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Шалаєва ; ред. Л. В. Козінченко, О. А. Кузьмінова ; відповід. за випуск Ю. С. 

Василенко ; Комун. закл. культури «Донецька обласна бібліотека для дітей». - 

Маріуполь, 2019. – 53 с.  

 

 

Комунальний заклад культури «Донецька обласна бібліотека для дітей» 

розпочинає випуск щорічника «Події. Дати. Імена: календар знаменних і пам’ятних 

дат», де подається інформація про ювілеї видатних людей світу, значимі дати та 

події в житті України та інших країн, які відзначатимуться у 2020 році. 

Інформаційно-бібліографічні матеріали стануть у пригоді бібліотечним фахівцям, 

працівникам навчальних закладів, інформаційних установ та широкому колу читачів. 

Зауваження та пропозиції щодо побудови та наповнення видання просимо 

надсилати на e-mail oblbib.dn@ukr.net , або за адресою: 87555, Маріуполь-55, 

проспект Металургів, 29 КЗК «Донецька обласна бібліотека для дітей». 
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Д Е СЯТ ИЛ ІТ Т Я ,  ПРО ГО Л О Ш ЕНІ  О О Н:  

 

 

2010-2020 рр. – Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, присвячене пустелям та 

боротьбі з опустелюванням 

 

2011-2020 рр. – Десятиліття біорізноманітності Організації Об’єднаних Націй 

 

2011-2020 рр. – Десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху 

 

2011-2020 рр. – Третє Міжнародне десятиліття за викорінення колоніалізму 

 

2013-2022 рр. – Міжнародне десятиліття зближення культур 

 

2014-2023 рр. – Десятиліття стійкої енергетики для всіх 

 

2015-2024 рр. – Десятиліття осіб африканського походження 

 

2016-2025 рр. – Десятиліття дій Організації Об’єднаних Націй з проблем 

харчування 

 

2018-2027 рр. – Третє десятиліття Організації Об'єднаних Націй по боротьбі з 

бідністю 

 

2018-2028 рр. – Міжнародне десятиліття дій «Вода для сталого розвитку» 

 

2019-2028 рр. – Десятиліття сімейних фермерських господарств 

 

 

Генеральна Асамблея ООН оголосила 2020 рік Міжнародним роком здоров'я рослин 

 

 

ЮНЕСКО ОГОЛОСИЛО: 

 

 

м. Куала-Лумпур (Малайзія) Всесвітньою столицею книги-2020 (Проект «Всесвітня 

книжкова столиця» здійснюється під егідою ЮНЕСКО з 2001 р.) 

 

 

МІЖНАРОДНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ ОГОЛОСИВ: 
 

 

м. Лозанну (Швейцарія) місцем проведення ІІІ Міжнародних юнацьких 

Олімпійських ігор 

м. Токіо (Японія) столицею ХХХІІ літніх Олімпійських ігор 

 

ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ОГОЛОШЕНО:  
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2018 - 2028 рр. – Десятиліттям української мови (Указ президента України «Про 

невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння 

створенню єдиного культурного простору України» від 31.05.2018 р.) 

У ЦЬОМУ РОЦІ ВИПОВНЮЄТЬСЯ: 
 

 

 2505 років від дня народження Геродота (485-425 до н.е.), давньогрецького 

історика 

 2490 років від дня народження Сократа (470-399 до н.е.), давньогрецького 

філософа 

 1205 років від дня народження Мефодія (біля 815-885), слов'янського 

просвітителя 

 1060 років від дня народження Володимира Великого (960-1015), великого князя 

київського, хрестителя Русі 

 660/650 років від дня народження Андрія Рубльова (біля 1360/1370-1430), 

давньоруського живописця-іконописця 

 600 років від дня народження Семена Олельковича (1420-1470), останнього 

князя Київського (з 1455) 

 570 років від дня народження Георгія (Юрія) Дрогобича (справж. - Юрій 

Михайлович Донат-Котермак) (бл. 1450-1494), українського вченого епохи Відродження 

 540 років від дня народження Фернана (Фернанда) Магеллана (бл.1480-1521), 

португальського мореплавця на службі Іспанії 

 515 років від дня народження Роксолани (справж. - Настя Лісовська) (1505-

1561), української дівчини, яка ставши дружиною Сулеймана ІІ відігравала значну роль у 

політичному житті Османської імперії 1520- 1560-х років 

 510 років від дня народження Івана Федорова (1510-1583), одного із перших 

східнослов’янських друкарів, просвітителя, гравера, інженера 

 425 років від дня народження Богдана (Зіновія-Богдана) Михайловича 

Хмельницького (бл. 1595-1657), українського державного діяча, полководця, дипломата, 

гетьмана Війська Запорозького 

 360 років від дня народження Павла Леонтійовича Полуботка (1660-1723), 

українського державного та політичного діяча, гетьмана Війська Запорозького 

 320 років від дня народження Олекси Васильовича Довбуша (1700-1745), 

українського ватажка опришків 

 185 років від дня народження Олексія Кириловича Алчевського (1835-1901), 

українського промисловця, банкіра, громадського діяча, мецената, засновника гірничих і 

металургійних підприємств на Донбасі 

 

 

ПОДІЇ: 
 

 

 320 років тому (1700) у Києво-Печерській друкарні видано перший державний 

календар 

 245 років з часу ліквідації (1775) Запорізької Січі як козацької автономії. 

Унаслідок цього Військо Запорозьке Низове припинило своє існування 

 90 років з часу виходу на екрани кінострічки О. Довженка «Земля» 

 60 років з дня заснування групи «Бітлз» (1960) 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1420
https://uk.wikipedia.org/wiki/1470
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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КНИГИ-ЮВІЛЯРИ 2020 

 

 

 2420 років з часу видання збірника комедій «Жаби» Арістофана (400 до н.е.) 

 850 років французькому героїчного епосу «Пісня про Роланда» (1170) 

 835 років тому було написано «Слово о полку Ігоревім», видатна пам’ятка 

давньоруської літератури часів Київської Русі (1185-1187) 

 670 років з часу написання роману «Декамерон» Д. Боккаччо (1350) 

 425 років з часу публікації трагедії «Ромео і Джульєтта» У. Шекспіра (1595) 

 415 років з часу виходу в світ 2-ї частини роману «Хитромудрий ідальго Дон 

Кіхот Ламанчський» М. Сервантеса (1605) 

 355 років з часу видання збірника афоризмів «Роздуми, або Моральні вислови і 

максими» Ф. де Ларошфуко (1665) 

 350 років з часу публікації «Історії Британії» Д. Мільтона (1670) 

 335 років з часу виходу в світ збірки «Казки та оповідання у віршах» Ж. 

Лафонтена (1685) 

 235 років з часу написання «Пригоди барона Мюнхгаузена» Е. Распе (1785) 

 220 років з часу першого видання пам'ятки давньоруської літератури «Слово о 

полку Ігоревім» (1800) 

 200 років з часу публікації роману «Айвенго» В. Скотта (1820) 

 200 років з часу публікації поеми «Руслан і Людмила» О. С. Пушкіна (1820) 

 190 років з часу видання повісті «Гобсек» О. де Бальзака (1830) 

 190 років з часу написання і видання циклу «Повісті Бєлкіна» О. С. Пушкіна 

(1830) 

 190 років з часу написання віршованої казки «Казка про попа і наймита його 

Балду» О. С. Пушкіна (1830) 

 190 років з часу написання циклу «Маленькі трагедії» О. С. Пушкіна (1830) 

 190 років з часу публікації роману «Червоне і чорне» А. Стендаля (1830) 

 185 років з часу виходу в світ збірника творів «Арабески» і збірника повістей 

«Миргород» М. В. Гоголя (1835) 

 185 років з часу написання драми «Маскарад» М. Ю. Лермонтова (1835) 

 185 років з часу першої публікації карело-фінського народного епосу 

«Калевала» (1835) 

 185 років з часу публікації повісті «Єгипетські ночі» О. С. Пушкіна (1835) 

 180 років з часу видання двотомника оповідань «Гротески і арабески» Е. А. По 

(1840) 

 180 років з часу видання роману «Слідопит, або на берегах Онтаріо» Д. Ф. 

Купера (1840) 

 180 років з часу виходу в світ першої збірки віршів «Кобзар» Т. Г. Шевченка 

(1840) 

 175 років з часу виходу в світ романів «Королева Марго» і «Двадцять років 

потому» О. Дюма (1845) 

 175 років з часу написання вірша «Заповіт», вірша «І мертвим, і живим...», 

     поеми «Кавказ», поеми «Наймичка», поеми «Єретик» Т. Г. Шевченка (1845) 

 175 років з часу написання новели «Кармен» П. Меріме (1845) 

 175 років з часу публікації роману «Чорна рада» П. О. Куліша (1845) 

 170 років з часу видання роману «Життя Девіда Копперфільда, розказане їм 

самим» Ч. Діккенса (1850) 

 170 років з часу виходу в світ окремого видання роману «Віконт де Бражелон» 

О. Дюма (1850) 

 165 років з часу видання поеми «Пісня про Гайавату» Г. У. Лонгфелло (1855) 

 155 років з часу виходу в світ роману «Вершник без голови» Т. М. Ріда (1865) 
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 155 років з часу публікації казкової повісті «Аліса в країні чудес» Л. Керрола 

(1865) 

 155 років з часу публікації повісті «Срібні ковзани» М. Е. М. Додж (1865) 

 150 років з часу видання роману «20 000 льє під водою» Ж. Верна (1870) 

 145 років з часу написання історичної драми «Маруся Богуславка» І. Нечуй-

Левицького (1875) 

 145 років з часу публікації книги «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» П. Мирного 

(1875) 

 145 років з часу публікації роману «Таємничий острів» Ж. Верна (1875) 

 140 років з часу видання повісті «Пригоди Піноккіо, історія маріонетки» К. 

Коллоді (1880) 

 140 років з часу виходу в світ роману «Брати Карамазови» Ф. М. Достоєвського 

(1880) 

 135 років з часу видання роману «Жерміналь» Е. Золя (1885) 

 135 років з часу виходу в світ роману «Милий друг» Г. де Мопассана (1885) 

 130 років з часу написання дитячої книги казок «Лис Микита» І. Франка (1890) 

 130 років з часу публікації оповідання «Олеся» Б. Д. Грінченка (1890) 

 130 років з часу публікації повісті «Знак чотирьох» А. К. Дойла (1890) 

 130 років з часу публікації роману «Людина-звір» Е. Золя (1890) 

 130 років з часу публікації роману «Портрет Доріана Грея» О. Уайльда (1890) 

 125 років з часу виходу в світ роману «Плавучий острів» Ж. Верна (1895) 

 125 років з часу виходу збірки оповідань «Друга книга джунглів» Д. Р. Кіплінга 

(1895) 

 125 років з часу написання і публікації роману «Машина часу» Г. Уеллса (1895) 

 125 років з часу написання роману «Фараон» Б. Пруса (1895) 

 125 років з часу публікації повісті «Навколо світу на «Коршуне»» К. М. 

Станюковича (1895) 

 120 років з часу видання оповідання «Антонівські яблука» І. А. Буніна (1900) 

 120 років з часу написання казки «Чарівник країни Оз» Л. Ф. Баума (1900) 

 120 років з часу публікації роману «Сестра Керрі» Т. Драйзера (1900) 

 120 років з часу публікації роману «Хрестоносці» Г. Сенкевича (1900) 

 115 років з часу виходу в світ окремим виданням роману «Джунглі» Е. Б. 

Сінклера (1905) 

 115 років з часу написання драматичної поеми «В катакомбах» Л. Українки 

(1905) 

 115 років з часу написання драматичної поеми «Мойсей» І. Франка (1905) 

 115 років з часу публікації повісті «Поєдинок» О. І. Купріна (1905) 

 110 років з часу виходу в світ дебютної збірки «На білих островах» М. 

Рильського (1910)  

 110 років з часу публікації повісті «Fata morgana» М. М. Коцюбинського (1910) 

 105 років з часу виходу в світ поеми «Солов'їний сад» О. О. Блока (1915) 

 105 років з часу виходу в світ роману «Тягар пристрастей людських» У. С. 

Моема (1915) 

 105 років з часу публікації роману «Геній» Т. Драйзера (1915) 

 105 років з часу публікації роману «Повернення Тарзана» Е. Р. Берроуза (1915) 

 100 років з часу виходу в світ збірок «Плуг», «Замість сонетів і октав» П. Тичини 

(1920) 

 100 років з часу виходу в світ книг «Антологія римської поезії», «Нова 

українська поезія» М. Зерова (1920) 

 100 років з часу виходу в світ роману «Головна вулиця» С. Льюїса (1920) 

 95 років з часу виходу в світ драми «Любов під в'язами» Ю. О'Ніла (1925) 

 95 років з часу виходу в світ збірки «Стилет і стилос» Є. Маланюка (1925) 
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 95 років з часу виходу в світ роману «Американська трагедія» Т. Драйзера (1925) 

 95 років з часу публікації роману «Голова професора Доуеля» О. Р. Бєляєва 

(1925) 

 90 років з часу публікації збірки поезій «Шляхи» В. Барки (1930) 

 85 років з часу виходу в світ драми «Смерть в соборі» Т. Еліота (1935) 

 85 років з часу написання першої поетичної збірки «Рінь» О. Ольжича (Кандиба) 

(1935) 

 85 років з часу написання циклу «Розповіді про тварин» Б. С. Житкова (1935) 

 80 років з часу написання збірки «Вежі» О. Ольжича (Кандиба) (1940) 

 80 років з часу публікації роману «По кому підзвін» Е. Ґемінґвея (1940) 

 75 років з часу видання повісті «Пеппі Довгапанчоха» А. Ліндгрен (1945) 

 70 років з часу видання комедії «Весілля в Малинівці» О. Є. Корнійчука (1950) 

 70 років з часу виходу в світ збірки «Я, робот» А. Азімова (1950) 

 70 років з часу виходу в світ книги з серії про мумі-тролів «Мемуари тата Мумі-

троля» Т. Янссона (1950) 

 70 років з часу виходу в світ першої книги «Лев, чаклунка і платтяна шафа» з 

серії «Хроніки Нарнії» К. С. Льюїса (1950)  

 70 років з часу виходу в світ роману «Марсіанські хроніки» Р. Д. Бредбері (1950) 

 70 років з часу написання роману «Гойя» Л. Фейхтвангера 

 70 років з часу написання роману «Сад Гетсиманський» І. Багряного (1950) 

 70 років з часу публікації першої частини трилогії «Велика родина» М. А. 

Стельмаха (1950) 

 65 років з часу видання роману «Магелланова хмара» С. Лема (1955) 

 65 років з часу написання казки «Хто сказав «няв»?» В. Г. Сутєєва (1955) 

 65 років з часу написання книги спогадів «На білому коні» У. Самчука (1955) 

 65 років з часу публікації повісті «Малюк і Карлсон, який живе на даху» А. 

