
                                           СІЧЕНЬ 

 1 70 років від дня народження української поетеси Галини Кирпи (1950) 

 2 100 років від дня народження американського письменника-фантаста 

Айзека Азімова (1920 – 1992)   

70 років від дня народження українського поета, прозаїка Надії Павлівни 

Гуменюк (Лис) (1950)  

3 125 років від дня народження українського композитора, диригента, 

педагога Бориса Миколайовича Лятошинського (1895 – 1968)  

4 235 років від дня народження німецького письменника-казкаря Якоба 

Людвіга Карла Грімма (1785 – 1863)  

7 Різдво Христове  

 95 років від дня народження англійського зоолога і письменника Джеральда 

Малкольма Даррелла (1925 – 1995)  

8 85 років від дня народження українського поета Василя Андрійовича 

Симоненка (1935 – 1963)  

9 130 років від дня народження чеського письменника-фантаста Карела 

Чапека (1890 - 1938)  

11 Міжнародний день «Дякую»   

Міжнародний день заповідників і національних парків 

13 120 років від дня народження українського письменника-гумориста 

Олександра Івановича Ковіньки (1900-1985)  

 15 225 років від дня народження російського поета, драматурга Олександра 

Сергійовича Грибоєдова (1795 – 1829)  

17 День дитячих винаходів  

 420 років від дня народження іспанського поета, драматурга Педро 

Кальдерон дела Барка (1600 – 1681)  

19  Богоявлення Господнє, Водохреща   

155 років від дня народження російського художника Валентина 

Олександровича Сєрова (1865 – 1911)  

21 Міжнародний день обіймів  

22 День Соборності та Свободи України (День Злуки)   

27 Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

  230 років від дня народження українського поета Петра Петровича Гулака -

Артемовського (1790 – 1865)  

29 День пам’яті героїв Крут  

 

 

 



                                       ЛЮТИЙ  

4 День безпеки в Інтернеті   

200 років від дня народження чеської письменниці Божени Немцової (1820 – 

1862) 

 6 80 років від дня народження українського поета, прозаїка, перекладача 

Олега Юхимовича Орача (Комара) (1940 – 2005)  

7 135 років від дня народження американського письменника Гаррі Сінклера 

Льюїса (1885 – 1951)  

10 130 років від дня народження російського поета, прозаїка, перекладача 

Бориса Леонідовича Пастернака (1890 – 1960)  

11 Міжнародний день жінок і дівчаток в науці   

350 років від дня народження українського літописця Самійла Васильовича 

Величка (1670 – 1728)  

14 Міжнародний день дарування книг  

 День Святого Валентина 

 15 100 років від дня народження норвезької дитячої письменниці Анне-

Катріне Вестлі (1920 – 2008)  

17 Міжнародний день спонтанного прояву доброти  

18 Річниця завершення битви за Дебальцеве (2015)  

 19 День Державного герба України 

 Міжнародний день захисту морських ссавців.  

День кита  

20 Всесвітній день соціальної справедливості  

 День вшанування подвигу учасників Революції гідності та увінчання пам’яті 

Героїв Небесної сотні. День Героїв Небесної Сотні.  

 115 років від дня народження прозаїка українського зарубіжжя Уласа 

Олексійовича Самчука (1905 – 1987)  

21 Міжнародний день рідної мови  

 115 років від дня народження поета, прозаїка українського зарубіжжя 

Дмитра Чуба (Дмитро Васильович Нитченко) (1905 – 1999) 

  95 років від дня народження українського композитора Ігоря Наумовича 

Шамо (1925 – 1982)  

24 155 років від дня народження українського поета, прозаїка Івана Львовича 

Липи (1865 – 1923)  

25 149 років від дня народження української поетеси, драматурга Лесі 

Українки (Лариса Петрівна Косач-Квітка) (1871 – 1913). Лесині дні   

115 років від дня народження українського танцівника і хореографа, 

засновника Ансамблю українського танцю Павла Павловича Вірського (1905 

– 1975)  



24 60 років від дня народження українського казкаря, прозаїка, поета Віктора 

Борисовича Васильчука (1960) 

