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Події. Дати. Імена : календар знаменних і пам’ятних дат на 2021 рік [Текст] :  

П44   інформ. матеріали / уклад. В. Ф. Ганжеєва ; Комун. закл. культури «Донецька 

обласна бібліотека для дітей». – Маріуполь, 2020. – 87 с. 

 

 

Комунальний заклад культури «Донецька обласна бібліотека для дітей» 

продовжує 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 

2021 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 metod.dobd@gmail.com , або за адресою: 87555, Маріуполь-55, 

проспект Металургів, 29 КЗК «Донецька обласна бібліотека для дітей». 
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ДЕСЯТИЛІТТЯ, ПРОГОЛОШЕНІ ООН:  

 

2013-2022 рр. – Міжнародне десятиліття зближення культур 

 

2014-2024 рр. – Десятиліття стійкої енергетики для всіх 

 

2015-2024 рр. – Міжнародне 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 миру в пам’ять про Нельсона Манделу 

 

2019-2028 рр. – Десятиліття сімейних фермерських господарств 

 

2021-2030 рр. – Десятиліття науки про океан в інтересах стійкого розвитку 

 

2021-2030 рр. – Десятиліття по відновленню екосистем 

 

 

ООН ОГОЛОСИЛА 2021 РІК: 

 

Міжнародним роком миру і довіри 

 

Міжнародним роком овочів і фруктів 

 

Міжнародним роком творчої економіки для сталого розвитку 

 

 

ЮНЕСКО ОГОЛОСИЛА : 

 

місто Тбілісі (Грузія) – Всесвітньою столицею книги 2021 року 

 

 

МІЖНАРОДНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ ОГОЛОСИВ:  

 

про перенесення літніх Олімпійських ігор в Токіо з 2020 року на 2021 рік у зв’язку 

з пандемією коронавірусу 

 

 

ЄВРОПЕЙСКА КОМІСІЯ ОГОЛОСИЛА:  

 

місто Лахті (Фінляндія) – «зеленою» столицею Європи 

 

 

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%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
https://www.slovoidilo.ua/2020/03/24/novyna/svit/koronavirus-sviti-dani-pro-xvoryx-ta-pomerlyx
https://www.slovoidilo.ua/2020/03/24/novyna/svit/koronavirus-sviti-dani-pro-xvoryx-ta-pomerlyx
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ОГОЛОСИВ:  

 

місто Тімішоара (Румунія) та місто Новий Сад (Сербія) – культурними столицями 

Європи  

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПОСТАНОВИЛА:  

 

відзначити 150-річчя з дня народження Василя Стефаника (Постанова Верховної 

Ради України «Про відзначення 150-річчя з дня народження Василя Стефаника» № 732-IX 

від 18.06.2020 р.) 

 

відзначити 150-річчя з дня народження Лесі Українки (Постанова Верховної Ради 

України «Про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки» № 2286-VIII від 

08.02.2018 р.) 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:  

 

«Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української 

революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року» 

(№ 777-р від 26.10.2016 р.) 

 

«Про підготовку та відзначення у 2021 році 100-річчя заснування Національної 

академії внутрішніх справ» (№ 605-р від 14.08.2019 р.) 

 

«Про схвалення Стратегії забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту 

за принципом «єдине здоров’я» на період до 2025 року та затвердження плану заходів 

щодо її реалізації» (№ 1416-р від 27.11.2019 р.) 

 

 

ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ОГОЛОШЕНО:  

 

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» № 156/2018 від 31.05.2018 р.) 

 

2020/2021 навчальний рік – Роком математичної освіти в Україні (Указ Президента 

України «Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в 

Україні» № 31/2020 від 30.01.2020 р.) 

 

 

У ЦЬОМУ РОЦІ ВИПОВНЮЄТЬСЯ:  

 
 985 років від дня народження Феодосія Печерського (близько 1036-1074), 

церковного письменника-полеміста, ігумена Києво-Печерського монастиря 
 965 років від дня народження Нестора Печерського (Нестора-Літописця) 

(близько 1056-57-близько 1113-21), літописця, письменника, автора (або упорядника) 

«Повісті врем’яних літ» 
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 375 років від дня народження Івана Ілліча Скоропадського (1646-1722), 

українського державного та військового діяча, учасника воєнних дій проти Османської 

імперії, генерального осавула, полковника Стародубського полку, гетьмана Лівобережної 

України (1708-1722), засновника Гамаліївського монастиря, видавця збірника 

законодавчих актів Лівобережжя українською мовою 

 335 років від дня народження Атанасія Шептицького (1686-1746) (світське ім’я – 

Антоній Олександрович Шептицький), предстоятеля Української греко-католицької 

церкви, митрополита Київського 
 315 років від дня народження Гаврила Матвійовича Головні (1706-1786), 

українського співака 

• 315 років від дня народження Федора (Феоктиста) Павловського (Язловського) 

(1706-1744), українського живописця  
 305 років від дня народження Матвія Карповича Значка-Яворського (у чернецтві 

– Мельхіседек) (близько 1716-1809), українського церковного діяча 
 295 років від дня народження Івана (Іакінфа) Олексійовича Калиновича                    

(1726-1781), українського живописця 
 295 років від дня народження Корнелія Івановича Юзефовича (1726-1766), 

українського співака, регента  
 285 років від дня народження Захарія Голубовського (справж. – Зіновій 

Петрович Голубничий) (1736-1810), українського живописця 
 275 років від дня народження Федора Васильовича Туманського (1746-1810), 

письменника, видавця, автора статей з історії України, укладача одного з перших в історії 

української лексикографії перекладного українсько-російського словника 
 265 років від дня народження Федора Івановича Давидовича                             

(1756-20-ті рр. XIX ст.), українського правознавця 
 255 років від дня народження Андрія Івановича Меленського (1766-1833), 

українського архітектора 
 255 років від дня народження Федора Івановича Зелінського                                   

(1766-близько 1807), українського золотаря 
 245 років від дня народження Георгія Прокоповича Барановича (1776-?), 

українського хорового диригента, педагога 
 245 років від дня народження Михайла Андрійовича Амвросимова (1776-1825),  

українського архітектора 
 230 років від дня народження Івана Християновича Дрейсіга (1791-1888), 

українського актора, режисера, драматурга 
 230 років від дня народження Петра Федоровича Соколова (1791-1848),  

українського живописця, графіка 
 215 років від дня народження Євстахія Прокопчиця (Прокопчича) (1806-1856), 

українського філолога, громадсько-політичного діяча, педагога 
 215 років від дня народження Платона Якимовича Лукашевича (1806-1887), 

українського фольклориста, етнографа, видавця, мовознавця 
 215 років від дня народження Теофана Глинського (1806-1893), українського 

письменника, публіциста, громадсько-культурного діяча 
 205 років від дня народження Петра Баранюка (1816-1880), українського 

майстра декоративної кераміки, одного із засновників косівської школи керамічного 

розпису 
 195 років від дня народження Петра Любовича (1826-1869), українського 

композитора, диригента 
 175 років від дня народження Григорія Максимовича Бораковського (1846-1890), 

українського письменника, доктора медицини 
 175 років від дня народження Івана Платоновича Забугіна (1846-1875), 

українського піаніста 
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 175 років від дня народження Олександра Вікентійовича Клосовського                

(1846-1917), українського метеоролога, геофізика 
 165 років від дня народження Григорія Андрійовича Ашкаренка (1856-1922), 

українського актора, антрепренера, драматурга 
 165 років від дня народження Євгена Михайловича Васильєва (1856-1919), 

українського ентомолога 
 165 років від дня народження Івана Михайловича Белея (1856-1921), 

українського журналіста, перекладача, критика 
 155 років від дня народження Василя Павловича Маслова-Стокоза (1866-1918), 

українського письменника, публіциста, перекладача, історика літератури 
 145 років від дня народження Євгена Наумовича Сердюка (1876-1921), 

українського архітектора 
 145 років від дня народження Івана Григоровича (1876-1937), українського 

актора, співака, педагога 

 145 років від дня народження Степана Юхимовича Гаєвського (чернече ім’я – 

Сильвестр) (1876-1975), українського літературознавця, мовознавця, церковного діяча, 

педагога (Австралія) 
 145 років від дня народження Трохима Петровича Колесниченка (1876-1941), 

українського актора, режисера, антрепренера 

 135 років від дня народження Валентина Васильовича Садовського (1886-1947), 

географа, економіста, журналіста, громадського і політичного діяча, члена Центральної 

Ради 
 125 років від дня народження Василя Заварихіна (1896-1948), українського 

хореографа 
 125 років від дня народження Олександра Григоровича Дашевського                   

(1896-1968), українського композитора 
 115 років від дня народження Олександра Максимовича Бабія (1906-1953), 

українського звукооператора 
 60 років від дня народження Ніни Митрофанівни Найдич (1961), українського 

музиканта, авторки музичних казок, педагога, заслуженої діячки мистецтв України (2019) 
 60 років від дня народження Саллі Ґрін (1961), англійської письменниці 

 

 

ПОДІЇ: 

 

 970 років з часу створення (1051) Києво-Печерської Лаври, яка входить у список 

об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

 930 років з часу заснування (1091) міста Дрогобич (нині – Львівська область) 

 925 років з часу першої згадки (1096) про місто Ромни (нині – Сумська область) 

 635 років з часу заснування (1386) найстарішого в Німеччині Гейдельберзького 

університету ім. Рупрехта та Карла 

 605 років з часу першої писемної згадки (1416) про місто Чуднів (нині – 

Житомирська область) 

 465 років з часу спорудження (1556) під патронатом князя Д. Вишневецького на 

острові Мала Хортиця оборонного укріплення – Хортицького замку (Хортицька Січ) 

 455 років з часу надання (1566) місту Хмельницькому Магдебурзького права 

 455 років з часу укладення (1566) Другого Литовського (Волинського) статуту 

 450 років з часу заснування (1571) м. Бахмут (колишня назва – м. Артемівськ 

(1924-2016) 
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 445 років з часу заснування (1576) першого вищого навчального закладу 

України та Східної Європи – Острозької слов’яно-греко-латинської академії (нині – 

Національний університет «Острозька академія») 

 430 років з початку повстання Криштофа Косинського (1591-1593) 

 405 років з часу заснування (1616) села Суботів (нині – Черкаська область), 

одного з осередків гетьманської влади і дипломатії 

 390 років з часу відкриття (1631) Петром Могилою при Троїцькому монастирі 

Києво-Печерської лаври Лаврської школи 

 385 років з часу заснування (1636) в Кембриджі (штат Массачусетс, США) 

Гарвардського університету 

 345 років з часу заснування (1676) міста Слов’янськ (у минулому м. Тор 

(Соляний), нині – Донецька область) 

 320 років з часу заснування (1701) в Нью-Гейвені (штат Коннектикут, США) 

Єльського університету 

 240 років з часу заснування (1781) міста Дружківка Донецької області 

 225 років з часу заснування (1796) дендрологічного заповідника «Софіївка» у м. 

Умань Черкаської області 

 205 років з часу заснування (1816) Харківського національного аграрного 

університету ім. В. В. Докучаєва 

 185 років з часу заснування (1836) Лондонського університету 

 130 років з часу заснування (1891) Полтавського краєзнавчого музею ім. Василя 

Кричевського 

 130 років з часу утворення (1891) Братства тарасівців – таємної політичної 

організації, що поширювала серед українців ідеї Т. Г. Шевченка 

 120 років з часу заснування (1901) Педагогічного музею (м. Київ) 

 115 років з часу заснування (1906) Київського національного економічного 

університету ім. Вадима Гетьмана 

 115 років з часу заснування (1906) у Львові літературної групи українських 

письменників-модерністів «Молода Муза» 

 115 років з часу заснування (1906) у місті Рівне першого музею 

 115 років з часу заснування (1906) у Полтаві пересувного театру 

М. К. Садовського 

 110 років з часу організації (1911) у Львові студентами Петром Франком (сином 

Івана Франка), Олександром Тисовським та Іваном Чмолою перших гуртів «Пласту» – 

української організації дітей і дорослих скаутського типу 

 105 років з часу боїв за гору Лисоня (1916) за участю легіону Українських 

січових стрільців 

 105 років з часу заснування (1916) Дослідної станції лікарських рослин 

Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук 

України 

 105 років з часу заснування (1916) Панфильської дослідної станції 

Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних 

наук України» 

 100 років з часу заснування (1921) Вінницького національного медичного 

університету ім. М. І. Пирогова 

 95 років з часу заснування (1926) Національного Києво-Печерського історико-

культурного заповідника 

 95 років з часу заснування (1926) у Харкові літературної організації «Молодняк» 

 95 років з часу створення (1926) Національного академічного театру російської 

драми ім. Лесі Українки 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%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/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%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/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%8F
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 95 років з часу створення (1926) у Харкові Інституту літератури 

ім. Т. Г. Шевченка Національної Академії Наук України 

 85 років з часу заснування (1936) Інституту мистецтвознавства, фольклористики 

та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України 

 80 років з часу формування (1941) «Поліської Січі» Тараса Боровця – «Бульби» 

 75 років з часу заснування (1946) Київського національного торговельно-

економічного університету 

 65 років з часу заснування (1956) Міжнародної премії ім. Ганса Крістіана 

Андерсена 

 65 років з часу заснування (1956) при Союзі Українців у Великій Британії 

товариства «Спілка українських учителів і вихователів» – організатора діяльності 

українських шкіл та шкіл українознавства у Великобританії 

 65 років з часу оголошення (1956) «Хутіра Надія» державним заповідником-

музеєм Івана Карпенка-Карого (Тобілевича) 

 45 років з часу заснування (1976) Канадського інституту українських студій 

 35 років з часу заснування (1986) міста Славутич Київської області 

 25 років з часу заснування (1996) літературної премії ім. Івана Багряного 

 

 

СІЧЕНЬ 

 

1 Новорічне свято 

1 
195 років від дня народження Василя Дем’яновича Ковальського 

(1826-1911), українського письменника, громадського діяча 

1 
165 років від дня народження Модеста Петровича Вітошинського 

(1856-1901), українського співака 

1 
155 років від дня народження Петра Федоровича Залозного                      

(1866-1921), українського письменника, мовознавця, педагога 

1 
145 років від дня народження Якова Йосиповича Гальперна                  

(1876-1941), українського хірурга, педагога  

1 
125 років від дня народження Василя Ілліча Касіяна (1896-1976), 

українського художника, графіка, педагога 

2 
200 років від дня народження Платона Федоровича Симиренка  

(1821-1863), українського цукрозаводчика, мецената, одного із засновників 

раціонального садівництва в Україні 

2 
180 років від дня народження Костянтина Петровича Михальчука 

(1841-1914), українського мовознавця, етнографа, громадського діяча 

2 
180 років від дня народження Тадея Розеславовича Рильського  

(1841-1902), українського культурно-освітнього та громадського діяча, 

етнографа, економіста 

2 
115 років від дня народження Григорія Абрамовича Фінаровського 

(1906-1975), українського композитора 

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%A1%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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2 

95 років від дня народження Віри Вовк (справж. – Віра Остапівна 

Селянська) (1926), української письменниці, літературознавця, науковця, 

драматурга, перекладачки, лауреата Міжнародної літературної премії 

ім. Миколи Гоголя (2005), Національної премії України ім. Тараса 

Шевченка (2008) (Бразилія) 

2 
95 років від дня народження Ігоря Михайловича Соневицького 

(1926-2006), українського композитора, диригента, педагога, музикознавця 

2 
85 років від дня народження Андрія Степановича Крижанівського 

(1936-1989), українського письменника 

2 
80 років від дня народження Оксани Павлівни Сенатович                      

(1941-1997), української поетеси 

3 
165 років від дня народження Івана Федоровича Селезньова                  

(1856-1936), українського живописця, педагога 

3 
130 років від дня народження Степана Шаха (1891-1978), українського 

педагога, освітнього і громадського діяча 

3 
115 років від дня народження Лева Володимировича Долинського 

(1906-1963), українського мистецтвознавця 

3 
115 років від дня народження Олексія Григоровича Стаханова            

(1906-1977), шахтаря, новатора вугільної промисловості, ініціатора 

масового руху трудящих за високопродуктивну працю 

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

01.11.2018 р.) 

4 
205 років від дня народження Осипа Остаповича Шушкевича                

(1816-1870), українського письменника, перекладача, громадського діяча 

5 
155 років від дня народження Артемія Григоровича (Артура 

Генріховича) Готалова-Готліба (1866-1960), українського історика, 

педагога 

5 
130 років від дня народження Миколи Миколайовича Попова                          

(1891-1938), українського історика, державного діяча 

5 
115 років від дня народження Бориса Олександровича Балабана 

(1906-1959), українського театрального режисера, актора 

5 
100 років від дня народження Фрідріха Дюрренматта (1921-1990), 

швейцарського письменника, драматурга, теоретика і критика театру, 

учасника міжнародного руху «За без’ядерний світ» 

5 
95 років від дня народження Василя Яковича Лозового (1926-1999), 

українського живописця  

5 

80 років від дня народження Володимира Павловича Шевченка 

(1941), українського науковця-механіка, професора, академіка 

Національної академії наук України, лауреата Державної премії України в 

галузі науки і техніки (2003), Героя України (2006) 

6 

425 років від дня народження Богдана (Зиновія-Богдана) 

Михайловича Хмельницького (1596-1657), українського військового, 

полководця, політичного та державного діяча, гетьмана Війська 

Запорізького 

6 
135 років від дня народження Олекси Дмитровича Алмазова             

(1886-1936), українського військового та громадського діяча 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
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%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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6 

130 років від дня народження Василя Миколайовича Свєчникова 

(1891-1981), українського вченого в галузі металознавства, педагога, 

лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1980) (нині – 

Державна премія України в галузі науки і техніки) 

6 
125 років від дня народження Івана Олексійовича Бабія (1896-1945), 

українського живописця, рисувальника 

6 
90 років від дня народження Едгара Лоуренса Доктороу (1931-2015), 

американського письменника-фантаста, сценариста, редактора, педагога 

6 
90 років від дня народження Майї Флорівни Фролової (1931-2013), 

української дитячої письменниці 

6 
80 років від дня народження Ганни Танасівни Чубач (1941-2019), 

української поетеси, лауреата Премії Кабінету Міністрів України ім. Лесі 

Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва (2016) 

7 Різдво Христове 

7 
165 років від дня народження Василя Юрійовича Шкрібляка              

(1856-1928), українського народного майстра гуцульського різьблення та 

інкрустації по дереву 

7 
120 років від дня народження Василя Григоровича Чумака                  

(1901-1919), українського поета, публіциста, громадського і культурного 

діяча 

8 
155 років від дня народження Степана Володимировича Більського 

(1866-1943), українського геолога 

8 
155 років від дня народження Степана Юліановича Кобилянського 

(1866-1940), українського живописця 

8 
135 років від дня народження Степана Йосиповича Шкурата              

(1886-1973), українського актора театру і кіно 

8 
120 років від дня народження Володимира Миколайовича Владка 

(справж. – Володимир Миколайович Єремченко) (1901-1974), 

українського письменника-фантаста, журналіста, театрального критика 

8 
115 років від дня народження Бориса Олексійовича Крамаренка 

(1906-1944), українського письменника, культурного діяча 

8 
110 років від дня народження Степана Андрійовича Крижанівського 

(1911-2002), українського поета, літературознавця, критика, перекладача, 

фольклориста 

9 
125 років від дня народження Юхима Михайловича Дубкова               

(1896-1964), українського поета 

9 
85 років від дня народження Вадима Івановича Пепи (1936), 

українського письменника, поета, журналіста, сценариста, перекладача 

9 
85 років від дня народження Віталія Дмитровича Походенка (1936), 

українського вченого, фізико-хіміка 

10 
115 років від дня народження Натана Григоровича Рахліна              

(1906-1979), українського диригента, педагога 

11 Міжнародний день «спасибі» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1980
https://uk.wikipedia.org/wiki/2019
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
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11 
145 років від дня народження Любові Михайлівни Комарової             

(1876-1937), української перекладачки 

11 
50 років від дня народження Володимира Володимировича Бабієнка 

(1971), українського живописця, заслуженого художника України 

12 
День українського політв’язня (відзначають з 1975 року за пропозицією 

В’ячеслава Чорновола) 

12 
430 років від дня народження Хосе де Рібери (1591-1652), іспанського 

живописця, гравера 

12 
275 років від дня народження Йоганна Генріха Песталоцці                   

(1746-1827), швейцарського педагога-новатора 

12 
145 років від дня народження Джека Лондона (справж. – Джон 

Ґріффіт Чейні) (1876-1916), американського письменника, публіциста, 

журналіста, громадського діяча 

12 
135 років з дня заснування (1886) Харківського ремісничого училища 

(нині – Електромеханічний коледж Харківського національного 

університету міського господарства ім. О. М. Бекетова) 

12 
85 років від дня народження Оярса Раймонда Волдемаровича Паулса 

(1936), латиського композитора, піаніста, диригента 

13 
425 років від дня народження Яна ван Гоєна (1596-1656), 

нідерландського живописця, художника-пейзажиста, офортиста 

13 
215 років від дня народження Олександра Олексійовича              

Федотова-Чеховського (1806-1892), українського юриста, історика, 

архівознавця, археографа 

13 
195 років від дня народження Василя Даміановича Ковальського 

(1826-1911), українського письменника, громадського і політичного діяча, 

перекладача, юриста 

13 
175 років від дня народження Василя Петровича Милорадовича 

(1846-1911), українського поета, фольклориста, етнографа, перекладача 

13 
165 років від дня народження Василя Миколайовича Мочульського 

(1856-1920), українського історика культури і літератури, мовознавця, 

фольклориста, історіографа 

13 
140 років від дня народження Антіна Львовича Лотоцького            

(1881-1949), українського письменника, журналіста, видавця, педагога, 

громадського діяча 

13 
115 років від дня народження Василя Феодосійовича Козерацького 

(1906-1982), українського співака, педагога, Народного артиста УРСР 

(1957)  

13 

85 років від дня народження Василя Івановича Захарченка             

(1936-2018), українського письменника, публіциста, лауреата Державної 

премії України ім. Тараса Шевченка (1995) (нині – Національна премія 

України ім. Тараса Шевченка), Літературних премій ім. Юрія Яновського, 

ім. Андрія Головка, ім. Олекси Гірника 

14 День Святителя Василя Великого 

14 Новий рік за старим стилем 

14 
135 років від дня народження Василя Степановича Пустовойта  

(1886-1972), українського селекціонера 

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%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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14 
135 років від дня народження Лофтінга Х’ю Джона (1886-1947), 

англійського дитячого письменника, сценариста 

14 

135 років від дня народження Сильвестра Михайловича Калинця 

(1886-1946), українського письменника, поета, драматурга, фольклориста, 

першого перекладача португальською мовою поезій Тараса Шевченка 

(Бразилія) 

15 
150 років від дня народження Агатангела Юхимовича Кримського 

(1871-1942), українського письменника, історика, славіста, сходознавця, 

фольклориста, перекладача 

16 
150 років від дня народження Сильвестра Гнатовича Яричевського 

(1871-1918), українського письменника, педагога, громадського діяча 

16 
100 років від дня народження Івана Яремовича Бойчака (1921-1972), 

українського літературознавця, літературного критика 

17 

Всесвітній День дитячих винаходів або День дітей-винахідників 

(відзначається щороку у день народження одного з видатних американців – 

державного діяча, дипломата, вченого, винахідника, журналіста, 

письменника, видавця, одного із засновників США – Бенджаміна 

Франкліна 

17 
Всесвітній день снігу або Міжнародний день зимових видів спорту 

(відзначається щороку в третю неділю січня з ініціативи Міжнародної 

федерації лижного спорту (FIS) з 2012 р.) 