Ліндгрен (1955) 

 60 років з часу виходу в світ книги «Вірші в небі і на землі» Д. Родарі (1960) 

 60 років з часу написання роману «Людина і зброя» О. Гончара (1960) 

 60 років з часу публікації роману «Кролик, біжи» Д. Апдайка (1960) 

 55 років з часу виходу в світ збірки «Протуберанці сонця» І. Драча (1965) 

 55 років з часу виходу в світ «Кіберіади» та «Полювання» С. Лема (1965) 

 55 років з часу публікації окремим виданням гумористичної повісті «Понеділок 

починається в суботу» А. і Б. Стругацьких (1965) 

 50 років з часу виходу в світ дилогії «Багач, бідняк» І. Шоу (1970) 

 50 років з часу написання збірки «Зимові дерева» В. Стуса (1970) 

 50 років з часу написання казки «Жовтий туман» О. М. Волкова (1970) 

 50 років з часу написання роману «Циклон» О. Гончара (1970) 

 50 років з часу публікації повісті «Білий пароплав» Ч. Айтматова (1970)  

 50 років з часу публікації повісті «Сотников» В. Бикова (1970) 

 45 років написання збірки «Стою на землі» Б. Олійника (1975) 

 45 років написання історичного роману «Євпраксія» П. Загребельного (1975) 

 40 років з часу виходу в світ роману «І довше століття триває день» Ч. 

Айтматова (1980) 

 40 років з часу написання збірки «Неповторність» Л. Костенко (1980) 

 40 років з часу написання історичного роману «Роксолана» П. Загребельного 

(1980) 

 35 років з часу написання книги «П’ятірка з хвостиком» В. Нестайка (1985) 

 35 років з часу написання книги «Казки буфетного гнома» І. В. Жиленка (1985)  

 30 років з часу виходу першої збірки прози «Спалах» Ю. П. Винничука (1990) 

 30 років з часу написання книги «Пригоди Алі в країні Недоладії» Г. М. Малик 

(1990) 
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 25 років з часу написання збірки «Вогонь з попелу» І. Драча (1995) 

 25 років з часу написання роману «Гаррі Поттер і філософський камінь» Дж. 

Роулінг (1995) 

 20 років з часу завершення тетралогії «Блукачі» (романи «Брамник», «Шрам», 

«Спадкоємець», «Авантюрист») М. Ю. та С. С. Дяченків (2000) 

 20 років з часу написання роману «Гаррі Поттер і Вогняний кубок» Дж. Роулінг 

(2000) 

 15 років з часу написання казки «Русалонька із 7-в, або Прокляття роду 

Кулаківських» М. С. Павленко (2005) 

 15 років з часу публікації драми «Ґудзик» І. В. Роздобудько (2005) 

 10 років з часу виходу в світ роману «Ворошиловград» С. В. Жадана (2010) 

 10 років з часу виходу в світ роману «Груші в тісті» Ю. П. Винничука (2010) 

 10 років з часу виходу в світ роману «Записки українського самашедшого» Л. В. 

Костенко (2010) 

 10 років з часу виходу в світ роману «Століття Якова» В. С. Лиса (2010) 

 5 років з часу виходу в світ історичного роману «Хлопчик на вершині гори» Д. 

Бойна (2015) 

 

 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ - ЮВІЛЯРИ 2020 
 

 

 60 років з часу виходу в світ журналу «Малятко» (1960) 

 30 років з часу виходу в світ газети «Урядовий кур’єр» (1990) 

 30 років з часу виходу в світ журналу «Соняшник» (1990) 

 25 років з часу виходу в світ часопису «Позакласний час» (1995) 

 20 років з часу виходу в світ газети «Казковий вечір» (2000) 

 20 років з часу виходу в світ журналу «Всесвітня література та культура в 

навчальних закладах України» (2000) 

 20 років з часу виходу в світ журналу «Джміль» (2000) 

 15 років з часу виходу в світ журналу «Паросток» (2005) 

 15 років з часу виходу в світ журналу «Пізнайко» (2005) 

 15 років з часу виходу в світ журналу «Чумацький шлях» (2005) 

 5 років з часу виходу в світ журналу «Бібліотечний форум: історія, теорія і 

практика» (2015) 

 5 років з часу виходу в світ журналу «Бібліотека у форматі Д» (2015) 
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СІЧЕНЬ 
 

1 Новорічне свято 

1 
125 років від дня народження Миколи Миколайовича Тарновського 

(1895-1984), українського письменника 

1 
70 рокiв від дня народження Галини Миколаївни Кирпи (1950), 

поетеси, прозаїка, перекладачки, літературного редактора 

2 
200 років від дня народження Петра Гавриловича Лебединцева (1820-

1896), українського історика, археолога, педагога, журналіста, релігійного 

та освітнього діяча 

2 
135 років від дня народження Василя Івановича Маслова (1885-1959), 

українського літературознавця, етнографа і педагога 

2 
100 років від дня народження Айзека Азімова (1920-1992), 

американського прозаїка-фантаста, популяризатора науки, біохіміка, 

автора художніх та науково-популярних книг 

2 
70 років від дня народження Надії Павлівни Гуменюк (Лис) (1950), 

української поетеси, прозаїка, публіциста  

2 
45 років від дня народження Олександра Володимировича 

Шовковського (1975), українського футболіста 

3 
125 років від дня народження Бориса Миколайовича Лятошинського 

(1895-1968), українського композитора, диригента, педагога, музично-

громадського діяча 

3 
125 років від дня народження Насті Андріївни Присяжнюк (1895-

1987), української фольклористки 

4 
Всесвітній день азбуки Брайля (резолюція ООН A / C.3 / 73 / L.5 / Rev.1 

від 1 листопада 2018 р.) 

4 
235 років від дня народження Якоба Людвіга Карла Грімма (1785-

1863), німецького казкаря, філолога, міфолога 

5 
85 років від дня народження Миколи Даниловича Сома (1935-2013), 

українського поета, письменника 

7 Різдво Христове 

7 
275 років від дня народження Жака-Етьєна Монгольф’є (1745-1799), 

французького повітроплавця, винахідника повітряної кулі 

7 
115 років від дня народження Костянтина Олександровича 

Лордкіпанідзе (1905-1986), грузинського письменника, перекладача творів 

Т. Шевченка 

7 
95 років від дня народження Джеральда Малкольма Даррелла (1925-

1995), англійського вченого-зоолога, прозаїка, автора науково-популярних 

книг 

8 
85 років від дня народження Василя Андрійовича Симоненка (1935-

1963), українського поета, прозаїка, журналіста 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1820
https://uk.wikipedia.org/wiki/1896
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
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8 
85 років від дня народження Елвіса Арона Преслі (1935-1977), 

американського співака 

9 
130 років від дня народження Карела Чапека (1890-1938), чеського 

прозаїка, фантаста, драматурга 

9 50 років від дня народження Лари Фабіан (1970), канадської співачки 

10 
95 років від дня народження Галини Олександрівни Гриненко (1925-

2013), української поетеси 

11 Міжнародний день «спасибі»  

11 
145 років від дня народження Рейнгольда (Ернеста) Моріцевича 

Глієра (1875-1956), українського і російського композитора, диригента, 

педагога 

12 
День українського політв’язня (відзначають з 1975 року на пропозицію 

В'ячеслава Чорновола) 

13 Щедра кутя 

13 
120 років від дня народження Олександра Івановича Ковіньки (1900-

1985), українського письменника, гумориста 

14 День Святителя Василя Великого 

14 Новий рік за старим стилем 

14 
165 років від дня народження Опанаса Георгійовича Сластіона 

(Сластьона) (1855-1933), українського живописця, графіка, архітектора, 

мистецтвознавця і етнографа 

15 
225 років від дня народження Олександра Сергійовича Грибоєдова 

(1795-1829), російського письменника, дипломата 

15 
95 років від дня народження Євгена Івановича Носова (1925-2002), 

російського прозаїка 

16 
95 років від дня народження Ніни Боден (1925-2012), англійської 

дитячої письменниці 

17 
200 років від дня народження Анни (Енн) Бронте (1820-1849), 

англійської письменниці, поетеси 

17 
80 років від дня народження Зіновія Миколайовича Легкого (1940), 

українського письменника 

17 
75 років від дня народження Івана Федоровича Карабиця (1945-2002), 

українського композитора, педагога, музично-громадського діяча, 

народного артиста України 

19 Богоявлення. Хрещення Господнє. Водохреще 

19 
155 років від дня народження Валентина Олександровича Сєрова 

(1865-1911), російського живописця 
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20 Всесвітній день снігу 

20 
245 років від дня народження Андре Марі Ампера (1775-1836), 

французького фізика, математика 

20 
155 років від дня народження Михайла Івановича Туган-

Барановського (1865-1919), українського економіста, історика, соціолога, 

громадського діяча, теоретика кооперативного руху 

20 
110 років від дня народження Джой Адамсон (справж. - Фрідеріка 

Вікторія Гесснер) (1910-1980), австрійської письменниці, натураліста 

21 Міжнародний день обіймів 

21 
115 років від дня народження Ванди Львівни Василевської (1905-

1964), польської та української письменниці, громадської діячки 

21 
115 років від дня народження Крістіана Діора (1905-1957), 

французького підприємця і модельєра одягу 

21 
175 років від дня народження Олени Антонівни Косач (Тесленко-

Приходько) (1845-1927), української письменниці та громадської діячки 

22 

День Соборностi України (Вiдзначається в Українi згiдно Указу 

Президента № 871/2014 вiд 13. 11. 2014 р.). Вiдзначають щороку в день 

проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й 

Західноукраїнської Народної Республіки, що відбувся в 1919 р. 

24 
120 років від дня народження Рене Гійо (1900-1969), французького 

прозаїка, автора анімалістичних творів 

24 
95 років від дня народження Петра Петровича Ротача (1925-2007), 

українського письменника, краєзнавця, поета-пісняра 

24 
55 років від дня народження Івана Володимировича Лучука (1965), 

українського поета, прозаїка 

25 День студентів (Тетянин день) 

25 
395 років від дня народження Марусі (Марини Гордіївни) Чурай 

(1625-1653), української народної поетеси 

26 
Міжнародний День без інтернету (International Internet-Free Day) 

(відзначається світовою інтернет-спільнотою щорічно в останню неділю 

січня з ініціативи Британського Інституту соціальних винаходів) 

26 
Міжнародний день митника (відзначається щорічно з 1983 р. в день 

першої сесії Ради митного співробітництва (нині - Всесвітня митна 

організація, ВМО) 

26 
День працівника контрольно-ревізійної служби (відзначається з 26 

січня 1993 р., коли був підписаний Закон «Про державну контрольно-

ревізійну службу в Україні») 

26 

90 років від дня народження Володимира Стефановича Білецького 

(1950), українського науковця у галузі гірництва, доктора технічних наук, 

професора, видавця, редактора, перекладача, наукового редактора першої 

національної української Гірничої енциклопедії 

27 Всесвітній день боротьби з булінгом 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1950
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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%9C%D0%93%D0%95
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27 

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту (відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/60/7 від 

18.12.2007 р. В Україні відзначається згідно з Указом Президента України 

№1021/2001 від 01.11.2005 р.) 

27 
230 років від дня народження Петра Петровича Гулака-

Артемовського (1790-1865), українського поета і культурно-освітнього 

діяча 

28 
115 років від дня народження Петра Йосиповича Колесника (1905-

1987), українського письменника і літературознавця 

29 
День пам’яті героїв Крут (2007 р.) (відзначається щорічно в день, коли 

біля селища Крути в 1918 р. відбувся бій між більшовицькою армією та 

загоном київських студентів і бійців вільного козацтва) 

29 
160 років від дня народження Антона Павловича Чехова (1860-1904), 

російського письменника 

30 
120 років від дня народження Ісака Осиповича Дунаєвського (1900-

1955), російського та українського композитора 

30 
90 років від дня народження Всеволода Зіновійовича Нестайка (1930-

2014), письменника, класика сучасної української дитячої літератури 

31 
185 років від дня народження Ксенофонта Григоровича Климковича 

(1835-1881), українського письменника, журналіста, перекладача 

31 
115 років від дня народження Джона Генрі О’Хари (1905- 1970), 

американського письменника 

31 
85 років від дня народження Кендзабуро Ое (1935) японського 

письменника, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури (1994) 

  

 

 

 ЛЮТИЙ
 

 

2 

Всесвітній день водно-болотних угідь (Конвенція про водно-болотні 

угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища 

існування водоплавних птахів («Рамсарська конвенція») була прийнята в 

1971 році в іранському місті Рамсар) 

2 День бабака 

2 
175 років від дня народження Івана Павловича Пулюя (1845-1918), 

українського фізика та електротехніка, публіциста, перекладача 

4 
Всесвітній день боротьби проти раку (проголошений «Міжнародним 

союзом по боротьбі з онкологічними захворюваннями») 

4 
140 років від дня народження Климента Васильовича Квітки (1880-

1953), українського фольклориста, музикознавця 
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5 
170 років від дня народження Остапа Степановича Терлецького 

(1850-1902), українського громадського і політичного діяча, 

літературознавця 

6 
190 років від дня народження Григорія Миколайовича Ге (1830-1911), 

українського письменника, культурного діяча 

6 
80 років від дня народження Олега Юхимовича Орача (справж. - 

Олег Юхимович Комар) (1940-2005), українського поета, прозаїка, 

перекладача 

7 
135 років від дня народження Гаррі Сінклера Льюїса (1885-1951), 

американського письменника 

8 
30 років з дня заснування (1990) заповідника «Медобори» 

(Тернопільська обл.) 

10 
130 років від дня народження Бориса Леонідовича Пастернака (1890-

1960), російського письменника, лауреата Нобелівської премії в галузі 

літератури (1958) 

11 
День безпечного Інтернету (відзначається щорічно з 2004 р. у другий 

вівторок лютого за ініціативою європейських некомерційних організацій) 

11 
350 років від дня народження Самійла Васильовича Величка (1670-

1728), українського козацького літописця, автора першого систематичного 

викладу історії української козацької держави 

11 
220 років від дня народження Уільяма Фокса Талбота (1800-1877), 

англійського винахідника фотографії 

11 
215 років від дня народження Івана Михайловича Скоропадського 

(1805–1887), українського мецената, громадського та культурно-освітнього 

діяча 

11 
130 років від дня народження Антона Хомича Середи (1890-1961), 

українського художника-ілюстратора 

12 
Собор трьох святителів: Василя Великого, Іоанна Золотоустого, 

Григорія Богослова 

13 
Всесвітній день радіо (відзначається щорічно з ініціативи ЮНЕСКО з 

2011 р.) 