                              БЕРЕЗЕНЬ 

 1 Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення  

3 Всесвітній день письменника  

 Всесвітній день дикої природи 

 4 Всесвітній день читання вголос  

 205 років від дня народження українського композитора, автора Гімну 

України Михайла Михайловича Вербицького (1815 – 1870)  

 150 років від дня народження українського вченого, фахівця в галузі 

мостобудування Євгена Оскаровича Патона (1870 – 1953)  

7 60 років від дня народження української письменниці Світлани Олегівни 

Талан (1960)  

8 80 років від дня народження українського кінорежисера, сценариста 

Леоніда Михайловича Осики (1940 – 2001)  

9 206 років від дня народження українського поета, художника, 

революційного демократа Тараса Григоровича Шевченка (1814 – 1861). 

Шевченківські дні  

10 День Гімну України  

12 95 років від дня народження американського письменника-фантаста Гаррі 

Гаррісона (1925 – 2012)  

13 60 років від дня народження українського поета, прозаїка, перекладача, 

віце-президента Асоціації українських письменників Юрія Ігоровича 

Андруховича (1960)  

14 День українського добровольця  

19 125 років від дня народження українського поета Максима Тадейовича 

Рильського (1895 – 1964)  

 90 років від дня народження української поетеси Ліни Василівни Костенко 

(1930) 

 20 Міжнародний день щастя  

21 Всесвітній день поезії  

 Міжнародний день лялькаря 

  65років від дня народження української письменниці Лесі Воронини ( 

Вороніна Олена Анастасіївна) (1955) 

 22 Всесвітній день водних ресурсів   

125 років від дня народження українського письменника Івана Леонтійовича 

Ле (1895 – 1978)  

23 /29 Всеукраїнський тиждень дитячого читання  



24 120 років від дня народження українського і російського оперного співака 

Івана Семеновича Козловського (1900 – 1993)  

27 Міжнародний день театру   

                           КВІТЕНЬ  

1 Міжнародний день птахів   

День сміху 

 2 Міжнародний день дитячої книги  

 215 років від дня народження датського казкаря Ганса Крістіана Андерсена 

(1805-1875)  

7  180 років від дня народження французького письменника Еміля Золя (1840 

– 1902) 

 4 День створення НАТО (1949) 

 5 100 років від дня народження американського письменника Артура Хейлі 

(1920 – 1991)  

6 Міжнародний день спорту заради розвитку та миру  

7 Всесвітній день здоров’я  

9 85 років від дня народження української поетеси Тамари Опанасівни 

Коломієць (1935)  

11 Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів  

12 Всесвітній день авіації і космонавтики  

 День працівників ракетно-космічної галузі України 

  День скаута в Україні 

 13 Всесвітній день рок-н-ролу  

14 6-та річниця з початку АТО (2014)  

 75 років від дня народження українського письменника-фантаста Сергія 

Сергійовича Дяченка (1945)  

18 Міжнародний день пам’яток і визначних місць  

 Міжнародний день цирку 

 Всеукраїнський день довкілля 

  День пам’яток історії та культури України 

 19 Великдень  

 День проліска 

 20 Всесвітній день Землі  

21 Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності  

23 Всесвітній день книги і авторського права   

100 років від дня народження українського прозаїка Григорія Михайловича 

Тютюнника (1920-1961)  

24 100 років від дня народження українського поета, перекладача, критика 

Дмитра Григоровича Білоуса (1920 – 2004) 



 26 Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф  

Роковини Чорнобильської трагедії 

  130 років від дня народження українського поета, літературознавця Миколи 

Костянтиновича Зерова (1890 – 1937)   

85 років від дня народження українського поета, прозаїка Станіслава Володи- 

мировича Тельнюка (1935 – 1990) 

 29 Міжнародний день танцю   

145 років від дня народження англійського прозаїка, автора історико- 

пригодницьких книг Рафаеля Сабатіні (1875 – 7950)  

 30 Міжнародний день джазу 

 

                                         ТРАВЕНЬ  

3 День Сонця  

7 180 років від дня народження російського композитора Петра Ілліча 

Чайковського (1840 – 1893)  

