ральф Волдо Емерсон (25.05.1803 – †27.04.1882), американський есеїст, поет і 

філософ, засновник трансценденталізму. 

220 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Ральф_Волдо_Емерсон  

 

26 

Володимир Мономах (26.05.1053 – †19.05.1125), великий Князь київський, Князь 

чернігівський і переяславський. 

970 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Володимир_Мономах  

 

Климент VII (26.05.1478 – †25.09.1534), Папа Римський, останній Папа Римський 

епохи Відродження. 

970 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Климент_VII 

 

Іван Богун (26.05.1618 – †17.02.1664), український військовий і державний діяч, 

козацький полководець періоду Національно-визвольної війни 1648 – 57 років.  

405 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Іван_Богун 

 

Олександра Шулежко (26.05.1903 – †1994), яка в роки нацистської окупації 

організувала в Черкасах дитячий притулок і врятувала від голоду 102 дітей (із 

них 25 євреїв). Праведниця народів світу (1996). Уродженець села Михайлівка 

Драбівського району.  

115 років від дня народження. 

 https://uk.wikipedia.org/wiki/Шулежко_Олександра_Максимівна  

 

27 

Бекір Чобан-заде (27.05.1893 – †13.10.1937), кримськотатарський письменник, 

вчений, тюрколог, літературознавець. 

130 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Бекір_Чобан-заде 
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Генрі Кіссінджер (27.05.1923), американський політик, держсекретар (1973-

77 рр.), Нобелівський лауреат. 

100 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Генрі_Кіссінджер  

 

28 

Олександра Шулежко (28.05.1903 – †25.02.1994), педагогиня, вихователька, 

«Праведник народів світу», організаторка дитячого притулку у Черкасах під час 

нацистської окупації, уродженка с. Михайлівка Драбівського району на 

Черкащині. 

120 років від дня народження. 

http://chmr.gov.ua/ua/newsread.php?view=20615&s=1&s1=17  

https://портрети.com.ua/portraits/render.php?id=Шулежко%20Олександра  

 

Ян Ланкастер Флемінг (28.05.1908 – †12.08.1964), англійський розвідник, 

письменник, автор 14 романів про Джеймса Бонда ("Кафе "Рояль", "Діаманти 

вічні", "На таємній службі ЇЇ Величності").  

115 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Ян_Флемінг 

 

29 

(29.05.1873 – †28.03.1959 – Костянтин Зіньківський, поет, перекладач, педагог. 

150 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Зіньківський_Костянтин_Максимович 

 

30 

Георг фон Пурбах (30.05.1423 – †04.04.1461), австрійський астроном і математик.  

600 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Георг_фон_Пурбах 

 

Ганнес Альвен (30.05.1908 – †02.05.1995), шведський фізик і астроном, лауреат 

Нобелівської премії з фізики 1970 за роботи в області теорії 

магнітогідродинаміки. 

115 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Ганнес_Альвен  
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ЧЕРВЕНЬ 2023 

ЮВІЛЯРИ 

2 

Алессандро Каліостро (Джузеппе Бальзамо) (02.06.1743 – †31.05.1795), 

авантюрист, який видавав себе за мага, гіпнотизера і масона високого рівня 

серед верхівок європейського суспільства. 

280 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Граф_Каліостро  

 

Андерс Федір Фердинандович (02.06.1868 – †31.05.1926), інженер конструктор, 

конструктор першого в Україні дирижабля. 

155 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Андерс_Федір_Фердинандович  

 

3 

Євген Петрушевич (03.06.1863 – †29.08.1940), державний, громадський та 

політичний діяч, голова Української національної ради Західно-Української 

Народної Республіки. 

160 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Петрушевич_Євген_Омелянович 

 

4 

Георг III (04.06.1738 – †29.01.1820), Король Великобританії. 

285 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Георг_III  

 

Владислав Городецький (04.06.1863 – †03.01.1930), київський архітектор 

польського походження, автор «Будинку з химерами» та костелу святого 

Миколая в Києві. 

160 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Городецький_Владислав_Владиславович  
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5 

Адам Сміт (05.06.1723 – †17.07.1790), британський філософ, економіст, автор 

теорії трудової вартості. 

300 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Адам_Сміт 

 

6 

Роберт Скотт (06.06.1868 – †29.03.1912), англійський дослідник Антарктиди. 

155 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Роберт_Фолкон_Скотт  

 

8 

Маргеріт Юрсенар (08.06.1903 – †17.12.1987), французька письменниця, перша 

жінка - член Французької академії. 

120 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Маргеріт_Юрсенар  

 

9 

Джонні Депп (09.06.1963), американський актор. 

60 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Джонні_Депп  

 

10 

Микита Шумил (10.06.1903 – †05.03.1982), письменник, перекладач. 

120 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Шумило_Микита_Михейович 

 

Роберт Максвелл (10.06.1923 – †05.11.1991), британський бізнесмен, творець 

видавничої та газетної імперії, уродженець Солотвино (Закарпаття). 

100 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Роберт_Максвелл  

 

13 

Марія Грінченко (13.06.1863 – †15.07.1928), письменниця, перекладачка, 

педагогиня, громадська діячка. 

160 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Грінченко_Марія_Миколаївна 
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14 

Карл Ландштейнер (14.06.1868 – †26.06.1943), британський імунолог, відкривач 

основних груп крові людини і резус-фактора крові, лауреат Нобелівської премії 

(1930) в області медицини і фізіології. 

155 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Карл_Ландштайнер  

 

Ернесто Че Гевара (Ернесто Гевара де ла Серна) (14.06.1928 – †09.10.1967), 

аргентинський революціонер, один з керівників Кубинської революції 1959 року. 

95 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Ернесто_Че_Гевара  

 

17 

Джон Веслі (17.06.1703 – †02.03.1791), засновник методистської церкви. 

320 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Джон_Веслі  

 

18 

Носсрат Пезешкіан (18.06.1933 – †27.04.2010), німецький невролог, психіатр та 

психотерапевт іранського походження. Засновник позітівної психотерапії. 

90 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Носсрат_Пезешкіан  

 

19 

Джеймс Елліот (19.06.1943 – †03.03.2011), американський астроном, який відкрив 

кільцеву систему Урана і атмосферу Плутона. 

80 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Джеймс_Елліот  

 

20 

Олександр Мишуга (20.06.1853 – †09.03.1922), співак, вокальнй педагог, меценат. 

170 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Мишуга_Олександр_Пилипов 

 

22 

Георгій Вульф (22.06.1863 – †25.12.1925), вчений, кристалофізик. 

160 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вульф_Георгій_Вікторович 
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Еріх Марія Ремарк (22.06.1898 – †25.09.1970), німецький письменник. 

125 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Еріх_Марія_Ремарк  

 

23 

Жозефіна Богарне (23.06.1763 – †29.05.1814), імператриця Франції (1803-1807), 

перша дружина Наполеона Бонапарта. 

260 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Жозефіна_Богарне  

 

25 

Джордж Оруелл (25.06.1903 – †21.01.1950), англійський письменник. 

120 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Джордж_Орвелл  

 

26 

Вільгельм Еміль Мессершмітт (26.06.1898 – †15.09.1978), німецький 

авіаконструктор. 

120 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Вільгельм_Мессершмітт  

 

27 

Владислав Заремба (27.06.1833 – †23.10.1902), композитор, піаніст, педагог. 

190 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Заремба_Владислав_Іванович  

 

Пауль Маузер (27.06.1838 – †28.05.1914), німецький конструктор-зброяр. 

185 років від дня народження. https://uk.wikipedia.org/wiki/Пауль_Маузер  
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