13 
90 років від дня народження Василя Петровича Полоника (1930-

2001), українського скульптора, народного художника України 

14 День святого Валентина 

14 
День комп’ютерника (цього дня, 74 роки тому, науковому світу і всім 

зацікавленим був продемонстрований перший реально працюючий 

електронний комп’ютер ENIAC) 

14 
Міжнародний день дарування книг (започатковано у 2012 році 

американкою та засновницею відомого сайту дитячої книги Delightful 

Children’s Books Еммі Бродмур) 

14 
165 років від дня народження Всеволода Михайловича Гаршина 

(1855-1888), російського письменника, вихідця з України (Донецька 

область) 

14 
90 років від дня народження Георгія В’ячеславовича Якутовича 

(1930-2000), українського художника-ілюстратора, графіка, народного 

художника України 
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14 
85 років від дня народження Григоре Павловича Вієру (1935-2009), 

молдавського поета 

15 
День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

(відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 

180/2004 від 11.02.2004 р.) 

15 Стрітення 

15 
120 років від дня народження Яна Леопольдовича Ларрі (1900-1977), 

російського дитячого письменника-фантаста 

15 
100 років від дня народження Анне-Катаріни Вестлі (1920-2008), 

норвезького прозаїка 

16 
90 років від дня народження Миколи Михайловича Омельченка 

(1930-2000), українського прозаїка 

16 
80 років від дня народження Роберто Інноченті (1940), італійського 

художника-ілюстратора 

18 
365 років від дня народження П’єтро Джованні Гварнері (відомого ще 

як Pietro da Mantova) (1655-720), італійського скрипкового майстра 

18 
275 років від дня народження Алессандро Вольта (1745-1827), 

італійського фізика 

18 
120 років від дня народження Оксани Андріївни Петрусенко (справж. 

– Оксана Бородавкіна) (1900-1940), української оперної співачки 

18 
75 років від дня народження Юрія Валентиновича Ряста (справж. - 

Юрій Валентинович Каверін) (1945-2014), українського поета, 

публіциста, перекладача 

19 
Всесвітній день китів або Всесвітній день захисту морських ссавців 

(відзначається з 1986 р. за рішенням Міжнародної китової комісії) 

20 

Всесвітній день соціальної справедливості (відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/62/10 від 

18.12.2007 р. В Україні відзначається згідно з Указом Президента України 

№1021/2001 від 04.11.2011 р.) 

20 
День Героїв Небесної Сотні (Указ Президента України №69/2015 від  

11.02.2015 р.) 

20 
115 років від дня народження Уласа Олексійовича Самчука (1905-

1987), прозаїка українського зарубіжжя, журналіста, публіциста 

21 
Міжнародний День рідної мови (проголошено на ХХХ сесії 

Генеральної конференції ЮНЕСКО, відзначається щорічно з 2000 р.) 

21 
115 років від дня народження Дмитра Чуба (Остапа Зірчастого) 

(справж. - Дмитро Васильович Нитченко) (1905-1999), поета, прозаїка 

українського зарубіжжя 

21 
95 років від дня народження Ігоря Наумовича Шамо (1925-1982), 

українського композитора 

22 
Міжнародний день підтримки жертв злочинів та зловживання владою 

(день, коли в 1990 році англійський уряд опублікував «Хартію жертв 

злочинів») 
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23 
335 років від дня народження Георга Фрідріха Генделя (1685-1759), 

німецького композитора й органіста 

24 
155 років від дня народження Івана Львовича Липи (1865-1923), 

українського поета, прозаїка 

24 
125 років від дня народження Дмитра Артемовича Май-Дніпровича 

(справж. - Дмитро Артемович Майборода) (1895-1930), українського 

поета 

24 
90 років від дня народження Григорія Миколайовича Чапкіса (1930), 

українського танцюриста, хореографа, народного артиста України 

24 
65 років від дня народження Стіва Джобса (1955-2011), підприємця, 

винахідника, засновника корпорації Apple 

24 Масляна 

25 
115 років від дня народження Павла Павловича Вірського (1905-

1975), українського хореографа, балетмейстера, педагога 

27 
Постановою Верховної Ради УРСР (1991) ратифіковано «Конвенцію 

про права дитини» 

27 
Всесвітній день неурядових організацій (World NGO Day офіційно 

виник в 2010 р. Вперше відзначено на рівні ООН в 2014 році) 

28 
50 років від дня народження Лемоні Снікета (справж. - Деніель 

Хендлер) (1970), американського казкаря, прозаїка, журналіста 

29 
60 років від дня народження Віктора Борисовича Васильчука (1960), 

українського казкаря, прозаїка, поета 

 

 

 БЕРЕЗЕНЬ
 

 

1 
Всесвітній день цивільної оборони (відзначається в день набрання 

чинності, 1 березня 1972 р., Статуту Міжнародної організації цивільної 

оборони) 

1 Всесвітній день котів 

1 Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення 

1 День «Нуль дискримінації» 

1 
575 років від дня народження Сандро Боттічеллі (1445-1510), 

італійського живописця 

1 
210 років від дня народження Фредеріка Шопена (1810-1849), 

польського композитора, піаніста 

2 
475 років від дня народження Томаса Бодлі (1545-1613), англійського 

дипломата, збирача стародавніх манускриптів, засновника бібліотеки 

Оксфордського університету 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=336&year=2020
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=686&year=2020
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3 
Всесвітній день дикої природи (відзначається щорічно згідно з 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН A/RES/68/205 від 20.12.2013 р.) 

3 
Всесвітній день письменника (повна назва - Всесвітній день миру для 

письменника; відзначається за рішенням 48-го конгресу Міжнародного 

ПЕН-клубу з 1986 р.) 

4 
205 років від дня народження Михайла Михайловича Вербицького 

(1815-1870), українського композитора, хорового диригента, автора музики 

державного Гімну України «Ще не вмерла України…» 

4 
150 років від дня народження Євгена Оскаровича Патона (1870-1953), 

українського вченого у галузі зварювальних процесів і мостобудування 

6 
545 років від дня народження Мікеланджело Буанарроті (1475-1564), 

італійського скульптора, живописця, архітектора, письменника та 

мислителя 

6 
205 років від дня народження Петра Павловича Єршова (1815-1869), 

російського письменника 

6 
100 років від дня народження Валентини Данилівни Ткаченко (1920-

1970), української поетеси 

6 
90 років від дня народження Павла Казимировича Добрянського 

(1930-2011), українського письменника 

6 
85 років від дня народження Богдана Рубчака (1935-2018), поета 

українського зарубіжжя 

7 
60 років від дня народження Світлани Олегівни Талан (1960), 

української письменниці 

8 
Міжнародний день прав жінок і миру (відзначається щорічно згідно з 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН A/RES/32/142 від 16.12.1977 р.) = 

Міжнародний жіночий день 

9 
206 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-

1861), українського поета, художника, мислителя 

9 
195 років від дня народження Павла Івановича Леонтовича (1825-

1880), українського культурно-освітнього діяча, письменника 

12 
95 років від дня народження Гаррі Макса Гаррісона (Генрі Максвелла 

Демпсі) (1925-2012), американського письменника-фантаста 

12 
95 років від дня народження Романа Володимировича Кучера (1925-

1991), українського хіміка 

13 

75 років від дня народження Анатолія Тимофійовича Фоменка (1945), 

російського математика українського походження, фахівця в області 

багатовимірного варіаційного обчислення, диференціальної геометрії і 

топології 

13 
60 років від дня народження Юрія Ігоровича Андруховича (1960), 

українського поета, прозаїка, перекладача, есеїста 

14 
День українського добровольця (постанова Верховної Ради України № 

1822-VIII від 17.01.2017 р.) 

14 Міжнародний день числа π (Пі) 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=687&year=2020
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1925
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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15 
Всесвітній день захисту прав споживачів (відзначається щорічно з 1983 

р. під егідою Всесвітньої організації союзів споживачів (CI) 

15 
День працівників житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення (відзначається щорічно у третю неділю березня 

відповідно до Указу Президента України № 46/1994 від 15.02.1994 р.) 

19 
125 років від дня народження Максима Тадейовича Рильського 

(1895-1964), українського поета, перекладача 

19 
120 років від дня народження Федеріка Жоліо-Кюрі (1900-1958), 

французького фізика і громадського діяча, лауреата Нобелівської премії з 

хімії 

19 
90 років від дня народження Ліни Василівни Костенко (1930), 

української поетеси, лауреата Шевченківської премії (1987), Премії 

Антоновичів (1989) 

20 Всесвітній день астрології 

20 Всесвітній день сну (відзначається в третю п'ятницю березня) 

20 
День Землі (англ. Earth Day; відзначається в день весняного рівнодення 

з ініціативи ООН) 

20 Міжнародний день французької мови (засновано ООН, 2010 р.) 

20 
Міжнародний день щастя (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/66/281 від 12.07.2012 р.) 

21 
Всесвітній день поезії (відзначається щорічно відповідно до резолюції 

30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО від 15.11.1999 р.) 

21 
Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації 

(відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/2142 (ХХІ) від 26.10.1966 р.) 

21 
Міжнародний день лісів (відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/67/200 від 14.02.2013 р.) 

21 
335 років від дня народження Йоганна Себастьяна Баха (1685-1750), 

німецького композитора та органіста 

21 
65 років від дня народження Лесі Ворониної (справж. - Олена 

Анастасіївна Воронина) (1955), українського прозаїка, перекладача, 

журналіста, автора дитячих книжок та коміксів 

21 
40 років від дня народження Рональдінью (справж. - Роналду ді Ассіс 

Морейра) (1980), бразильського футболіста 

22 
Всесвітній день водних ресурсів (відзначається відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/47/193 від 22.12.1992 р.) 

22 
125 років від дня народження Івана Ле (справж. - Іван Леонтійович 

Мойся) (1895-1978), українського письменника 

23 
Всесвітній метеорологічний день (відзначається щорічно з 1950 р. від 

дня набуття чинності Конвенції Всесвітньої метеорологічної організації 

(ВМО) 

23-31 Всеукраїнський тиждень дитячого читання 

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%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010
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24 
Всесвітній день боротьби з туберкульозом (відзначається щорічно з 

1882 р. від дня, коли доктор Р. Кох оголосив, що виявив туберкульозну 

бацилу) 

24 
Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз 

(відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 

290/2002 від 22.03.2002 р.) 

24 
Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих 

порушень прав людини і гідності жертв (відзначається щорічно відповідно 

до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/65/196 від 03.03.2011 р.) 

24 
120 років від дня народження Івана Семеновича Козловського (1900-

1993), оперного співака  

25 
День Служби безпеки України (відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 193/2001 від 22.03.2001 р.) 

26 
День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 

(відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 216/96 

від 26.03.1996 р.) 

26 
День Національної гвардії України (відзначається щорічно відповідно 

до Указу Президента України № 148/2015 від 18.03.2015 р.) 

26 

90 років від дня народження Геннадія Михайловича Циферова (1930-

1972), російського письменника, автора книг для малят «Історія про двох 

курчат», «Історія про порося», «Як стати великим», «Різнобарвний жираф» 

та ін. 

27 
Міжнародний день театру (відзначається щорічно з 1962 р. відповідно 

до рішення ІХ Конгресу Міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО) 

27 
175 років від дня народження Вільгельма Конрада Рентгена (1845-

1923), німецького фізика 

27 
105 років від дня народження Вероніки Михайлівни Тушнової (1915-

1965), російської поетеси 

27 
50 років від дня народження Мерайї Кері (1970), американської 

співачки 

28 
95 років від дня народження Дмитра Михайловича Гнатюка (1925-

2016), українського співака, режисера, педагога 

30 
200 років від дня народження Анни Сьюелл (1820-1878), англійського 

прозаїка, автора анімалістичних творів  

30 
120 років від дня народження Леся Гоміна (справж. - Олександр 

Дмитрович Королевич) (1900-1958), українського письменника 

30 
80 років від дня народження Олексія Максимовича Дмитренка (1940-

2009), українського прозаїка 

31 
90 років від дня народження Олексія Павловича Костюченка (1930-

2006), українського художника 

31 
85 років від дня народження Галини Леонідівни Гордасевич (1935-

2001), української поетеси, прозаїка 
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 КВІТЕНЬ

1 
Міжнародний день птахів (відзначається щорічно з 1906 р. від дня 

підписання Міжнародної конвенції з охорони птахів) 

1 День сміху (неофіційне свято; відзначається за традицією) 

1 
85 років від дня народження Вадима Дмитровича Крищенка (1935), 

українського поета-пісняра 

2 
Міжнародний день дитячої книги (встановлений з ініціативи та за 

ухвалою Міжнародної ради дитячої книги)  

2 
215 років від дня народження Ганса Крістіана Андерсена (1805-1875), 

данського письменника-казкаря  

2 
180 років від дня народження Еміля Золя (1840-1902), французького 

письменника 

4 
Міжнародний день Інтернету (відзначається щорічно в день пам’яті 

святого Ісидора Севільського, якого вважають покровителем Інтернету) 

4 
Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в 

діяльності, пов’язаної з розмінуванням (відзначається щорічно відповідно 

до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/60/97 від 08.12.2005 р.) 

4 
80 років від дня народження Володимира Ілліча Зарбі (1940-2007), 

українського художника 

5 
День геолога (відзначається відповідно до Указу Президента України № 

110/95 від 07.02.1995 р. щорічно в першу неділю квітня) 

5 
100 років від дня народження Артура Хейлі (1920-2004), 

американського письменника 

5 
85 років від дня народження Бориса Дмитровича Списаренка (1935-

2008), українського поета, прозаїка 

6 
Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку (відзначається 

щорічно згідно з рішенням Генеральної Асасмблеї ООН від 23. 08. 2013 р.) 

7 Благовіщення Пресвятої Богородиці 

7 
Всесвітній день здоров’я (відзначається щорічно в день набуття 

чинності Статуту ВООЗ WHA /A.2/ Res.35, 1948 р.) 

7 
75 років від дня народження Василя Івановича Голобородька (1945), 

українського письменника, автора поетичних збірок для дітей 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=505&year=2020
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9 
85 років від дня народження Тамари Панасівни Коломієць (1935), 

української поетеси, перекладачки  

11 
Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів 

(відзначається щорічно за ініціативою ООН у день, коли в’язні концтабору 

Бухенвальд почали інтернаціональне повстання проти гітлерівців) 

11 
165 років від дня народження Арсенія Івановича Маркевича (1855-

1942), українського краєзнавця, бібліографа, історика і археолога 

11 
90 років від дня народження Ігоря Володимировича Жежеленка 

(1930), українського науковця, доктора технічних наук, ректора 

Приазовського державного технічного університету (1981-2003) 

  

12 Вербна Неділя (Вхід Господній у Єрусалим) 

12 
Міжнародний день польоту людини в космос( відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/65/271 (пр. рез. 

A/65/L.67) від 07.04.2011 р.) 

12 
Всесвітній день авіації і космонавтики (відзначається щорічно за 

рішенням Міжнародної авіаційної федерації (ФАІ) 

12 
День працівників ракетно-космічної галузі України (відзначається 

щорічно відповідно до Указу Президента України № 230/97 від 

13.03.1997 р.) 