8 День пам’яті та примирення  

9 День перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні (День Перемоги)   

160 років від дня народження англійського казкаря, драматурга Джеймса 

Метью Баррі (1860 – 1937)  

 100 років від дня народження англійського прозаїка Річарда Джорджа 

Адамса (1920 -2016)  

10 День Матері 

 15 Міжнародний день родини   

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

16 День Європи   

День науки в Україні   

125 років від дня народження українського поета Тодося Степановича 

Осьмачки (1895 -1962)   

День пам’яті жертв політичних репресій 

 18 Міжнародний день музеїв  

 День боротьби за права кримськотатарського народу 

 День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу 

(1944) 

  120 років від дня народження українського поета Юрія Івановича Липи 

(1900- 1944) 

 21 День вишиванки  

22 Міжнародний день біологічного різноманіття  

 180 років від дня народження українського драматурга Марка Лукича 

Кропивницького (1840 – 1910)   



75 років від дня народження українського поета-пісняра, драматурга Юрія 

Євгеновича Рибчинського (1945)  

24 День слов’янської писемності і культури   

25 День зниклих безвісти дітей  

 85 років від дня народження українського прозаїка Юрія Феодосійовича 

Ярмиша (1935 – 2013)   

65 років від дня народження української письменниці Любові Петрівни 

Пономаренко (1955)  

29 Міжнародний день миротворців ООН  Європейський день сусідів 

 30 День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження в 

Україні  

31 Всесвітній день без тютюну  

 

                                              ЧЕРВЕНЬ  

1 Міжнародний день захисту дітей  

 Всесвітній день батьків 

  Всесвітній день молока 

 4 Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії  

5 Всесвітній день охорони навколишнього середовища  

6 145 років від дня народження німецького письменника Томаса Манна (1875 

– 1955)  

7 Трійця  

8 390 років Переяславської угоди (1630), укладеної між польським гетьманом 

С. Конецпольським і українською козацькою старшиною  

 165 років від дня народження української письменниці, громадської діячки 

Наталії Кобринської (1855 – 1920)  

9 Міжнародний день друзів 12 Всесвітній день боротьби проти застосування 

дитячої праці  

14 Всесвітній день донора крові  

19 Всесвітній день дитячого футболу  

21 Міжнародний день батька   

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

23 Міжнародний олімпійський день 

 26 Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та 

їхнім незаконним розповсюдженням  

 28 День Конституції України   

День молодіжних та дитячих громадських організацій 

 День молоді в Україні 



 29 120 років від дня народження французького прозаїка Антуана де Сент-

Екзюпері (1900 – 1944) 

                                 ЛИПЕНЬ  

1 Міжнародний день собак   

Всесвітній день архітектури 

  День архітектури України 

  115 років від дня народження українського гончара, майстра керамічної 

скульптури Олександра Дорофійовича Ганжи (1905 – 1982)  

4 Міжнародний день Дніпра  

5 120 від дня народження українського театрального режисера, актора 

Володимира Герасимовича Магара (1900 – 1965)  

6 Всесвітній день поцілунку  

 70 років від дня народження українського письменника Станіслава 

Болеславовича Чернілевського (1950)  

7 Всесвітній день здоров'я 

 8 День родини в Україні   

120 років від дня народження українського письменника, журналіста, 

театрального критика, діяча УНР Юрія Корнійовича Смолича (1900 – 1976) 

11 Всесвітній день шоколаду  

 130 років від дня народження української оперної співачки Олени 

Діонисівни Петляш ( Петляш - Барілотті) (1890 – 1971)  

15 День українських миротворців  

16 День проголошення незалежності України  

30 років тому в цей день Верховна Рада УРСР проголосила Декларацію про 

державний суверенітет України (1990)  

20 Міжнародний день шахів  

22 75 років від дня народження українського поета, драматурга, сценариста, 

заслуженого діяча мистецтв, народного артиста України Юрія Євгеновича 

Рибчинського (1945)  

23 Всесвітній день китів і дельфінів  

26 День флоту України  

 135 років від дня народження французького письменника Андре Моруа 

(1885 – 1967)  

