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2019 рік ООН проголосила: 

 

  - Міжнародним роком Періодичної таблиці хімічних елементів (Наступно-

го року виповнюється 150 років з дня створення цієї таблиці російським вченим 

Дмитром Івановичем Менделєєвим); 

 - Міжнародним роком поміркованості; 

 - Міжнародним роком мов корінних народів. 

 

2019 рік оголошено: 

 

 - Роком Китаю в Україні; 

 - Роком української культури в Австрії  

 

Міжнародні десятиліття 

 

2011-2020  –  Десятиліття біорізноманітності 

2011-2020 – Десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху 

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

боротьбі з опустеленням 

2013-2022 – Міжнародне десятиліття зближення культур 

2014-2024 – Десятиліття стійкої енергетики для всіх 

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

ня 

 

Важливі пам’ятні дати з історії України: 

 

 - 1050 років з часу початку другого Балканського походу київського князя 

Святослава у 969 році; 

 - 850 років з часу захоплення й розорення Києва об'єднаним військом 12 русь-

ких князів, очолюваним Андрієм Боголюбським у 1169 році; 

 - 750 років з часу початку правління князя Володимира Васильковича (сина 

Василька Романовича, брата Данила Галицького) на Волині у 1269 році; 

 - 450 років з часу укладення Люблінської унії у 1569 році; 

 - 400 років з часу укладення Роставицької польсько-козацької угоди, за якою 

реєстр обмежувався трьома тисячами козаків і встановлювалася заборона їх походів 

до турецьких володінь у 1619 році; 

 - 350 років з часу укладення новообраним лівобережним гетьманом Дем'яном 

Многогрішним україно-московської угоди – Глухівських статей у 1669 році; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=969_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1169_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1269_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1569_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1619_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1669_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
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 - 250 років з часу укладення Григорієм Сковородою збірника "Басні Харьковс-

кія" у 1769 році. 

 - 200 років з часу організації в Полтаві Василем Лукашевичем Малоросійсько-

го таємного товариства у 1819 році;  

 - 200 років з часу повстання військових поселенців у Чугуєві у 1819 році; 

 - 200 років з часу закриття в Полтаві масонської ложі "Любов до істи-

ни" у 1819 році; 

 - 100 років з часу початку наступу військ Тимчасового робітничо-селянського 

уряду України на Україну у 1919 році; 

 - 100 років з часу Хотинського повстання під проводом більшовиків проти ру-

мунської окупації в якому взяло участь 30 тисяч чоловік у 1919 році; 

 - 100 років з часу Чортківської операції Української Галицької Армії (УГА) 

під час українсько-польської війни (1918 – 1919 рр.), в ході якої від поляків було 

звільнено Чортків, Тернопіль, Бучач та Перемишляни і вдалось розгорнути наступ 

на Львів у 1919 році; 

 - 100 років з часу закінчення польсько-українська війна у 1919 році; 

 - 100 років з часу початку Зимового походу Дієвої армії Української Народної 

Республіки (так званий Перший зимовий похід у тилу Збройних сил півдня Росії 

у 1919 році; 

 - 100 років з часу юридичного затвердження окупації Польщею етнічних укра-

їнських земель – Холмщини, Лемківщини, Посяння і Підляшшя по східному кордо-

ну Польщі "лінію Керзона" у 1919 році. 

 - 90 років від часу заснування Організації українських націоналістів (ОУН) 

(1929); 

 - 90 років від часу заснування Харківської державної академії культури (1929); 

 

СІЧЕНЬ 

 

 1 – Всесвітній день миру; 

 – 110 років від дня народження українського політичного діяча, одного з   лі-

дерів українського національно-визвольного руху ХХ століття Степана Андрійовича 

Бандери (1909 – 1959); 

 – 105 років від дня народження українського письменника Юрія Оліферовича 

Збанацького (1914 – 1994); 

 – 100 років від дня народження американського письменника Джерома Девіда 

Селінджера (1919 – 2010); 

 – 85 років від дня народження українського живописця Ігоря Павловича Гри-

гор’єва (1934 – 1977); 