13 
110 років від дня народження Макара Микитовича Мазая (1910-

1941), сталевара Маріупольського металургійного заводу ім. Ілліча, 

новатора в металургійній промисловості 

13 
80 років від дня народження Анатолія Васильовича Овсієнка (1940-

2005), українського поета, письменника, члена Національної спілки 

письменників України 

13 
80 років від дня народження Жана Марі Гюстава Ле Клезіо (1940), 

французького письменника, лауреата Нобелівської премії в галузі 

літератури (2008) 

14 
325 років від дня народження П’єтро Гварнері (відомого ще як Pietro 

da Venezia) (1695-1762), італійського скрипкового майстра 

14 
75 років від дня народження Сергія Сергійовича Дяченка (1945), 

українського прозаїка, фантаста  

15 
Міжнародний день культури (відзначається з 1935 р. в день підписання 

Міжнародного Договору - Пакту Миру, або Пакту Реріха) 

15 
115 років від дня народження Сержа Лифаря (справж. - Сергій 

Михайлович Лифар) (1905-1986), українського балетного танцівника та 

хореографа, теоретика балетного мистецтва 

15 
80 років від дня народження Євгена Івановича Шморгуна (1940 ), 

письменника, видавця, краєзнавця, громадського діяча 

17 
135 років від дня народження Карен Бліксен (справж. - Карен 

Крістенсе фон Бліксен-Фінеке) (1885-1962), данської письменниці 

18 
Міжнародний день пам’яток і визначних місць (відзначається щорічно з 

1984 р., заснований Асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони 

пам’яток і визначних місць (ІКОМОС) при ЮНЕСКО) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1940
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/1905
https://uk.wikipedia.org/wiki/1986
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940
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%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
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18 
День довкілля (відзначається відповідно до Указу Президента України 

№ 855/98 від 06.08.1998 р. щорічно у третю суботу) 

18 
День пам’яток історії та культури (відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 1062/99 від 23.08.1999 р.) 

19 Великдень. Воскресіння Христове 

20 
Міжнародний день китайської мови (відзначається щорічно за 

ініціативою ООН з 2010 р.) 

21 
Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності (відзначається 

щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 

71/284 від 27.04. 2017р.) 

22 
Міжнародний день Матері-Землі (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/63/278 від 22.04.2009 р.) 

23 
Всесвітній день книги та авторського права (відзначається щорічно 

відповідно до рішення 28-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО від 

15.11.1995 р.) 

23 
Міжнародний день англійської мови (відзначається щорічно відповідно 

до рішення Генеральної Асамблеї ООН з 2010 р.) 

23 
Міжнародний день іспанської мови (відзначається щорічно відповідно 

до рішення Генеральної Асамблеї ООН з 2010 р.) 

23 
105 років від дня народження Олександра Івановича Малиновського 

(1915-1976), українського архітектора 

23 
100 років від дня народження Григорія Михайловича Тютюнника 

(1920-1961), українського письменника 

24 
Міжнародний день солідарності молоді (відзначається щорічно за 

ініціативою Всесвітньої федерації демократичної молоді з 1957 р.) 

24 
175 років від дня народження Карла-Фрідріха Георга Шпіттелера 

(1845-1924), швейцарського поета, лауреата Нобелівської премії в галузі 

літератури (1919 р.) 

24 
100 років від дня народження Дмитра Григоровича Білоуса (1920-

2004), українського поета, перекладача, критика, автора збірок книжок для 

дітей 

26 
Всесвітній день поріднених міст (відзначається щорічно в останню 

неділю квітня за рішенням Всесвітньої федерації споріднених міст) 

26 
Міжнародний день інтелектуальної власності (відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної асамблеї Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності (ВОІВ), ухваленого у вересні 2000 р.) 

26 
Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу 

(відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/71/125 від 08.12.2016 р.) 

26 
День Чорнобильської трагедії (Указ Президії Верховної Ради 

Української РСР; 1990 р.) 

26 
130 років від дня народження Миколи Костянтиновича Зерова (1890-

1937), українського поета, літературознавця, перекладача, педагога 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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26 
85 років від дня народження Станіслава Володимировича Тельнюка 

(1935-1990), українського письменника, літературного критика, редактора, 

перекладача 

27 
80 років від дня народження Вікторії Леонідівни Пацевич (1940), 

скульптора, члена Національної спілки художників України 

28 
Всесвітній день охорони праці (відзначається щорічно з 2003 р. з 

ініціативи Міжнародної організації праці (МОП) 

28 
День охорони праці (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 685/06 від 18.08.2006 р.) 

29 
День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї (відзначається 

щорічно відповідно до рішення 10-ї сесії Конференції держав- учасниць 

Організації заборони хімічної зброї C-10/5 від 11.11.2005 р.) 

29 
Міжнародний день танцю (відзначається з 1982 р. за рішенням 

Міжнародного комітету танцю при Міжнародному інституті театру 

ЮНЕСКО) 

29 
215 років від дня народження Анрі Огюста Барб’є (1805-1882), 

французького поета 

29 
145 років від дня народження Рафаеля Сабатіні (1875-1950), 

англійського та італійського письменника 

29 
50 років від дня народження Уми Турман (1970), американської 

акторки 

30 
Міжнародний день джазу (відзначається щорічно відповідно до 

ініціативи ЮНЕСКО з листопада 2011 р.) 

 

 

 ТРАВЕНЬ
 

1 
День міжнародної солідарності трудящих ( відзначається щорічно 

відповідно до рішення конгресу ІІ Інтернаціоналу 14-21 липня 1889 р. 

(Париж) 

1 
День праці. В Україні святковий день відповідно до ст. 73 Кодексу 

законів про працю України 

1 
100 років від дня народження Нонни Кронідівни Копержинської 

(1920-1999), української актриси театру і кіно  

1 
75 років від дня народження Василя Івановича Зінкевича (1945), 

українського естрадного співака 

1 
75 років від дня народження Миколи Івановича Сенченка (1945), 

українського книгознавця, фахівця у галузі прикладної математики, 

комп'ютерної техніки, директора Книжкової палати України 

2 
45 років від дня народження Девіда Бекхема (1975), англійського 

футболіста 

3 
Всесвітній день свободи преси (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/DEС/48/432 від 20.12.1993 р.) 
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3 
День Сонця (відзначається щорічно з 1994 р. з ініціативи Міжнародного 

товариства сонячної енергії (МТСЕ) 

4 Міжнародний день протидії булінгу 

5 Міжнародний день боротьби за права інвалідів 

5 
105 років від дня народження Євгена Ароновича Долматовського 

(1915-1994), російського поета, прозаїка 

5 
120 років від дня народження Юрія Івановича Липи (1900-1944), 

українського письменника 

6 
День великомученика Георгія Побідоносця (Юрія Змієборця, Георгія 

Переможця) 

6 
155 років від дня народження Зігмунда Фрейда (1865-1939), 

австрійського психолога, засновника психоаналізу 

7 
180 років від дня народження Петра Ілліча Чайковського (1840-1893), 

російського композитора й диригента 

8 
Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

(відзначається щорічно в день народження Анрі Дюнана (1828–1910), 

засновника Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця) 

8 
День пам’яті та примирення (відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 169/2015 від 24.03.2015 р.) 

8-9 
Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової 

війни (відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 

ООН A/RES/59/26 від 22.11.2004 р.) 

9 
День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (відзначається 

щорічно відповідно до Указу Президента України № 315-VIII від 

09.04.2015 р.) 

9 
160 років від дня народження Джеймса Метью Баррі (1860-1937), 

шотландського казкаря, прозаїка, драматурга  

9 
100 років від дня народження Річарда Джорджа Адамса (1920-2016), 

англійського прозаїка  

9 
День Європи. День проголошення декларації Р. Шумана. Свято 

Євросоюзу 

10 
День матері (відзначається щорічно у другу неділю травня відповідно 

до Указу Президента України № 489/99 від 10.05.1999 р.) 

10 
55 років від дня народження Олексія Михайловича Волкова (1965), 

українського лікаря, письменника, майстра детективного жанру 

10 
835 років від дня (1185), коли на річці Каяла відбувся бій руських 

полків під керівництвом новгород-сіверського князя Ігоря Святославича та 

його брата Всеволода з військом половецьких ханів Гзака і Кончака 

12 
Міжнародний день медичної сестри (відзначається щорічно під егідою 

Міжнародної Ради медсестер (ICN) 

13 
180 років від дня народження Альфонса Доде (1840-1897), 

французького письменника 
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14 
100 років від дня народження Ярослави Йосипівни Стецько (1920-

2003), українського політичного діяча, голови ОУН 

14 
55 років від дня народження Оуена (Йоуна, Йона) Колфера (1965), 

ірландського письменника-фантаста 

14 
45 років від дня народження Святослава Івановича Вакарчука (1975), 

українського співака 

15 
Міжнародний день сім’ї (відзначається щороку відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН А/RES/47/237 від 20.09.1993 р.) 

15 
175 років від дня народження Іллі Ілліча Мечникова (1845-1916), 

російського і українського вченого-біолога 

  

15 
130 років від дня народження Кетрін Енн Портер (1890-1980), 

американської письменниці 

16 
День Європи в Україні (відзначається щороку в третю суботу травня 

відповідно до Указу Президента України «Про День Європи» від 19 квітня 

2003 р. № 339/2003) 

16 
День науки (відзначається щороку в третю суботу травня відповідно до 

Указу Президента України «Про День науки» від 14.02.1997 р. № 145/97) 

16 
Міжнародний день мирного співіснування (відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН А/RES/72/130 від 

08.12.2017 р.) 

16 
Міжнародний день світла (відзначається щорічно відповідно до 

рішення 39-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО від 14.11.2017 р.) 

16 
125 років від дня народження Тодося (Феодосія) Степановича 

Осьмачки (1895-1962), українського письменника, перекладача 

17 

Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства 

(відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

А/RES/60/252 від 27.03.2006 р. в день підписання першої Міжнародної 

телеграфної конвенції (1865) і створення Міжнародного союзу 

електрозв’язку) 

17 
Всесвітній день пам'яті померлих від СНІДу (відзначається щорічно в 

третю неділю травня за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я 

з 1992 р.) 

17 
День пам’яті жертв політичних репресій (відзначається щорічно в 

третю неділю травня відповідно до Указу Президента України № 431/2007 

від 21.05.2007 р.) 

17 
140 років від дня народження Іларія Івановича Карбулицького (1880-

1961), українського письменника, педагога, видавця 

17 
95 років від дня народження Сергія Костянтиновича Сміяна (1925-

2014), українського театрального режисера, актора, першого лауреата 

державної премії ім. Тараса Шевченка серед режисерів 

18 
День пам’яті жертв  геноциду кримськотатарського народу (відзначається 

щорічно у річницю депортації кримськотатарського народу 1944р.) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2003
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18 
Міжнародний день музеїв (відзначається щорічно відповідно до 

рішення ХІ Генеральної конференції Міжнародної ради музеїв, яка 

відбулась у травні 1977 р.) 

18 
100 років від дня народження Святого Іоанна Павла ІІ (світське ім'я - 

Кароль-Юзеф Войтила) (1920-2005), Папи Римського 

18 
60 років від дня народження В’ячеслава Володимировича Гутирі 

(1960), українського живописця, скульптора, заслуженого художника 

України 

19 
80 років від дня народження Лариси Сергіївни Каширіної (1940-

2007), поетеси, фольклориста  

19 
65 років від дня народження Сюзан Мері Свонсон (1955), 

американської поетеси 

20 
Всесвітній день метрології (відзначається щорічно з 1999 р. відповідно 

до пропозиції Міжнародного комітету мір і ваг (МКМВ) 

20 
Всесвітній день бджіл (відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН А/RES/72/211 у грудні 2017 р.) 

20 
День банківських працівників (відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 316/04 від 06.03.2004 р.) 

20 
190 років від дня народження Гектора Мало (1830-1907), 

французського письменника 

20 
95 років від дня народження Олексія Андрійовича Туполєва (1925-

2001), російського авіаконструктора, що створив 100 типів військових та 

цивільних літаків «Ту», доктора технічних наук, професора 

20 
85 років від дня народження Вітольда Вітольдовича Пака (1935-2020), 

українського математика, гірничого інженера, автора понад 120 винаходів 

21 
Всесвітній день вишиванки (відзначається щорічно в третій четвер 

травня з 2006р.) 

21 
Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку 

(відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/ 57/249 від 20.12.2002 р.) 

22 
День Миколи Весняного. Перенесення мощей святителя Миколая 

Чудотворця 

22 
День перепоховання праху Тараса Григоровича Шевченка (1861), 

українського поета, художника, мислителя на Чернечій горі, поблизу 

Канева 

22 
Міжнародний день біологічного різноманіття (відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/55/201 від 

08.02.2001 р.) 

22 
180 років від дня народження Марка Лукича Кропивницького (1840-

1910), українського драматурга, актора, композитора 

22 
75 років від дня народження Юрія Євгеновича Рибчинського (1945), 

українського поета, пісняра, драматурга, сценариста 

23 
125 років від дня заснування (1895) Нью-Йоркської публічної 

бібліотеки 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1935
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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24 
День слов’янської писемності і культури (відзначається щорічно в день 

вшанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія відповідно 

до Указу Президента України № 1096/04 від 17.09.2004 р.) 

24 Європейський День Парків (започатковано Федерацією Європарк) 

24 
190 років від дня народження Олексія Кіндратовича Саврасова 

(1830-1897), російського живописця 

24 
115 років від дня народження Михайла Олександровича Шолохова 

(1905-1984), російського письменника, лауреата Нобелівської премії в 

галузі літератури (1965) 

24 
80 років від дня народження Йосипа Олександровича Бродського 

(1940-1996), російсько-американського поета, есеїста, лауреата 

Нобелівської премії в галузі літератури (1987) 

24 
65 років від дня народження Ольги Миколаївни Довгоп'ят (1955), 

української поетеси  

25 
День Африки (відзначається щорічно відповідно до рішення установчої 

конференції голів держав і урядів країн Африки, яка відбулася в Аддис-

Абебі 25.05.1963 р.) 

25 
День зниклих безвісти дітей (відзначається з 2002 р. з ініціативи 

Європейського центру зниклих і таких, що зазнали сексуального 

насильства дітей) 

25 
115 років від дня народження Олександра Євдокимовича Корнійчука 

(1905-1972), українського письменника-драматурга 

25 
85 років від дня народження Юрія Феодосійовича Ярмиша (1935-

2013), українського прозаїка, критика, публіциста, майстра авторської 

казки 

27 
60 років від дня народження Олександра Олександровича Сидоренка 

(1960), українського плавця, чемпіона світу, Європи та Олімпійських ігор 

28 Вознесіння Господнє  

28 
Всеукраїнський день краєзнавства (встановлений VI з’їздом 

Національної спілки краєзнавців України 23.01.2017р.) 

28 
День прикордонника (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 308/1992 від 25.05.1992 р.; зі змінами № 431/03 від 

21.05.2003 р.) 