 28 День хрещення Київської Русі – України  День Святого 

Рівноапостольного князя Володимира Великого – Хрестителя Київської Русі 

29 155 років від дня народження митрополита української греко-католицької 

церкви Андрія Шептицького (1865 – 1944) 

 30 Міжнародний день дружби  



31 55 років від дня народження англійської письменниці Джоан Роулінг 

(1965)  

                                         СЕРПЕНЬ  

Цього місяця 100 років тому (1920) утворено Українську Військову 

Організацію (УВО) під проводом полковника Євгена Коновальця  

1 120 років від дня народження українського письменника Олександра 

Івановича Копиленка (1900 – 1958)  

 День утворення ОБСЄ 

 45 років з дня підписання Гельсінського акту Наради з безпеки і 

співробітництва в Європі (1975) 

 4 День Національної поліції України  

5 170 років від дня народження французького письменника Гі де Мопассана 

(1850 – 1893)  

6 Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї 

 7 140 років від дня народження українського письменника, художника,. 

політичного діяча Володимира Кириловича Винниченка (1880 – 1951)  

8 Міжнародний день альпінізму  

9 Міжнародний день корінних народів світу   

130 років від дня народження українського письменника, журналіста 

Михайла Євдокимовича Івченка (1890 – 2939)  

12 Міжнародний день молоді  

14 160 років від дня народження канадського дитячого письменника 

шотландського походження Ернеста Сетона-Томпсона (1860 – 1946)  

 Перший (Медовий) Спас (Макковія) 

 15 Всесвітній день безпритульних тварин  День археолога 

18 270 років від дня народження італійського та австрійського композитора, 

диригента, педагога Антоніо Сальєрі (1750 – 1825) 

 19 Всесвітній день гуманітарної допомоги  

 Всесвітній день фотографії 

 Преображення Господнє 

  Яблуневий Спас 

 22 100 років від дня народження американського письменника-фантаста Рея 

Дугласа Бредбері ( 1920 – 2012)  

 23 Європейський день пам'яті жертв сталінізму і нацизму  

 День Державного Прапора України  

 70 років від дня народження українського письменника, журналіста 

Гусейнова Григорія Джамаловича (1950) 

 24 День Незалежності України   



250 років від дня народження французького історика, публіциста, дослідника 

історії українського козацтва Шарля Луї Лесюр (1770 – 1849)  

25 80 років від дня народження українського письменника, літературознавця 

Миколи Григоровича Жулинського (1940)  

27 35 років від дня народження української дитячої письменниці Галини 

Сергіївни Ткачук (1985)  

28 270 років від дня народження німецького письменника та мислителя 

Йогана Вольфганга Гете (1749 – 1832)  

28 95 років від дня народження російського письменника-фантаста Аркадія 

Натановича Стругацького (1925 – 1991)  

29 День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України  

30 160 років від дня народження російського живописця-пейзажиста Ісаака 

Ілліча Левітана (1860 – 1900)  

31 75 років від дня народження українського космонавта Леоніда Івановича 

Попова (1945)  

                                              ВЕРЕСЕНЬ  

1 День знань  

4 65 років від дня народження українського дитячого письменника 

Олександра Михайловича Зубченка (1955)  

6 130 років від дня народження українського педагога, одного з провідних 

діячів українського скаутського руху «Пласт» Северина Михайловича 

Левицького (1890- 1962)  

7 145 років від дня народження українського живописця, педагога, 

громадського діяча Олександра Олександровича Мурашка (1875 – 1919) 

 8 Міжнародний день писемності  

9 Міжнародний день краси  

 12 День українського кіно 

15 Міжнародний день демократії   

День народження Google (1997) 

  130 років від дня народження англійської письменниці Агати Крісті (1890 – 

1976)  

16 Міжнародний день охорони озонового шару 

 17 85 років від дня народження американського письменника Кена Кізі (1935 

– 2001)  

18 Міжнародний день читання електронних книжок у вільному доступі  

19 145 років від дня народження українського кобзаря Федора Даниловича 

Кушнерика (1875 – 1941)  



 60 років від дня народження української письменниці Оксани Стефанівни 

Забужко (1960)  