17 
315 років від дня народження Бенджаміна Франкліна (1706-1790), 

американського вченого, державного діяча, дипломата, письменника, 

журналіста, видавця, одного із засновників США 

17 
155 років від дня народження Миколи Ілліча Устимовича               

(1866-1918), українського військового діяча, генерал-хорунжого 

17 
120 років від дня народження Григорія Даниловича Епіка                

(1901-1937), українського письменника, перекладача, публіциста 

18 
200 років від дня народження Антонія Степановича Петрушевича 

(1821-1913), українського церковного і політичного діяча, історика, 

мовознавця, бібліофіла, філолога, етнографа 

18 
155 років від дня народження Григорія Митрофановича 

Давидовського (1866-1952), українського хорового диригента, 

композитора, педагога 

18 
115 років від дня народження Івана Яковича Трашутіна (1906-1986), 

українського конструктора-моторобудівника 

18 

85 років від дня народження Ігоря Юрійовича Малишевського                   

(1936-2015), українського письменника, кіносценариста, журналіста, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1978) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка) 

18 

85 років від дня народження Степана Ілліча Жупанина (1936-2005), 

українського поета, педагога, лауреата Літературної премії ім. Лесі 

Українки (1994) (нині – Премія Кабінету Міністрів України ім. Лесі 

Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва) 

19 Богоявлення. Хрещення Господнє. Водохреще 

19 
285 років від дня народження Джеймса Уатта (1736-1819), 

шотландського інженера, винахідника-механіка 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%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
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%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%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%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
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_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
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%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%B0_%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%B0_%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
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19 
135 років від дня народження Макса Мойсейовича Губергріца        

(1886-1951), українського лікаря-терапевта, педагога 

19-20 75 років з часу заснування (1946) Союзу Українців у Великій Британії 

21 Міжнародний день обіймів 

21 
140 років від дня народження Мелетія Омеляновича Кічури            

(1881-1938), українського письменника, поета, літературного критика, 

перекладача, правника 

21 
125 років від дня народження Гайка Хачатуровича Шахбазяна            

(1896-1982), українського вченого-гігієніста, педагога 

21 
80 років від дня народження Хосе Пласідо Домінго Ембля (1941), 

іспанського співака-тенора, диригента 

22 

День Соборностi України (Вiдзначається в Українi згiдно Указу 

Президента України № 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. 

22 

105 років від дня народження Данили Георгійовича Нарбута            

(1916-1998), українського художника театру, живописця, лауреата 

Державної премії України ім. Тараса Шевченка (1996) (нині – Національна 

премія України ім. Тараса Шевченка) 

23 
90 років від дня народження Івана Васильовича Сподаренка              

(1931-2009), українського письменника, публіциста, журналіста, політика 

24 
245 років від дня народження Ернста Теодора Амадея Гофмана   

(1776-1822), німецького письменника-романтика, музичного критика, 

диригента, композитора, художника-декоратора 

24 
115 років від дня народження Валентина Івановича Орлянкіна  

(1906-1999), українського кінооператора, кінорежисера 

24 
80 років від дня народження Юрія Володимировича Покальчука 

(1941-2008), українського письменника, перекладача, науковця 

24 
60 років від дня народження Олександра Васильовича Ірванця 

(1961), українського письменника, поета, драматурга, перекладача, 

лауреата Премії Фонду Гелен Щербань-Лапіка (США, 1995) 

25 День студентів (Тетянин день) 

25 
285 років від дня народження Жозефа Луї Лагранжа (1736-1813), 

французького математика, механіка, фізика, астронома італійського 

походження 

25 
215 років від дня народження Ореста Марковича Новицького      

(1806-1884), українського письменника, філософа, історика, психолога 

25 
70 років від дня народження Оксани Іванівни Думанської (1951), 

української дитячої письменниці, перекладачки 

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») 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
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26 
230 років від дня народження Івана Івановича Чурговича                

(1791-1862), українського церковного, культурно-просвітницького і 

літературного діяча, філософа, педагога 

26 
195 років від дня народження Івана Григоровича Наумовича          

(1826-1891), українського письменника, видавця, церковного і 

громадського діяча 

26 
135 років від дня народження Михайла Теодоровича Тележинського          

(1886-1939), українського композитора, хорового диригента, публіциста, 

духовного та політичного діяча 

26 
85 років від дня народження Людмили Семенівни Дем’янівської 

(1936-2008), українського літературознавця, критика, педагога 

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 
265 років від дня народження Вольфганга Амадея Моцарта                 

(1756-1791), австрійського композитора, музиканта-віртуоза 

27 
185 років від дня народження Леопольда фон Захер-Мазоха                

(1836-1895), австрійського письменника 

27 
180 років від дня народження Архипа Івановича Куїнджі                     

(1841-1910), українського художника грецького походження, живописця-

пейзажиста, педагога, мецената 

27 
165 років від дня народження Антіна Яковича Горбачевського            

(1856-1944), українського громадсько-політичного діяча, адвоката 

27 

130 років від дня народження Павла Григоровича Тичини (при 

народж. – Павло Григорович Тичинін) (1891-1967), українського поета, 

перекладача, публіциста, громадського та державного діяча, лауреата 

Республіканської премії ім. Т. Г. Шевченка (1962) (нині – Національна 

премія України ім. Тараса Шевченка) 

27 

110 років від дня народження Івана Макаровича Гончара                

(1911-1993), українського скульптора, художника, графіка, етнографа 

колекціонера, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1989) 

(нині – Національна премія України ім. Тараса Шевченка) 

28 
125 років від дня народження Ольги Олександрівни Загальської 

(1896-1976), української художниці тканин 

28 
70 років від дня народження Леоніда Костянтиновича Каденюка  

(1951-2018), першого космонавта незалежної України 

29 

День пам’яті героїв Крут (відзначається щорічно в день, коли біля 

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

київських студентів і бійців вільного козацтва. В Україні відзначається 

згідно з Указом Президента України «Про вшанування пам’яті Героїв 

Крут» № 15/2007 від 15.01.2007 р.) 

29 
285 років від дня народження Доменіко Феліче Антоніо Котуньо 

(1736-1822), італійського анатома, лікаря 

29 

155 років від дня народження Ромена Роллана (1866-1944), 

французького письменника, драматурга, музикознавця, театрознавця, 

мистецтвознавця, громадського діяча, лауреата Нобелівської премії з 

літератури (1915) 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1886
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1939
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1989
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29 
110 років від дня народження Антона Амвросійовича Шапурми 

(1911-1987), румейського поета, літературознавця, перекладача творів 

українських авторів 

29 
105 років від дня народження Миколи Федоровича Бортникова 

(1916-1997), українського художника, графіка 

30 

День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ (відзначається 

щорічно в Україні згідно з наказом міністра оборони України № 303 від 

03.06.2011 р. «Про встановлення Дня спеціаліста військово-соціального 

управління Збройних Сил України») 

30 
145 років від дня народження Фердінанда Порше (1875-1951), 

німецького конструктора автомобілів і бронетанкової техніки, засновника 

компанії Porsche 

30 
115 років від дня народження Василя Миколайовича Греченка  

(1906-1967), українського художника театру, живописця 

30 
80 років від дня народження Василя Івановича Фольварочного 

(1941), українського письменника, поета, драматурга 

31 
Міжнародний День без інтернету (International Internet-Free Day) 

(відзначається світовою інтернет-спільнотою щорічно в останню неділю 

січня з ініціативи Британського Інституту соціальних винаходів) 

31 
145 років від дня народження Олександра Миколайовича Динника 

(1876-1950), українського вченого-механіка, педагога 

31 
105 років від дня народження Арсена Мартиновича Макари             

(1916-1975), українського вченого-зварювальника, металознавця, 

металурга 

31 
100 років від дня народження Маріо Ланца (1921-1959), 

американського співака, актора 

31 
95 років від дня народження Ніни Антонівни                                       

Строкатої-Караванської (1926-1998), громадської діячки, політв’язня, 

члена Української гельсінської групи 

 

 

ЛЮТИЙ 
 

1 
95 років від дня народження Галини Олександрівни Камінної             

(1926-1994), української поетеси, письменниці 

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 
165 років від дня народження Івана Олександровича Демченка  

(1856-1910), українського фольклориста, етнографа 

2 
165 років від дня народження Миколи Борисовича Делоне           

(1856-1931), українського науковця в галузі механіки, математика 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%97
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2 
130 років від дня народження Осипа Івановича Когута (1891-1941), 

українського громадсько-політичного діяча, правознавця, адвоката, 

видавця, редактора 

2 
120 років від дня народження Валер’яна Петровича Підмогильного 

(1901-1937), українського письменника, перекладача 

3 
125 років від дня народження Ісака Ізраїльовича Мінца (1896-1991), 

українського історика 

3 
85 років від дня народження Олени Павлівни Грищенко-Вінтоняк 

(1936), української майстрині народно-декоративного мистецтва 

(писанкарство) (Німеччина) 

4 
Всесвітній день боротьби проти раку (проголошений «Міжнародним 

союзом по боротьбі з онкологічними захворюваннями») 

4 
275 років від дня народження Анджея Тадеуша Бонавентури 

Костюшка (1746-1817), білоруського, польського, американського 

військового та політичного діяча, інженера-фортифікатора 

4 
165 років від дня народження Едуарда-Фердинанда Петровича 

Брадтмана (1856-після 1926), українського архітектора, педагога, міського 

діяча, головного архітектора Києва (1898-1915) 

4 
140 років від дня народження Григорія Миколайовича Беклемішева 

(1881-1935), українського піаніста, композитора, педагога 

4 

95 років від дня народження Галини Никифорівни Кальченко     

(1926-1975), української скульпторки, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1974) (нині – Національна премія України ім. Тараса 

Шевченка) 

4 
85 років від дня народження Бориса Миколайовича Мозолевського 

(1936-1993), українського археолога, літератора, історика, дослідника 

скіфської старовини 

5 
75 років від дня народження Віктора Ілліча Михальчука (1946), 

заслуженого майстра спорту з волейболу, Олімпійського чемпіона               

(1968 р.), головного тренера національної збірної України 

6 
95 років від дня народження Юрія Володимировича Знатокова      

(1926-1998), українського композитора, музично-громадського діяча, 

педагога 

7 
115 років від дня народження Бориса Болеславовича Лучицького 

(1906-1966), українського актора, режисера, Народного артиста УРСР 

(1956) 

7 
115 років від дня народження Олега Костянтиновича Антонова 

(1906-1984), українського авіаконструктора 

8 
160 років від дня народження Євгена Олександровича Кивлицького 

(1861-1921), українського історика, письменника, публіциста, педагога, 

бібліотекознавця 

8 
125 років від дня народження Василя Онисимовича Хмурого  

(справж. – Василь Онисимович Бутенко) (1896-1940), українського 

журналіста, мистецтвознавця, театрального критика 

8 
115 років від дня народження Честера Флойда Карлсона (1906-1968), 

американського фізика, винахідника ксерографії, адвоката 

9 
День безпечного Інтернету (відзначається щорічно з 2004 р. у другий 

вівторок лютого за ініціативою європейських некомерційних організацій) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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9 
580 років від дня народження Нізамаддіна Міра Алішера Навої  

(1441-1501), узбецького поета, мислителя, просвітителя, державного діяча 

9 
195 років від дня народження Костянтина Олександровича 

Трутовського (1826-1893), українського художника, графіка 

10 
135 років від дня народження Євгена Теодоровича Коханенка 

(справж. – Євген Теодорович Кохан) (1886-1955), українського актора, 

режисера 

10 
55 років від дня народження Сергія Дмитровича Пантюка (1966), 

українського письменника, журналіста, перекладача, редактора, видавця, 

громадського діяча 

11 
115 років від дня народження Сергія Михайловича Гершензона 

(1906-1998), українського вченого в галузі молекулярної біології та 

генетики 

11 
85 років від дня народження Євгена-Романа Григоровича Куртяка 

(1936-1996), українського письменника, журналіста 

12 
Собор трьох святителів: Василя Великого, Іоанна Золотоустого, 

Григорія Богослова 

12 
150 років від дня народження Леся (Олекси Семеновича) Мартовича 

(1871-1916), українського письменника, правника, громадського діяча 

12 
135 років від дня народження Василя Андрійовича Коссака              

(1886-1932), українського актора, співака, режисера, театрального діяча 

12 
120 років від дня народження Івана Юхимовича Сенченка              

(1901-1975), українського письменника, журналіста, драматурга, 

перекладача, критика 

12 
105 років від дня народження Валентина Остаповича Речмедіна 

(1916-1986), українського письменника, журналіста 

12 
105 років від дня народження Тамари Василівни Левицької             

(1916-1999), української художниці-вишивальниці 

13 
Всесвітній день радіо (відзначається щорічно з ініціативи ЮНЕСКО з 

2011 р.) 

13 
140 років від дня народженням Елеонори Фарджон (1881-1965), 

англійської письменниці-казкарки, першої володарки Міжнародної Золотої 

Медалі ім. Х. К. Андерсена (1956) 

13 
95 років від дня народження Сергія Опанасовича Лисецького (1926), 

українського кінооператора, кінорежисера 

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 (започаткований у 2012 р. 

американкою та засновницею відомого сайту дитячої книги Delightful 

Children’s Books Еммі Бродмур) 

14 
155 років від дня народження Миколи Прокоповича Василенка 

(1866-1935), українського вченого-історика, правознавця, громадсько-

політичного діяча 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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14 
95 років від дня народження Геннадія Івановича Матюковського 

(1926-1994), марійського письменника, критика, журналіста, перекладача 

творів українських авторів 

14 
85 років від дня народження Анни Герман (справж. – Анна-Вікторія 

Герман-Тухольська) (1936-1982), польської естрадної співачки 

німецького походження, композитора, авторки пісень 

14 

65 років від дня народження Петра Йосиповича Коробчука (1956), 

українського поета, перекладача, літературного критика, лауреата 

Міжнародної літературної премії ім. Миколи Гоголя (2005), Літературно-

мистецької премії ім. Агатангела Кримського (2013) 

15 Стрітення 

15 
День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

(відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 

№ 180/2004 від 11.02.2004 р.) 

16 
135 років від дня народження Вана Віка Брукса (1886-1963), 

американського літературознавця, критика, біографа, історика 

17 
165 років від дня народження Жозефа Роні-старшого (справж. – 

Жозеф Анрі Оноре Боекс) (1856-1940), французького письменника-

фантаста, автора пригодницької літератури 

17 
125 років від дня народження Євгена Яковича Ремеза (1896-1975), 

українського вченого-математика, педагога 

18 
185 років від дня народження Рамакрішни Парамахамси  (справж. – 

Гададхар Чаттопадх’яй) (1836-1886), індійського філософа, гуру, 

реформатора індуїзму, містика, проповідника 

18 
165 років від дня народження Софії Федорівни Русової (Ліндфорс) 

(1856-1940), української письменниці, літературознавця, педагога, 

громадської та культурно-освітньої діячки 

19 
Всесвітній день китів або Всесвітній день захисту морських ссавців 

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

19 
170 років від дня народження Якова Миколайовича Шульгіна          

(1851-1911), українського історика, педагога, громадсько-культурного 

діяча 

19 
95 років від дня народження Михайла Борисовича Івницького             

(1926-1996), українського художника театру 

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 
145 років від дня народження Федора Степановича Якименка              

(1876-1945), українського композитора, піаніста, педагога 

20 
115 років від дня народження Ганни Марківни Гімельфарб            

(1906-1977), українського бібліографа 

20 
85 років від дня народження Миколи Івановича Мушинки (1936), 

словацького фольклориста, етнографа, літературознавця, українознавця, 

мистецтвознавця, бібліографа українського походження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%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
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%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%97%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
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21 
Міжнародний День рідної мови (проголошено на ХХХ сесії 

Генеральної конференції ЮНЕСКО, відзначається щорічно з 2000 р.) 

21 
185 років від дня народження Клемана Філібера Лео Деліба              

(1836-1891), французького композитора, музиканта, викладача 

21 
175 років від дня народження Сватоплука Чеха (1846-1908), чеського 

письменника, поета, журналіста 

21 
100 років від дня народження Володимира Кириловича Малика 

(справж. – Володимир Кирилович Сиченко) (1921-1998), українського 

письменника, поета, критика 

22 
Міжнародний день підтримки жертв злочинів та зловживання владою 

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

злочинів») 

22 
115 років від дня народження Миколи Андрійовича Шелюто             

(1906-1984), українського художника-живописця, пейзажиста 

23 
115 років від дня народження Олександра Михайловича Касьянова 

(1906-1961), українського архітектора, містобудівника 

23 
70 років від дня народження В’ячеслава Григоровича Медвідя 

(Медвєдєва) (1951), українського письменника, есеїста, лауреата 

Національної премії України ім. Тараса Шевченка (2003) 

24 
235 років від дня народження Вільгельма Грімма (1786-1859), 

німецького філолога, збирача і видавця казок 

24 
185 років від дня народження Порфирія Івановича Бажанського 

(1836-1920), українського композитора, музикознавця, фольклориста 

25 
180 років від дня народження П’єра Оґюста Ренуара (1841-1919), 

французького живописця, скульптора, графіка, представника імпресіонізму 

25 
150 років від дня народження Лесі Українки (справж. – Лариса 

Петрівна Косач-Квітка) (1871-1913), видатної української поетеси, 

письменниці, перекладачки, громадської діячки 

25 
100 років від дня народження Олександра Івановича Саєнка          

(1921-1995), українського письменника, поета 

26 
День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя (відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 58/2020 від 26.02.2020 р.) 

26 
110 років від дня народження Олега Олександровича Богомольця 

(1911-1991), українського патофізіолога 

27 
Всесвітній день неурядових організацій (World NGO Day офіційно 

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

27 
Постановою Верховної Ради УРСР (1991) ратифіковано «Конвенцію 

про права дитини» 

27 
190 років від дня народження Миколи Миколайовича Ге                

(1831-1894), українського живописця, художника-передвижника 

27 
155 років від дня народження Гната Павловича Житецького               

(1866-1929), українського історика, культурного діяча, літературознавця, 

архівіста, книгознавця, публіциста 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
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%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
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БЕРЕЗЕНЬ 

 

1 
Всесвітній день цивільної оборони (відзначається в день набрання 

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

оборони) 

1 День «Нуль дискримінації» 

1 
175 років від дня народження Василя Васильовича Докучаєва     

(1846-1903), природознавця, засновника сучасного наукового 

ґрунтознавства 

1 
120 років від дня народження Павла Андрійовича Байдебури           

(1901-1985), українського письменника, журналіста 

1 
105 років від дня народження Антіна Тимофійовича Середницького 

(1916-2012), українського письменника, літературознавця, журналіста, 

редактора, культурно-освітнього діяча (Польща) 

1 
100 років з дня заснування (1921) Луганського національного 

університету ім. Тараса Шевченка 

1 
65 років від дня народження Миколи Михайловича Тимчака (1956), 

українського поета, художника, скульптора 

2 
145 років від дня народження Мирона Михайловича Кордуби         

(1876-1947), українського письменника, історика, бібліографа, публіциста, 

редактора, видавця, громадського діяча 

2 
115 років від дня народження Олександра Назаровича Щербаня 

(1906-1992), українського вченого в галузі гірничої теплофізики 

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.) 

3 
265 років від дня народження Вільяма Годвіна (1756-1836), 

англійського письменника, публіциста, історика, філософа 

3 
210 років від дня народження Антіна Любича Могильницького  

(1811-1873), українського письменника, поета, громадського діяча 

3 
155 років від часу заснування (1866) Київської публічної бібліотеки 

(нині – Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого) 

3 
135 років від дня народження Григорія Григоровича Холодного 

(1886-1938), українського вченого, педагога, мовознавця, лексикографа 

термінологічних словників 

3 
125 років від дня народження Івана Сергійовича Паторжинського 

(1896-1960), українського співака, педагога 

3 

90 років від дня народження Леоніда Михайловича Тендюка          

(1931-2012), українського письменника-мариніста, поета, лауреата 

Літературної премії ім. Лесі Українки (1992) (нині – Премія Кабінету 

Міністрів України ім. Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для 

дітей та юнацтва) 

4 
195 років від дня народження Олександра Івановича Строніна           

(1826-1889), українського письменника, історика, соціолога, педагога, 

громадського діяча 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=686&year=2020
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=687&year=2020
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%B0_%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
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4 
125 років від дня народження Павла Кукурузи (1896-1978), 

українського видавця, редактора, педагога (США) 

4 
115 років від дня народження Мейндерта Де Йонга (1906-1991), 

американського дитячого письменника, казкаря нідерландського 

походження 

4 
105 років від дня народження Джорджо Бассані (1916-2000), 

італійського письменника, есеїста 

4 
95 років від дня народження Павла Олександровича Сердюка     

(1926-1999), українського літературознавця, критика, педагога 

5 
125 років від дня народження Валентини Юхимівни Бжеської      

(1896-1977), української актриси 

5 
75 років від дня народження Клауса Хагерюпи (1946-2018), 

норвезького письменника, перекладача, сценариста, актора, режисера 

6 
115 років від дня народження Олександра Олександровича 

Білокопитова (1906-1937), українського композитора, музикознавця 

6 

90 років від дня народження Олександра Івановича Білаша                

(1931-2003), українського композитора класичної та популярної музики, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1975) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка), Народного артиста 

УРСР (1977), Героя України (2001) 

7 
Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення (відзначається 

щорічно у першу неділю березня за ініціативи Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ) в квітні 1994 р.) 

7 
165 років від дня народження Порфирія Денисовича Мартиновича 

(1856-1933), українського художника, фольклориста, етнографа 

7 
145 років від дня народження Володимира Йосиповича 

Вергановського (1876-1946), українського вченого-правознавця, юриста 

7 
125 років від дня народження Івана Лаврентійовича Бронзова 

(справж. – Іван Лаврентійович Єгоров) (1896-1963), українського 

оперного співака, Народного артиста УРСР (1946) 

7 
85 років від дня народження Ярослава Дмитровича Ісаєвича            

(1936-2010), українського історика, громадського діяча, книгознавця, 

культуролога 

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 

8 
260 років від дня народження Яна Потоцького (1761-1815), польського 

письменника, історика, автора численних праць з історії України, 

мандрівника 

8 
135 років від дня народження Едварда Калвіна Кендалла                 

(1886-1972), американського біохіміка, лауреата Нобелівської премії з 

фізіології і медицини 

8-14 Масляна 

9 

207 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка          

(1814-1861), українського письменника, поета, художника, 

класика української літератури, мислителя, громадського та політичного 

діяча 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_1975_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_1975_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_1975_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=336&year=2020
https://uk.wikipedia.org/wiki/1946
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
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9 
135 років від дня народження Георгія (Юрія) Івановича Нарбута 

(1886-1920), українського художника-графіка, ілюстратора, автора перших 

українських державних знаків 

9 
95 років від дня народження Олександра Михайловича Уголєва 

(1926-1991), українського фізіолога 

10 
160 років від дня смерті Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), 

українського письменника, поета, художника, класика української 

літератури, мислителя, громадського та політичного діяча 

10 
105 років від дня народження Івана Михайловича Задорожного  

(1916-1972), українського музиканта, хорового диригента, педагога (США) 

10 
90 років від дня народження Миколи Купріяновича Герасименка 

(1931-2009), українського письменника, гумориста, публіциста, 

громадського діяча 

11 

205 років від дня народження Олександра Степановича           

Афанасьєва-Чужбинського (справж. – Олександр Степанович 

Афанасьєв) (1816-1875), українського письменника, поета, історика, 

мовознавця, етнографа, перекладача 

11 
60 років від дня народження Костянтина Тихоновича (Костя) Лавра 

(1961), українського художника-ілюстратора 

12 

105 років від дня народження Євгенії Олександрівни Маринченко 

(1916-1999), українського архітектора, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1971) (нині – Національна премія України ім. Тараса 

Шевченка), Народного архітектора України (1997) 

13 
155 років від дня народження Олександра Хомича Саліковського 

(1866-1925), українського громадсько-політичного та державного діяча, 

журналіста, публіциста 

13 
105 років від дня народження П’єра Гаскара (справж. – П’єр Фурньє) 

(1916-1997), французького письменника, журналіста, публіциста 

14 
День українського добровольця (постанова Верховної Ради України 

№ 1822-VIII від 17.01.2017 р.) 