28 
170 років від дня народження Володимира Івановича Щербини (1850-

1936), українського історика, педагога, громадського діяча 

28 
100 років від дня народження Наума Мироновича Тихого (справж. - 

Наум Месрович Штілерман) (1920-1996), українського письменника і 

поета 

29 
Міжнародний день миротворців ООН (відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/57/129 від 

11.12.2002 р.) 

29 
50 років від дня народження Анни Коршунової (справж. - Ганна 

Євгенівна Шевченко) (1970), українського прозаїка 

30 
День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження 

(відзначається щорічно в останню суботу травня відповідно до Указу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD
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Президента України № 563/99 від 25.05.1999 р.) 

31 
Всесвітній день без тютюну (відзначається щорічно відповідно до 

рішення ВООЗ № WHA 42.19, прийнятого на 42-й сесії Всесвітньої 

асамблеї охорони здоров’я 17.05.1989 р.) 

31 
День хіміка (відзначається щорічно в останню неділю травня відповідно 

до Указу Президента України № 219/94 від 07.05.1994 р.) 

31 
155 років від дня народження Марії Михайлівни Старицької (1865-

1930), української актриси, театрального режисера, педагога  

31 
95 років з дня заснування Національної спілки краєзнавців України 

(1925р.) 

В травні виповнюється: 

755 років від дня народження Данте Аліг’єрі (1265-1321), італійського поета 

 

 ЧЕРВЕНЬ

1 
Міжнародний день захисту дітей (відзначається щорічно з 1949 р. 

відповідно до ухвали Ради Міжнародної демократичної федерації жінок) 

1 
Всесвітній день батьків (відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/66/292 від 15.10.2012 р.) 

1 
День захисту дітей (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 568/98 від 30.05.1998 р.) 

2 
180 років від дня народження Томаса Гарді (1840-1928), англійського 

письменника 

2 
90 років від дня народження Сергія Борисовича Кримського (1930-

2010), українського філософа, культуролога 

4 
Міжнародний день безвинних дітей - жертв агресії (відзначається 

щорічно відповідно до рішення Надзвичайної спеціальної сесії Генеральної 

Асамблеї ООН A/RES/ES-7/8 від 19.08.1982 р.) 

4 
65 років від дня народження Пола Стюарта (1955), англійського 

дитячого письменника 

4 
45 років від дня народження Анджеліни Джолі (1975), американської 

акторки 

5 
Всесвітній день охорони довкілля (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/2994 (XXVII) від 15.12.1972 р.)  

5 
125 років від дня народження Юліана Шпола (справж. - Михайло 

Омелянович Яловий) (1895-1937), українського письменника, поета, 

публіциста, драматурга 

6 
День журналіста України (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України №251/94 від 25.05.1994 р.) 

6 
145 років від дня народження Томаса Манна (1875-1955), німецького 

письменника 
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6 
45 років від дня народження Олекси Росича (справж. - Олексій 

Андрієнко) (1975), українського дитячого письменника, режисера, актора, 

сценариста 

7 Свята Трійця (П'ятидесятниця) 

7 
Всесвітній день безпеки їжі (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/73/250 від 20.12. 2018 р.) 

8 
Всесвітній день океанів (відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/63/111 від 12.02. 2008 р.) 

8 
210 років від дня народження Роберта Александера Шумана (1810-

1856), німецького композитора, музичного критика 

8 
165 років від дня народження Наталії Іванівни Кобринської (1855-

1920), української письменниці, журналістки, видавця, дослідника 

фольклору, громадського діяча жіночого руху Галичини 

8 
120 років від дня народження Михайла Абрамовича Гершензона 

(1900-1942), російського письменника, автора збірки витівок, фокусів, 

саморобок, цікавих завдань 

10 
110 років від дня народження Федіра Овксентійовича Моргуна (1910-

1990), українського поета 

10 
90 років від дня народження Іллі Сергійовича Глазунова (1930-2017), 

російського живописця і графіка 

10 
90 років від дня народження Леоніда Сергійовича Татаренка (1930-

1999), українського поета-пісняра 

11 
110 років від дня народження Жак-Іва Кусто (1910-1997), 

французького дослідника океану, винахідника аквалангу 

12 
Всесвітній день боротьби із дитячою працею (відзначається щорічно 

відповідно до ініціативи Міжнародної організації праці з 1999 р.) 

12 
195 років від дня народження Антонія Юліана Шнайдера (1825-1880), 

українського краєзнавця, історика, археолога, етнографа 

13 
155 років від дня народження Олександра Миколайовича Виєзжева 

(1865-1918), українського живописця 

13 
110 років від дня народження Самуїла Вульфовича Ратнера (1910-

1992), українського композитора, диригента і педагога 

14 
Всесвітній день донора крові (відзначається щорічно відповідно до 

резолюції Всесвітньої організації охорони здоров'я (WHA58.13) від 23. 05. 

2005 р.)  

16 
75 років від дня народження Олексія Миколайовича Старикова 

(1945-2014), українського дитячого письменника 

16 
70 років від дня народження Тамари Ізмайлівни Вилегжаніної (1950), 

українського бібліотекознавця, заслуженого працівника культури України  

17 
Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою (відзначається 

щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/49/115 

від 19.12.1994 р.) 

17 
75 років від дня народження Ігоря Прокоповича Січовика (1945), 

українського дитячого письменника, гумориста, сатирика, поета, прозаїка, 

драматурга 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0
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18 
95 років від дня народження Марії Євгенівни Успенської (1925-2007), 

російської художниці-ілюстратора  

19 
Всесвітній день дитячого футболу (проголошений Дитячим фондом 

ООН (ЮНІСЕФ) і Міжнародною федерацією футбольних асоціацій 

(ФІФА) 

20 
Всесвітній день біженців (відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/55/76 від 04.12.2000 р.) 

20 
95 років від дня народження Андрія Васильовича Німенка (1925-

2006), українського скульптора, графіка, мистецтвознавця, поета 

20 
65 років від дня народження Анатолія Олександровича Птіцина 

(1955), українського прозаїка, журналіста  

21 
Міжнародний день йоги (відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/69/131 від 11.12.2014 р.) 

21 
Міжнародний день святкування сонцестояння (відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/73/300 від 

20.06.2019 р.) 

21 
День медичного працівника (відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України №281/94 від 03.06.1994 р.) 

21 
День батька в Україні (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України №274/2019 від 18.05.2019 р.) 

21 
180 років від дня народження Акакія Івановича Церетелі (1840-1915), 

грузинського поета 

21 
115 років від дня народження Жан-Поля Сартра (1905-1980), 

французького філософа та письменника 

21 
85 років від дня народження Франсуази Саган (1935-2004), 

французької письменниці 

22 
День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

(відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 

1245/2000 від 17.11.2000 р.) 

23 
Міжнародний Олімпійський день (відзначається щорічно відповідно до 

рішення 42-ї сесії Міжнародного олімпійського комітету з 1948 р.) 

24 
110 років від дня народження Івана Івановича Неходи (1910-1963), 

українського поета 

25 
День моряка (День мореплавця) ( відзначається щорічно відповідно до 

рішення резолюції №19 держав-членів Міжнародної морської організації, 

що входять в ООН, з 2010 р.) 

25 
80 років від дня народження Григорія Аврамовича Фальковича 

(1940), українського письменника, поета  

25 
95 років від дня народження Володимира Івановича Біляїва (1925-

2006), українського письменника і журналіста, громадсько-політичного та 

культурного діяча 

26 
Міжнародний день боротьби із зловживанням наркотиками та їх 

незаконним обігом (відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/42/112 від 07.12.1987 р.) 

26 
Міжнародний день на підтримку жертв тортур (відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/52/149 від 

12.12.1997 р.) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9E%D0%9A
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27 
Всесвітній день рибальства (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Міжнародної конференції з регулювання і розвитку рибальства з 

1984 р.) 

27 
135 років від дня народження Антоніни Миколаївни Кудрицької 

(1885-1971), української письменниці, фольклористки, журналістки 

28 
День Конституції України (відзначається щорічно в день прийняття 

Верховною Радою України Основного Закону України в 1996 р.)  

28 
День молоді (відзначається щорічно в останню неділю червня 

відповідно до Указу Президента України № 323/94 від 22.06.1994 р.) 

28 
День молодіжних та дитячих громадських організацій (відзначається 

щорічно в останню неділю червня відповідно до Указу Президента України 

№ 600/2011 від 24.05.2011 р.) 

29 
120 років від дня народження Антуана Марі-Роже де Сент-Екзюпері 

(1900-1944), французького прозаїка 

 

 ЛИПЕНЬ
 

1 
День архітектури України (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 456/95 від 17.06.1995 р.) 

2 

135 років від дня народження Франца Михайловича Коковського 

(1885-1940), українського письменника, драматурга, перекладача, 

журналіста, історика літератури, етнографа 

2 
115 років від дня народження Тацудзо Ісікави (1905-1985), японського 

письменника 

3 

135 років від дня народження Юліана Буцманюка (1885-1967), 

українського і канадського художника, монументаліста, головного 

дизайнера символіки та відзнак легіону Українських Січових Стрільців 

4 
День Національної поліції України (відзначається щорічно відповідно 

до Указу Президента України № 97 від 04.04.2018 р.) 

4 
230 років від дня народження Джорджа Евереста (1790-1866), 

англійського географа, геодезиста 

4 
205 років від дня народження Павла Андрійовича Федотова (1815-

1852), російського живописця 

5 
День працівників морського та річкового флоту (відзначається щорічно 

відповідно до Указу Президента України № 332/2015 від 12.06.2015 р.) 

5 
80 років від дня народження Анатолія Васильовича Тарана (1940-

1995), українського поета 

5 
70 років від дня народження Сергія Миколайовича Чиркова (1950), 

українського прозаїка, поета, публіциста, перекладача 

6 
85 років від дня народження Далай-лами ХIV (1935), духовного та 

світського Глави Тибету, лауреата Нобелівської премії миру 

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%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
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
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7 
День працівника природно-заповідної справи (відзначається щорічно 

відповідно до Указу Президента України № 629/2009 від 18.08.2009 р.) 

7 Різдво пророка Іоанна Хрестителя. День Івана Купала 

7 

80 років від дня народження Рінго Старра (справж. - Річард Старкі) 

(1940), британського музиканта, співака, композитора, продюсера, актора, 

учасника гурту The Beatles 

7 
75 років від дня народження Світлани Іванівни Отченашенко-

Харабет (1945), української актриси, народної артистки України 

8 
День родини (відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 1209/2011 від 30.12.2011 р.) 

8 
120 років від дня народження Юрія Корнійовича Смолича (1900-

1976), українського прозаїка і громадського діяча 

9 
170 років від дня народження Івана Вазова (1850-1921), болгарського 

письменника, драматурга 

9 
75 років від дня народження Діна Рея Кунца (1945), сучасного 

американського письменника-фантаста 

10 
110 років від дня народження Петра Федоровича Сєверова (справж. - 

Петро Федорович Іванов) (1910-1990), українського прозаїка, журналіста 

11 

Всесвітній день народонаселення (відзначається щорічно відповідно до 

рекомендацій Керівної ради Фонду ООН у галузі народонаселення, 

поданих у рішенні № 89/46 від 1989 р.) 

11 
80 років від дня народження Яреми Петровича Гояна (1940-2018), 

українського прозаїка, публіциста, видавця 

12 День святих первоверховних апостолів Петра і Павла 

12 
День рибалки (відзначається щорічно в другу неділю липня відповідно 

до Указу Президента України № 464/95 від 22.06.1995 р.) 

12 

105 років від дня народження Петра Тимофійовича Тронька (1915-

2011), українського історика, академіка, організатора музейної та 

краєзнавчої справи 

13 
135 років від дня народження Остапа Миколайовича Лисенка (1885-

1968), українського музикознавця 

13 
85 років від дня народження Наталії Георгіївни Харакоз (1935), 

українського прозаїка 

14 
55 років від дня народження Олега Васильовича Петренка-

Заневського (1965), українського художника-ілюстратора 

15 
День українських миротворців (відзначається щорічно відповідно до 

Постанови Верховної Ради України № 292-VII від 21.05.2013 р.) 

16 
30 років із часу прийняття Верховною Радою Української РСР 

«Декларації про державний суверенітет України» (1990) 

16 
День бухгалтера (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 662/2004 від 18.06.2004 р.) 

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%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
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16 
60 років від дня народження Еліни Михайлівни Свенцицької (1960), 

української поетеси, прозаїка, педагога 

18 
115 років від дня народження Панаса Федоровича Кочури (справж. - 

Панас Федорович Кочур) (1905-1976), українського письменника 

19 

День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості 

(відзначається щорічно у третю неділю липня відповідно до Указу 

Президента України № 187/93 від 03.06.1993 р.) 

20 
День шахів в Україні (відзначається щорічно відповідно до Постанови 

Верховної Ради України № 3985-VI від 01.11.2011 р.) 

20 
Міжнародний день шахів (відзначається щорічно за рішенням ФІДЕ - 

Всесвітньої шахової федерації - з 1966 р.) 

22 
35 років від дня народження Катерини Богданівни Бабкіної (1985), 

української поетеси 

23 
Всесвітній день китів і дельфінів (відзначається з 1986 р. за рішенням 

Міжнародної китової комісії) 

23 

105 років від дня народження Михайла Львовича Матусовського 

(1915-1990), російського поета, перекладача творів Т. Шевченка та інших 

українських поетів 

25 

115 років від дня народження Еліаса Канетті (1905-1994), 

австрійського письменника і драматурга, лауреата Нобелівської премії в 

галузі літератури (1981) 

26 
День працівників торгівлі (відзначається щорічно в останню неділю 

липня відповідно до Указу Президента України № 427/95 від 05.06.1995 р.) 

26 
День флоту України (відзначається щорічно в останню неділю липня 

відповідно до Указу Президента України № 1209/2011 від 30.12.2011 р.) 

26 
145 років від дня народження Карла Густава Юнга (1875-1961), 

швейцарського психоаналітика, філософа 

26 
135 років від дня народження Андре Моруа (справж. - Еміль Саломон 

Вільгельм Ерзог) (1885-1967), французького письменника 

27 

185 років від дня народження Джозуе Кардуччі (1835-1907), 

італійського поета і літературознавця, лауреата Нобелівської премії в 

галузі літератури (1906) 

27 
85 років від дня народження Володимира Івановича Юрчишина 

(1935-2010), українського художника-ілюстратора  

28 
День хрещення Київської Русі - України (відзначається щорічно 

відповідно до Указу Президента України № 668/2008 від 25.07.2008 р.) 