20 Всенародний день батька  

 50 років від дня народження української письменниці Дари Корній 

(Мирослава Іванівна Замойська) (1970)  

21 Міжнародний день миру  День миру в Україні 

22 130 років від дня народження українського кобзаря Павла Варламовича 

Носача (1890 - 1966)   

26 Європейський день мов  

 100 років від дня народження українського скульптора, заслуженого 

художника УРСР Івана Миколайовича Носенка (1920 – 2000)  

27 Всесвітній день туризму  

 День туризму в Україні 

 День вихователя і дошкільних працівників 

 29 День пам'яті жертв Бабиного Яру   

175 років від дня народження українського письменника, драматурга, актора, 

режисера, театрального діяча Івана Карповича Карпенка – Карого ( 

Тобілевич) (1845 – 1907)  

30 Всеукраїнський день бібліотек  

 120 років від дня народження української майстрині художньої вишивки 

Параски Олексіївни Березовської (1900 – 1986) 

 

                                 ЖОВТЕНЬ  

1 Міжнародний день людей похилого віку  

14  День ветерана 

 2 Всесвітній день посмішки  

4 День працівників освіти  

5 90 років від дня народження першого космонавта-українця, двічі Героя 

Радянського Союзу Павла Романовича Поповича (1930 – 2009) 

 6 135 років від дня народження українського поета доби «Розстріляного 

відродження» Володимира Юхимовича Свідзінського (1885 – 1941) 

 7 90 років від дня народження австралійського письменника Томаса Майкла 

Кініллі (1935) 

 9 80 років від дня народження британського рок-музиканта, співака, 

композитора, засновника і учасника гурту «Бітлз» Джона Леннона (1940 – 

1980)  

11 День художника України   

Міжнародний день дівчаток 



 12 90 років від дня народження українського письменника Радія Федоровича 

Полонського (1930 – 2003)  

 85 років від дня народження італійського оперного співака Лучіано 

Паваротті(1935 – 2007)  

13 95 років від дня народження британської політичної і державної діячки, 

першої жінки – прем’єр-міністра європейської держави Маргарет Гільда 

Тетчер (1925 – 2013)  

14 День захисника України  День Українського козацтва.  Покрова Пресвятої 

Богородиці 

  День визволення м. Запоріжжя від нацистів (День міста) 

 15 160 років від дня народження української акторки, перекладача, 

письменниці Софії Віталіївни Тобілевич (1860 – 1953)  

 125 років від дня народження українського письменника Володимира 

Зеновича Гжицького (1895 – 1973)  

16 Всесвітній день хліба  День шефа (керівника) 

 17 90 років від дня народження майстра декоративно-ужиткового мистецтва, 

народного художника України, лауреата Національної премії ім. Т. Шевченка 

Леоніда Самійловича Товстухи (1930 – 2010)  

18 Україна увійшла до Ради Європи (1995) 

 19 100 років від дня народження українського письменника, автора твору 

«Перекличка» Карпа Микитовича Гулака (1920 – 2011)  

21 45 років від дня народження української письменниці Лади Лузіної 

(Владислава Миколаївна Кучерова) (1975)  

 22 85 років від дня народження українського поета, перекладача, члена 

НАНУ Бориса Ілліча Олійника (1935 – 2017) 

23 100 років від дня народження італійського письменника, журналіста 

Джанні Родарі (1920 – 1980)  

24 75 років від дня заснування Організації Об’єднаних Націй  

25 195 років від дня народження австрійського композитора, скрипаля, 

диригента Йоганна Баптиста Штрауса (сина) (1825 – 1899)   

160 років від дня народження українського художника-ілюстратора Миколи 

Семеновича Самокиша (1860 – 1944)  

26 70 років від дня народження українського прозаїка і драматурга, 

журналіста Володимира Савовича Лиса (1950)  

27 День пам'яті масових розстрілів української інтелігенції в урочищі 

Сандармох (1937) 

 28 Міжнародний день анімації  День визволення України від фашистських 

загарбників 



  125 років від дня народження українського письменника, перекладача 

Майка Йогансена (Михайло Гервасійович Йогансен) (1895 – 1937) 