 6 – 185 років від дня народження українського поета Степана Васильовича Ру-

данського (1834 – 1873); 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1769_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1819_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1819_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1819_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B2%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%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1918%E2%80%941919)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1918%E2%80%941919)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%88%D1%88%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
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 – 120 років від дня народження українського поета і громадського діяча  Євге-

на Максимовича Григорука (1899 – 1922); 

  – 80 років від дня народження українського футболіста, тренера  Валерія  Ва-

сильовича Лобановського (1939 – 2002); 

 – 70 років від дня народження українського поета Миколи  Володимировича 

Луківа (1949); 

 7 – Різдво Христове; 

 – 130 років від дня народження українського письменника, критика,  перекла-

дача Михайла Івановича Рудницького (1889 – 1975); 

  8 – 140 років від дня народження українського письменника  Степана Васи-

льовича Васильченка (1879 – 1932); 

 9 – 95 років від дня народження українського кінорежисера вірменського по-

ходження  Сергія Йосиповича Параджанова (1924 – 1990); 

 10 – 90 років від дня народження російської письменниці, художниці-

ілюстраторки Тетяни Іванівни Александрової (1929 – 1983);  

 11 – Всесвітній день «спасибі»;  

 – Міжнародний день заповідників і національних парків; 

 12 – 125 років від дня народження українського поета Василя Михайловича 

Блакитного (Еллана Блакитного) (1894-1925); 

 – 110 років від дня народження українського майстра народного декоративно-

го розпису Марії Овксентіївни Примаченко (Приймаченко) (1909 – 1997); 

 14 – 95 років від дня народження українського поета, прозаїка Андрія Пили-

повича М’ястківського (1924 – 2003); 

  16 – 80 років від дня народження української поетеси Тамари Гнатівни Журби 

(1939); 

 17 – День дітей-винахідників; 

 19 – Богоявлення Господнє, Водохреща; 

 – 210 років від дня народження американського письменника Едгара Аллана 

По (1809 – 1849); 

  20 – Всесвітній день снігу; 

 21 – Міжнародний день обіймів; 

 22 – День Соборності та Свободи України (День Злуки); 

 – 100 років від часу проголошення об’єднання двох українських державних 

утворень УНР і ЗУНР у єдину Соборну незалежну українську державу (1919). Від-

бувся Акт Злуки 

 24 – Міжнародний день ескімо; 

 – 140 років від дня народження українського композитора, музикознавця, фо-

льклориста Станіслава Пилиповича Людкевича (1879 – 1979); 

 25 – 260 років від дня народження шотландського поета Роберта Бернса (1759  

– 1796); 
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 – 145 років від дня народження англійського письменника, драматурга, крити-

ка Вільяма Сомерсета Моема (1874 – 1965); 

  27 – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту; 

   – 180 років від дня народження українського етнографа і фольклориста, гро-

мадського діяча Павла Платоновича Чубинського (1839 – 1884); 

  – 140 років від дня народження  російського казкаря Павла Петровича Бажова 

(1879 – 1950); 

  28 – День відкриття Антарктиди; 

  29 – День пам’яті героїв Крут; 

 

ЛЮТИЙ 

 

 2 – Всесвітній день охорони водно-болотних угідь; 

 – 190 років від дня народження німецького письменника-натураліста Альфре-

да Едмунда Брема (1829  – 1884); 

 3 – 155 років від дня народження українського поета Володимира Івановича 

Самійленка (1864  – 1925);   

  7 – 215 років від дня народження українського історика, етнографа, письмен-

ника Миколи Андрійовича Маркевича (1804 – 1860);  

 8 – 185 років від дня народження російського вченого Дмитра Івановича Мен-

делєєва (1834 – 1907); 

 11 – 105 років від дня народження української письменниці, прозаїка Лариси 

Михайлівни Письменної (1914 – 1992); 

 – 125 років від дня народження російського письменника Віталія Валентино-

вича Біанкі (1894 – 1959); 

  12 – День безпечного Інтернету; 

 – 180 років від дня народження українського етнографа Віктора Івановича Ва-

силенка (1839  – 1914); 

 – 210  років від дня народження англійського природодослідника Чарльза Да-

рвіна (1809 – 1882); 