28 
День пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира - хрестителя 

Київської Русі 

28 

140 років від дня народження Володимира Кириловича Винниченка 

(1880-1951), українського громадсько-політичного і державного діяча, 

письменника, публіциста 

28 
80 років від дня народження Івана Васильовича Остафійчука (1940), 

українського художника-ілюстратора  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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28 
65 років від дня народження Лесі Іванівни Романчук (1955), 

української письменниці, лікарки, викладачки, барда 

28 
60 років від дня народження Володимира Даниловича Гришка (1960), 

українського співака (тенор) 

28 25 років з часу заснування (1995) федерації грецьких товариств України 

29 

155 років від дня народження Андрея Шептицького (мирське ім’я - 

Роман Марія Александр Шептицький) (1865-1944), митрополита 

Української греко-католицької церкви, українського громадсько-

політичного діяча 

30 

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми (відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/68/192 від 

18.12.2013 р.) 

30 
Міжнародний день дружби (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/65/275 від 27.04.2011 р.) 

30 
70 років від дня народження Арнольда Шварценеггера (1950), 

американського кіноактора 

31 
55 років від дня народження Джоан Роулінг (1965), англійської 

письменниці 

 

 СЕРПЕНЬ
 

 

1 
120 років від дня народження Олександра Івановича Копиленка 

(1900-1958), українського письменника, критика, педагога 

2 День пророка Іллі 

2 
День Повітряних Сил Збройних Сил України (відзначається щорічно в 

першу неділю серпня відповідно до Указу Президента України № 579/2007 

від 27.06.2007р.) 

2 
45 років від дня народження Наталії Олексіївни Могилевської (1975), 

української співачки 

3 
110 років від дня народження Дональда Біссета (1910-1995), 

англійського прозаїка, художника, кіноактора, театрального режисера  

3 
70 років від дня народження Ярослава Євстахійовича Яроша (1950-

2019), українського поета, прозаїка, композитора, сценариста, публіциста, 

літературознавця, перекладача, режисера, художника  

5 
Міжнародний день світлофора (відзначається на честь події, що 

відбулася в цей день у 1914 році: в американському місті Клівленді 

з'явився перший попередник сучасних пристроїв) 

5 
170 років від дня народження Гі де Мопассана (1850-1893), 

французького письменника 

6 
Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї ( 75 річниця трагедії 

у Хіросімі в 1945 р.) 
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6 
Міжнародний день «Лікарі світу за мир» (відзначається щорічно за 

пропозицією організації «Лікарі світу за запобігання ядерній загрозі») 

8 
День військ зв’язку (України) (відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 154/2000 від 01.02.2000 р.) 

8 
Всесвітній день кішок (відзначається щорічно за ініціативою 

Міжнародного фонду захисту тварин «Animal Welfare») 

9 День святого великомученика і цілителя Пантелеймона 

9 
День будівельника (відзначається щорічно в другу неділю серпня 

відповідно до Указу Президента України № 237/93 від 22.07.1993 р.) 

9 
День працівників ветеринарної медицини (відзначається щорічно в 

другу неділю серпня відповідно до Указу Президента України № 1035/2001 

від 01.11.2001 р.) 

9 
Міжнародний день корінних народів світу (відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/49/214 від 

17.02.1995 р.) 

9 
130 років від дня народження Михайла Євдокимовича Івченка (1890-

1939), українського письменника  

9 
90 років від дня народження Віктора Григоровича Бар’яхтара (1930), 

українського вченого-фізика, академіка НАН України  

9 
90 років від дня народження Юрія Олександровича Гуляєва (1930-

1986), українського, російського співака 

10 
65 років від дня народження Світлани Миколаївни Заготової (1955), 

української поетеси 

10 
60 років від дня народження Антоніо Бандераса (1960), іспанського 

кіноактора 

11 
70 років від дня народження Стіва Возняка (справж. - Стівен (Степан) 

Гері Возняк) (1950), першого українського винахідника комп’ютерних 

технологій, співзасновника фірми Apple 

12 
90 років від дня народження Джорджа Сороса (1930), американського 

фінансиста 

13 
Всесвітній день шульги (відзначається з ініціативи британського клубу 

ліворуких з 1992 р.) 

13 
70 років від дня народження Сергія Георгійовича Садчикова (1950), 

українського живописця 

14 
Винесення чесних древ Животворного Хреста Господнього. Медовий 

Спас 

14 Свято Святих братів Маккавеїв. Маковій 

14 
160 років від дня народження Ернеста Сетона-Томпсона (справж. - 

Ернест Еван Томпсон) (1860-1946), канадського прозаїка, художника  

15 
Всесвітній день безпритульних тварин (відзначається щорічно у третю 

суботу серпня з ініціативи Міжнародного товариства з прав тварин (ISAR) 

з 1992 р.)  
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15 
День археолога (відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 694/2008 від 06.08.2008 р.) 

18 
85 років від дня народження Віталія Олександровича Кононенка 

(1935), українського художника, графіка 

19 Преображення Господнє. Яблучний спас 

19 
Всесвітній день гуманітарної допомоги (відзначається відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/63/139 від 05.03.2009 р.) 

19 
День пасічника (відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 815/97 від 15.08.1997 р.) 

19 
240 років від дня народження П’єра Жана Беранже (1780-1857), 

французького поета 

19 
70 років від дня народження Олексія Володимировича Штанка (1950-

2000), українського художника-ілюстратора 

20 
95 років від дня заснування Шевченківського національного 

заповідника «Тарасова гора» (1925 р.) 

20 
85 років від дня народження Володимира Григоровича Калиниченка 

(1935-2018), українського письменника, поета, журналіста, публіциста, 

фотохудожника 

21 
45 років від дня народження Яни (Тетяни) Юріївни Дубинянської 

(1975), української письменниці, журналістки 

22 
1040 років від дня народження Авіценни (Ібн Сіни) (980-1037), 

перського вченого-енциклопедиста, лікаря, поета 

22 
100 років від дня народження Рея Дугласа Бредбері (1920-2012), 

американського прозаїка, фантаста  

23 
День Державного Прапора України (відзначається щорічно відповідно 

до Указу Президента України № 987/2004 від 23.08.2004 р.) 

23 

Загальноєвропейський День пам’яті жертв усіх тоталітарних та 

авторитарних режимів (відзначається щорічно відповідно Резолюції 

Європейського парламенту «Європейська свідомість та тоталітаризм» від 

02. 04. 2009 р.) 

23 
Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації 

(відзначається щорічно за рекомендацією 150-й сесії Генеральної 

конференції ЮНЕСКО за підтримки ООН) 

23 
140 років від дня народження Олександра Степановича Гріна 

(Гриневського) (1880-1932), російського прозаїка 

23 
90 років від дня народження Едуарда Юрійовича Шима (1930-2006), 

російського письменника 

24 
День Незалежності України (1991) (відзначається щорічно як державне 

загальнонародне свято відповідно до Постанови Верховної Ради України 

№ 2143–XII від 20.02.1992 р.) 

25 
80 років від дня народження Марії Миколаївни Влад (справж. - Марія 

Миколаївна Ганцяк) (1940-2017), української поетеси, журналістки, 

громадської діячки, співзасновниці Спілки солдатських матерів 

http://khpg.org/index.php?id=1239204375&w
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25 
80 років від дня народження Миколи Григоровича Жулинського 

(1940), українського літературознавця, критика, громадського діяча 

25 
50 років від дня народження Клаудії Шиффер (1970), німецької 

супермоделі, кіноакторки 

26 
280 років від дня народження Жозефа Мішеля Монгольф’є (1740-

1810), французького вченого, винахідника повітряної кулі 

26 
140 років від дня народження Ґійома Аполлінера (справж. - 

Вільгельм-Альберт-Володимир-Аполлінарій Костровицький) (1880-

1918), французького поета, художника, критика  

26 
110 років від дня народження Святої Матері Терези (справж. - Агнес 

Гонджа Бояджиу) (1910-1997), католицької черниці, засновниці 

доброчинних місій, лауреата Нобелівської премії миру (1979) 

27 
250 років від дня народження Георга Фрідріха Вільгельма Гегеля 

(1770-1831), німецького філософа 

27 
35 років від дня народження Галини Сергіївни Ткачук (1985), 

української поетеси, дитячої письменниці, літературознавиця 

28 Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста 

28 
130 років від дня народження Дмитра Юрійовича Загула (1890-1944), 

українського поета-символіста, публіциста, педагога 

28 
95 років від дня народження Аркадія Натановича Стругацького 

(1925-1991), російського письменника 

29 Перенесення Нерукотворного Образа Господнього. Горіховий Спас  

29 
День авіації (відзначається щорічно в останню суботу серпня 

відповідно до Указу Президента України № 305/93 від 16.08.1993 р.) 

29 

День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (відзначається 

щорічно відповідно до Указу Президента України № 621/2019 від 

23.08.2019 р.) 

29 
Міжнародний день дій проти ядерних випробувань (відзначається 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ A/RES/64/35 від 

02.12.2009 р.) 

30 
День шахтаря (відзначається щорічно в останню неділю серпня 

відповідно до Указу Президента України № 304/93 від 16.08.1993 р.) 

30 
160 років від дня народження Ісаака Ілліча Левітана (1860-1900), 

російського художника 

30 
110 років від дня народження Дональда Біссета (1910-1995), 

англійського казкаря, художника, кіноактора, театрального режисера 

31 
150 років від дня народження Марії Монтессорі (1870-1952), 

італійського лікаря, педагога, вченого, філософа, гуманістки; винахідника 

педагогічної системи, заснованої на ідеї вільного виховання 
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 ВЕРЕСЕНЬ
 

 

1 День знань (відзначається щорічно з 1984 р.) 

1 
145 років від дня народження Едгара Райса Берроуза (1875-1950), 

американського письменника-фантаста 

1 

95 років від дня народження Ігоря Рафаїловича Юхновського (1925-

2010), українського фізика-теоретика, доктора фізико-математичних наук, 

громадського діяча, Героя України 

2 75 років з дня закінчення Другої світової війни (1945 р.) 

2 
День нотаріату (відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 211/2010 від 22.02.2010 р.) 

3 
145 років від дня народження Фердінанда Порше (1875-1951), 

німецького конструктора автомобілів 

4 
55 років від дня народження Галини Мирославівни Павлишин 

(Галушки) (1965), української дитячої письменниці 

4 

55 років від дня виступів (1965) В. Стуса, В. Чорновола, І. Дзюби проти 

хвилі арештів української інтелігенції на прем’єрі фільму «Тіні забутих 

предків» С. Параджанова 

5 
Міжнародний день благодійності (відзначається відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ A/RES/67/105 від 07.03.2013 р.) 

5 
115 років від дня народження Артура Кестлера (1905-1983), 

англійського письменника, журналіста 

5 

90 років від дня народження Геннадія Харлампійовича Мацуки 

(1930-2017), українського вченого-біохіміка, директора Інституту 

молекулярної біології та генетики НАНУ 

5 
60 років від дня народження Оксани Анатоліївни Ігнащенко (1960), 

українського художника-ілюстратора 

6 
День підприємця (відзначається щорічно в першу неділю вересня 

відповідно до Указу Президента України № 1110/98 від 05.10.1998 р.) 

6 

130 років від дня народження Северина Михайловича Левицького 

(1890-1962), українського педагога, громадського діяча (США), одного з 

провідних діячів українського скаутського руху «Пласт» 

7 

150 років від дня народження Олександра Івановича Купріна (1870-

1936), російського письменника, перекладача, творчість якого пов’язана з 

Україною 

7 

80 років від дня народження Олега Борисовича Ковальова (1940), 

українського живописця, майстра монументально-декоративного 

мистецтва, заслуженого художника України 

8 День визволення Донбасу від нацистських окупантів (1943) 

8 
Міжнародний день писемності (відзначається щорічно відповідно до 

рішення 14-ї сесії ЮНЕСКО №1.141 від 1966 р.) 
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8 

Міжнародний день солідарності журналістів (відзначається щорічно з 

1958 р. відповідно до рішення IV конгресу Міжнародної організації 

журналістів; приурочений до дня пам’яті Ю. Фучика) 

9 
Міжнародний день краси (встановлений Міжнародним комітетом 

естетики і косметології CIDESCO в 1995 р.) 

11 Усікновення глави Іоанна Предтечі 

11 

155 років від дня народження Яніса Райніса (справж. - Яніс 

Плієкшанс) (1865-1929), латиського поета, драматурга, громадського 

діяча, народного поета 

12 
День українського кіно (відзначається щорічно в другу суботу вересня 

відповідно до Указу Президента України № 52/96 від 12.01.1996 р.) 

12 

День фізичної культури і спорту (відзначається щорічно в другу суботу 

вересня відповідно до Указу Президента України № 340/94 від 

29.06.1994 р.) 

12 

45 років від дня народження Анни Білої (Давидової-Білої Ганни 

Вікторівни) (1975), української поетеси, критика, літературознавця, 

перекладача  

13 

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості 

(відзначається щорічно в другу неділю вересня відповідно до Указу 

Президента України № 302/93 від 12.08.1993 р.) 

13 
День танкістів (відзначається щорічно в другу неділю вересня 

відповідно до Указу Президента України № 922/97 від 29.08.1997 р.) 

13 
Міжнародний день пам’яті жертв фашизму (відзначається щорічно в 

другу неділю вересня з 1962 р.) 

13 
360 років від дня народження Данієля Дефо (1660-1731), англійського 

письменника 

15 
Міжнародний день демократії (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН А/RES/62/72 від 13.12.2007 р.) 

15 
130 років від дня народження Агати Крісті (Мері Кларісси Міллер) 

(1890-1976), англійської письменниці 

15 

85 років від дня народження Івана Івановича Базилевського (1935), 

українського художника, графіка, скульптора, майстра декоративно-

ужиткового мистецтва 

16 

Міжнародний день збереження озонового шару (відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/49/114 від 

23.01.1995 р.) 

17 
День рятівника (відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 830/2008 від 12.09.2008 р.) 

18 

55 років тому Острів Хортиця був оголошений Державним історико-

культурним заповідником (Постанова Ради Міністрів України № 911 від 18 

вересня 1965 р. «Про увічнення пам'ятних місць, пов'язаних з історією 

запорозького козацтва») 

18 

110 років від дня народження Михайла Івановича Чабанівського 

(справж. - Михайло Іванович Циба) (1910-1973), українського прозаїка, 

журналіста 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1975
https://uk.wikipedia.org/wiki/1935
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%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F
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19 

День винахідника і раціоналізатора (відзначається щорічно в третю 

суботу вересня відповідно до Указу Президента України №443/94 від 

16.08.1994 р.) 

19 

День народження «Смайлика» (в цей день 1982 року професор 

Університету «Карнегі - Меллона» Скотт Фалман вперше запропонував 

використовувати три символи, що йдуть підряд - двокрапка, дефіс і дужку, 

для позначення «усміхненого обличчя» в тексті, який набирається на 

комп'ютері) 

19 

День фармацевтичного працівника (відзначається щорічно в третю 

суботу вересня відповідно до Указу Президента України №1128/99 від 

07.09.1999 р.) 

19 

60 років від дня народження Оксани Стефанівни Забужко (1960), 

української поетеси, письменниці, перекладача, літературознавця, 

публіциста 

20 
День працівників лісу (відзначається щорічно в третю неділю вересня 

відповідно до Указу Президента України № 356/93 від 28.08.1993 р.) 