14 Міжнародний день числа π (Пі) 

14 
130 років від дня народження Амвросія Максиміліановича Бучми 

(1891-1957), українського актора, режисера театру і кіно, педагога 

14 
125 років від дня народження Іллі Аркадійовича Віленського          

(1896-1973), українського композитора, музично-громадського діяча 

14 
100 років від дня народження Сергія Давидовича Козака                 

(1921-1993), українського співака, композитора, письменника, Народного 

артиста УРСР (1960) 

15 
Всесвітній день захисту прав споживачів (відзначається щорічно з 

1983 р. під егідою Всесвітньої організації союзів споживачів (CI) 

16 
140 років від дня народження Григорія Ісаковича Компанійця       

(1881-1959), українського композитора, диригента, педагога 

16 
115 років від дня народження Романа Олексійовича Черкашина 

(1906-1993), українського актора, режисера, педагога 

16 
80 років від дня народження Володимира Марковича Кожухара 

(1941), українського диригента, музичного педагога, Народного артиста 

України (1993) 

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%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A0%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A0%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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17 
165 років від дня народження Михайла Олександровича Врубеля 

(1856-1910), українського живописця, художника-символіста 

17 
145 років від дня народження Вадима Михайловича Щербаківського 

(1876-1957), українського етнографа, археолога, історика мистецтва 

17 
105 років від дня народження Віктора Арнольдовича Бершадського 

(1916-1972), українського поета 

17 
70 років від дня народження Ліан Таннер (1951), австралійського 

прозаїка, драматурга, авторки пригодницьких творів для підлітків  

17 
70 років від дня народження Наталі Михайлівни Лапікури (1951), 

української письменниці, тележурналістки  

18 
145 років від дня народження Йосипа Дмитровича Стадника              

(1876-1954), українського актора, режисера, перекладача, педагога, 

театрального діяча 

18 
125 років від дня народження Надії Віталіївни Суровцової-Олицької 

(1896-1985), української письменниці, перекладачки, історика, 

журналістки, громадсько-політичної діячки 

18 
110 років від дня народження Любомира Дмитровича Дмитерка 

(1911-1985), українського письменника, поета, драматурга, сценариста 

18 
105 років від дня народження Галини Миколаївни Кирилової            

(1916-1986), української артистки балету, педагога, Народної артистки 

УРСР (1977) 

19 Всесвітній день сну (відзначається в третю п’ятницю березня) 

19 
105 років від дня народження Олени Станіславівни Компан              

(1916-1986), українського історика 

19 

90 років від дня народження Емми Іванівни Андієвської (1931), 

української письменниці, поетеси, художниці, лауреата Міжнародної 

літературної премії ім. Миколи Гоголя (2003), Національної премії України 

ім. Тараса Шевченка (2018) (США) 

20 
Всесвітній день астрології (відзначається щорічно у день весняного 

рівнодення) 

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 
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.) 

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.) 

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%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
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%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
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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21 
Міжнародний день лісів (відзначається щорічно відповідно до рішення 

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

21 
110 років від дня народження Осипа-Василя Андрушківа (1906-1984), 

українського вченого-математика, педагога (США) 

21 
95 років від дня народження Ярослава Павловича Кулинича           

(1926-2007), українського кінорежисера (США) 

22 
Всесвітній день водних ресурсів (відзначається відповідно до рішення 

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

22 

185 років від дня народження Василя Степановича Гнилосирова 

(1836-1900), українського письменника, журналіста, публіциста, етнографа, 

педагога, просвітянина, літописця, громадського діяча, хранителя могили 

Тараса Шевченка на Чернечій горі 

22 
85 років від дня народження Михайла Григоровича Осадчого            

(1936-1994), українського поета, прозаїка, журналіста, правозахисника, 

викладача 

22-28 Всеукраїнський тиждень дитячого читання 

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

дня набуття чинності Конвенції Всесвітньої метеорологічної організації 

(ВМО) 

23 
145 років від дня народження Григорія Андрійовича Ільїнського 

(1876-1937), українського мовознавця, філолога-славіста, історика, 

археографа, етнографа, педагога 

23 
140 років від дня народження Роже Мартена дю Гара (1881-1958), 

французького письменника 

23 
130 років від дня народження Василя Косаренка-Косаревича            

(1891-1964), українського публіциста, видавця, редактора, громадського 

і політичного діяча (США) 

23 
105 років від дня народження Давида Ісаковича Каневського           

(1916-1944), українського письменника, поета, військового журналіста 

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 та гідності жертв (відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/65/196 від 

03.03.2011 р.) 

24 
115 років від дня народження Георгія Павловича Чернишенка   

(1906-1990), українського художника 

24 
115 років від дня народження Клавдії Іванівни Шульженко             

(1906-1984), української естрадної співачки, актриси 

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%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87


25 

 

24 

70 років від дня народження Юрія Григоровича Буряка (1951), поета, 

перекладача, мистецтвознавця, видавця, лауреата літературних премій 

ім. Івана Огієнка, ім. Євгена Плужника, ім. Дмитра Нитченка, ім. Бориса 

Нечерди, Національної премії України ім. Тараса Шевченка (2015) 

25 
День Служби безпеки України (відзначається щорічно відповідно до 

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

25 
150 років від дня народження Ігоря Емануїловича Грабаря              

(1871-1960), українського живописця, мистецтвознавця, реставратора, 

музейного діяча, просвітника, педагога 

25 
140 років від дня народження Бели Бартока (1881-1945), угорського 

композитора, піаніста, музикознавця-фольклориста 

25 
135 років від дня народження Олексія Васильовича Маренкова  

(1886-1942), українського художника, графіка, педагога 

25 
125 років від дня народження Бориса Григоровича Монкевича            

(1896-1971), сотника Армії УНР, військового історика 

25 
115 років від дня народження Михайла Йосиповича Онишкевича 

(1906-1971), українського мовознавця, філолога, викладача 

26 
День Національної гвардії України (відзначається щорічно відповідно 

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

26 
110 років від дня народження Казиміри Іванівни Полякової               

(1906-2001), української письменниці 

26 
105 років від дня народження Крістіана Бемера Анфінсена                

(1916-1995), американського біохіміка, викладача, лауреата Нобелівської 

премії з хімії (1972) 

26 

70 років від дня народження Степана Євстахійовича Сапеляка         

(1951-2012), українського поета, прозаїка, публіциста, літературознавця, 

правозахисника, громадського діяча, члена Української Гельсінської 

спілки, лауреата Премії Літературного фонду ім. Івана Франка в Чикаго 

(США), Державної премії України ім. Тараса Шевченка (1993) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка), Всеукраїнської 

літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких (1995) 

26 
50 років від дня народження Олександра Дюловича Гавроша (1971), 

українського письменника, драматурга, журналіста 

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

до рішення ІХ Конгресу Міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО) 

27 
150 років від дня народження Генріха Манна (1871-1950), німецького 

письменника, драматурга, есеїста 

27 
115 років від дня народження Івана Степановича Усенка                  

(1906-1987), українського геолога, вченого-петрографа 

27 

105 років від дня народження Івана Мироновича Чиженка             

(1916-2004), українського вченого в галузі електротехніки, викладача, 

лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1982) (нині – 

Державна премія України в галузі науки і техніки) 

27 
95 років від дня народження Надії Юхимівни Приходько                  

(1926-1980), української поетеси, дитячої письменниці 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1951
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_2015_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/1961
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
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%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980


26 

 

28 
130 років від дня народження Олекси Андрійовича Слісаренка 

(справж. – Олекса Андрійович Снісар) (1891-1937), українського поета, 

прозаїка 

28 
115 років від дня народження Миколи Романовича Ладиженського 

(1906-1975), українського вченого, геолога 

28 
105 років від дня народження Соломона Михайловича Гольбріха 

(1916-2001), українського кінооператора, режисера кінохроніки 

28 
95 років від дня народження Олександра Вікторовича Барана      

(1926-2004), українського дослідника історії української церкви, педагога, 

видавця церковно-історичних документів, священника (Канада) 

28 
90 років від дня народження Сергія Костянтиновича Кілессо           

(1931-2012), українського архітектора і мистецтвознавця, лауреата 

Державної премії України в галузі архітектури (1997, 2007) 

28 

85 років від дня народження Хорхе Маріо Педро Варгаса Льйоси 

(1936), перуанського прозаїка, драматурга, публіциста,  есеїста, філософа, 

політичного і громадського діяча, лауреата Нобелівської премії з 

літератури (2010) 

28 
65 років від дня народження Світлани Володимирівни Прудник 

(1956), української письменниці, казкарки 

29 
Міжнародний день миротворців (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/57/129 від 11.12.2002 р.) 

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

Степанівна Вольвач) (1841-після 1903), української письменниці, 

поетеси, драматурга, громадсько-культурної діячки 

29 
140 років від дня народження Марійки Підгірянки (справж. – Марія 

Омелянівна Ленерт, в шлюбі – Домбровська) (1881-1963), української 

поетеси, педагога 

29 
115 років від дня народження Георгія Германовича Гаазе               

(1906-1971), українського музиканта-арфіста, музичного педагога 

29 
115 років від дня народження Макара Корнійовича Мухи                   

(1906-1990), українського художника декоративно-ужиткового мистецтва 

29 
105 років від дня народження Бориса Ізраїльовича Медовара              

(1916-2000), українського вченого в галузі металургії 

30 
275 років від дня народження Франсіско-Хосе де Гойї-і-Лусьєнтеса 

(1746-1828), іспанського живописця, гравера 

30 
135 років від дня народження Михайла Івановича Терещенка      

(1886-1956), українського землевласника, промисловця-цукрозаводчика, 

фінансиста, політичного діяча, мецената 

30 
125 років від дня народження Юхима Ґедзя (Олексія Васильовича 

Савицького) (1896-1937), українського письменника-гумориста, 

драматурга 

31 
425 років від дня народження Рене Декарта (1596-1650), французького 

філософа, фізіолога, фізика, математика, основоположника аналітичної 

геометрії та сучасної алгебраїчної символіки 

31 
95 років від дня народження Джона Роберта Фаулза (1926-2005), 

англійського письменника-романіста, есеїста 

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%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F


27 

 

В березні виповнюється: 

185 років від дня народження Феоктиста Авраамовича Хартахая (1836-1880), 

просвітителя, педагога, історика, етнографа, краєзнавця,  

дослідника історії та культури греків Приазов’я 

 

85 років з часу заснування (1936) у Києві  

Українського науково-дослідного інституту клінічної медицини  

(нині – Національний науковий центр «Інститут кардіології  

ім. академіка М. Д. Стражеска» НАМН України) 

 

 

 

КВІТЕНЬ 

 

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

підписання Міжнародної конвенції про охорону птахів) 

1 День сміху (неофіційне свято; відзначається за традицією) 

1 
155 років від дня народження Данте Мікеланджело Бенвенуто 

Ферруччо Бузоні (1866-1924), італійського піаніста, композитора, 

диригента, музичного педагога, музикознавця 

1 
100 років від дня народження Андре Стіля (1921-2004), французького 

письменника, публіциста 

1 
65 років від дня народження Антоніни Петрівни Цвид (1956), 

української письменниці, лауреата Всеукраїнської літературної премії 

ім. Олександра Олеся 

2 
Міжнародний день дитячої книги (встановлений з ініціативи та за 

ухвалою Міжнародної ради дитячої книги) 

2 
85 років від дня народження Григорія Павловича Карпенка (1936), 

українського письменника, перекладача 

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 щодо розміновування (відзначається щорічно відповідно до 

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

4 
День геолога (відзначається відповідно до Указу Президента України 

№ 110/95 від 07.02.1995 р. щорічно в першу неділю квітня) 

4 
105 років від дня народження Костянтина Борисовича Яцимирського 

(1916-2005), українського хіміка, викладача, лауреата Державної премії 

України в галузі науки і техніки (1991) 

4 
85 років з часу заснування (1936) в Одесі Інститута експериментальної 

офтальмології (нині – Інститут очних хвороб і тканинної терапії 

ім. академіка В. П. Філатова НАМH України) 

4 

80 років від дня народження Леоніда Никифоровича Горлача  

(справж. – Леонід Никифорович Коваленко) (1941), українського 

письменника, поета, лауреата Національної премії України ім. Тараса 

Шевченка (2013) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1956
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_(1991)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_(1991)
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4 
60 років від дня народження Марини Віллівни Гримич (1961), 

української письменниці, філолога, історика, видавця 

5 
140 років від дня народження Дмитра Миколайовича Ревуцького 

(1881-1941), українського композитора, музикознавця, фольклориста, 

літературознавця, музичного діяча, перекладача, педагога 

5 
115 років від дня народження Анатолія Івановича Шияна                 

(1906-1989), українського письменника, драматурга 

6 
Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку (відзначається 

щорічно згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН A/RES/67/296 від 

23.08.2013 р.) 

6 
185 років від дня народження Миколи Васильовича Скліфосовського 

(1836-1904), українського хірурга 

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 
95 років від дня народження Івана Васильовича Батечка                 

(1926-1981), українського живописця, графіка 

7 
55 років від дня народження Валентина Миколайовича Тарасова 

(1966), українського письменника, актора, драматурга, телережисера 

9 
200 років від дня народження Шарля П’єра Бодлера (1821-1867), 

французького поета, літературного критика та перекладача 

9 
135 років від дня народження Миколи Ізмайловича Дмитрієва           

(1886-1957), українського вченого-географа, геоморфолога, геолога, 

палеогеографа, гляціолога 

9 
110 років від дня народження Степана Андрійовича Кириченка  

(1911-1988), українського живописця, графіка, художника монументально-

декоративного мистецтва, Народного художника УРСР (1981) 

10 
105 років від дня народження Володимира Григоровича Радченка 

(1916-1969), українського письменника, літературознавця, критика 

10 
75 років від дня народження Богдана Івановича Сушинського (1946), 

українського письменника, журналіста 

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 
115 років від дня народження Олександра Михайловича Пенькова 

(1906-1968), українського вченого в галузі механіки, викладача 

11 
105 років від дня народження Валентина Вікторовича Александрова 

(1916-1998), українського хіміка, викладача 

11 

95 років від дня народження Лідії Палій (1926), української 

письменниці, поетеси, мистецтвознавця, мандрівника, лауреата 

Літературної премії ім. Павла Тичини (1995), Міжнародної літературної 

премії ім. Миколи Гоголя (1999) (Канада) 

11 
95 років від дня народження Мирослава Леоновича Бутрина            

(1926-2000), українського літературознавця, бібліотекознавця, бібліографа 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=505&year=2020
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA_(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
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%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
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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.) 

12 
85 років від дня народження Володимира Юхимовича Тонкаля  

(1936-2005), українського вченого в галузі електротехніки 

13 

115 років від дня народження Оксани Дмитрівни Іваненко               

(1906-1997) української дитячої письменниці, перекладачки, лауреата 

Літературної премії ім. Лесі Українки (1974) (нині – Премія Кабінету 

Міністрів України ім. Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для 

дітей та юнацтва), Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1986) (нині 

– Національна премія України ім. Тараса Шевченка) 

13 

95 років від дня народження Марата Терентійовича Шпака            

(1926-1993), українського вченого-фізика, лауреата Державної премії УРСР 

в галузі науки і техніки (1974) (нині – Державна премія України в галузі 

науки і техніки) 

13 
90 років від дня народження Юрія Миколайовича Мажуги (1931), 

українського актора, педагога, Народного артиста УРСР (1971) 

14 

75 років від дня народження Андрія Володимировича Чебикіна 

(1946), українського художника-графіка, педагога, Президента 

Національної академії мистецтв України, лауреата Національної премії 

України ім. Тараса Шевченка (2007) 

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

Міжнародного Договору – Пакту Миру або Пакту Реріха) 

15 
100 років від дня народження Георгія Тимофійовича Берегового 

(1921-1995), українського льотчика-космонавта 

15 
85 років від дня народження Олега Федоровича Чорногуза (1936), 

українського письменника-сатирика, гумориста, журналіста, редактора 

15 
80 років від дня народження Романа Гургеновича Балаяна (1941), 

українського кінорежисера, сценариста, кінопродюсера вірменського 

походження, Народного артиста України (1997) 

16 
235 років від дня народження Джона Франкліна (1786-1847), 

англійського полярного дослідника, мореплавця, мандрівника 

16 
205 років від дня народження Рудольфа Івановича Моха (1816-1892), 

українського письменника, громадського діяча, священника 

16 
180 років від дня народження Христини Данилівни Алчевської           

(1841-1920), української письменниці, педагога, вихователя, просвітителя, 

діячки народної освіти 

16 

95 років від дня народження Бориса Григоровича Возницького           

(1926-2012), українського історика, мистецтвознавця, засновника музеїв, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г.  Шевченка (1990) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка), Героя України (2005) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%B0_%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1974
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1997
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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16 
55 років від дня народження Оксани Олегівни Караванської (1966), 

українського прозаїка, авторки науково-популярних книг, модельєрки  

17 
День довкілля (відзначається відповідно до Указу Президента України 

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

17 

95 років від дня народження Володимира Ілліча Скуріхіна                

(1926-2014), українського вченого в галузі системотехніки і теорії систем, 

викладача, лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1970) 

(нині – Державна премія України в галузі науки і техніки) 

17 
80 років від дня народження Яреми Едвардовича Козака (1941), 

українського художника-абстракціоніста, графіка, іконописця (США) 

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) 

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

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

18 
105 років від дня народження Володимира Самійловича Бабляка 

(1916-1970), українського письменника, журналіста 

19 
85 років від дня народження Григорія Григоровича Кияшка (1936), 

українського письменника 

19 
60 років від дня народження Галини Олександрівни Левицької 

(1961), української дитячої письменниці, поетеси 

20 
Міжнародний день китайської мови (відзначається щорічно за 

ініціативою ООН з 2010 р.) 

20 
145 років від дня народження Іларіона Семеновича Свєнціцького 

(1876-1956), українського філолога, етнографа, мистецтвознавця, 

музеєзнавця, книгознавця 

21 
Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності (відзначається 

щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/71/284 

від 27.04. 2017 р.) 

21 
205 років від дня народження Шарлотти Бронте (1816-1855), 

англійської письменниці 

21 

95 років від дня народження Єлизавети ІІ (справж. – Елізабет 

Александра Мері Віндзор) (1926), королеви і голови держави 

Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії та 15-ти 

країн Співдружності націй 

21 

80 років від дня народження Віктора Васильовича Сухенка               

(1941-1998), українського скульптора, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1984) (нині – Національна премія України ім. Тараса 

Шевченка) 

22 
Міжнародний день Матері-Землі (відзначається щорічно відповідно до 

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

22 
255 років від дня народження Жермени де Сталь (справж. –                

Анна-Луїза Жермена Неккер, баронеса де Сталь-Гольштейн)              

(1766-1817), французької письменниці, публіцистки, теоретика літератури 

22 
135 років від дня народження Євгена Яковича Сагайдачного             

(1886-1961), українського художника, педагога, театрального декоратора, 

скульптора, етнографа і колекціонера 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D1%83_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1984
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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22 
130 років від дня народження Павлини Йосипівни Цвілик 

(Совіздранюк) (1891-1964), української майстрині художньої кераміки 

22 
125 років від дня народження Івана Івановича Кедрина (справж. – 

Іван Іванович Рудницький) (1896-1995), українського  історика, 

журналіста, політичного діяча (США) 

22 
65 років від дня народження Наталії В’ячеславівни Сумської (1956), 

української актриси, телеведучої, Народної артистки України (2000), 

лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка (2008) 

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 
155 років від дня народження Миколи Михайловича Дерлиці           

(1866-1934), українського письменника, етнографа, священника, 

громадського діяча 

23 
130 років від дня народження Олександра Васильовича Багрія           

(1891-1949), українського та вірменського літературознавця, фольклориста, 

бібліографа, шевченкознавця, педагога 

23 
130 років від дня народження Сергія Сергійовича Прокоф’єва       

(1891-1953), українського композитора, піаніста, диригента, педагога 

23 
95 років від дня народження Петра Олексійовича Басанця                

(1926-2007), українського живописця, графіка, педагога, Народного 

художника України (1990) 

23 
60 років від дня народження Андрія Юрійовича Куркова (1961), 

українського письменника, журналіста, редактора, кіносценариста, 

Президента Українського ПЕН-клубу 

24 
Міжнародний день солідарності молоді (відзначається щорічно за 

ініціативою Всесвітньої федерації демократичної молоді з 1957 р.) 

24 375 років від часу укладання (1646) Ужгородської церковної унії 

24 

315 років від дня народження Джованні Баттіста Мартіні                  

(1706-1784), італійського теоретика та історика музики, музиканта, 

композитора, капельмейстера, співака, музикознавця, музичного педагога, 

францисканського монаха, одного з учителів Вольфганга Амадея Моцарта 

24 
225 років від дня народження Карла Лебрехта Іммермана                 

(1796-1840), німецького письменника, поета, драматурга 

24 

175 років від дня народження Івана Григоровича Верхратського 

(1846-1919), українського письменника, філолога, мовознавця, 

природознавця, педагога, громадського діяча, основоположника 

української наукової термінології з природознавства 

24 
150 років від дня народження Любові Борисівни Хавкіної                

(1871-1949), українського бібліотекознавця, бібліографа, педагога 

24 
140 років від дня народження Леонори Абрамівни Блох (1881-1943), 

української скульпторки,  художниці, педагога 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
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24 
125 років від дня народження Івана Корниловича Тоцького               

(1896-1957), українського оперного співака, Народного артиста 

УРСР (1948) 

24 
120 років від дня народження Сави Захаровича Божка (1901-1947), 

українського письменника, публіциста, редактора 

25 Вербна Неділя (Вхід Господній в Єрусалим) 

25 
Всесвітній день поріднених міст (відзначається щорічно в останню 

неділю квітня за рішенням Всесвітньої федерації споріднених міст) 

25 
125 років від дня народження Якова Ароновича Штейнберга           

(1896-1982), українського архітектора, педагога 

25 
115 років від дня народження Лариси Костянтинівни Волошиної 

(1906-1975), української письменниці, поетеси, журналістки 

25 
60 років від дня народження Лідії Петрівни Повх (1961), української 

поетеси, філолога, педагога 

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 УРСР, 

1990 р.) 

26 
115 років від дня народження Антоніни Федорівни Прихотько      

(1906-1995), українського фізика, фахівця в галузі фізики неметалевих 

кристалів 

27 
230 років від дня народження Семюела Фінлі Бріза Морзе                

(1791-1872), американського винахідника, художника, автора апарату і 

азбуки Морзе 

27 

115 років від дня народження Євгена Степановича Шабліовського 

(1906-1983), українського літературознавця,  вченого-шевченкознавця, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1979) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка) 

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.) 

28 
105 років від дня народження Ферруччо Ламборгіні (1916-1993), 

італійського промисловця, підприємця, інженера, механіка, 

автомобілебудівника 

28 
100 років від дня народження Миколи Титовича Берилова              

(1921-1996), українського поета 

28 

95 років від дня народження Нелл Гарпер Лі (1926-2016), 

американської письменниці, романістки, публіцистки, сценариста, лауреата 

Пулітцерівської премії в галузі літератури, журналістики, музики 

і театру (США) (1961) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1979
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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28 

80 років від дня народження Василя Івановича Лопати (1941), 

українського художника, прозаїка, лауреата Державної премії України 

ім. Тараса Шевченка (1993) (нині – Національна премія України ім. Тараса 

Шевченка), Державної літературної премії ім. Олеся Гончара (2007), 

Народного художника України (2001) 

28 

80 років від дня народження Ірини Володимирівни Жиленко             

(1941-2013), української письменниці, поетеси, журналістки, мемуариста, 

лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1996) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка), Премії ім. Василя 

Стуса (2012) 

29 
День пам’яті 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) 

30 
Міжнародний день джазу (відзначається щорічно відповідно до 

ініціативи ЮНЕСКО з листопада 2011 р.) 