 13 – 115 років від дня народження українського громадського і політичного ді-

яча Данила Павловича Скоропадського (1904 – 1957); 

 – 250 років від дня народження російського письменника, байкаря Івана Анд-

рійовича Крилова ( 1769  – 1844); 

 14 – Міжнародний день дарування книг; 

 – День Святого Валентина; 

 15 – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав; 

 17 – Міжнародний день спонтанного прояву доброти; 

 – 60 років від дня народження сучасної української письменниці Євгенії   Ана-

толіївни Кононенко (1959); 
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 18 – Річниця завершення битви  за Дебальцеве (2015); 

  19 – День Державного герба України; 

 – День кита; 

 20 – День Героїв Небесної Сотні;  

 – Всесвітній день соціальної справедливості;  

 – День соціальної справедливості в Україні; 

 – 130 років від дня народження українського композитора Лева Миколайовича 

Ревуцького (1889 – 1977); 

 21 – Міжнародний день рідної мови; 

 22 – 5-та річниця з дня перемоги Революції Гідності (2014); 

  23 – 130 років від дня народження українського поета Олекси Андрійовича 

Кирія (1889 – 1954); 

 – 120 років від дня народження німецького прозаїка Еріха Кестнера (1899 – 

1974); 

 27 – Міжнародний день полярного ведмедя; 

 – 115 років від дня народження українського письменника Леоніда Івановича 

Смілянського (1904 – 1966); 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

 

 1 – Всесвітній день котів; 

 2 – 160 років від дня народження українського і єврейського письменника  

Шолом-Алейхема ( Шолом Нохумович Рабінович) (1859 – 1916); 

 3 – Всесвітній день письменника; 

 – Всесвітній день дикої природи; 

 – Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення; 

 – 120 років від дня народження російського письменника українського похо-

дження Юрія Карловича Олеші (1899 – 1960); 

 4 – Міжнародний день очкарика; 

 – 70 років від дня народження українського композитора і поета Володимира 

Михайловича Івасюка (1949 – 1979); 

 6 – Всесвітній день читання вголос; 

 – 90 років від дня народження російського та абхазького  письменника й поета 

Фазіля Абдуловича Іскандера (1929 – 2016); 

 8 – Міжнародний жіночий день; 

 9 – Міжнародний день діджея; 

 – 205 років від дня народження українського поета, художника Тараса Григо-

ровича Шевченка (1814 – 1861). Шевченківські дні; 

 10 –  День Гімну України; 
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 – 115 років від дня народження української письменниці Докії Кузьмівни Гу-

менної (1904 – 1996); 

 12 – 105 років від дня народження української поетеси Лідії Олександрівни 

Компанієць (1914 – 2003); 

 14 – День українського добровольця; 

 – 140 років від дня народження видатного фізика, лауреата Нобелівської пре-

мії (1921) Альберта Енштейна (1879 – 1955); 

 – 110 років від дня народження українського письменника Тараса Антоновича 

Крушельницького (1909 – 1934); 

 15 – Міжнародний день сну; 

 – 50 років від дня народження української поетеси, автора дитячих казок Марії 

Миколаївни Морозенко (1969); 

 16 – 135 років від дня народження російського письменника-фантаста Олекса-

ндра Романовича Бєляєва (1884 – 1942); 

 – 125 років від дня народження поета української діаспори Юрія  Юрійовича 

Дарагана (1894 – 1926); 

 17 – 110 років від дня народження українського прозаїка Олекси Гнатовича 

Десняка (Руденка) (1909 – 1942); 

 – 100 років від дня народження українського драматурга Олексія Федотовича 

Коломійця (1919 – 1994); 

 18 – 175 років від дня народження російського композитора Миколи Андрійо-

вича Римського-Корсакова (1844 – 1908); 

 19 – 115 років від дня народження українського поета Марка Миколайовича 

Вороного (1904 – 1941);  

 20 – Міжнародний день астрології; 

 – Міжнародний день щастя; 

 – 375 років від дня народження гетьмана України і Війська Запорізького Івана 

Степановича Мазепи (1644 – 1709); 