20 

100 років від дня народження Ганса Цибульки (справж. - Йоган 

Пауль Цибулька) (1920-2004), німецького письменника, поета, казкаря, 

мемуариста 

20 

75 років від дня народження Світлани Андріївни Йовенко (1945), 

української поетеси, прозаїка, літературного критика, публіциста, 

перекладача, заслуженого працівника культури України  

20 
55 років від дня народження Сергія Вікторовича Дзюби (1965), 

українського поета, перекладача  

20 
50 років від дня народження Дари Корній (справж. - Мирослава 

Іванівна Замойська) (1970), української письменниці 

21 Різдво Пресвятої Богородиці; Друга Пречиста 

21 
Міжнародний день миру (відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/55/282 від 07.09.2001 р.) 

21 
День миру (в Україні) (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 100/2002 від 05.02.2002 р.) 

22 
День партизанської слави (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України №1020/2001 від 30.10.2001 р.) 

22 

185 років від дня народження Олександра Опанасовича Потебні 

(1835-1891), українського і російського мовознавця, філософа, 

фольклориста 

22 
145 років від дня народження Мікалоюса Константінаса Чюрльоніса 

(1875-1911), литовського живописця і композитора 

22 
130 років від дня народження Павла Варламовича Носача (1890-

1966), українського кобзаря, композитора, бандуриста 

22 
120 років від дня народження Сергія Івановича Ожегова (1900-1964), 

видатного вченого-мовознавця 

23 
130 років від дня народження Аркадія Васильовича Казки (1890-

1929), українського поета 
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23 
105 років від дня народження Володимира Юрійовича Бандурака 

(1915-1982), українського прозаїка 

24 
75 років від дня народження Лариси Олексіївни Рубальської (1945), 

російської поетеси, перекладача 

25 
255 років від дня народження Міхала Клеофаса Огінського (1765-

1833), польського композитора 

25 
100 років від дня народження Сергія Федоровича Бондарчука (1920-

1994), українського і російського кіноактора, режисера 

26 

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї 

(відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/68/32 від 05.12.2013 р.) 

26 Європейський день мов (Проголошений Радою Європи 06. 12. 2001 р.) 

26 
135 років від дня народження Каліостра Романовича Аніщенка (1885-

1929), українського прозаїка 

26 
85 років від дня народження Віктора Олександровича Чижикова 

(1935), художника-ілюстратора 

27 Воздвиження Хреста Господнього 

27 
Всесвітній день туризму (відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної асамблеї Всесвітньої туристської організації з 1979 р.)  

27 
День машинобудівника (відзначається щорічно у четверту неділю 

вересня відповідно до Указу Президента України № 361/93 від 08.09.1993 р.) 

  

27 
День туризму (в Україні) (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 1047/98 від 21.09.1998 р.) 

29 
Всесвітній день моря (відзначається щорічно відповідно до рішення 10-ї 

сесії Асамблеї Міжнародної морської організації (IMO) з 1978 р. ) 

29 День пам’яті трагедії Бабиного Яру 

29 

170 років від дня народження Івана Карповича Карпенка-Карого 

(справж. - Іван Карпович Тобілевич) (1845-1907), українського режисера, 

актора, письменника, драматурга, громадського і театрального діяча  

30 День мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії 

30 
Всеукраїнський день бібліотек (відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 471/98 від 14.05.1998 р.) 

30 
День усиновлення (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 1088/2008 від 27.11.2008 р.) 

30 
Міжнародний день перекладача (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Міжнародної федерації перекладачів з 1991 р.) 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1979
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1978
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=693&year=2020
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
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 ЖОВТЕНЬ
 

 

1 
День ветерана (відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 1135/2004 від 24.09.2004 р.) 

1 

Міжнародний день людей похилого віку (відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/45/106 від 

14.12.1990 р.) 

1 

Міжнародний день музики (відзначається щороку за рішенням 

Міжнародної музичної ради ЮНЕСКО; ініціатором відзначення цього дня 

був Д. Шостакович) 

1 
85 років від дня народження Людмили Павлівни Савчук (1935), 

української дитячої поетеси  

2 

Міжнародний день боротьби проти насилля (відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/61/271 від 

15.06.2007 р.) 

3 
125 років від дня народження Сергія Олександровича Єсеніна (1895-

1925), російського поета 

4 

Всесвітній день тварин (відзначається щорічно в день іменин 

католицького святого Франциска Ассизького, захисника і покровителя 

тварин, з 1931 р.) 

4 

День працівників освіти (День вчителя) (відзначається щорічно в першу 

неділю жовтня відповідно до Указу Президента України № 513/94 від 

11.09.1994 р.) 

5 
Всесвітній день учителів (відзначається щорічно в ознаменування 

річниці підписання Рекомендації ЮНЕСКО та Міжнародної організації 

праці щодо становища вчителів з 1994 р.) 

5 

Всесвітній день архітектури (відзначається щорічно в перший 

понеділок жовтня за рішенням 20-ї Генеральної Асамблеї Міжнародного 

союзу архітекторів з 1985 р.) 

5 
Міжнародний день лікаря (відзначається за ініціативою Всесвітньої 

організації охорони здоров'я ООН в перший понеділок жовтня) 

5 
90 років від дня народження Павла Романовича Поповича (1930-

2009), українського і російського льотчика-космонавта 

5 

80 років від дня народження Володимира Омеляновича 

Забаштанського (1940-2001), українського поета, перекладача, лауреата 

Шевченківської премії 

7 

130 років від дня народження Нільса Хендріка Давіда Бора (1885-

1962), датського фізика, лауреата Нобелівської премії в галузі фізики 

(1922) 

8 
День юриста (відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 1022/97 від 16.09.1997 р.) 

8 

135 років від дня народження Володимира Євтимовича (Юхимовича) 

Свідзінського (1885-1941), українського поета, перекладача, 

літературознавця 
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8 
130 років від дня народження Михайла Івановича Кутинського (1890-

1974), українського краєзнавця, історика 

8 

95 років від дня народження Леля Миколайовича Кузьмінкова (1925-

2012), українського живописця, графіка, скульптора, художника 

монументально-декоративного мистецтва, члена Спілки художників 

України 

9 
Міжнародний день поштової служби (відзначається щорічно в річницю 

заснування Всесвітнього поштового союзу (1874 р., м. Берн, Швейцарія) 

9 
185 років від дня народження Шарля Каміля Сен-Санса (1835-1921), 

французького композитора, диригента, музичного критика 

9 
80 років від дня народження Джона Леннона (1940-1980), англійського 

рок-музиканта, члена групи «Бітлз» 

10 
Всесвітній день охорони психічного здоров’я (відзначається щорічно за 

ініціативою Всесвітньої федерації психічного здоров’я ВООЗ з 1992 р.) 

10 
День працівників стандартизації та метрології (відзначається щорічно 

відповідно до Указу Президента України № 910/2002 від 08.10.2002 р.) 

10 
250 років від дня народження Івана Федоровича Крузенштерна (1770-

1846), російського мандрівника 

11 
Міжнародний день дівчат (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/66/170 від 19.12.2011 р.) 

11 

День працівників санітарно-епідеміологічної служби (відзначається 

щорічно в другу неділю жовтня відповідно до Указу Президента України 

№ 1178/2004 від 05.10.2004 р.) 

11 
День художника (відзначається щорічно в другу неділю жовтня 

відповідно до Указу Президента України № 1132/98 від 09.11.1998 р.) 

12 
140 років від дня народження Григорія Семеновича Кожушка (1880-

1924), українського кобзаря 

12 
90 років від дня народження Радія Федоровича Полонського (1930-

2003), українського письменника, драматурга, публіциста 

12 
85 років від дня народження Лучано Паваротті (1935-2007), 

італійського оперного співака 

12 
55 років від дня народження Дена Абнетта (1965), британського 

письменника-фантаста, автора коміксів 

13 

Міжнародний день зменшення небезпеки лих (відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/44/236, 

A/RES/64/200 від 25.02.2010 р.) 

14 Покрова Пресвятої Богородиці 

14 
День захисника України (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 806/2014 від 14.10.2014 р.) 

14 День створення Української повстанської армії (1942 р.) 

14 
День українського козацтва (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 966/99 від 07.08.1999 р.) 
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15 
Міжнародний день білої тростини (незрячих людей) (відзначається 

щорічно за ініціативою Міжнародної федерації сліпих з 1970 р.) 

15 
2090 років від дня народження Вергілія (Публія Вергілія Марона) (70 

до н. е.-19 до н. е.), давньоримського поета 

15 

160 років від дня народження Софії Віталіївни Тобілевич 

(Дітковської) (1860-1953), української актриси, перекладачки, 

письменниці, етнографа 

15 

125 років від дня народження Володимира Зеноновича Гжицького 

(1895-1973), українського письменника, публіциста, перекладача, 

мемуариста  

16 
Всесвітній день продовольства (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/35/70 від 05.12.1980 р.) 

17 

Міжнародний день боротьби з бідністю (відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/47/196 від 

22.12.1992 р.) 

18 

День працівників харчової промисловості (відзначається в третю 

неділю жовтня відповідно до Указу Президента України № 714/95 від 

08.08.1995 р.) 

18 
Європейський День боротьби з торгівлею людьми (відзначається 

щорічно за ініціативою Європейського Парламенту з 2007 р.) 

18 
135 років від дня народження Миколи Михайловича Баженова (1885-

1962), українського мовознавця, літературознавця, педагога 

18 
60 років від дня народження Жан-Клода Ван-Дамма (1960), 

голлівудського кіноактора 

18 
55 років від дня народження Сергія Володимировича Пояркова 

(1965), українського художника 

19 Україна увійшла до Ради Європи (1995 р.) 

20 

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної 

залози (відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 

42/2005 від 17.01.2005 р.) 

21 

45 років від дня народження Лади Лузіної (справж. - Владислава 

Миколаївна Кучерова) (1975), української письменниці, журналістки, 

критика 

22 
150 років від дня народження Івана Олексійовича Буніна (1870-1953), 

російського письменника 

22 
85 років від дня народження Бориса Ілліча Олійника (1935-2017), 

українського поета, перекладача, державного і громадського діяча 

23 
125 років від дня народження Якова Ісааковича Кальницького (1895-

1949), українського прозаїка 

23 

115 років від дня народження Андрія Васильовича Клоччі (Клоччя) 

(справж. - Левитський) (1905-1972), українського прозаїка, літературного 

і театрального критика 

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

письменника-казкаря, журналіста  

https://uk.wikipedia.org/wiki/70_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
https://uk.wikipedia.org/wiki/70_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
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23 
85 років від дня народження Станіслава Олександровича Чижа 

(1935-2008), українського скульптора, народного художника України 

23 
80 років від дня народження Пеле (справж. - Едсон Арантіс ду 

Насіменту) (1940), бразильського футболіста 

24 

Всесвітній день розвитку інформації (відзначається щорічно відповідно 

до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/3038 (ХХVІІ) від 

19.12.1972 р.) 

24 
День Організації Об’єднаних Націй (відзначається щорічно відповідно 

до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/168 (ІІ) від 31.10.1947 р.) 

24 
75 років від дня народження Григорія Антоновича Тишкевича (1940), 

українського живописця, народного художника України 

25 

День автомобіліста і дорожника (відзначається в останню неділю 

жовтня відповідно до Указу Президента України №452/1993 від 13 жовтня 

1993 р.) 

25 
195 років від дня народження Йогана Баптиста Штрауса II (1825-

1899), австрійського композитора, диригента і скрипаля 

25 
160 років від дня народження Миколи Семеновича Самокиша (1860-

1944), українського художника- ілюстратора, графіка, педагога 

26 

Міжнародний день шкільних бібліотек (відзначається в четвертий 

понеділок жовтня за ініціативою Міжнародної асоціації шкільних бібліотек 

з 1999 р.) 

26 
70 років від дня народження Володимира Савовича Лиса (1950), 

українського письменника, журналіста, драматурга, народного синоптика 

26 
50 років від дня народження Романа Степановича Скиби (1970), 

українського поета 

27 

Всесвітній день аудіовізуальної спадщини (відзначається щорічно 

відповідно до резолюції, затвердженої на 33-й сесії Генеральної 

конференції ЮНЕСКО (2005) 

27 
275 років від дня народження Максима Созонтовича Березовського 

(1745-1777), українського композитора, диригента, співака  

27 
115 років від дня народження Тамари Михайлівни Мороз-Стрілець 

(1905-1994), української письменниці, літературознавця 

27 
95 років від дня народження Юрія Михайловича Кругляка (1925-

1998), українського поета 

28 

День визволення України від фашистських загарбників (відзначається 

щорічно відповідно до Указу Президента України № 836/2009 від 

20.10.2009 р.) 

28 Міжнародний день анімації 

28 

125 років від дня народження Майка (Михайла) Гервасійовича 

Йогансена (1895-1937), українського письменника, перекладача, 

журналіста, критика 

28 
65 років від дня народження Біла Гейтса (1955), програміста, голови 

ради директорів компанії «Майкрософт» 

29 
120 років від дня народження Степана Федоровича Бена (справж. - 

Степан Федорович Бендюженко) (1900-1939), українського поета 
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30 
110 років від дня народження Кузьми Кіндратовича Гриба (1910-

1997), українського прозаїка, критика 

30 
60 років від дня народження Дієго Марадони (1960), аргентинського 

футболіста 

31 
Всесвітній день міст (відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/68/239 від 27. 12. 2013) 

31 
Приєднання України до Статуту Ради Європи (закон України N 398/95-

ВР від 31.10.1995 р.) 

31 

Міжнародний День Чорного моря (відзначається за ініціативою 

урядових організацій Болгарії, Румунії, Росії, Туреччини, Грузії та України 

по відновленню та захисту Чорного моря) 

 

 

 ЛИСТОПАД
 

 

1 

День заснування Європейського Союзу (відзначається щорічно 

відповідно до Маастрихтського договору, який набув чинності 1 листопада 

1993 р.) 

1 

День працівника соціальної сфери (відзначається щорічно в першу 

неділю листопада відповідно до Указу Президента України № 374/99 від 

13.04.1999 р.) 

1 
80 років від дня народження Миколи Хомича Лиходіда (1940-1993), 

українського поета 

2 

85 років від дня народження Володимира Родіоновича Коломійця 

(1935-2017), українського поета, редактора, лауреата Шевченківської 

премії 

3 
День інженерних військ (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 1399/99 від 27.10.1999 р.) 

3 
День ракетних військ і артилерії (відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 1215/97 від 31.10.1997 р.) 

3 

125 років від дня народження Едуарда Георгійовича Багрицького 

(справж. - Едуард Георгійович Дзюбін) (1895-1934), поета, перекладача, 

драматурга, художника-графіка 

3 
100 років від дня народження Дмитра Онуфрійовича Вакарова (1920-

1945), українського поета 

4 День Казанської ікони Божої Матері 

4 
День залізничника (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 257/93-рп від 15.07.1993 р.) 