30 

120 років від дня народження Саймона Сміта Кузнеця (1901-1985), 

американського економіста єврейського походження, економіста, 

статистика, демографа, історика економіки, лауреата Нобелівської премії з 

економіки (1971) 

30 
105 років від дня народження Клода Елвуда Шеннона (1916-2001), 

американського інженера-електротехніка, математика, криптоаналітика 

30 
75 років від дня народження Свена Нордквіста (1946), шведського 

дитячого письменника, ілюстратора, сценариста, викладача 

30 
65 років від дня народження Павла Миколайовича Гірника (1956), 

українського поета, перекладача, лауреата Національної премії України 

ім. Тараса Шевченка (2009) 

30 
50 років від дня народження Джона Бойна (1971), ірландського 

письменника 

 

 

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 

1 
155 років від дня народження Івана Ілліча Синюка (1866-1953), 

українського письменника, педагога, громадсько-культурного діяча 

1 
125 років від дня народження Георгія Антоновича Цапка                    

(1896-1971), українського художника-декоратора театру, сценографа, 

плакатиста, графіка 

2 Великдень. Воскресіння Христове 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%A3_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1971
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
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2 
115 років від дня народження Віри Михайлівни Єніної (1906-1977), 

української письменниці, поетеси, художниці-графіка, перекладачки, 

інженера-поліграфіста 

2 
105 років від дня народження Василя Андрійовича Уманця            

(1916-1996), українського композитора, хорового диригента, бандуриста, 

педагога, мистецтвознавця 

2 
105 років від дня народження Івана Степановича Ковалева              

(1916-1987), українського скрипаля, диригента, письменника, педагога 

(Канада) 

2 
85 років від дня народження Віктора Євгеновича Заїки (1936-2014), 

українського гідробіолога, публіциста, вченого-енциклопедиста, лауреата 

Державної премії України в галузі науки і техніки (2007) 

3 
Всесвітній день свободи преси (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/DEС/48/432 від 20.12.1993 р.) 

3 
День Сонця (відзначається щорічно з 1994 р. з ініціативи Міжнародного 

товариства сонячної енергії (МТСЕ) 

3 

115 років від дня народження Серафима Івановича Субботіна     

(1906-1976), українського вченого-геофізика, геолога-мінералога, 

лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1972) (нині – 

Державна премія України в галузі науки і техніки) 

3 
105 років від дня народження Кирила Борисовича Толпиго             

(1916-1994), українського фізика-теоретика, біофізика 

3 

80 років від дня народження Валерія Петровича Бойченка            

(1941-2011), українського поета, перекладача, публіциста, педагога, 

краєзнавця, громадського діяча, лауреата літературної премії ім. Павла 

Тичини (2003), Всеукраїнської літературної премії ім. Олександра Олеся 

(2008) 

3 
80 років від дня народження Іана Вайброу (1941), сучасного 

британського дитячого письменника, поета 

4 Міжнародний день протидії булінгу 

4 
245 років від дня народження Йоганна-Фрідріха Гербарта                

(1776-1841), німецького філософа-ідеаліста, психолога, педагога 

4 
145 років від дня народження Максима Івановича Вдовиченка 

(справж. – Максим Іванович Гаврилюк) (1876-1928), українського поета, 

перекладача 

4 

80 років від дня народження Романа Михайловича Кудлика        

(1941-2019), українського поета, редактора, критика, лауреата літературної 

премії ім. Василя Мисика (1997), літературно-наукового конкурсу Фонду 

Воляників-Швабінських при Фундації Українського вільного університету 

(2000), Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Пантелеймона 

Куліша (2014) 

5 Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю 

5 
185 років від дня народження Сидора Івановича Воробкевича     

(1836-1903), українського композитора, письменника, художника, 

педагога, музично-культурного та церковного діяча 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/1941
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F
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/1941
https://uk.wikipedia.org/wiki/2019
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjptazRioTsAhWOuIsKHfekD_gQFjAFegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fukrpohliad.org%2Fculture%2Fpovidomlennya-pro-literaturno-naukovyj-konkurs-fondu-volyanykiv-shvabinskyh-2.html&usg=AOvVaw3-JA77tj5fMaY5i6TuQ7Eh
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjptazRioTsAhWOuIsKHfekD_gQFjAFegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fukrpohliad.org%2Fculture%2Fpovidomlennya-pro-literaturno-naukovyj-konkurs-fondu-volyanykiv-shvabinskyh-2.html&usg=AOvVaw3-JA77tj5fMaY5i6TuQ7Eh
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjptazRioTsAhWOuIsKHfekD_gQFjAFegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fukrpohliad.org%2Fculture%2Fpovidomlennya-pro-literaturno-naukovyj-konkurs-fondu-volyanykiv-shvabinskyh-2.html&usg=AOvVaw3-JA77tj5fMaY5i6TuQ7Eh
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjptazRioTsAhWOuIsKHfekD_gQFjAFegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fukrpohliad.org%2Fculture%2Fpovidomlennya-pro-literaturno-naukovyj-konkurs-fondu-volyanykiv-shvabinskyh-2.html&usg=AOvVaw3-JA77tj5fMaY5i6TuQ7Eh
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjptazRioTsAhWOuIsKHfekD_gQFjAFegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fukrpohliad.org%2Fculture%2Fpovidomlennya-pro-literaturno-naukovyj-konkurs-fondu-volyanykiv-shvabinskyh-2.html&usg=AOvVaw3-JA77tj5fMaY5i6TuQ7Eh
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5 
175 років від дня народження Генрика Сенкевича (1846-1916), 

польського письменника 

5 
115 років від дня народження Леоніда Олександровича Теплицького 

(1906-1943), українського архітектора 

5 

90 років від дня народження Миколи Кіндратовича Кондратюка 

(1931-2006), українського оперного співака, педагога, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1972) (нині – Національна премія України 

ім. Тараса Шевченка), Народного артиста УРСР (1978) 

5 
85 років від дня народження Миколи Яковича Лебедя (1936-2007), 

українського художника, графіка, дизайнера 

6 
165 років від дня народження Зигмунда Фрейда (1856-1939), 

австрійського психіатра, психолога, психоаналітика, невролога, засновника 

психоаналізу 

6 
165 років від дня народження Роберта Едвіна Пірі (1856-1920), 

американського інженера, полярного мандрівника-дослідника 

6 
85 років від дня народження Миколи Михайловича Фещенка (1936), 

українського архітектора 

7 
310 років від дня народження Девіда Юма (1711-1776), шотландського 

філософа-емпіриста, історика, економіста 

7 
180 років від дня народження Бориса Станіславовича Познанського 

(1841-1906), українського письменника польського походження, етнографа, 

історика, громадського діяча 

7 

160 років від дня народження Рабіндраната Тагора (1861-1941), 

індійського поета, філософа, письменника, драматурга, композитора, 

художника, громадського діяча, лауреата Нобелівській премії з 

літератури (1913) 

7 
85 років від дня народження Володимира Анатолійовича Лукашева 

(1936), українського оперного режисера, театрального діяча, музичного 

педагога, Народного артиста УРСР (1985) 

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 
115 років від дня народження Роберто Росселліні (1906-1977), 

італійського кінорежисера 

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 Європи. День проголошення декларації Р. Шумана. Свято 

Євросоюзу 

9 
День матері (відзначається щорічно в другу неділю травня відповідно 

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

9 
День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (відзначається 

щорічно відповідно до Указу Президента України № 315-VIII від 

09.04.2015 р.) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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9 
150 років від дня народження Володимира Михайловича Гнатюка 

(1871-1926), українського фольклориста, етнографа, літературознавця, 

мовознавця, мистецтвознавця, перекладача, громадського діяча 

9 
135 років від дня народження Сидора Антоновича Твердохліба          

(1886-1922), українського поета, перекладача, журналіста, громадсько-

політичного діяча 

9 
85 років від дня народження Володимира Олексійовича Підпалого 

(1936-1973), українського поета, прозаїка, перекладача 

9 
85 років від дня народження Івана Федоровича Кирилова                 

(1936-2009), українського графіка 

9 

85 років від дня народження Юрія Герасимовича Іллєнка               

(1936-2010), українського кінооператора, кінорежисера, сценариста, 

політика, Народного артиста УРСР (1987), лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1991) (нині – Національна премія України 

ім. Тараса Шевченка) 

9 

60 років від дня народження Віктора Володимировича Неборака 

(1961), українського поета, прозаїка, літературознавця, перекладача, 

есеїста, лауреата Міжнародної літературної премії ім. Григорія Сковороди 

«Сад божественних пісень» (2016) 

10 
275 років від дня народження Гаспара Монжа (1746-1818), 

французького математика, геометра, інженера, викладача, державного 

діяча, засновника нарисної геометрії 

10 
60 років від дня народження Івана Антоновича Малковича (1961), 

українського письменника, поета, видавця, лауреата Національної премії 

України ім. Тараса Шевченка (2017) 

11 
130 років від дня народження Лева Миколайовича Делоне               

(1891-1969), українського ботаніка, цитолога, генетика, селекціонера 

11 
105 років від дня народження Каміло Хосе Сели (1916-2002), 

іспанського письменника, поета, есеїста, публіциста, викладача, 

лауреата Нобелівської премії з літератури (1989), Премії Сервантеса (1995) 

12 
Міжнародний день медичної сестри (відзначається щорічно під егідою 

Міжнародної Ради медсестер (ICN) 

12 
85 років від дня народження Івана Степановича Марчука (1936), 

українського художника, лауреата Державної премії України ім. Тараса 

Шевченка (1997) (нині – Національна премія України ім. Тараса Шевченка) 

14 
150 років від дня народження Василя Семеновича Стефаника     

(1871-1936), українського письменника, громадського діяча, політика 

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

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

15 
День Європи в Україні (відзначається щороку в третю суботу травня 

відповідно до Указу Президента України № 339/2003 від 19.04.2003 р. 

«Про День Європи») 

15 
День науки (відзначається щороку в третю суботу травня відповідно до 

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

15 
165 років від дня народження Лаймена Френка Баума (1856-1919), 

американського прозаїка, поета, драматурга, сценариста, класика дитячої 

літератури 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
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%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%B4_%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB
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%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%B4_%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1989
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/19_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
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15 

130 років від дня народження Джелли Лепман (1891-1970), німецької 

журналістки, видатної діячки світової дитячої літератури, однієї із 

засновників Міжнародної юнацької бібліотеки в Мюнхені, провідного 

світового центру з вивчення дитячої літератури, ініціаторки Міжнародної 

премії ім. Х. К. Андерсена, Міжнародного дня дитячої книги та 

Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги (IBBY) 

15 
130 років від дня народження Михайла Опанасовича Булгакова 

(1891-1940), українського письменника, драматурга, лібретиста, лікаря 

15 
125 років від дня народження Юрія Миколайовича Масютина 

(псевдонім – Я. Юрмас) (1896-1942), українського музикознавця, 

музичного критика 

15 
70 років від дня народження Девіда Алмонда (1951), англійського 

дитячого письменника, лауреата Премії ім. Г. Х. Андерсена (2010) 

16 
Всесвітній день пам’яті померлих від СНІДу (відзначається щорічно в 

третю неділю травня за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я 

з 1992 р.) 

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

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

21.05.2007 р.) 

16 
165 років від дня народження Миколи Семеновича Колцуняка            

(1856-1891), українського етнографа, фольклориста, педагога, 

громадського діяча 

16 
100 років від дня народження Миколи Олександровича Дашкієва 

(1921-1976), українського письменника-фантаста, поета, перекладача 

16 
85 років від дня народження Володимира Максовича Золотухіна 

(1936-2010), українського композитора, музичного педагога, Народного 

артиста України (1996) 

16 
85 років від дня народження Миколи Никифоровича Гроха (1936), 

українського художника, графіка, Народного художника України (2013) 

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 
145 років від дня народження Марії Андріївни Костів-Коссаківни 

(1876-після 1930), української актриси, співачки 

17 
130 років від дня народження Степана Гнатовича Борисенка           

(1891-1937), українського історика права 

17 
95 років від дня народження Михайла Олексійовича Ряснянського 

(1926-2003), українського живописця, графіка, Народного художника 

України (2001) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93._%D0%A5._%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1996
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2013
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001
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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 
День скорботи і пам’яті жертв депортації (1944) кримськотатарського 

народу (відзначається щорічно відповідно до Постанови Верховної Ради 

Криму № 285-1 від 26.03.1993 р.) 

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 
Всесвітній день вишиванки (відзначається щорічно в третій четвер 

травня з 2006 р.) 

20 
110 років від дня народження Анні (Анни Марії Гертруди) Шмідт 

(1911-1995), нідерландської дитячої письменниці, поетеси, драматурга 

20 

60 років тому (1961) встановлено Республіканську премію 

ім. Т. Г. Шевченка за видатні твори та роботи в галузі літератури, 

образотворчого мистецтва, музики, театрального мистецтва та 

кінематографії (з 1970 – Державна премія УРСР ім. Т. Г. Шевченка; 

з 1992 – Державна премія України ім. Т. Г. Шевченка; з 2000 й донині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка 

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.) 

21 
100 років від дня народження Андрія Дмитровича Сахарова              

(1921-1989), всесвітньовідомого науковця-фізика, громадського діяча, 

правозахисника 

22 
День Миколи Весняного. Перенесення мощей святителя Миколая 

Чудотворця 

22 
Міжнародний день біологічного різноманіття (відзначається щорічно 

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

08.02.2001 р.) 

22 
185 років від дня народження Миколи Ілліча Стороженка                 

(1836-1906), українського історика літератури, літературознавця, 

шекспірознавця, педагога 

22 

160 років від дня перепоховання на Чернечій горі поблизу Канева 

(1861) праху Тараса Григоровича Шевченка, українського письменника, 

поета, художника, класика української літератури, 

мислителя, громадського та політичного діяча 

22 
100 років від дня народження Олександра Олександровича 

Левицького (1921-2002), українського композитора, диригента, педагога 

22 
90 років з дня заснування (1931) Національної академії аграрних наук 

України 

23 
130 років від дня народження Пера Лагерквіста (1891-1974), 

шведського письменника, поета, есеїста, драматурга, лауреата Нобелівської 

премії з літератури (1951) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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
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
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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1951
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23 
110 років від дня народження Андрія Андрійовича Коцки                

(1911-1987), українського живописця, графіка, Народного художника 

УРСР (1982) 

23 
90 років від дня народження Барбари Беррі (1931), американської 

актриси, інтер’єрного дизайнера 

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 
335 років від дня народження Даніеля Габріеля Фаренгейта            

(1686-1736), німецького фізика, хіміка, винахідника 

24 

140 років від дня народження Олександра Олександровича 

Богомольця (1881-1946), українського вченого-патофізіолога, 

основоположника української школи патологічної фізіології, 

ендокринології і геронтології 

24 
135 років від дня народження Семена Юхимовича Бутовського            

(1886-1967), українського співака, режисера 

24 
130 років від дня народження Миколи Гнатовича Бенцаля              

(1891-1938), українського актора, режисера, театрального діяча 

24 
125 років від дня народження Олександра Івановича Стеблянка 

(1896-1977), українського композитора, фольклориста, педагога 

24 
110 років від дня народження Юрія (Георгія) Володимировича 

Корецького (1911-1941), українського поета, журналіста, філолога, 

перекладача 

24 
80 років від дня народження Боба Ділана (справж. – Роберт Аллен 

Ціммерман) (1941), американського співака, художника, письменника, 

кіноактора 

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 

130 років від дня народження Адальберта Михайловича Eрделі 

(справж. – Адальберт Михайлович Гриц) (1891-1955), українського 

живописця, педагога, культурного діяча, одного із засновників 

закарпатської школи живопису 

25 
125 років від дня народження Сидора Йосиповича Сакидона            

(1896-1974), українського письменника, перекладача 

26 
125 років від дня народження Олександра Прокоповича Брижахи 

(1896-1938), українського хорового диригента, музично-громадського діяча 

26 
125 років від дня народження Юрія Дмитровича Соколова               

(1896-1971), українського механіка, математика 

28 
Всеукраїнський день краєзнавства (встановлений VI з’їздом 

Національної спілки краєзнавців України 23.01.2017р.) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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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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 
155 років від дня народження Костянтина Адріановича Пурієвича 

(1866-1916), українського ботаніка, фізіолога рослин 

28 
80 років від дня народження Георгія Івановича Дрозда (1941-2015), 

українського актора театру і кіно, Народного артиста України (1999) 

29 
Міжнародний день миротворців ООН (відзначається щорічно 

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

11.12.2002 р.) 

29 
День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження 

(відзначається щорічно в останню суботу травня відповідно до Указу 

Президента України № 563/99 від 25.05.1999 р.) 

29 
185 років від дня народження Костя Гавриловича Горбаля               

(1836-1903), українського поета, журналіста, видавця, громадського та 

освітнього діяча 

30 
День хіміка (відзначається щорічно в останню неділю травня відповідно 

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

30 
145 років тому (1876) видано сумнозвісний Емський указ російського 

уряду про заборону українського слова і письменства 

30 

85 років від дня народження Ігоря Петровича Шпари (1936-2016), 

українського архітектора, викладача, громадського діяча, Народного 

архітектора України (1998), лауреата Державної премії України в галузі 

архітектури (1995, 2001) 

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 
185 років від дня народження Жана Батіста Клемана (1836-1903), 

французького поета-шансоньє, журналіста 

31 
95 років від дня народження Джеймса Крюса (1926-1997), німецького 

дитячого письменника, поета англійського походження 

31 
75 років з дня заснування (1946) Дослідного Конструкторського бюро 

під керівництвом О. Антонова (нині – державне підприємство «Антонов») 

31 
70 років від дня народження Сержа Брюссоло (1951), французького 

письменника-фантаста 

В травні виповнюється: 

425 років від часу початку (1596) Солоницького бою – вирішальної битви  

під проводом С. Наливайка в урочищі Солониця поблизу м. Лубен 

 

105 років з дня заснування (1916) у місті Києві «Молодого театру»  

під керівництвом Леся Курбаса 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001
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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.) 

1 
225 років від дня народження Ніколи Леонара Саді  Карно               

(1796-1832), французького фізика, інженера, одного із засновників 

термодинаміки 

1 
145 років від дня народження Ганни Юхимівни Мещерської          

(справж. – Ганна Юхимівна Пащенко) (1876-1951), української 

театральної актриси 

1 

90 років від дня народження Володимира Яковича Бровченка            

(1931-2013), українського поета, редактора, громадського діяча, лауреата 

Міжнародної премії ім. Володимира Винниченка (1994), Літературної 

премії ім. Павла Тичини (2004) 

1 
85 років від дня народження Петра Федотовича Бондарчука (1936), 

українського поета, прозаїка 

1-6 
95 років тому (1926) відбувся Перший Всеукраїнський з’їзд 

бібліотечних робітників 

2 
130 років від дня народження Олександра Івановича Маринченка 

(1891-1981), українського архітектора, педагога 

2 

85 років від дня народження Анатолія Івановича Іваницького (1936), 

українського музикознавця, фольклориста, педагога, лауреата Премії НАН 

України ім. Ф. М. Колесси «За видатні наукові роботи в галузі української 

фольклористики, етнології, народознавства та музикології» (2008) 

2 
50 років від дня народження Олега Вікторовича Майбороди (1971), 

українського дитячого письменника 

3 
115 років від дня народження Костянтина Степановича Козловського 

(1906-1975), українського художника-графіка 

3 
95 років від дня народження Костянтина Меркурійовича Ситника 

(1926-2017), українського вченого-ботаніка, фізіолога рослин, політичного 

діяча 

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 

80 років від дня народження Володимира Олександровича Мельника 

(1941-1997), українського літературознавця, філолога, критика, лауреата 

Державної премії України ім. Тараса Шевченка (1996) (нині – Національна 

премія України ім. Тараса Шевченка) 

5 
Всесвітній день охорони довкілля (відзначається щорічно відповідно до 

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

5 
85 років від дня народження Степана Степановича Грищенка (1936), 

українського оперного співака, Народного артиста УРСР (1978) 

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%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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5 
80 років від дня народження Барбари Брильської (1941), польської 

актриси 

6 
День журналіста України (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 251/94 від 25.05.1994 р.) 

6 
415 років від дня народження П’єра Корнеля (1606-1684), 

французького поета, драматурга 

6 
150 років від дня народження Оскара Адольфа Вістінга (1871-1936), 

норвезького полярного дослідника, мандрівника 

6 
115 років від дня народження Федора Семеновича Гаєнка                      

(1906-1983), українського публіциста, редактора, громадсько-політичного 

діяча (Німеччина, США) 

7 
Всесвітній день безпеки їжі (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/73/250 від 20.12.2018 р.) 

7 
145 років від дня народження Лева Турбацького (1876-1900), 

українського журналіста, літературного критика, перекладача, громадсько-

політичного діяча 

7 
135 років від дня народження Костянтина Віталійовича Широцького 

(1886-1919), українського мистецтвознавця, фольклориста, етнографа, 

краєзнавця, громадсько-політичного діяча 

7 
125 років від дня народження Роберта Сандерсона Маллікена            

(1896-1986), американського вченого, фізика, хіміка, лауреата Нобелівської 

премії з хімії (1966 ) 

7 
105 років від дня народження Петра Атанасійовича Дужого                

(1916-1997), політичного діяча, борця за свободу і незалежність України, 

публіциста, поета 

7 
95 років від дня народження Анатолія Дмитровича Базилевича  

(1926-2005), українського художника, графіка, Народного художника 

України (1993) 

8 
Всесвітній день океанів (відзначається щорічно відповідно до рішення 

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

8 
350 років від дня народження Томазо Джованні Альбіноні                       

(1671-1751), італійського композитора, музиканта-скрипаля 

8 
125 років від дня народження Прокопа Феодосійовича Канавського 

(1896-1978), українського народного байкаря, читця 

8 
105 років від дня народження Френсіса Гаррі Комптона Кріка     

(1916-2004), англійського біохіміка, біофізика, генетика, нейробіолога, 

викладача,  лауреата Нобелівської премії з фізіології і медицини (1962) 

8 
95 років від дня народження Ірини Михайлівни Сеник (1926-2009), 

української поетеси, вишивальниці, громадської діячки 

9 
240 років від дня народження Джорджа Стефенсона (1781-1848), 

англійського винахідника, інженера-механіка, конструктора паровозу й 

залізниць 

9 
95 років від дня народження Віталія Леонідовича Гамази (1926), 

українського майстра художнього різьблення на дереві 

10 Вознесіння Господнє 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/1966
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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10 
85 років від дня народження Анатолія Григоровича Черниша (1936), 

українського письменника, поета, публіциста, громадського діяча 

10 
70 років від дня народження Василя Миколайовича Шкляра (1951), 

українського письменника, політичного діяча 

11 
245 років від дня народження Джона Констебла (1776-1837), 

англійського художника-пейзажиста 

11 
135 років від дня народження Єлизавети Олексіївни Хуторної 

(справж. – Єлизавета Олексіївна Островерхова) (1886-1980), української 

драматичної акторки 

11 
115 років від дня народження Лазаря Мойсейовича Славіна                

(1906-1971), українського історика, археолога, лауреата Державної премії 

УРСР в галузі науки і техніки (1977, посмертно) 

11 
100 років з дня заснування (1921) Національної академії внутрішніх 

справ України 

11 
95 років від дня народження Валерія Ківовича Айзенштадта                

(1926-1999), українського театрознавця, педагога 

12 
Всесвітній день боротьби з дитячою працею (відзначається щорічно 

відповідно до ініціативи Міжнародної організації праці з 1999 р.) 

12 

90 років від дня народження Євгенії Семенівни Мірошниченко           

(1931-2009), української оперної співачки, педагога, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1972) (нині – Національна премія України 

ім. Тараса Шевченка), Героя України (2006) 

13 
105 років від дня народження Ігоря Миколайовича Тукалевського 

(1916-1995), українського архітектора 

14 
Всесвітній день донора крові (відзначається щорічно відповідно до 

резолюції Всесвітньої організації охорони здоров’я (WHA58.13) від 

23.05.2005 р.) 