 31 Міжнародний день Чорного моря  

 225 років від дня народження англійського поета Джона Кітса (1795 – 1821) 

                                   ЛИСТОПАД  

6 165 років від дня народження українського історика, етнографа, 

письменника, археолога Дмитра Івановича Яворницького (1855 – 1940) 

 7 Всесвітній день чоловіків  

8 120 років від дня народження американської письменниці Маргарет 

Манерлін Мітчелл (1900 – 1949)  

 85 років від дня народження французького актора Алена Делона (1935) 

 9 Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного 

мистецтва  

 День пам'яті Преподобного Нестора-Літописця, першого історика України –

Русі  

 День української писемності та мови 

 10 60 років від дня народження англійського письменника-фантаста, автора 

повісті «Кароліна» та лекції «Чому наше майбутнє залежить від читання» 

Ніла Геймана (1960)  

12 180 років від дня народження французького скульптора-імпресіоніста 

Огюста Родена (Рене Франсуа Огюст Роден) (1840 -1917)   

16 Міжнародний день толерантності  

17 50 років від дня народження українського письменника Андрія 

Анатолійовича Кокотюхи (1970) 

 19 145 років від дня народження української письменниці Катрі 

Гриневичевої (Катерина Василівна Гриневич) (1875 – 1947)   

20 Всесвітній день дитини  

21 День Гідності та Свободи 

 25 95 років від дня народження українського письменника Юрія Дмитровича 

Бедзика (1925 – 2008) 

 27 Всесвітній день інформації   

125 років від дня встановлення Нобелівської премії (1895) 

  60 років від дня народження української письменниці, казкарки Еліни 

Іванівни Заржицької (1960)  

28 День пам’яті жертв Голодомору 

 

                                      ГРУДЕНЬ 



 Цього місяця:  450 років від дня народження кошового отамана Запорозької 

Січі, гетьмана реєстрового козацтва Петра Кононовича Сагайдачного 

(Конашевич – Сагайдачний) ( 1570 – 1622)  

 360 років від дня народження англійського письменника і публіциста 

Даніеля Дефо (1660 – 1731)   

320 років від дня народження українського народного месника, провідника 

руху карпатських опришків Олекси Васильвича Довбуша (1700 – 1745)  320 

років від дня народження італійського архітектора, автора проектів Андріїв-

ської церкви та Маріїнського палацу в Києві Бартоломео Франческо 

Растреллі (1700 – 1771)  

1 90 років від дня народження українського письменника, лауреата 

Шевченківської премії Романа Миколайовича Федоріва (1930 – 2001)  

3 Міжнародний день людей з інвалідністю  

5 Міжнародний день волонтерів  

6 День Збройних сил України  

7 120 років від дня народження української художниці, майстра народного 

декоративного живопису Катерини Василівни Білокур (1900 – 1961) 

 9 95 років від дня народження Патріарха Київського і всієї Руси – України, 

одного із фундаторів Української Православної церкви Київського 

патріархату Володимира (Василь Омелянович Романюк) (1925 – 1995)   

10 Міжнародний день прав людини  

12 230 років від дня народження українського історика, письменника, автора 

тритомника «Історія запорозьких козаків» Олексія Івановича Мартоса (1790 – 

1842)  

 13 День благодійності  

14 180 років від дня народження українського письменника, режисера 

Михайла Петровича Старицького (1840 – 1904)  

15 Міжнародний день чаю  

16 250 років від дня народження німецького композитора, піаніста Людвига 

ван Бетховена (1770 – 1827)  

 245 років від дня народження англійської письменниці Джейн Остін (1775 – 

1817) 

 19 День Святого Миколая  

100 років від дня народження українського поета, прозаїка, правозахисника, 

дисидента Миколи Даниловича Руденка (1920 - 2004)  

25 Різдво за григоріанським календарем   

125 років від дня народження українського композитора, народного артиста 

УРСР, хорового диригента, педагога Григорія Гурійовича Верьовки (1895 – 

1964)  



30 155 років від дня народження англійського письменника, лауреата 

Нобелівської премії Джозефа Редьярда Кіплінга (1865 – 1936) 