5 
105 років від дня народження Анатолія Мефодійовича Хорунжого 

(1915-1991), українського прозаїка 

6 

Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього 

середовища під час війни та збройних конфліктів (відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/54/4 від 

05.11.2001 р.) 
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6 

165 років від дня народження Дмитра Івановича Яворницького 

(1855-1940), українського історика, археолога, етнографа, фольклориста, 

письменника 

6 
95 років від дня народження Миколи Євгеновича Петренка (1925), 

українського поета, прозаїка  

6 
65 років від дня народження Кетрін Азаро (1955), сучасної 

американської письменниці 

7 
95 років від дня відкриття (1925 р.) Одеського академічного 

українського музично-драматичного театру ім. В. Василька 

7 80 років від часу створення (1940 р.) Конгресу українців Канади 

8 
120 років від дня народження Маргарет Мітчелл (1900-1949), 

американської письменниці 

8 
85 років від дня народження Алена Делона (1935), французького 

актора театру і кіно, режисера, продюсера, сценариста 

8 

85 років від дня народження Дмитра Миколайовича Квецка (1935-

2010), українського дисидента, лідера та ідеолога підпільної організації 

«Український національний фронт» 

9 День преподобного Нестора Літописця 

9 

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного 

мистецтва (відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 

№ 1209/2011 від 30.12.2011 р. із змінами, внесеними Указом від 30.12.2013 

№ 717/2013) 

9 
День української писемності та мови (відзначається щорічно відповідно 

до Указу Президента України № 1241/97 від 06.11.1997 р.) 

9 
25 років тому відбулась урочиста церемонія вступу України до Ради 

Європи (1995 р.) 

10 
Всесвітній день молоді (заснований Всесвітньою федерацією 

демократичної молоді (ВФДМ) у 1945 р.) 

10 

Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку (відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної конференції ЮНЕСКО (резолюція 

31С/20 2001 р.) 

10 

60 років від дня народження Ніла Річарда Маккіннона Ґеймана 

(1960), англійського прозаїка, фантаста, автора графічних романів та 

коміксів, кіносценаріїв  

12 
180 років від дня народження Рене Франсуа Огюста Родена (1840-

1917), французького скульптора 

12 

115 років від дня народження Івана Антоновича Крушельницького 

(1905-1934), українського письменника, графіка, літературного критика, 

мистецтвознавця 

12 
80 років від дня народження Людмили Марківни Гурченко (1935-

2011), російської та української актриси театру і кіно, естрадної співачки 

13 
Міжнародний день сліпих (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Всесвітньої організації охорони здоров’я) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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13 
170 років від дня народження Роберта Луїса Стівенсона (1850-1894), 

англійського письменника 

14 

Всесвітній день боротьби із захворюванням на діабет (відзначається 

щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/61/225 

від 20.12.2006 р.) 

14 
180 років від дня народження Клода Оскара Моне (1840-1926), 

французького живописця, одного з основоположників імпресіонізму 

15 

День працівників сільського господарства (відзначається в третю 

неділю листопада відповідно до Указу Президента України № 428/93 від 

07.10.1993 р.) 

15 

90 років від дня народження Марти Теодозіївни Тарнавської (1930), 

української поетеси, літературознавця, критика, перекладачки, бібліографа, 

члена Організації українських письменників «Слово» 

16 
День працівників радіо, телебачення та зв’язку (відзначається щорічно 

відповідно до Указу Президента України № 667/94 від 11.11.1994 р.) 

16 
Міжнародний день толерантності (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/51/95 від 12.12.1996 р.) 

17 
День студента України (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 659/99 від 16.06.1999 р.) 

17 

Міжнародний день студента (встановлений на Всесвітньому конгресі 

студентів, що відбувся в Празі, в пам'ять чеських студентів-патріотів 

(1946 р.) 

17 

70 років від дня народження Миколи Миколайовича Новосьолова 

(1950), українського поета, барда, лауреата Донецької обласної 

літературної премії ім. В. Шутова (1991) 

17 

55 років від дня народження Руслани Ігорівни Писанки (справж. - 

Писанко) (1965), української акторки, телеведучої, лауреата Державної 

премії України ім. О. Довженка 

17 
50 років від дня народження Андрія Анатолійовича Кокотюхи (1970), 

сучасного українського письменника 

19 
Всесвітній день філософії (відзначається щорічно у третій четвер 

листопада відповідно до рішення Генеральної конференції ЮНЕСКО з 

2005 р.) 

19 
День працівників гідрометеорологічної служби (відзначається щорічно 

відповідно до Указу Президента № 208/2003 від 11.03.2003 р.) 

19 

Міжнародний день відмови від куріння (відзначається щорічно у третій 

четвер листопада за рішенням Американського онкологічного товариства 

з1977 р.) 

19 
145 років від дня народження Катерини Василівни Гриневичевої 

(Катерини Василівни Банах) (1875-1947), української письменниці 

19 
120 років від дня народження Анни Зегерс (1900-1983), німецької 

письменниці 

19 

35 років від дня народження Любові Василівни Якимчук (1985), 

української поетеси, прозаїка, сценариста, лауреатки премії 

американського фонду Ковалевих в номінації «Поезія», Нью-Йорк (2017) 

20 
Всесвітній день дитини (відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/836 (ІХ) від 14.12.1954 р.) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
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21 Собор Архістратига Михаїла 

21 
Всесвітній день телебачення (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/51/205 від 17.12.1996 р.) 

21 
День Гідності та Свободи (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента № 872/2014 від 13.11.2014 р.) 

21 
День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України (відзначається 

щорічно відповідно до Указу Президента № 380/2017 від 27.11.2017 р.) 

21 

190 років від дня народження Андрія Миколайовича Маркевича 

(1830-1907), українського громадського діяча, етнографа, юриста, 

музикознавця 

23 
160 років від дня народження Марії Костянтинівни Башкирцевої 

(1860-1884), української художниці 

25 

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок 

(відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/54/134 від 17.12.1999 р.) 

25 
210 років від дня народження Миколи Івановича Пирогова (1810-

1881), російського та українського хірурга, анатома, педагога 

25 
185 років від дня народження Ендрю Карнегі (1835-1919), 

американського промисловця, мецената, педагога 

25 
95 років від дня народження Нонни (Ноябрини) Вікторівни 

Мордюкової (1925-2008), російської актриси українського походження 

25 
95 років від дня народження Юрія Дмитровича Бедзика (1925-2008), 

українського письменника і драматурга 

26 
Всесвітній день інформації (відзначається щорічно за ініціативою 

Міжнародної академії інформатизації (МАІ) з 1994 р.) 

26 
50 років від дня народження Юрія Володимировича Нікітінського 

(1970), українського поета, прозаїка, журналіста 

26 
15 років тому (2005) українському поетові, дисиденту В. С. Стусу 

(1938-1985) посмертно було присвоєно звання Героя України 

27 
80 років від дня народження Брюса Лі (1940-1973), американського 

кіноактора 

27 
60 років від дня народження Еліни Іванівни Заржицької (1960), 

української казкарки, прозаїка  

27 
60 років від дня народження Міли (Людмили Петрівни) Іванцової 

(1960), українського прозаїка, перекладача, журналіста  

28 
130 років від дня народження Зінаїди Павлівни Тулуб (1890-1964), 

української письменниці 

28 
120 років від дня народження Олександра Олександровича Блока 

(1880-1921), російського поета 
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29 
115 років від дня народження Гавриїла Миколайовича 

Троєпольського (1905-1995), російського письменника 

30 
185 років від дня народження Марка Твена (справж. - Семюел 

Ленгхорн Клеменс) (1835-1910), американського письменника 

30 
85 років від дня народження Дмитра Семеновича Чередниченка 

(1935-1994), українського поета, перекладача 

  

 

 

 ГРУДЕНЬ
 

 

1 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом (відзначається щорічно з 

ініціативи ВООЗ, відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/43/15 від 27.10.1988 р.) 

1 
125 років від дня народження Миколи Григоровича Бутовича (1895-

1961), українського художника- ілюстратора, прозаїка, мемуариста 

1 
90 років від дня народження Романа Миколайовича Федоріва (1930-

2001), українського письменника, лауреата Шевченківської премії 

2 

Міжнародний день боротьби за скасування рабства (відзначається 

відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/317 (IV) від 

02.12.1949 р.) 

2 
120 років від дня народження Олександра Андрійовича Прокоф'єва 

(1900-1971), російського поета, перекладача творів українських класиків 

3 
Міжнародний день людей з інвалідністю (відзначається відповідно до 

резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/47/3 від 14.10.1992 р.) 

4 Введення у храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста 

4 

145 років від дня народження Райнера Марії Рільке (справж. - Рене 

Карл Вільгельм Йоганн Йозеф Марія Рільке) (1875-1926), австрійського 

і німецького поета 

5 

Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і соціального 

розвитку (Міжнародний день волонтера) (відзначається відповідно до 

резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/40/212 від 17.12.1985 р.) 

5 
200 років від дня народження Афанасія Афанасійовича Фета (1820-

1892), російського поета  

5 
65 років від дня народження Михайла Миколайовича Андрусяка 

(1955), українського письменника, публіциста, перекладача 

6 
День Збройних Сил України (відзначається відповідно до Постанови 

Верховної Ради України № 3528-ХІІ від 19.10.1993 р.) 

7 День Великомучениці Катерини 
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7 
День місцевого самоврядування (відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 1250/2000 від 25.11.2000 р.) 

7 
120 років від дня народження Катерини Василівни Білокур (1900-

1961), української художниці, майстра народного декоративного живопису 

8 
2085 років від дня народження Горація (Квінта Горація Флакка) (65 

до н. е. - 8 до н. е.), давньоримського поета 

8 

65 років від дня народження Василя Яковича Василенка (1955), 

українського диригента, поета, народного артиста України, заслуженого 

діяча мистецтв України (1998 р.), президента Благодійного фонду ім. С. 

Прокоф'єва, директора та художнього керівника Міжнародного фестивалю 

оперного мистецтва «Золота корона», члена Національної спілки 

театральних діячів України 

9 
Міжнародний день боротьби з корупцією (відзначається відповідно до 

резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/58/4 від 31.10.2003 р.) 

9 

Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої 

людської гідності і попередження цих злочинів (відзначається відповідно 

до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/69/323 від 11.09.2015 р.) 

9 
50 років від дня народження Анни Гавальди (1970), французської 

письменниці 

10 
День захисту прав людини (відзначається відповідно до резолюції 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/423(V) від 04.12.1950 р.) 

11 
Міжнародний день гір (відзначається відповідно до резолюції 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/57/245 від 20.12.2002 р.) 

12 
День Сухопутних військ України (відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 1167/97 від 18.10.1997 р.) 

12 
230 років від дня народження Олексія Івановича Мартоса (1790-

1842), російського історика, письменника, автора праць з історії України 

12 
105 років від дня народження Френка Сінатри (1915-1998), 

американського актора і співака 

12 
95 років від дня народження Володимира Яковича Шаїнського (1925-

2017), російського композитора 

13 День апостола Андрія Первозваного 

13 
День благодійництва (відзначається щорічно у другу неділю грудня 

відповідно до Указу Президента України № 1220/2007 від 13.12.2007 р.) 

13 
300 років від дня народження Карла Гоцці (1720-1806), італійського 

драматурга, поета, автора казок для театру 

13 
150 років від дня народження Миколи Івановича Сагарди (1870-

1943), українського історика, теолога, бібліотекаря- бібліографа 

14 

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 945/2006 від 10.10.2006 р.) 

14 
180 років від дня народження Михайла Петровича Старицького 

(1840-1904), українського прозаїка, драматурга 
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14 
125 років від дня народження Поля Елюара (справж. - Ежен Еміль 

Поль Грендель) (1895-1952), французького поета 

14 
100 років від дня народження Розмері Саткліф (1920-1992), 

англійського прозаїка, автора історичних романів  

15 
50 років від дня народження Олександра Володимировича Бойченка 

(1970), українського письменника, перекладача, літературного критика 

16 
250 років від дня народження Людвіга Ван Бетховена (1770-1827), 

німецького композитора 

16 
245 років від дня народження Джейн Остін (1775-1817), англійської 

письменниці  

17 День пам’яті великомучениці Варвари 

17 
45 років від дня народження Міли Йовович (1975), американської 

акторки, музиканта, моделі, модельєра українського походження 

18 
Міжнародний день мігрантів (відзначається відповідно до резолюції 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/55/93 від 04.12.2000 р.) 

18 
145 років від дня народження Іллі Олександровича Гонімова (справж. 

- Ілля Олександрович Горош) (1875-1966), українського прозаїка, поета 

19 День святителя Миколи Чудотворця (День Святого Миколая) 

19 
105 років від дня народження Едіт Піаф (справж. - Едіт Джованна 

Ґассіон) (1915-1963), французької естрадної співачки 

19 

100 років від дня народження Миколи Даниловича Руденка (1920-

2004), письменника, поета, філософа, громадського і політичного діяча, 

правозахисника, дисидента, лауреата Шевченківської премії, Героя 

України 

21 
230 років від дня народження Євграфа Петровича Ковалевського 

(1790-1867), українського вченого, гірничого інженера 

22 
День енергетика (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 522/93 від 12.11.1993 р.) 

23 
230 років від дня народження Жан-Франсуа Шампольйона (1790-

1832), французького вченого-єгиптолога 

24 
День працівників архівних установ (відзначається щорічно відповідно 

до Указу Президента України № 1200/98 від 30.10.1998 р.) 

25 Різдво Христове за григоріанським календарем (Католицьке Різдво) 

25 
125 років від дня народження Григорія Гурійовича Верьовки (1895-

1964), українського композитора, хорового диригента 

28 

Міжнародний день кіно ( в цей день 1895 року в Парижі в «Гранд-кафе» 

на бульварі Капуцинів пройшов перший сеанс кінематографа братів 

Люм'єр) 

28 
115 років від дня народження Джорджа Леслі Кларенса Ріїса (1905-

2000), австралійського письменника-анімаліста 
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30 

155 років від дня народження Джозефа Редьярда Кіплінга (1865-1936), 

англійського письменника, лауреата Нобелівської премії в галузі 

літератури (1907) 

30 
60 років від дня народження Ніни Василівни Воскресенської (справж. 

- Ніна Василівна Мацебула) (1960), української дитячої письменниці 

30 
15 років з дня заснування першого та єдиного в Україні Музею 

медальєрного мистецтва ім. Ю. Харабета (м. Маріуполь) 

31 
75 років від дня народження Конні Вілліс (Констанс Елейн Тріммер 

Вілліс) (1945), американської письменниці-фантаста 

Цього місяця виповнюється: 

175 років від часу створення Кирило-Мефодіївського братства (існувало в 

Києві протягом грудня 1845-березня 1847 рр.), таємної політичної організації 
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