14 
285 років від дня народження Шарля Огюстена Кулона (1736-1806), 

французького вченого-фізика, військового інженера, винахідника 

14 
210 років від дня народження Гаррієт Елізабет Бічер-Стоу                 

(1811-1896), американської письменниці 

14 
130 років від дня народження Євгена Михайловича Коновальця 

(1891-1938), українського військового та політичного діяча 

14 
95 років від дня народження Едварда Михайловича Кунцевича   

(1926-1996), українського скульптора, Народного художника 

України (1995) 

15 
Всесвітній день вітру (відзначається щорічно з 2007 р. за ініціативи 

Європейської вітроенергетичної асоціації та Всесвітньої ради з питань 

вітроенергетики) 

15 
135 років від дня народження Гавриїла Федоровича Костельника 

(1886-1948), українського письменника, церковно-громадського діяча 

15 
125 років від дня народження Івана Григоровича                              

Курочки-Армашевського (справж. – Іван Григорович Курочкін)    

(1896-1971), українського художника театру (Канада) 

15 
85 років від дня народження Романа Ісаковича Кофмана (справж. – 

Аврам Ісакович Кофман) (1936), українського композитора, диригента, 

викладача, Народного артиста України (2003) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
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15 

80 років від дня народження Івана Васильовича Миколайчука          

(1941-1987), українського кіноактора, сценариста, режисера, композитора, 

заслуженого артиста УРСР, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1988, посмертно) (нині – Національна премія України 

ім. Тараса Шевченка) 

16 
155 років від дня народження Володимира Григоровича Ротмістрова 

(1866-1941), українського вченого, агронома-дослідника 

16 
115 років від дня народження Зиновія Михайловича Книша              

(1906-1999), українського письменника, публіциста, журналіста, історика, 

перекладача, громадсько-політичного діяча (Канада) 

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 
115 років від дня народження Павла Пилиповича Ведути                   

(1906-1987), українського новатора сільськогосподарського виробництва 

17 
110 років від дня народження Віктора Платоновича Некрасова            

(1911-1987), українського письменника 

18 
340 років від дня народження Феофана Прокоповича (1681-1736), 

українського церковного і громадського діяча, письменника, богослова, 

вченого-енциклопедиста, поета, перекладача, філософа 

18 
165 років від дня народження Іларіона Михайловича Грабовича 

(1856-1903), українського письменника, поета, публіциста, педагога, 

літературного діяча 

19 
Всесвітній день дитячого футболу (проголошений Дитячим фондом 

ООН (ЮНІСЕФ) і Міжнародною федерацією футбольних асоціацій 

(ФІФА) 

19 
День фермера (відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 234/2020 від 18.06.2020 р.) 

19 
155 років від дня народження Федора Даниловича Проценка               

(1866-1942), українського хормейстера, актора, педагога 

19 
115 років від дня народження Ернста Боріса Чейна (1906-1979), 

англійського біохіміка німецького походження, лауреата Нобелівської 

премії з фізіології і медицини (1945) 

19 
100 років від дня народження Патрісії Райтсон (1921-2010), 

австралійської дитячої письменниці 

20 Свята Трійця (П’ятидесятниця) 

20 
Всесвітній день біженців (відзначається щорічно відповідно до рішення 

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

20 
День батька в Україні (відзначається щорічно у третю неділю червня 

відповідно до Указу Президента України № 274/2019 від 18.05.2019 р.) 

20 
День медичного працівника (відзначається щорічно у третю неділю 

червня відповідно до Указу Президента України № 281/94 від 

03.06.1994 р.) 

20 
145 років від дня народження Федора Івановича Левченка                 

(1876-1937), українського ґрунтознавця, педагога 

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
https://uk.wikipedia.org/wiki/1988
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
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%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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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 
240 років від дня народження Сімеона Дені Пуассона (1781-1840), 

французького математика, фізика, механіка 

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.) 

22 
165 років від дня народження Генрі Райдера Хаггарда (1856-1925), 

англійського письменника, класика світової пригодницької літертури 

22 
140 років від дня народження В’ячеслава Костянтиновича 

Прокоповича (1881-1942), українського історика, публіциста, педагога, 

громадсько-політичного діяча 

22 
115 років від дня народження Володимира Тимофійовича Дмитрука 

(1906-1959), українського літературознавця, історика журналістики 

22 
105 років від дня народження Андрія Івановича Гуменюка                 

(1916-1982), українського музикознавця, фольклориста, педагога 

22 
95 років від дня народження Олександра Григоровича Данченка 

(1926-1993), українського художника-графіка, ілюстратора, Народного 

художника УРСР (1985) 

23 
Міжнародний Олімпійський день (відзначається щорічно відповідно до 

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

23 
175 років тому (1846) Адольф (Антуан Жозеф) Сакс, бельгійський 

винахідник музичних інструментів, отримав патент на саксофон 

23 

90 років від дня народження Григорія Романовича Кохана           

(1931-2014), українського кінорежисера, сценариста, Народного артиста 

України (1998), лауреата Державної премії України ім. Олександра 

Довженка (2011) 

23 
85 років від дня народження Річарда Девіда Баха (1936), 

американського письменника, публіциста, філософа 

24 
180 років від дня народження Івана Миколайовича Ге (1841-1893), 

українського письменника, актора, режисера, драматурга 

24 
135 років з часу заснування (1886) Одеської бактеріологічної станції 

(нині – Одеський науково-дослідний інститут вірусології та епідеміології 

ім. І. І. Мечникова) 

24 
95 років від дня народження Барбари Салаї (справж. – Варвара 

Миколаївна Баран) (1926-2011), української поетеси угорського 

походження, перекладачки 

24 
75 років від дня народження Надії Володимирівни Кир’ян (1946), 

української дитячої письменниці, поетеси, перекладачки, журналістки 

24 

60 років від дня народження Максима Віталійовича Стріхи (1961), 

українського науковця, письменника, перекладача, громадського та 

політичного діяча, лауреата Премії Кабінету Міністрів України 

ім.  Максима Рильського (2015) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9E%D0%9A
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/1961
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
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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 
135 років від дня народження Івана Петровича Крип’якевича           

(1886-1967), українського історика 

25 
125 років від дня народження Марії Дем’янівни Деркач (1896-1972), 

української письменниці, літературознавця 

25 

110 років від дня народження Сергія Федоровича Шишка                  

(1911-1997), українського живописця, Народного художника УРСР (1964), 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1982) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка) 

25 

95 років від дня народження Івана Михайловича Чумака                   

(1926-2004), українського скульптора, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1973) (нині – Національна премія України ім. Тараса 

Шевченка) 

25 
90 років від дня народження Тетяни Іванівни Нещерет (1931-2007), 

української актриси, театрознавця, поетеси 

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.) 

26 
150 років від дня народження Андрія Митрофановича Лободи      

(1871-1931), українського фольклориста, літературознавця, етнографа, 

педагога 

27 
Всесвітній день рибальства (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Міжнародної конференції з регулювання і розвитку рибальства з 

1984 р.) 

27 
День молоді (відзначається щорічно в останню неділю червня 

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

27 
День молодіжних та дитячих громадських організацій (відзначається 

щорічно в останню неділю червня відповідно до Указу Президента України 

№ 600/2011 від 24.05.2011 р.) 

27 
105 років від дня народження Дарії Михайлівні Ємець (Кравців) 

(1916-2007), української художниці, хореографа, танцюристки (Канада) 

28 
День Конституції України (відзначається щорічно в день прийняття 

Верховною Радою України Основного Закону України в 1996 р.) 

28 
145 років від дня народження Івана Васильовича Шаровольського 

(1876-1954), українського мовознавця, історика літератури, перекладача 

28 
95 років від дня народження Дмитра Панасовича Молякевича (1926), 

українського поета, сатирика 

29 
165 років від дня народження Олексія Антоновича Колаковського 

(1856-1912), українського музиканта-скрипаля, педагога 

29 
125 років від дня народження Івана Васильовича Бойченка               

(1896-1959), українського художника, графіка 

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%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2._%D0%93._%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96._%D0%A2._%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96._%D0%A2._%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1973
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8


47 

 

29 
95 років від дня народження Ольги Федорівни Рудницької               

(1926-2004), української актриси, Народної артистки УРСР (1982) 

29 
85 років від дня народження Олександра Львовича Вратарьова 

(1936), українського поета-пісняра, драматурга, перекладача 

30 
155 років від дня народження Тихона Івановича Осадчого               

(1866-1945), українського економіста, громадського діяча 

30 
115 років від дня народження Ісаака Дем’яновича Грекула                

(1906-1992), українського та молдовського письменника, літературознавця 

30 
110 років від дня народження Чеслава Мілоша (1911-2004), польського 

поета, прозаїка, перекладача, есеїста, літературознавця, лауреата 

Нобелівської премії з літератури (1980) 

 

ЛИПЕНЬ 

 

1 
День архітектури України (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 456/95 від 17.06.1995 р.) 

1 
375 років від дня народження Готфріда Вільгельма Лейбніца             

(1646-1716), німецького математика, фізика, інженера, історика, зоолога, 

перекладача,  архіваріуса, біолога, геолога, філософа, логіка, винахідника 

1 
95 років від дня народження Володимира Яковича Луб’яного                

(1926-1991), українського оперного співака, Народного артиста УРСР 

(1972) 

1 
65 років від дня народження Юрія Петровича Ґудзя (1956-2002), 

українського поета, прозаїка, драматурга, есеїста, публіциста, художника, 

філософа 

2 

115 років від дня народження Петра Стефановича Андрусева        

(1906-1981), українського живописця, графіка, іконописця, автора 

історичних полотен, педагога, мистецького критика, громадського діяча 

(США) 

2 
95 років від дня народження Андрія Федоровича Омельченка               

(1926-1981), українського композитора, бандуриста, педагога, 

музикознавця 

3 
115 років від дня народження Василя Івановича Атрощенка               

(1906-1991), українського хіміка-технолога, педагога, громадського діяча 

3 
110 років від дня народження Тетяни Іллівни Волгіної (1911-1981), 

української дитячої письменниці, поетеси 

3 

80 років від дня народження Богодара Антоновича Которовича  

(1941-2009), українського музиканта-скрипаля, педагога, диригента, 

Народного артиста УРСР (1979), лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1985) (нині – Національна премія України ім. Тараса 

Шевченка), всеукраїнської премії «Людина року» (1999, 2000) 

3 
70 років від дня народження Вадима Григоровича Бойка              

(1951-2005), українського драматурга, поета, прозаїка, перекладача 

4 
День Військово-Морських Сил Збройних Сил України (відзначається 

щорічно в першу неділю липня відповідно до Указу Президента України 

№ 331/2015 від 12.06.2015 р.) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1979
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2._%D0%93._%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2._%D0%93._%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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4 
День Національної поліції України (відзначається щорічно відповідно 

до Указу Президента України № 97 від 04.04.2018 р.) 

4 
День працівників морського та річкового флоту (відзначається щорічно 

в першу неділю липня відповідно до Указу Президента України 

№ 332/2015 від 12.06.2015 р.) 

4 
155 років від дня народження Сергія Миколайовича Дельвіга           

(1866-1944), українського військового діяча, історика 

4 
145 років від дня народження Олександра Марковича Ґінзбурга 

(1876-1949), українського інженера, архітектора, викладача, наукового 

діяча 

4 
135 років від дня народження Івана Тимофійовича Дощівника         

(1886-1973), українського письменника, публіциста, перекладача, педагога 

(Румунія) 

4 
130 років від дня народження Івана Миколайовича Іщенка                

(1891-1975), українського військового лікаря-хірурга 

4 

130 років від дня народження Петра Йосиповича Панча (справж. – 

Петро Йосипович Панченко) (1891-1978), українського письменника, 

редактора, лауреата Республіканської премії ім. Т. Г. Шевченка (1966) 

(нині – Національна премія України ім. Тараса Шевченка) 

4 
80 років від дня народження Володимира Івановича Заремби           

(1941-2010), українського письменника, журналіста 

5 
95 років від дня народження Івана Івановича Лободи (1926), 

українського живописця 

6 
170 років від дня народження Івана Івановича Левинського               

(1851-1919), українського архітектора, педагога, підприємця, громадського 

діяча   

6 
120 років від дня народження Івана Микитовича Тиктора                 

(1896-1982), українського громадсько-політичного діяча, видавця, 

редактора (Канада) 

6 
110 років від дня народження Петра Ілліча Кравчука (1911-1997), 

українського письменника, публіциста, літературознавця, громадського 

діяча (Канада) 

7 Різдво пророка Іоанна Хрестителя. День Івана Купала 

7 
День працівника природно-заповідної справи (відзначається щорічно 

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

7 
135 років від дня народження Абрама Марковича Черкаського  

(1886-1968), українського та казахського живописця, педагога 

7 
115 років від дня народження Давида Демидовича Копиці                  

(1906-1965), українського письменника, сценариста, літературознавця 

7 
105 років від дня народження Марка Дмитровича Антоновича           

(1916-2005), українського громадсько-політичного діяча, історика, 

публіциста (Канада) 

7 

100 років від дня народження Івана-Валентина Феодосійовича 

Задорожного (1921-1988), українського художника, лауреата Державної 

премії України ім. Тараса Шевченка (1995, посмертно) (нині – Національна 

премія України ім. Тараса Шевченка) 

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%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
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7 

100 років від дня народження Петра Дмитровича Яцика (1921-2001), 

канадського підприємця українського походження, відомого мецената і 

подвижника української культури, лауреата Міжнародної літературної 

премії ім. Миколи Гоголя (1998) 

8 
День родини (відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 1209/2011 від 30.12.2011 р.) 

8 
400 років від дня народження Жана де Лафонтена (1621-1695), 

французького письменника, поета, казкаря, байкаря 

8 
95 років від дня народження Юрія Миколайовича Шевченка                

(1926-2016), українського вченого в галузі механіки, педагога 

8 
85 років від дня народження Валентина Лукича Чемериса                

(1936-2016), українського письменника, публіциста, журналіста, сатирика 

8 
70 років з дня відкриття (1951) у місті Кременчук Полтавської області 

педагогічно-меморіального музею А. С. Макаренка 

8 
50 років від дня народження Сергія Володимировича Гридіна (1971), 

українського дитячого письменника 

9 
155 років від дня народження Павла Івановича                              

Петренка-Критченка (1866-1944), українського вченого, хіміка-органіка 

9 
145 років від дня народження Петра Леонідовича Кованька                

(1876-після 1959), українського економіста, правознавця, вченого, педагога 

9 
120 років від дня народження Барбари Картленд (1901-2000), 

англійської письменниці, романістки 

10 
165 років від дня народження Ніколи Тесли (1856-1943), сербського та 

американського винахідника в галузі електротехніки і радіотехніки, 

інженера, фізика 

10 
150 років від дня народження Валентена Луї Жоржа Ежена Марселя 

Пруста (1871-1922), французького письменника, поета, есеїста, критика, 

лауреата Гонкурівської премії (1919) 

10 
80 років від дня народження Олексія Андрійовича Палійчука (1941), 

українського письменника, журналіста, педагога, громадського діяча 

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 
День рибалки (відзначається щорічно в другу неділю липня відповідно 

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

11 
165 років від дня народження Петра Олексійовича Левченка             

(1856-1917), українського живописця-пейзажиста, графіка, майстра 

інтер’єрних композицій 

11 
125 років від дня народження Зенона-Любомира Кириловича 

Дольницького (1896-1976), українського оперного співака, педагога 

12 День святих першоверховних апостолів Петра і Павла 

12 
145 років від дня народження Сергія Ісайовича Уточкіна                              

(1876-1916), авіатора, одного з перших українських льотчиків-

випробувачів, спортсмена 

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%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
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%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0
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12 
105 років від дня народження Людмили Михайлівни Павличенко 

(Бєлової) (1916-1974), українського снайпера під час Другої світової війни, 

Героя Радянського Союзу (1943) 

13 
170 років від дня народження Андрія Віталійовича Лисенка                

(1851-1910), українського лікаря, громадського діяча 

13 
95 років від дня народження Віталія Петровича Романенка                

(1926-2010), українського спортсмена зі стрільби, олімпійського чемпіона 

(1956) 

14 
130 років від дня народження Арсенія Петровича Хоменка                 

(1891-1939), українського демографа, статистика 

15 
День українських миротворців (відзначається щорічно відповідно до 

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

15 
415 років від дня народження Гарменсзона ван Рейна Рембранта 

(1606-1669), нідерландського художника, гравера 

15 
105 років від дня народження Сергія Павловича Подерв’янського 

(1916-2006), українського художника, плакатиста, Народного художника 

України (1992) 

15 
65 років від дня народження Тамари Миколаївни Герасименко 

(Хвостенко) (1956), української письменниці, поетеси 

15 
60 років від дня народження Жана-Крістофа Гранже (1961), 

французького письменника, сценариста, журналіста 

16 
День бухгалтера та аудитора (відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 662/2004 від 18.06.2004 р.) 

16 
120 років від дня народження Андрія Івановича Кіпріанова                   

(1896-1972), українського вченого, хіміка-органіка, педагога 

16 
85 років від дня народження Віталія Степановича Кашперського 

(1936), українського актора, режисера, педагога 

16 
60 років від дня народження Володимира Федоровича 

Шовкошитного (1956), українського поета, прозаїка, публіциста, 

політолога, громадського, політичного та державного діяча 

17 
175 років від дня народження Миколи Миколайовича                      

Миклухо-Маклая (1846-1888), мандрівника українського походження, 

вченого, біолога, антрополога, етнографа, географа 

17 
150 років від дня народження Філарета Михайловича Колесси          

(1871-1947), українського композитора, фольклориста, музикознавця, 

етнографа 

17 
130 років від дня народження Абрама Олександровича Слуцкіна 

(1891-1950), українського вченого-радіофізика 

17 
85 років від дня народження Петра Івановича Нікітіна (1936-2005), 

українського актора, Народного артиста УРСР (1981) 

18 
День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості 

(відзначається щорічно у третю неділю липня відповідно до Указу 

Президента України № 187/93 від 03.06.1993 р.) 

18 
210 років від дня народження Вільяма Мейкпіса Текерея                    

(1811-1863), англійського письменника 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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18 
75 років з часу відновлення (1946) в еміграції Спілки Української 

Молоді (СУМ) 

19 
145 років від дня народження Володимира Мусійовича Чехівського 

(1876-1937), українського громадсько-політичного та релігійного діяча 

19 
125 років від дня народження Арчібальда Джозефа Кроніна                  

(1896-1981), шотландського письменника 

19 
115 років від дня народження Федора Львовича Щепотьєва               

(1906-2000), українського лісівника, ботаніка-дендролога, селекціонера 

19 

80 років від дня народження Василя Васильовича Чухліба             

(1941-1997), українського письменника, журналіста, літературознавця, 

громадського діяча, лауреата Літературної премії ім. Лесі Українки (1996) 

(нині – Премія Кабінету Міністрів України ім. Лесі Українки за 

літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва) 

19 
55 років від дня народження Тетяни Анатоліївни Дзюби (Мурзенко) 

(1966), української письменниці, журналістки, літературознавця, 

перекладачки 

19 
50 років від дня народження Віталія Володимировича Кличка (1971), 

українського боксера, політика, громадського діяча, мецената, Героя 

України (2004) 

20 
Міжнародний день шахів (відзначається щорічно за рішенням ФІДЕ – 

Всесвітньої шахової федерації – з 1966 р.) 

20 
День шахів в Україні (відзначається щорічно відповідно до Постанови 

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

20 
365 років від дня народження Йогана Бернгарда Фішера фон Ерлаха 

(1656-1723), австрійського архітектора, скульптора 

20 
210 років від дня народження Володимира Опанасовича Караваєва 

(1811-1892), видатного хірурга, просвітителя, педагога 

20 
110 років від дня народження Василя Степановича Кучера                  

(1911-1967), українського письменника, військового кореспондента 

21 
115 років від дня народження Олени Іванівни Теліги (Шовгенової) 

(1906-1942), української поетеси, публіцистки, літературного критика, 

громадської і політичної діячки 

21 
95 років від дня народження Сергія Васильовича Свєчникова             

(1926-2017), українського вченого-фізика, педагога 

21 
90 років від дня народження Вадима Борисовича Гнєдаша (1931), 

українського диригента, педагога, Народного артиста УРСР (1978) 

22 
125 років від дня народження Сергія Володимировича Пилипенка 

(1891-1934), українського письменника, публіциста, байкаря, редактора, 

літературного критика, громадського діяча 

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

Міжнародної китової комісії) 

23 
85 років з дня заснування (1936) Інституту історії України Національної 

академії наук України 

23 
80 років від дня народження Андрія Андрійовича Нанкевича               

(1941-1997), українського письменника, журналіста 

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%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
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24 
150 років від дня народження Антіна Степановича Синявського 

(1866-1951), українського економіста, історика, економіко-географа, 

педагога, політичного і громадського діяча 

24 
70 років від дня народження Катерини Володимирівни Штанко 

(1951), української письменниці, художниці, ілюстраторки дитячих казок 

25 
День працівників торгівлі (відзначається щорічно в останню неділю 

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

25 
155 років від дня народження Модеста Пилиповича Левицького 

(1866-1932), українського письменника, публіциста, педагога, культурного 

діяча 

25 
125 років від дня народження Володимира Івановича Масальського 

(1896-1979), українського мовознавця, педагога 

26 
230 років від дня народження Франца Ксавера Вольфганга Моцарта 

(1791-1844), австрійського композитора, піаніста, диригента, музичного 

педагога 

26 
165 років від дня народження Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950), 

ірландського драматурга, романіста, публіциста, критика, лауреата 

Нобелівської премії з літератури (1925) 

26 

90 років від дня народження Івана Михайловича Дзюби (1931), 

українського літературознавця, публіциста, правозахисника, літературного 

критика, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1991) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка), голови Комітету з 

Національної премії України ім. Тараса Шевченка (1999-2001), Героя 

України (2001) 

26 
85 років від дня народження Олега Григоровича Зарубицького           

(1936-2005), українського вченого, електрохіміка-технолога 

27 
145 років від дня народження Володимира Олексійовича Розова 

(1876-1940), українського філолога, мовознавця, викладача (Хорватія) 

27 
145 років від дня народження Володимира Петровича Воробйова 

(1876-1937), українського вченого-анатома 

27 
145 років від дня народження Володимира Полікарповича 

Яворського (1876-1942), українського вченого, хіміка-органіка 

27 
85 років від дня народження Анатолія Івановича Гурського                

(1936-2018), українського театрального актора, Народного артиста УРСР 

(1990) 

27 
85 років від дня народження Маріса Едуардовича Лієпи (1936-1989), 

латвійського артиста балету, балетмейстера, балетного педагога, 

кіноактора 

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 
155 років від дня народження Беатріс Поттер (1866-1943), англійської 

дитячої письменниці, художниці-ілюстраторки 

28 
130 років від дня народження Софії Марківни Левітіної (1891-1957), 

української письменниці, драматурга 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1925
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F
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28 
110 років від дня народження Джорджо (Володимира-Джорджо) 

Щербаненко (1911-1969), італійського письменника українського 

походження 

28 
105 років від дня народження Володимира Євграфовича Мухіна 

(1916-1996), українського письменника, поета, гірничого інженера, 

гірничорятувальника 

28 

85 років від дня народження Олександра Павловича Косинова          

(1936-2005), українського режисера документального кіно, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1973) (нині – Національна 

премія України ім. Тараса Шевченка) 

28 

75 років від дня народження Михайла Федотовича Слабошпицького 

(1946), українського прозаїка, критика, літературознавця, публіциста, 

громадського діяча, лауреата Літературної премії ім. Лесі Українки (1993) 

(нині – Премія Кабінету Міністрів України ім. Лесі Українки за 

літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва), Міжнародної 

літературної премії ім. Миколи Гоголя (1998), Національної премії України 

ім. Тараса Шевченка (2005) 

29 
День Сил спеціальних операцій Збройних сил України (відзначається 

щорічно відповідно до Указу Президента України № 311/2016 від 

26.07.2016 р.) 

29 
55 років від дня народження Антона Віталійовича Санченка (1966), 

українського письменника, перекладача, видавця 

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 
160 років від дня народження Любові Олександрівни Яновської 

(1861-1933), української письменниці, драматурга, громадської і політичної 

діячки 

30 
65 років від дня народження Олександра Всеволодовича Глядєлова 

(1956), українського фотографа-документаліста, фотожурналіста, лауреата 

Національної премії України ім. Тараса Шевченка (2020) 

31 
225 років від дня народження Жана Батіста Гаспара Дебюро             

(справж. – Ян Кашпар Дворжак) (1796-1846), французького актора-міма 

31 
155 років від дня народження Діонісія Дорожинського (1866-1930), 

українського церковного і освітньо-культурного діяча, богослова, 

священника 

31 
85 років від дня народження Валерія Федоровича Гужви (1936), 

українського письменника, поета, публіциста 

31 
75 років від дня народження Володимира Дмитровича Шевченка 

(1946-2012), українського артиста цирку, дресирувальника хижаків, 

режисера, педагога, Народного артиста УРСР (1979) 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
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%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
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%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
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%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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СЕРПЕНЬ 

 

1 
День Повітряних Сил Збройних Сил України (відзначається щорічно в 

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

від 27.06.2007 р.) 

1 
105 років від дня народження Григорія Петровича Гутмана                

(1916-1975), українського скульптора, живописця, графіка 

1 
105 років від дня народження Юрія Степановича Кодака (справж. – 

Юрій Степанович Панасенко) (1916-1991), українського архітектора, 

скульптора, іконописця (Канада) 

1 
85 років від дня народження Іва Анрі Дона Матіє Сен-Лорана              

(1936-2008), французького дизайнера-модельєра 

2 День пророка Іллі 

2 
145 років від дня народження Степана Івановича                          

Слободянюка-Подоляна (1876-1932), українського живописця 

4 
160 років від дня народження Трохима Абрамовича Зіньківського 

(1861-1891), українського письменника, публіциста, фольклориста, 

перекладача 

4 
135 років від дня народження Бориса Івановича Зданевича                

(1886–1966), українського книгознавця, орієнталіста, мовознавця, 

перекладача 

4 
95 років від дня народження Аполлінарія Федотовича Мацевича 

(1926-1996), українського письменника, перекладача 

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 
155 років від дня народження Володимира Миколайовича 

Леонтовича (1866-1933), українського письменника, юриста, мецената, 

видавця, громадського та політичного діяча 

5 
80 років від дня народження Леоніда Денисовича Кизима                     

(1941-2010), українського льотчика-космонавта 

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

у Хіросімі в 1945 р.) 

6 
Міжнародний день «Лікарі світу за мир» (відзначається щорічно за 

пропозицією організації «Лікарі світу за запобігання ядерній загрозі») 

6 
135 років від дня народження Степана Корнійовича Бондарчука 

(1886-1970), українського актора, режисера, театрального діяча, критика 

6 

115 років від дня народження Бориса Георгійовича Лазарєва                  

(1906-2001), українського вченого-фізика, викладача, лауреата Державної 

премії УРСР в галузі науки і техніки (1982) (нині – Державна премія 

України в галузі науки і техніки) 

7 
185 років від дня народження Никанора Адамовича Хржонщевського 

(1836-1906), українського патофізіолога, гістолога польського походження, 

педагога, одного із засновників санітарної освіти 

7 
115 років від дня народження Леопольда Івановича Левицького 

(1906-1973), українського художника, графіка 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8
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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») 

8 
День будівельника (відзначається щорічно в другу неділю серпня 

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

8 
День працівників ветеринарної медицини (відзначається щорічно в 

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

від 01.11.2001 р.) 

8 
130 років від дня народження Івана Козака (1891-1978), українського 

громадського та військового діяча, правника (США) 

9 День святого великомученика і цілителя Пантелеймона 

9 
Міжнародний день корінних народів світу (відзначається щорічно 

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

17.02.1995 р.) 

9 
245 років від дня народження Амедео Авогадро (1776-1856), 

італійського вченого, фізика, хіміка, викладача 

9 
135 років від дня народження Богдана Романовича Заклинського 

(1886-1946), українського письменника, публіциста, фольклориста, 

літературознавця, педагога 

9 
135 років від дня народження Олександра Васильовича Тисовського 

(1886-1968), вченого, педагога, одного з основоположників і організаторів 

національної скаутської організації України «Пласт» 

10 
145 років від дня народження Івана Івановича Садовського               

(1876-1948), українського театрального актора, Народного артиста 

УРСР (1947) 

10 
125 років від дня народження Михайла Васильовича Доленги 

(справж. – Михайло Васильович Клоков) (1896-1981), українського 

поета, критика, вченого-біолога 

10 
95 років від дня народження Валерії Павлівни Вєдіної (1926-2003), 

українського філолога, літературознавця 

10 

80 років від дня народження Романа Мар’яновича Лубківського 

(1941-2015) українського поета, перекладача, державного та громадського 

діяча, лауреата Літературної премії ім. Павла Тичини (1979), Державної 

премії України ім. Тараса Шевченка (1992) (нині – Національна премія 

України ім. Тараса Шевченка) 

11 
95 років від дня народження Петра Григоровича Баб’яка                  

(1926-2011), українського літературознавця, бібліографа, архівіста, 

журналіста 

11 
85 років від дня народження Олександра Анатолійовича 

Мірошниченка (1936-2012), українського письменника 

11 
70 років від дня народження Володимира Георгійовича Діброви 

(1951), українського письменника, перекладача, есеїста 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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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12 

70 років від дня народження Галини Миколаївни Малик (1951), 

української дитячої письменниці, перекладачки, редактора, громадської 

діячки, лауреата Літературної премії ім. Лесі Українки (2003) (нині – 

Премія Кабінету Міністрів України ім. Лесі Українки за літературно-

мистецькі твори для дітей та юнацтва) 

13 
Всесвітній день шульги (відзначається з ініціативи британського клубу 

ліворуких з 1992 р.) 

13 

85 років від дня народження Івана Васильовича Сергієнка (1936), 

українського вченого в галузі інформатики та математичного 

моделювання, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки 

(1972, 1993, 1999, 2005), Державної премії України в галузі освіти (2018) 

14 
Винесення чесних древ Животворного Хреста Господнього. Медовий 

Спас 

14 Свято Святих братів Маккавеїв. Маковій 

14 
130 років від дня народження Миколи Анастазієвського (1891-1974), 

українського живописця, графіка, педагога, мистецтвознавця, громадського 

діяча (США) 

14 
85 років від дня народження Степана Васильовича Мишанича           

(1936-2013), українського фольклориста, літературознавця, педагога 

15 
День археолога (відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 694/2008 від 06.08.2008 р.) 

15 
250 років від дня народження Вальтера Скотта (1771-1832), 

шотландського письменника, поета, історика, збирача старожитностей, 

основоположника жанру історичного роману 

15 
155 років від дня народження Олександра Васильовича Дедюліна 

(1866-1924), українського вченого, мікробіолога, епізоотолога, 

організатора ветеринарної служби в Україні 

16 
115 років від дня народження Валентина Григоровича Павелка  

(1906-1971), українського військового диригента 

16 
65 років від дня народження Володимира Євгеновича Сердюка 

(1956), українського філолога, перекладача, літератора, режисера, 

кінознавця, кіноактора, журналіста, драматурга 

18 
185 років від дня народження Олександра Яковича Кониського  

(1836-1900), українського письменника, публіциста, літературного критика, 

перекладача,  видавця, лексикографа, педагога, громадського діяча 

18 
125 років від дня народження Володимира Калини (1896-1965), 

українського громадського діяча, педагога (США) 

18 
65 років від дня народження Василя Дмитровича Герасим’юка (1956), 

українського поета, радіожурналіста, лауреата Національної премії України 

ім. Тараса Шевченка (2003) 

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.) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_(2018)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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19 
150 років від дня народження Ярослава Йосиповича Лопатинського 

(1871-1936), українського композитора 

19 

105 років від дня народження Андрія Герасимовича Лєсника               

(1916-1994), українського вченого-металофізика, лауреата Державної 

премії УРСР в галузі науки і техніки (1985) (нині – Державна премія 

України в галузі науки і техніки) 

20 
100 років від дня народження Миколи Яковича Зарудного            

(1921-1991), українського письменника, драматурга, сценариста 

20 
60 років від дня народження Джеймса Роллінса (справж. – Джеймс 

Пол Чайковські) (1961), американського письменника 

21 
Всесвітній день безпритульних тварин (відзначається щорічно у третю 

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

з 1992 р.) 

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 до 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 
120 років від дня народження Антона Івановича Шмигельського 

(1901-1972), українського письменника, поета, військового кореспондента 

23 

105 років від дня народження Георгія Євгеновича Пухова               

(1916-1998), українського вченого в галузі математичного та 

комп’ютерного моделювання, теоретичної електротехніки, лауреата 

Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1982) (нині – Державна 

премія України в галузі науки і техніки) 

23 
90 років від дня народження Івана Григоровича Шпиталя (1931), 

українського письменника, публіциста, гумориста 

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

загальнонародне свято відповідно до Постанови Верховної Ради України 

№ 2143-XII від 20.02.1992 р.) 

24 
30 років від часу прийняття (1991) Верховною Радою УРСР Акта 

«Про проголошення незалежності України» № 1427-ХІІ від 24.08.1991 р. 

24 
150 років від дня народження Василя Григоровича Щурата         

(1871-1948), українського поета, літературознавця, перекладача, педагога 

25 
185 років від дня народження Френсіса Брета Гарта (1836-1902), 

американського письменника, поета 

25 
125 років від дня народження Володимира Михайловича Синицького 

(1896-1986), українського художника-пейзажиста 

26 
95 років від дня народження Марії Іванівни Вакалюк-Дорошенко 

(1926), української письменниці, перекладачки 

26 

85 років від дня народження Віталія Олексійовича Мягкова (1936), 

українського художника, Народного художника УРСР (1984), лауреата 

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

премія України ім. Тараса Шевченка) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1985
http://khpg.org/index.php?id=1239204375&w
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1871
https://uk.wikipedia.org/wiki/1948
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%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%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
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27 
165 років від дня народження Івана Яковича Франка (1856-1916), 

українського письменника, поета, драматурга, літературного критика, 

публіциста, перекладача, науковця, громадського і політичного діяча 

27 
150 років від дня народження Теодора Драйзера (1871-1945), 

американського письменника, публіциста, громадського діяча 

27 
95 років від дня народження Бориса Йосиповича Бродського (1926), 

сучасного українського художника, графіка 

27 

80 років від дня народження Богдана Сильвестровича Ступки              

(1941-2012), українського актора театру і кіно, Народного артиста УРСР 

(1980), лауреата Державної премії України ім. Тараса Шевченка (1993) 

(нині – Національна премія України ім. Тараса Шевченка), Героя України 

(2011) 

28 Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста 

28 
День авіації (відзначається щорічно в останню суботу серпня відповідно 

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

29 Перенесення Нерукотворного Образа Господнього. Горіховий Спас 

29 
Міжнародний день дій проти ядерних випробувань (відзначається 

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

02.12.2009 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 
День шахтаря (відзначається щорічно в останню неділю серпня 

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

29 
115 років від дня народження Володимира Олексійовича Баляса 

(1906-1980), українського художника, графіка, ілюстратора, скульптора 

(США) 

29 
115 років від дня народження Івана Костянтиновича Білодіда             

(1906-1981), українського мовознавця, лінгвіста, педагога 

29 

115 років від дня народження Олександра Миколайовича Міляха 

(1906-1985), українського вченого в галузі електродинаміки, 

лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1975) (нині – 

Державна премія України в галузі науки і техніки) 

29 
100 років від дня народження Миколи Захаровича Романченка             

(1921-1991), українського письменника, поета, журналіста 

29 
85 років від дня народження Генріха Моріцевича Уманського (1936), 

українського художника-постановника мультиплікаційних фільмів 

В серпні виповнюється: 

405 років з часу першої писемної згадки (1616) про місто Умань  

(нині – Черкаська область) 

 

 

 

 

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
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%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1975
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ВЕРЕСЕНЬ 

 

1 День знань (відзначається щорічно з 1984 р.) 

1 Початок Другої світової війни (1939) 

1 
95 років від дня народження Олександра Івановича Губарєва (1926), 

українського живописця, графіка, Народного художника України (1993) 

1 

85 років від дня народження Миколи Івановича Мерзлікіна               

(1936-2006), українського актора, театрального режисера, педагога, 

лауреата Державної премії України ім. Тараса Шевченка (1999) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка), Народного артиста 

України (2002) 

2 Закінчення Другої світової війни (1945) 

2 
День нотаріату (відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 211/2010 від 22.02.2010 р.) 

2 
210 років від дня народження Івана Миколайовича Вагилевича  

(1811-1866), українського письменника польського походження, поета, 

філолога, етнографа, фольклориста, громадського діяча 

2 
165 років від дня народження Володимира Лукича Левицького           

(1856-1938), українського письменника, літературознавця, редактора, 

видавця, культурно-освітнього діяча 

2 
130 років від дня народження Павла Петровича Филиповича             

(1891-1937), українського письменника, поета, літературознавця, 

перекладача, педагога 

2 
70 років від дня народження Володимира Костянтиновича 

Абазопуло, українського актора театру і кіно, Народного артиста 

України (2009) 

2 
65 років від дня народження Наталії Вікторівни Хаткіної             

(1956-2009) української письменниці, поетеси, журналістки, редактора 

2 25 років з часу введення в обіг національної валюти України – гривні  

3 
165 років від дня народження Луїса Генрі Саллівана (1856-1924), 

американського архітектора, дизайнера, творця хмарочосів 

3 
85 років від дня народження Романа Михайловича Миха                   

(1936-2012), українського архітектора, графіка, педагога, головного 

архітектора Львова (з 1967) 

3 
70 років від дня народження Наталії Іванівни Поклад (1951), 

української письменниці, поетеси, публіцистки, перекладачки, лауреата 

численних міжнародних та всеукраїнських літературних конкурсів 

4 
30 років від часу підняття (1991) над будинком Верховної Ради України 

синьо-жовтого прапора 

4 
55 років від дня народження Марека Краєвського (1966), польського 

письменника, філолога 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BE%D1%81
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5 
Міжнародний день благодійності (відзначається відповідно до рішення 

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

5 
День підприємця (відзначається щорічно в першу неділю вересня 

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

5 
85 років від дня народження Анатолія Вікторовича Кудрицького 

(1936-1997), українського історика, редактора, видавця 

5 
75 років від дня народження Бориса Миколайовича Чіпа (1946), 

українського поета, драматурга, журналіста, перекладача 

6 
75 років з дня заснування (1946) Львівської національної академії 

мистецтв 

8 
Міжнародний день писемності (відзначається щорічно відповідно до 

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

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) 

8 
125 років від дня народження Олександра Олександровича 

Соколовського (1896-1938), українського письменника 

8 
105 років від дня народження Григорія Марковича Слуцького           

(1916-1990), українського архітектора 

9 
Міжнародний день краси (встановлений Міжнародним комітетом 

естетики і косметології CIDESCO в 1995 р.) 

9 
180 років з часу відкриття (1841) Національного медичного 

університету ім. О. О. Богомольця 

9 
115 років від дня народження Івана Андрійовича Михайлюка          

(1906-1988), українського письменника, видавця, суспільного діяча 

10 
115 років від дня народження Івана Матвійовича Постникова           

(1906-1990), українського вченого в галузі електротехніки, 

лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1977) 

11 
День українського кіно (відзначається щорічно в другу суботу вересня 

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

11 
День фізичної культури і спорту (відзначається щорічно в другу суботу 

вересня відповідно до Указу Президента України № 340/94 від 

29.06.1994 р.) 

11 
145 років від дня народження Івана Йосиповича Коссака               

(1876-1927), українського військовика, громадського діяча 

11 
85 років від дня народження Івана Єгоровича Мірошниченка             

(1936-2006), українського поета, публіциста 

12 
Міжнародний день пам’яті жертв фашизму (відзначається щорічно в 

другу неділю вересня з 1962 р.) 

12 
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.) 

12 
День танкістів (відзначається щорічно в другу неділю вересня 

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

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
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12 
100 років від дня народження Станіслава Лема (1921-2006), 

польського письменника-фантаста, есеїста, критика, філософа 

13 
155 років від дня народження Ананія Савича Гоминюка (1866-?), 

українського музиканта-лірника 

13 
145 років від дня народження Шервуда Андерсона (1876-1941), 

американського письменника, поета 

13 

90 років від дня народження Бориса Микитовича Харчука           

(1931-1988), українського письменника, журналіста, редактора, лауреата 

Літературної премії ім. Лесі Українки (1992, посмертно) (нині – Премія 

Кабінету Міністрів України ім. Лесі Українки за літературно-мистецькі 

твори для дітей та юнацтва) 

13 
85 років від дня народження Олександра Романовича Гижи (1936), 

українського письменника, церковного діяча 

14 
115 років від дня народження Людмили Анатоліївни Ярошевської 

(1906-1975), українського композитора, концертмейстера, музичного 

педагога 

14 
115 років від дня народження Олександра Сафоновича Пащенка 

(1906-1963), українського художника, графіка, Народного художника 

УРСР (1960) 

14 
85 років від дня народження Богдана Костянтиновича Медвідського 

(1936), українського філолога, фольклориста, етнографа (Канада) 

14 
75 років від дня народження Тетяни Василівни Цимбал (1946), 

української дикторки, телеведучої, Народної артистки УРСР (1983) 

15 
Міжнародний день демократії (відзначається щорічно відповідно до 

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

15 
165 років від дня народження Михайла Короля (1856-1925), 

українського правознавця, громадсько-політичного діяча 

15 
75 років від дня народження Івана Феодосійовича Корсака           

(1946-2017), українського письменника, журналіста, лауреата Міжнародної 

літературної премії ім. Миколи Гоголя (2008) 

16 
Міжнародний день збереження озонового шару (відзначається щорічно 

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

23.01.1995 р.) 

16 
105 років з дня заснування (1916) Дніпропетровської медичної академії 

Міністерства охорони здоров’я України, створеної на базі Вищих жіночих 

курсів у місті Катеринославі 

17 
День рятівника (відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 830/2008 від 12.09.2008 р.) 

17 

120 років від дня народження Миколи Петровича Глущенка            

(1901-1977), українського художника, Народного художника УРСР (1944), 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1972) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка) 

18 
День винахідника і раціоналізатора (відзначається щорічно в третю 

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

16.08.1994 р.) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%B0_%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1960
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1944
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
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18 
День фармацевтичного працівника (відзначається щорічно в третю 

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

07.09.1999 р.) 

18 
180 років від дня народження Михайла Петровича Драгоманова 

(1841-1895), українського філософа, публіциста, фольклориста, історика, 

літературознавця, критика, громадського діяча 

18 

65 років від дня народження Оксани Єжи-Янівни Пахльовської 

(1956), української письменниці, культуролога, перекладачки, 

літературознавця, (Італія), лауреата літературної премії ім. Василя 

Симоненка НСПУ (1989), Міжнародної літературно-мистецької премії 

ім. Олени Теліги (2005), Національної премії України ім. Тараса Шевченка 

(2010) 

18 
60 років від дня народження Бернара Вербера (1961), французького 

письменника, публіциста 

18 

50 років від дня народження Тимофія Івановича Гавриліва (1971), 

українського письменника, літературознавця, перекладача, колумніста, 

блогера, культуролога, лауреата Загальноукраїнської літературної премії 

«Благовіст» (1996), Міжнародної літературно-мистецької премії 

ім. Пантелеймона Куліша (2015) 

19 
День працівників лісу (відзначається щорічно в третю неділю вересня 

відповідно до Указу Президента України № 356/93 від 28.08.1993 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 
180 років від дня народження Анатоля Климентійовича Вахнянина 

(1841-1908), українського композитора, журналіста, педагога, громадсько-

політичного діяча 

19 
145 років від дня народження Олександра Йоахимовича Горовця 

(1876-1927), українського піаніста, музичного критика, педагога 

19 
125 років від дня народження Володимира Івановича Калина               

(1896-1923), українського актора, режисера театру 

19 
110 років від дня народження Вільяма Джеральда Ґолдинґа                

(1911-1993), англійського письменника, лауреата Нобелівської премії з 

літератури (1983) 

20 
125 років від дня народження Теофіла Семеновича Демчука                

(1896-1992), українського актора, педагога, історика театру, театрознавця 

(Польща) 

20 
115 років від дня народження Олександра Микитюка (1906-1986), 

українського композитора, диригента (США) 

20 

110 років від дня народження Миколи Львовича Нагнибіди                

(1911-1985), українського поета, перекладача, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1970) (нині – Національна премія України 

ім. Тараса Шевченка) 

20 
100 років від дня народження Григорія Павловича Коваля             

(1921-1997), українського поета, перекладача 

20 
80 років від дня народження Степана Івановича Гостиняка (1941), 

українського поета, літературознавця (Словаччина) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1956
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%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%A3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%A3
https://uk.wikipedia.org/wiki/1989
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
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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.) 

21 
155 років від дня народження Герберта Джорджа Уеллса (1866-1946), 

англійського письменника-фантаста, публіциста 

21 
155 років від дня народження Олексія Семеновича Галкіна             

(1866-1942), українського військового діяча 

21 
85 років від дня народження Віктора Панасовича Мірошниченка 

(1936-2001), українського театрального актора, режисера, педагога, 

Народного артиста УРСР (1984) 

21 
75 років від дня народження Леоніда Володимировича Кисельова 

(1946-1968), українського поета 

22 
День партизанської слави (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 1020/2001 від 30.10.2001 р.) 

22 
230 років від дня народження Майкла Фарадея (1791-1867), 

англійського вченого, фізика-експериментатора, хіміка, винахідника, 

основоположника вчення про електромагнетизм 

22 
105 років з часу відкриття (1916) Чернігівського учительського 

інституту (нині – Чернігівський Національний університет «Чернігівський 

колегіум» ім. Т. Г. Шевченка) 

23 
115 років від дня народження Сергія Миколайовича Кожевникова 

(1906-1988), українського вченого в галузі механіки 

23 
85 років від дня народження Ігоря Івановича Блажкова (1936), 

українського диригента, Народного артиста УРСР (1990) 

23 
75 років від дня народження Тамари Миколаївни Гримальської 

(Стратієнко) (1946), української актриси, диктора-телеведучої, педагога, 

Народної артистки УРСР (1983) 

24 
205 років від дня народження Михайла Корнійовича Чалого              

(1816-1907), українського літератора, журналіста, педагога, громадсько-

культурного діяча, першого біографа Т. Г. Шевченка 

24 
125 років від дня народження Френсіса Скотта Фіцджеральда               

(1896-1940), американського письменника 

24 
115 років від дня народження Андрія Васильовича Карабелеша  

(1906-1964), українського письменника, поета, педагога 

24 
105 років від дня народження Костянтина Йосиповича Біди             

(1916-1979), українського літературознавця, мовознавця, перекладача 

(Канада) 

24 

105 років від дня народження Павла Феодосійовича Фільчакова 

(1916-1978), українського вченого-математика, лауреата Державної премії 

УРСР в галузі науки і техніки (1970) (нині – Державна премія України в 

галузі науки і техніки) 

24 
95 років від дня народження Миколи Михайловича Курильчука 

(1926-2004), українського письменника, драматурга 

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%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%E2%80%94_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_1970_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
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25 
140 років від дня народження Лу Сіня (справж. – Чжоу Шужень) 

(1881-1936), китайського письменника, публіциста, літературознавця, 

громадського діяча, основоположника сучасної китайської літератури 

25 
130 років від дня народження Івана Васильовича Ткачука             

(1891-1948), українського письменника, журналіста, літератора 

25 

115 років від дня народження Дмитра Дмитровича Шостаковича 

(1906-1975), композитора, піаніста, педагога, музично-громадського діяча, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1976, посмертно) 

(нині – Національна премія України ім. Тараса Шевченка) 

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 
День машинобудівника (відзначається щорічно у четверту неділю 

вересня відповідно до Указу Президента України № 361/93 від 

08.09.1993 р.) 

26 
230 років від дня народження Жана Луї Андре Теодора Жеріко            

(1791-1824), французького художника, графіка, скульптора, літографа 

26 
135 років від дня народження Арчибальда Вівієна Гілла (1886-1977), 

англійського фізіолога, одного із основоположників біофізики, лауреата 

Нобелівської премії з фізіології і медицини (1922) 

26 
120 років від дня народження Семена Дмитровича Скляренка       

(1901-1962), українського письменника, белетриста, автора історичних 

романів 

26 
105 років від дня народження Степана Кириловича Мішури               

(1916-1960) українського письменника 

26 

95 років від дня народження Іллі Пантелійовича Овчаренка                

(1926-1978), українського скульптора, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1973) (нині – Національна премія України ім. Тараса 

Шевченка) 

27 Воздвиження Хреста Господнього 

27 
Всесвітній день туризму (відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної асамблеї Всесвітньої туристської організації з 1979 р.) 

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

Президента України № 1047/98 від 21.09.1998 р.) 

27 
150 років від дня народження Грації Деледда (1871-1936), італійської 

письменниці, лауреата Нобелівської премії з літератури (1926) 

27 
125 років від дня народження Тимофія Львовича Бойчука              

(1896-1922), українського живописця, художника-монументаліста 

28 
135 років від дня народження Микити Івановича Мандрики               

(1886-1979), українського поета, літературознавця, публіциста, 

громадського діяча 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1973
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%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1926
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%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
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28 

95 років від дня народження Дмитра Петровича Крвавича                  

(1926-2005), українського скульптора, мистецтвознавця, педагога, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1972) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка), Народного художника 

УРСР (1990) 

28 
95 років від дня народження Кіри Олександрівни Шахової             

(1926-2003), українського літературознавця, педагога 

28 
85 років від дня народження Олександра Йосиповича Трачуна (1936), 

українського фотографа, дослідника фотографії, розробника та виробника 

фотоапаратів 

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 (80 років (1941) з часу масових 

розстрілів гітлерівцями мирного населення й військовополонених в 

урочищі Бабин Яр) 

29 
350 років  від дня народження Мікеланджело Мерізі да Караваджо 

(1571-1610), італійського художника-живописця періоду раннього бароко, 

засновника європейського реалістичного живопису 

29 
155 років від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського 

(1866-1934), українського письменника, історика, соціолога, 

літературознавця, державного і громадсько-політичного діяча 

29 
120 років  від дня народження Енріко Фермі (1901-1954), 

італійського фізика-ядерника, винахідника ядерного реактору, лауреата 

Нобелівській премії з фізики (1938) 

29 
95 років з часу заснування (1926) Києво-Печерського історико-

культурного заповідника 

29 

45 років від дня народження Андрія Миколайовича Шевченка (1976), 

українського футболіста, заслуженого майстра спорту України (2003), 

володаря «Золотого м’яча» (найкращий футболіст Європи) (2004), Героя 

України (2004) 

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

30 
Міжнародний день перекладача (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Міжнародної федерації перекладачів з 1991 р.) 

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 
125 років від дня народження Ярослава Васильовича Барнича              

(1896-1967), українського композитора, диригента, скрипаля, педагога, 

громадського діяча (США) 

30 
115 років від дня народження Володимира Олександровича Беліцера 

(1906-1988), українського вченого-біохіміка 

30 
95 років від дня народження Костянтина Дмитровича Огнєвого 

(1926-1999), українського оперного та естрадного співака, Народного 

артиста УРСР (1972) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1973
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/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1938
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
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30 

95 років від дня народження Надії Несторівни Бабенко (1926-2009), 

української художниці декоративного мистецтва в галузі художнього 

ткацтва, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1986) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка) 

 

 

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) 

1 
140 років від дня народження Вільяма Едварда Боїнга (1881-1956), 

американського літакобудівника, засновника американської 

авіабудівельної компанії «Boeing» 

1 
130 років від дня народження Івана Григоровича Бучка (1891-1974), 

українського церковного та громадського діяча 

2 
Міжнародний день боротьби проти насилля (відзначається щорічно 

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

15.06.2007 р.) 

2 
130 років від дня народження Йосипа Йосиповича Бокшая                 

(1891-1975), українського художника, педагога, Народного художника 

УРСР (1960) 

2 

115 років від дня народження Івана Багряного (справж. – Іван 

Павлович Лозов’яга) (1906-1963), українського письменника, поета, 

публіциста, драматурга, громадсько-політичного діяча, лауреата Державної 

премії України ім. Тараса Шевченка (1992, посмертно) (нині – Національна 

премія України ім. Тараса Шевченка) 

2 
85 років від дня народження Фрідріха Мкртичевича Согояна             

(1936-2019), українського та вірменського скульптора, Народного 

художника України (2011) 

3 
День працівників освіти (День вчителя) (відзначається щорічно в першу 

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

11.09.1994 р.) 

3 
125 років від дня народження Агапія Пилиповича Шамрая                

(1896-1952), українського літературознавця, історика літератури 

4 
Всесвітній день архітектури (відзначається щорічно в перший 

понеділок жовтня за рішенням 20-ї Генеральної Асамблеї Міжнародного 

союзу архітекторів з 1985 р.) 

4 
Всесвітній день тварин (відзначається щорічно в день іменин 

католицького святого Франциска Ассизького, захисника і покровителя 

тварин, з 1931 р.) 

4 
Міжнародний день лікаря (відзначається за ініціативою Всесвітньої 

організації охорони здоров'я ООН в перший понеділок жовтня) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1960
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%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
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4 
205 років від дня народження Ежена Потьє (1816-1887), французького 

поета 

4 
130 років від дня народження Юрія Клена (справж. –                      

Освальд-Еккард Фрідріхович Бурґгардт) (1891-1947), українського 

письменника, поета, перекладача, літературознавця 

5 
Всесвітній день учителів (відзначається щорічно в ознаменування 

річниці підписання Рекомендації ЮНЕСКО та Міжнародної організації 

праці щодо становища вчителів з 1994 р.) 

5 
115 років від дня народження Івана Дмитровича Ковтуна                     

(1906-1937), українського письменника, гумориста, сатирика 

5 
100 років з дня заснування (1921) Пен-клубу – міжнародної неурядової 

організації, яка об'єднує професійних письменників, редакторів і перекладачів 

5 
75 років від дня народження Олега Володимировича Андрусенка 

(1946), українського кінооператора 

6 
140 років від дня народження Івана Антоновича Кочерги                   

(1881-1952), українського драматурга 

6 
75 років від дня народження Марини Миколаївни Меднікової (1946), 

української письменниці, сценариста, кіноредактора 

7 
80 років від дня народження Миколи Михайловича Яненка (1941), 

українського дитячого письменника 

8 
День юриста (відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 1022/97 від 16.09.1997 р.) 

8 
175 років від дня народження Івана Симеоновича Біликовського 

(1846-1922), українського композитора, педагога, музичного діяча 

8 
150 років від дня народження Івана Максимовича Піддубного      

(1871-1949), українського спортсмена-борця, шестиразового чемпіона світу 

з боротьби 

8 
105 років від дня народження Олекси Васильовича Булавицького 

(1916-2001), українського живописця-пейзажиста (США) 

8 
80 років від дня народження Антоніни Іванівни Листопад (справж. – 

Антоніна Іванівна Нікітіна) (1941), української поетеси 

9 
Міжнародний день поштової служби (відзначається щорічно в річницю 

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

9 
165 років від дня народження Софії Миколаївни Богомолець 

(Присецької) (1856-1892), української революціонерки-народниці 

9 
135 років від дня народження Іванни Омелянівни Блажкевич 

(Бородієвич) (1886-1977), української письменниці, поетеси, 

фольклористки, просвітниці, громадської діячки 

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

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

10 
День працівників санітарно-епідеміологічної служби (відзначається 

щорічно в другу неділю жовтня відповідно до Указу Президента України 

№ 1178/2004 від 05.10.2004 р.) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%B0


68 

 

10 
День працівників стандартизації та метрології (відзначається щорічно 

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

10 
День художника (відзначається щорічно в другу неділю жовтня 

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

10 
115 років від дня народження Володимира Івановича Бондаренка 

(1906-1980), українського художника, графіка 

10 
115 років від дня народження Степана Луцика (1906-1963), 

українського художника, графіка (США) 

11 
Міжнародний день дівчат (відзначається щорічно відповідно до 

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

11 
85 років від дня народження Віктора Васильовича Женченка (1936), 

українського співака, поета, перекладача 

11 
55 років від дня народження Надії Симчич (1966), української 

письменниці, казкарки, драматурга 

12 
95 років від дня народження Валентини Петрівни Шевченко                

(1926-2016), українського архітектора-реставратора 

12 
85 років від дня народження Миколи Миколайовича Мірошниченка 

(1936-2015), українського скульптора 

13 
Міжнародний день зменшення небезпеки лих (відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/64/200 від 

25.02.2010 р.) 

13 
150 років з часу заснування у Києві колегії Павла Ґалаґана (нині – 

Національний музей літератури України) 

13 
125 років від дня народження Наталії Юхимівни Вовк (1896-1970), 

української майстрині художнього ткацтва (килимарниці), педагога 

13 
85 років від дня народження Крістіне Нестлінґер (1936-2018), 

австрійської дитячої письменниці 

13 

65 років від дня народження Мирослава Ярославовича Лазарука 

(1956), українського письменника, журналіста, критика, мистецтвознавця, 

лауреата літературних премій ім. Дмитра Загула (1993), ім. Тараса 

Мельничука (2001), ім. Павла Тичини (2012), літературно-мистецьких 

премій ім. Івана Нечуя-Левицького (1997), ім. Сидора Воробкевича (2003), 

міжнародної літературної премії «Карпатська корона» (2005) 

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.) 

14 
125 років від дня народження Андрія Хомича Хмари (1896-1968), 

українського хорового диригента 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://leksika.com.ua/11820118/ure/vovk
https://uk.wikipedia.org/wiki/1956
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%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B9-%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B9-%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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14 
115 років від дня народження Петра Сергійовича Білинника               

(1906-1998), українського оперного і камерного співака, Народного артиста 

УРСР (1951) 

14 
95 років від дня народження Івана Олександровича Холоменюка 

(1926-2008), українського художника, Народного художника України 

(1996) 

15 
Міжнародний день білої тростини (незрячих людей) (відзначається 

щорічно за ініціативою Міжнародної федерації сліпих з 1970 р.) 

15 
175 років від дня народження Платона Сергійовича Порецького 

(1846-1907), українського вченого, астронома, логіка-математика 

15 
125 років від дня народження Павла Максимовича Ковжуна                

(1896-1939), українського художника-графіка, мистецтвознавця, 

журналіста 

15 
115 років від дня народження Абрама Ароновича Народицького 

(1906-2002), українського кінорежисера, сценариста, педагога 

15 

100 років від дня народження Дмитра Омеляновича Луценка           

(1921-1989), українського поета, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1976) (нині – Національна премія України ім. Тараса 

Шевченка) 

15 
95 років з часу відкриття (1926) у Києві Російського драматичного 

театру (нині - Національний академічний театр російської драми ім. Лесі 

Українки) 

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.) 

17 
День працівників харчової промисловості (відзначається в третю 

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

08.08.1995 р.) 

17 
325 років від дня народження Якова Андрійовича Марковича      

(1696-1770), українського письменника-мемуариста, перекладача, хроніста, 

державного діяча 

17 
85 років від дня народження Елеонори Іванівни                         

Пилипенко-Миронюк (1936), української бандуристки, Народної 

артистки УРСР (1979) 

17 

85 років від дня народження Івана Федоровича Драча (1936-2018), 

українського поета, кіносценариста, драматурга, прозаїка, перекладача, 

державного і громадського діяча, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1976) (нині – Національна премія України ім. Тараса 

Шевченка), Героя України (2006) 

18 
Європейський День боротьби з торгівлею людьми (відзначається 

щорічно за ініціативою Європейського Парламенту з 2007 р.) 

18 
145 років від дня народження Сергія Олександровича Єфремова 

(1876-1939), українського публіциста, журналіста, літературознавця, 

історика літератури, критика, громадсько-політичного і державного діяча 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1951
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1996
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
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%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
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18 

125 років від дня народження Адольфа Йосиповича Страхова 

(справж. – Адольф Йосипович Браславський) (1896-1979), українського 

художника-графіка, плакатиста, скульптора, Народного художника 

УРСР (1943) 

19 Україна увійшла до Ради Європи (1995 р.) 

19 
115 років від дня народження Сергія Іларіоновича Воскрекасенка 

(1906-1979), українського поета-сатирика, гумориста, журналіста, 

перекладача 

19 
105 років від дня народження Еміля Григоровича Гілельса          

(1916-1985), видатного українського піаніста, музичного педагога   

19 
95 років від дня народження Богдана-Володимира Дмитровича 

Гаврилишина (1926-2016), українського, канадського та швейцарського 

економіста, громадсько-політичного діяча, педагога, мецената 

19 
75 років від дня народження Філіпа Пулмана (1946), англійського 

дитячого письменника 

20 
Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози 

(відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України 

№ 42/2005  від 17.01.2005 р.) 

20 

21 
165 років від дня народження Якова Степановича Калішевського 

(1856-1923), українського хорового диригента, співака, композитора 

21 
95 років від дня народження Володимира Логвиновича Рвачова 

(1926-2005), українського вченого, математика-логіка, механіка 

22 
210 років від дня народження Ференца Ліста (1811-1886), угорсько-

німецького композитора, піаніста, диригента, педагога 

22 
165 років від дня народження Михайла Івановича Зубрицького  

(1856-1919), українського етнографа, фольклориста, історика, педагога, 

церковного діяча 

22 
105 років від дня народження Максима Мартиновича Паламарчука 

(1916-2000), українського економіста, економіко-географа, лауреата 

Державної премії України в галузі науки і техніки (1993) 

22 
80 років від дня народження Степана Степановича Олексенка       

(1941-2006), українського актора, Народного артиста УРСР (1980) 

23 
155 років від дня народження Леоніда Леонідовича Лісовського  

(1866-1934), українського композитора, музикознавця, педагога 

23 
115 років від дня народження Джона Віра (справж. – Іван Федорович 

Вив’юрський) (1906-1983), українського письменника, перекладача, 

журналіста (Канада) 

23 
115 років від дня народження Кузьми Кіндратовича Дубини                

(1906-1967), українського військового історика, журналіста, редактора 

24 
Всесвітній день розвитку інформації (відзначається щорічно відповідно 

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

19.12.1972 р.) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1996
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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24 
День Організації Об’єднаних Націй (відзначається щорічно відповідно 

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

24 
145 років від дня народження Дмитра Костянтиновича Добросердова 

(1876-1936), українського вченого-хіміка 

25 
Міжнародний день шкільних бібліотек (відзначається в четвертий 

понеділок жовтня за ініціативою Міжнародної асоціації шкільних бібліотек 

з 1999 р.) 

25 
140 років від дня народження Пабло Пікассо (1881-1973), іспанського 

та французького художника, скульптора, графіка, театрального художника, 

дизайнера 

26 
105 років від дня народження Франсуа Моріса Адрєіна Марі 

Міттерана (1916-1996), французького політичного та державного діяча, 

президента Франції (1981-1995) 

26 
85 років від дня народження Уляни Петрівни Кот (1936), української 

народної майстрині художнього ткацтва, фольклористки 

26 
35 років від дня народження Марисі Нікітюк (1986), української 

письменниці, сценариста та режисера, лауреата Міжнародної літературної 

премії ім. Олеся Ульяненка (2016) 

27 
Всесвітній день аудіовізуальної спадщини (відзначається щорічно 

відповідно до резолюції, затвердженої на 33-й сесії Генеральної 

конференції ЮНЕСКО (2005) 

27 
245 років від дня народження Якова Михайловича Марковича           

(1776-1804), українського історика, етнографа, фольклориста, політика 

28 
Міжнародний день анімації (заснований в 2002 році Міжнародною 

Асоціацією анімаційного кіно) 

28 
День визволення України від фашистських загарбників (відзначається 

щорічно відповідно до Указу Президента України № 836/2009 від 

20.10.2009 р.) 

28 
270 років від дня народження Дмитра Степановича Бортнянського 

(1751-1825), українського композитора, співака, диригента, засновника 

української національної духовної музики 

28 
135 років з часу відкриття (1886) Статуї Свободи у Сполучених Штатах 

Америки 

28 
85 років від дня народження Романа Григоровича Віктюка (1936), 

українського актора, театрального режисера, педагога, Народного артиста 

України (2006) 

28 
85 років від дня народження Юрія Олександровича Станішевського 

(1936-2009), українського театрознавця, педагога 

29 
115 років від дня народження Михайла Григоровича Лисенка              

(1906-1972), українського скульптора 

29 

110 років від дня народження Івана Антоновича Цюпи (1911-2004), 

українського письменника, публіциста, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1985) (нині – Національна премія України ім. Тараса 

Шевченка) 

30 
155 років від дня народження Луки Васильовича Гарматія                

(1866-1924), українського фольклориста, етнографа, громадсько-

культурного діяча, педагога 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
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30 
110 років від дня народження Григорія Яковича Крука (1911-1988), 

українського скульптора, графіка 

30 
100 років від дня народження Пилипа Дмитровича Бабанського 

(1921-1994), українського письменника, журналіста 

30 
85 років від дня народження Поліни Григорівни Астахової             

(1936-2005), української гімнастки 

31 
Всесвітній день міст (відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/68/239 від 27.12.2013 р.) 

31 
Міжнародний День Чорного моря (відзначається за ініціативою 

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

по відновленню та захисту Чорного моря) 

31 
Приєднання України до Статуту Ради Європи (закон України                

№ 398/95-ВР від 31.10.1995 р.) 

31 
День автомобіліста і дорожника (відзначається в останню неділю 

жовтня відповідно до Указу Президента України № 452/1993 від 

13.10.1993 р.) 

31 
95 років від дня народження Марії Петрівни Загайкевич (1926-2014), 

українського музикознавця 

В жовтні виповнюється: 

135 років від дня народження Андрія Олексійовича Гулого-Гуленка 

(1886-1926), українського військового діяча,  

генерал-хорунжого Армії УНР, повстанського отамана 

 

 

 

ЛИСТОПАД 

 

1 
День заснування Європейського Союзу (відзначається щорічно 

відповідно до Маастрихтського договору, який набув чинності 1 листопада 

1993 р.) 

1 
170 років від дня народження Івана Івановича Манжури (1851-1893), 

українського поета, фольклориста, етнографа, журналіста, лексикографа, 

перекладача 

1 
160 років від дня народження Дніпрової Чайки (справж. – Людмила 

Олексіївна Василевська-Березіна) (1861-1927), української поетеси, 

письменниці, фольклористки, перекладачки, педагога 

1 
145 років від дня народження Олександра Костянтиновича 

Козловського (1876-1898), українського поета, публіциста 

1 
135 років від дня народження Германа Броха (1886-1951), 

австрійського письменника, есеїста 

1 
115 років від дня народження Дмитра Павловича Овчаренка            

(1906-1976), українського театрального художника 

2 
140 років від дня народження Остапа Грицая (1881-1954), 

українського письменника, поета, журналіста, критика, літературознавця, 

перекладача, педагога (Німеччина) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
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2 
130 років від дня народження Олександра Івановича Маркуша              

(1891-1971), українського письменника, фольклориста, журналіста, 

перекладача, видавця, педагога 

2 
60 років від дня народження Ю́рія Анатолійовича Островершенка 

(1961), українського поета, літературознавця 

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 

85 років від дня народження Юрія Михайловича Єрмольєва (1936), 

українського вченого-математика, лауреата Державної премій УРСР (1973) 

в галузі науки і техніки (нині – Державна премія України в галузі науки і 

техніки) 

3 

75 років від дня народження Дмитра Івановича Остапенка (1946), 

українського культурного, державного та громадського діяча, музичного 

педагога, Народного артиста України (2003), генерального директора 

Національної філармонії України 

4 День Казанської ікони Божої Матері 

4 
День залізничника (відзначається щорічно відповідно до Указу 

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

4 
110 років від дня народження Бориса Івановича Котлярова            

(1911-1989), українського письменника, поета, публіциста, перекладача 

4 

105 років від дня народження Юрія Олександровича Вєтрова              

(1916-1983), українського вченого в галузі механіки землерийних машин, 

педагога, лауреата Державної премій УРСР (1980) в галузі науки і техніки 

(нині – Державна премія України в галузі науки і техніки) 

4 
75 років з дня заснування (1946) ЮНЕСКО (Організації Об’єднаних 

Націй з питань освіти, науки і культури) 

5 
115 років від дня народження Лева Давидовича Муравіна               

(1906-1974), українського скульптора-монументалиста, педагога 

5 
85 років від дня народження Віктора Львовича Клина (1936-2006), 

українського піаніста, композитора, музикознавця, педагога 

5 

65 років від дня народження Леоніда Володимировича Ушкалова 

(1956-2019), українського письменника, літературознавця, викладача, 

лауреата Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Григорія 

Сковороди (2007) 

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.) 

6 
210 років від дня народження Маркіяна Семеновича Шашкевича 

(1811-1843), українського письменника, поета, фольклориста, перекладача, 

духовного просвітителя, релігійного та культурно-громадського діяча 

6 
95 років від дня народження Михайла Даниловича Клименка               

(1926-1998), українського поета-лірика, сонетяра, журналіста 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
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7 
День працівника соціальної сфери (відзначається щорічно в першу 

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

13.04.1999 р.) 

7 
145 років від дня народження Костянтина Костянтиновича Пігрова 

(1876-1962), українського хорового диригента, педагога 

7 
95 років від дня народження Дмитра Івановича Меденція               

(1926-2000), українського письменника, перекладача, педагога 

7 

85 років від дня народження Миколи Степановича Вінграновського 

(1936-2004), українського письменника, поета, режисера, актора, 

сценариста, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1984) 

(нині – Національна премія України ім. Тараса Шевченка) 

7 
85 років від дня народження Тетяни Миколаївни Голембієвської 

(1936-2018), української художниці, педагога, Народного художника 

УРСР (1986) 

8 
365 років від дня народження Едмунда Галлея (1656-1742), 

англійського астронома, геофізика, математика, метеоролога, картографа, 

демографа, філософа, викладача 

8 
155 років від дня народження Євгена Костянтиновича Тимченка 

(1866-1948), українського мовознавця, філолога, лінгвіста, лексикографа, 

діалектолога, перекладача, педагога 

8 
130 років від дня народження Олеся Досвітнього (справж. – 

Олександр Федорович Скрипаль-Міщенко) (1891-1934), українського 

письменника, сценариста, редактора, політика 

8 
105 років від дня народження Лідії Борисівни Архимович (1916-1990), 

українського музикознавця 

8 

85 років від дня народження Надії Олексіївни Світличної                  

(1936-2006), української правозахисниці, публіцистки, мемуариста, 

журналістки, лауреата Премії ім. Василя Стуса (1992), Державної премії 

України ім. Тараса Шевченка (1994) (нині – Національна премія України 

ім. Тараса Шевченка) 

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. зі змінами, внесеними Указом № 717/2013 

від 30.12.2013 р.) 

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.) 

9 

110 років від дня народження Ярослава Борисовича Лопатинського 

(1906-1981), українського вченого-математика, лауреата Державної премій 

УРСР (1978) в галузі науки і техніки (нині – Державна премія України в 

галузі науки і техніки) 

9 
105 років від дня народження Леоніда Петровича Бразова (справж. – 

Леонід Петрович Безобразов) (1916-1997), українського письменника 

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%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1986
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
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9 
100 років від дня народження Віктора Івановича Чукаріна                  

(1921-1984), гімнаста, заслуженого майстра спорту СРСР, заслуженого 

тренера УРСР, абсолютного чемпіона Олімпійських ігор, чемпіона світу 

9 
80 років від дня народження Михайла Нехемійовича Таля                       

(1936-1992), латвійського шахіста, гросмейстера, шахового журналіста, 

редактора 

9 
45 років з часу заснування (1976) в Україні першої легальної 

правозахисної організації - Української громадської групи сприяння 

виконанню Гельсінських угод (Українська гельсінська група) 

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 
115 років від дня народження Тетяни Петрівни Токарської              

(1906-1984), української кіноактриси, режисера 

11 

80 років від дня народження Леоніда Миколайовича Талалая                

(1941-2012), українського поета, лауреата Державної премії України 

ім. Тараса Шевченка (1993) (нині – Національна премія України ім. Тараса 

Шевченка) 

12 
95 років від дня народження Володимира Сергійовича Куткіна             

(1926-2003), українського художника, графіка, Народного художника 

України (2001) 

12 

85 років від дня народження Миколи Федоровича Сингаївського 

(1936-2013) українського поета, перекладача, лауреата Літературної премії 

ім. Лесі Українки (1990) (нині – Премія Кабінету Міністрів України 

ім. Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва) 

13 
Міжнародний день сліпих (відзначається щорічно відповідно до 

рішення Всесвітньої організації охорони здоров’я) 

13 
125 років від дня народження Доміана Івановича Козачківського 

(1896-1967), українського актора, режисера, Народного артиста 

УРСР (1954) 

13 
115 років від дня народження Турборг Еуд Недреос (1906-1987), 

норвезької письменниці, поетеси, драматурга 

13 
90 років від дня народження Нузета Абибулаєвича Умерова (1931), 

кримськотатарського поета, прозаїка, перекладача, журналіста, засновника 

сучасного напряму в дитячій кримськотатарській літературі  

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.) 

15 
175 років від дня народження Дмитра Івановича Вінцковського 

(1846-1917), українського письменника, поета, краєзнавця, педагога 

15 

95 років від дня народження Віктора Васильовича Шаталіна             

(1926-2003), українського художника, Народного художника УРСР (1967), 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1984) (нині – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка) 

16 
Міжнародний день толерантності (відзначається щорічно відповідно до 

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

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1954
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1967
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1984
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16 
День працівників радіо, телебачення та зв’язку (відзначається щорічно 

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

16 
135 років від дня народження Богдана Івановича Вахнянина                 

(1886-1940), українського композитора, диригента, музичного дослідника 

16 
85 років від дня народження Ігоря Євдокимовича Турчина                  

(1936-1993), українського спортивного (гандбольного) тренера, визнаного 

найкращим тренером світу (1976) 

16 
55 років від дня народження В’ячеслава Миколайовича Васильченка 

(1966), українського письменника, журналіста, науковця, педагога 

17 
Міжнародний день студента (встановлений на Всесвітньому конгресі 

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

(1946 р.) 

17 
День студента України (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 659/99 від 16.06.1999 р.) 

18 
Всесвітній день філософії (відзначається щорічно у третій четвер 

листопада відповідно до рішення Генеральної конференції ЮНЕСКО з 

2005 р.) 

18 
Міжнародний день відмови від куріння (відзначається щорічно у третій 

четвер листопада за рішенням Американського онкологічного товариства з 

1977 р.) 

18 
235 років від дня народження Карла Марії фон Вебера (1786-1826), 

німецького композитора, диригента, піаніста 

18 
135 років від дня народження Софії Юліанівни                       

Альбіновської-Мінкевич (1886-1972), української та польської 

художниці, графіка 

18 
115 років від дня народження Джорджа Уолда (1906-1997), 

американського біохіміка, нейробіолога, фізіолога, лікаря, лауреата 

Нобелівської премії з фізіології та медицини (1967) 

18 
115 років від дня народження Клауса Манна (1906-1949), німецького 

письменника, сценариста 

18 
105 років від дня народження Олександра Григоровича Максименка 

(1916-2011), українського художника 

18 

100 років від дня народження Дмитра Олексійовича Міщенка              

(1921-2016), українського письменника, редактора, лауреата Державної 

премії України ім. Тараса Шевченка (1993) (нині – Національна премія 

України ім. Тараса Шевченка) 

19 
День працівників гідрометеорологічної служби (відзначається щорічно 

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

19 
100 років від дня народження Макса Крузе (1921-2015), німецького 

прозаїка, казкаря 

20 
Всесвітній день дитини (відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/836 (ІХ) від 14.12.1954 р.) 

20 
130 років від дня народження Ізраїля Йосиповича Агола (1891-1937), 

українського вченого-біолога, генетика, філософа біології 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1976
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80
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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20 
125 років від дня народження Михайла Івановича Вериківського 

(1896-1962), українського композитора, диригента, музикознавця, 

музичного фольклориста, педагога 

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 
День працівників сільського господарства (відзначається в третю 

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

07.10.1993 р.) 

21 
130 років від дня народження Теодора Микитовича Гуменюка           

(1891-1978), українського публіциста, правника, громадського діяча 

(Канада) 

21 
115 років від дня народження Віктора Филимоновича Копитова 

(1906-1990), українського вченого в галузі газотехніки, металургійної 

теплотехніки 

21 
105 років від дня народження Ярослава Томовича Геляса                

(1916-1992), українського актора, режисера, Народного артиста УРСР 

(1964) 

21 
65 років від дня народження Віктора Кимовича Губарева (1956), 

українського письменника, публіциста, історика 

22 
115 років від дня народження Миколи Олександровича Хрусталенка 

(1906-1984), українського художника 

23 
525 років від дня народження Клемана Маро (1496-1544), 

французького поета, перекладача, гуманіста 

23 
135 років від дня народження Михайла Ломацького (1886-1968), 

українського письменника, публіциста, етнографа, літературознавця, 

педагога, культурно-громадського діяча (Німеччина) 

23 
125 років від дня народження Віктора Степановича Косенка                

(1896-1938), українського композитора, піаніста, педагога 

24 
215 років від дня народження Олекси Петровича Стороженка                

(1806-1874), письменника, етнографа 

24 
195 років від дня народження Карло Коллоді (справж. – Карло 

Лоренціні) (1826-1890), італійського письменника, казкаря, журналіста 

24 
140 років від дня народження Зіновія Степановича Голов’янко              

(1876-1953), вченого в галузі лісівництва та ентомології 

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.) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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25 
95 років від дня народження Михайла Васильовича Машкіна           

(1926-1971), українського композитора, поета, фольклориста 

25 
95 років від дня народження Пола Вільяма Андерсона (1926-2001), 

американського письменника-фантаста 

26 
Всесвітній день інформації (відзначається щорічно за ініціативою 

Міжнародної академії інформатизації (МАІ) з 1994 р.) 

26 
215 років від дня народження Пилипа Семеновича Морачевського 

(1806-1879), українського письменника, поета, філолога, перекладача, 

педагога 

26 
135 років від дня народження Михайла Михайловича Годліна             

(1886-1973), українського вченого-ґрунтознавця 

26 
125 років від дня народження Григорія Івановича Коляди               

(1896-1977), українського книгознавця, педагога 

26 
125 років від дня народження Миколи Миколайовича Сиротиніна 

(1896-1977), українського вченого-патофізіолога 

26 
125 років від часу заснування (1896) Музею українських 

старожитностей В. В. Тарновського в Чернігові (нині – Чернігівський 

обласний історичний музей ім. В. В. Тарновського) 

27 

День пам’яті жертв голодоморів (відзначається щорічно в четверту 

суботу листопада відповідно до Указу Президента України № 1310/98 від 

26.11.1998 р. – в редакції Указів № 1181/2000 від 31.10.2000 р., № 797/2004 

від 15.07.2004 р.; зі змінами, внесеними згідно з Указом № 431/2007 від 

21.05.2007 р.) 

27 
320 років від дня народження Андерса Цельсія (1701-1744), 

шведського астронома, фізика, математика 

27 
145 років від дня народження Івана Герасимовича (1876-1942), 

українського публіциста, педагога, редактора, освітнього та громадського 

діяча 

27 
120 років від дня народження Михайла Костянтиновича Ореста 

(справж. – Михайло Костянтинович Зеров) (1901-1963), українського 

письменника, поета, перекладача, педагога 

27 
115 років від дня народження Ріти Бумі-Папа (1906-1984), грецької 

поетеси, перекладача 

27 
100 років від дня народження Олеся Бердника (справж. – Олександр 

Павлович Бердник) (1926-2003) українського письменника-фантаста, 

філософа, богослова, правозахисника, громадського діяча 

27 
85 років від дня народження Едуарда Ліокумовича Плучика              

(1936-2019), українського кінооператора (США) 

28 
140 років від дня народження Стефана Цвейга (1881-1942), 

австрійського письменника, драматурга, журналіста, літературного критика 

28 
55 років від дня народження Ульріки Швайкерт (1966), німецької 

письменниці 

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%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC
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28 
45 років від дня народження Олександра Степановича Дерманського 

(1976), українського дитячого письменника 

29 
175 років від дня народження Миколи Львовича Скадовського  

(1846-1892), українського художника, графіка 

29 
145 років від дня народження Григорія Васильовича Маринича 

(1876-1961), українського драматичного актора, співака, Народного 

артиста УРСР (1943) 

29 
125 років від дня народження Кая Ульріка Ліндерстрема-Ланга 

(1896-1959), датського вченого-біохіміка 

30 
135 років від дня народження Володимира Івановича Кузьмовича 

(1886-1943), українського педагога, журналіста, громадсько-політичного 

діяча 

30 
95 років від дня народження Ендрю Віктора Шаллі (1926), польсько-

американського біохіміка, ендокринолога, лауреата Нобелівської премії з 

фізіології та медицини (1977) 

 

 

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 
День працівників прокуратури (відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента № 1190/2000 від 02.11.2000 р.) 

1 
305 років від дня народження Етьєна Моріса Фальконе (1716-1791), 

французького скульптора 

1 
145 років від дня народження Клари Ісаківни Брун (1876-1959), 

української оперної співачки, музичного педагога 

1 
135 років від дня народження Рекса Тодхантера Стаута (1886-1975), 

американського письменника, автора детективів, публіциста 

1 
30 років тому (1991) народ України вільним волевиявленням 

(референдум) підтвердив Акт проголошення незалежності України   

№ 1927-ХІІ від 05.12.1991 р. 

2 
Міжнародний день боротьби за скасування рабства (відзначається 

відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/317 (IV) від 

02.12.1949 р.) 

2 
135 років від дня народження Андрія Олександровича Загродського 

(1886-1948), українського філолога, мовознавця, педагога 

2 
115 років від дня народження Ярослава Васильовича Гримайла 

(1906-1984), українського письменника, поета, журналіста, публіциста 

3 
Міжнародний день людей з інвалідністю (відзначається відповідно до 

резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/47/3 від 14.10.1992 р.) 

3 
425 років від дня народження Ніколи Аматі (1596-1684), італійського 

майстра з виготовлення смичкових інструментів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
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3 
105 років від дня народження Лідії Морисівни Колесникової             

(1916-2003), української поетеси 

3 
95 років від дня народження Андрія Михайловича Гродзинського 

(1926-1988), українського вченого-ботаніка, фізіолога рослин, лауреата 

Державної премії України в галузі науки і техніки (1992, посмертно) 

4 Введення у храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста 

4 
155 років від дня народження Станіслава-Мечислава Дембицького 

(1866-1924), польського художника, графіка, педагога 

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 
115 років від дня народження Володимира Савича Крамарова    

(1906-1987), українського вченого в галузі сільськогосподарського 

машинознавства 

5 

90 років від дня народження Григіра Михайловича Тютюнника 

(1931-1980), українського письменника, перекладача, педагога, лауреата 

Літературної премії ім. Лесі Українки (1980) (нині – Премія Кабінету 

Міністрів України ім. Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для 

дітей та юнацтва), Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1989, 

посмертно) (нині – Національна премія України ім. Тараса Шевченка) 

6 
День Збройних Сил України (відзначається відповідно до Постанови 

Верховної Ради України № 3528-ХІІ від 19.10.1993 р.) 

6 
150 років від дня народження Миколи Кіндратовича Вороного             

(1871-1938), українського письменника, поета, перекладача, театрознавця, 

громадсько-політичного діяча 

6 
135 років від дня народження Андрія Васильовича Музички           

(1886-1966), українського літературознавця, історика літератури, педагога 

6 
115 років від дня народження Ніни Костянтинівни Василенко      

(1906-1999), українського режисера, художниці-мультиплікатора, 

сценариста 

6 
95 років від дня народження Василя Яковича Третяка (1926-1989), 

українського оперного співака, музичного педагога, Народного артиста 

УРСР (1967) 

6 
65 років від дня народження Артура Голдена (1956), американського 

письменника, японіста 

7 
День місцевого самоврядування (відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 1250/2000 від 25.11.2000 р.) 

7 
210 років від дня народження Миколи Леонтійовича Устияновича 

(1811-1885), українського письменника, поета, політичного, громадського 

та релігійного діяча 

7 
120 років від дня народження Ольги Петрівни Джигурди (1901-1986), 

української письменниці, лікарки-хірурга 

7 

85 років від дня народження Олександра Миколайовича 

Шарковського (1936), українського вченого в галузі математики, 

теоретичної механіки, лауреата Державної премії України в галузі науки і 

техніки (2011) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_(1992)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_(1992)
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%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_(1992)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_(1992)
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8 
145 років від дня народження Марії Степанівни Крушельницької 

(Слободи) (1876-1935), української актриси, письменниці, громадської 

діячки 

8 
135 років від дня народження Дієго Рівери (1886-1957), мексиканського 

художника-монументаліста, живописця, портретиста, графіка 

8 
120 років від дня народження Дмитра Прокоповича Гордієнка           

(1901-1974), українського письменника, поета, журналіста 

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 
145 років від дня народження Миколи Павловича Глібовицького 

(1876-1918), українського письменника, громадського діяча 

10 
День захисту прав людини (відзначається відповідно до резолюції 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/423(V) від 04.12.1950 р.) 

10 

120 років з дня першого вручення (1901) Нобелівської премії – однієї з 

найпрестижніших міжнародних премій, яка щорічно присуджується за 

визначні наукові дослідження, унікальні винаходи та вагомий внесок у 

розвиток культури й суспільства 

11 
Міжнародний день гір (відзначається відповідно до резолюції 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/57/245 від 20.12.2002 р.) 

11 75 років з дня заснування (1946) ЮНІСЕФ (Дитячого фонду ООН) 

12 
День благодійництва (відзначається щорічно у другу неділю грудня 

відповідно до Указу Президента України № 1220/2007 від 13.12.2007 р.) 

12 
День Сухопутних військ України (відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 1167/97 від 18.10.1997 р.) 

12 
200 років від дня народження Гюстава Флобера (1821-1880), 

французького письменника-романіста 

12 
155 років від дня народження Альфреда Вернера (1866-1919), 

швейцарського вченого-хіміка, викладача, лауреата Нобелівської премії з 

хімії (1913) 

12 
105 років від дня народження Варвари Григорівни Хоменко             

(1916-1974), українського етнографа, літературознавця, педагога 

13 День апостола Андрія Первозваного 

13 
205 років від дня народження Ернста Вернера фон Сіменса                

(1816-1892), німецького науковця, електротехніка, інженера, винахідника, 

промисловця, засновника фірми Siemens, громадського і політичного діяча 

13 

165 років від дня народження Миколи Карповича Садовського 

(справж. – Микола Карпович Тобілевич) (1856-1933), українського 

актора, режисера, громадського діяча, одного із засновників українського 

побутового театру 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC
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13 
95 років від дня народження Ярослава Романовича Дашкевича       

(1926-2010), українського історика, сходознавця, археографа, бібліографа, 

науково-громадського діяча 

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 
125 років від дня народження Давида Мойсейовича Бендаса                 

(1896-1953), українського письменника 

15 
425 років з часу укладанняння (1596) Берестейської (Брестської) 

церковної унії 

15 
130 років від дня народження Миколи Голубця (1891-1942), 

українського мистецтвознавця, письменника, поета, публіциста, редактора, 

перекладача, історика, мистецтвознавця 

15 
125 років від дня народження Юрія Овксентійовича                   

Корчака-Чепурківського (1896-1967), українського вченого-демографа 

15 
115 років від дня народження Ірми Хаїмовича Друкера (1906-1982), 

українського письменника єврейського походження, літературного критика 

15 
95 років від дня народження Олекси-Мирона Біланюка (1926-2009), 

американського вченого-фізика українського походження, громадського 

діяча 

15 
85 років від дня народження Валентини Леонідівни Чеменої (1936), 

української співачки, актриси музичної комедії, Народної артистки 

України (1994) 

16 
125 років від дня народження Варвари Іванівни Чередниченко             

(1896-1949), української письменниці, педагога 

17 
155 років від дня народження Євгена Йосиповича Буковецького 

(1866-1948), українського художника побутового жанру, портретиста 

17 

105 років від дня народження Миколи Захаровича Шамоти                

(1916-1984), українського письменника, журналіста, літературознавця, 

літературного критика, громадсько-політичного діяча, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1978) (нині – Національна 

премія України ім. Тараса Шевченка) 

17 
105 років від дня народження Миколи Павловича Костенка               

(1916-1976), українського письменника, журналіста, публіциста, 

редактора, культурного діяча 

18 
Міжнародний день мігрантів (відзначається відповідно до резолюції 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/55/93 від 04.12.2000 р.) 

18 
165 років від дня народження Джозефа Джона Томсона (1856-1940), 

англійського вченого-фізика в галузі електропровідності в газах, 

викладача, лауреата Нобелівської премії з фізики (1906) 

18 
160 років від дня народження Ольги Кипріанівни Ціпановської  

(1861-1941), української піаністки, диригента, педагога, громадської діячки 

18 
145 років від дня народження Петра Івановича Холодного                 

(1876-1930), українського художника-монументаліста, іконописця, графіка, 

педагога, державного і громадського діяча 

18 
90 років від дня народження Михайлини Хомівни Коцюбинської 

(1931-2011), українського літературознавця, філолога, перекладачки 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
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%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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19 День святителя Миколи Чудотворця (День Святого Миколая) 

20 
95 років від дня народження Анатолія Андрійовича Чухна                    

(1926-2012), українського вченого-економіста, педагога 

20 
70 років від дня народження Кейт Аткінсон (1951), британської 

письменниці, драматурга 

21 
180 років від дня народження Володимира Степановича Іконникова 

(1841-1923), українського історика, педагога 

21 
160 років від дня народження Євгена Харлампійовича Чикаленка 

(1861-1929), українського публіциста, видавця, агронома, мецената 

української культури, громадського діяча 

21 
115 років від дня народження Стефана Михайловича Ямпольського 

(1906-1998), українського вченого-економіста 

21 
55 років з дня заснування (1966) Українського товариства охорони 

пам’яток історії та культури 

22 
День енергетика (відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 522/93 від 12.11.1993 р.) 

22 
80 років від дня народження Маргарити Юріївни Малиновської 

(1941-1983), української письменниці, поетеси, публіцистки, літературного 

критика 

23 
135 років від дня народження Данила Семеновича Воронцова              

(1886-1965), українського науковця у галузi нейро- та електрофiзiологiї 

23 
115 років від дня народження Миколи Спиридоновича Шеремета 

(1906-1986), українського письменника, поета 

23 
95 років від дня народження Віталія Дмитровича Кирейка            

(1926-2016), українського композитора, музикознавця, педагога, музично-

громадського діяча, Народного артиста УРСР (1977) 

23 
95 років від дня народження Миколи Григоровича Іщенка                

(1926-2013), українського письменника, журналіста, публіциста, 

літературознавця, педагога, громадського діяча 

23 

60 років від дня народження Василя Дмитровича Слапчука (1961), 

українського письменника, поета, літературного критика, лауреата Премії 

ім. Василя Стуса (1999), Міжнародної літературної премії ім. Миколи 

Гоголя (2001), літературної премії ім. Бориса Нечерди (2002), Національної 

премії України ім. Тараса Шевченка (2004) 

24 
День працівників архівних установ (відзначається щорічно відповідно 

до Указу Президента України № 1200/98 від 30.10.1998 р.) 

24 
155 років від дня народження Миколи Федотовича                   

Мельникова-Разведенкова (1866-1937), українського патологоанатома 

24 
145 років від дня народження Спиридона Феодосійовича Черкасенка 

(1876-1940), українського письменника, драматурга, педагога 

24 
115 років від дня народження Джеймса Гедлі Чейза (справж. – Рене 

Брабазон Реймонд) (1906-1985), англійського письменника, автора 

детективів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
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%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0
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%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
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%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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25 Різдво Христове (за католицьким обрядом) 

25 
300 років від дня народження Вільяма Коллінза (1721-1759), 

англійського письменника, поета, перекладача 

25 
145 років від дня народження Адольфа Отто Рейнгольда Віндауса 

(1876-1959), німецького вченого-біохіміка, хіміка-органіка, лауреата 

Нобелівської премії з хімії (1928) 

25 
120 років від дня народження Галини  Сергіївни  Мазуренко 

(Боголюбової) (1901-2000), української письменниці, поетеси, художниці, 

педагога (Великобританія) 

25 
115 років від дня народження Стефана Пилиповича Cамійленка 

(1906-1977), українського філолога, мовознавця, педагога 

25 
95 років від дня народження Валерії Володимирівни Іваненко     

(1926-1968), української дитячої письменниці, казкарки, перекладачки 

25 
95 років від дня народження Едема Усеїновича Налбандова             

(1926-1999), українського та кримськотатарського композитора, 

хормейстера, викладача 

26 
115 років від дня народження Андрія Гнатишина (1906-1995), 

українського композитора, диригента, педагога, хормейстера, педагога, 

музично-громадського діяча (Австрія) 

27 
145 років від дня народження Івана Олексійовича Алчевського  

(1876-1917), українського оперного співака, громадського діяча 

28 
Міжнародний день кіно (цього дня 1895 року в Парижі в                   

«Гранд-кафе» на бульварі Капуцинів пройшов перший сеанс кінематографа 

братів Люм'єр) 

28 
165 років від дня народження Томаса Вудро Вільсона (1856-1924), 

американського державного діяча (Президент США (1913–1921)), історика, 

політолога, лауреата Нобелівської премії миру (1919) 

28 
155 років від дня народження Данила Кириловича Заболотного  

(1866-1929), українського вченого в галузі мікробіології, епідеміології 

29 
165 років від дня народження Данила Яковича Крижанівського 

(1856-1894), українського композитора, музичного педагога 

29 
145 років від дня народження Миколи Дмитровича Стражеска   

(1876-1952), українського лікаря-терапевта 

29 
145 років від дня народження Пабло Касальса (справж. – Пау Карлес 

Сальвадор Касальса-і-Дефільо) (1876-1973), іспанського віолончеліста, 

композитора, диригента, музично-громадського діяча 

30 
155 років від дня народження Ольги-Олександри Порфирівни 

Бажанської-Озаркевич (1866-1906), української піаністки, 

фольклористки, письменниці, культурної діячки 

30 
125 років від дня народження Вадима Євгеновича Дяченка             

(1896-1954), українського вченого в галузі математичної фізики 

30 
115 років від дня народження Данила Хомича Острянина                   

(1906-1988), українського філософа, викладача 

30 
115 років від дня народження Святослава Ярославовича 

Гординського (1906-1993), українського поета, перекладача, художника, 

літературознавця, мистецтвознавця 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/1913
https://uk.wikipedia.org/wiki/1921
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31 
425 років від дня народження Петра Симеоновича Могили               

(1596-1647), українського церковного та культурно-освятнього діяча, 

богослова, проповідника, теолога, літератора 

31 
125 років від дня народження Павла Павловича Плюща (1896-1975), 

українського філолога, мовознавця, викладача 

В грудні виповнюється: 

430 років від часу початку (1591-1593) першого великого  

національно-визвольного повстання проти польського панування  

в Україні під приводом К. Косинського 

 

215 років від часу створення (1806) Усть-Дунайського козацького війська 
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