 21 – Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації; 

 – Всесвітній день поезії; 

 – Всесвітній день лісу; 

 – 180 років від дня народження російського композитора Модеста Петровича 

Мусоргського (1839 – 1881); 

 – 130 років від дня народження російського співака, актора, композитора, 

українця за походженням Олександра Миколайовича Вертинського (1889 – 1957); 

 – 90 років від дня народження українського прозаїка Юрія Михайловича Му-

шкетика (1929); 

 22 – Всесвітній день водних ресурсів; 

 – 420 років від дня народження фламандського живописця Антоніса Ван Дей-

ка (1599 – 1641); 
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 25 – Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргів-

лі;   

 25 /31 – Всеукраїнський тиждень дитячого читання; 

 26 – День Національної гвардії України; 

 27 – Міжнародний день театру; 

 30 – 175 років від дня народження французького поета Поля Верлена (1844 – 

1896); 

 

КВІТЕНЬ 

 

 1 – Міжнародний день птахів; 

 – День сміху; 

 – 210 років від дня народження російського письменника українського похо-

дження Миколи Васильовича Гоголя (1809  – 1852); 

 2 – Міжнародний день дитячої книги; 

 4 – Міжнародний день Інтернету; 

 – Міжнародний день бродячих тварин; 

 6 – Міжнародний день спорту заради розвитку та миру; 

 – День мультфільмів; 

 7 – Всесвітній день здоров’я; 

 – 180 років від дня народження українського письменника, публіциста і гро-

мадського діяча Володимира Маркіяновича Шашкевича (1839 – 1885); 

 9 – 90 років від дня народження поетеси української діаспори Надії Михайлів-

ни Фесенко (1929 – 1990); 

 11 – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів; 

 12 – Всесвітній день авіації і космонавтики; 

 – День працівників ракетно-космічної галузі України; 

 13 – Всесвітній день рок-н-ролу; 

 – 90 років від дня народження українського письменника Євгена Миколайови-

ча Летюка (1929 – 1976); 

 – 85 років від дня народження української співачки і педагога Олени Григорі-

вни Бучинської (1934 – 1992); 

 14 – 5-та річниця з початку АТО (2014); 

 16 – 130 років від дня народження американського кінорежисера, актора, про-

дюсера Чарльза Спенсера Чапліна (1889 – 1977); 

 18 – Міжнародний день пам’яток і визначних місць; 

 – День пам’яток історії та культури; 

 19 –  День проліска; 

 20 – Міжнародний день цирку; 

 –  День навколишнього середовища (День довкілля); 

 22 – Міжнародний день Землі; 
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 – 120 років від дня народження російського прозаїка, поета, драматурга Воло-

димира Володимировича Набокова (1899 – 1977); 

 – 80 років від дня народження українського письменника, прозаїка Анатолія 

Григоровича Михайленка (1939 – 2007); 

 23 – Всесвітній день книги і авторського права; 

 – Всесвітній день книги (ЮНЕСКО); 

 – Всесвітній день інформації і бібліотек; 

 – Всеукраїнський день психолога; 

 24 – Міжнародний день солідарності молоді; 

 26 – Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф; 

 – Роковини Чорнобильської трагедії; 

 28 – Великдень; 

 – Всесвітній день охорони праці; 

 – День охорони праці в Україні; 

 29 – Міжнародний день танцю; 

 – День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї; 

 30 – Міжнародний день джазу; 

 

ТРАВЕНЬ 

 

 1 – Міжнародний день праці; 

 – 90 років від дня народження російського письменника Ігоря Івановича Акі-

мушкіна (1929 – 1993); 

 2 – 160 років від дня народження англійського письменника-гумориста Дже-

рома  Клапки  Джерома.(1859 – 1927); 

 3 – Всесвітній день свободи преси; 

 – День Сонця; 

 – День кондитера; 

 4 – Міжнародний день пожежних; 

 5 – Міжнародний день боротьби за права інвалідів; 

 8 – Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця; 

 – День пам’яті та примирення; 

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

  – 95 років від дня народження російського поета, прозаїка, барда Булата Шал-

вовича  Окуджави (1924 – 1997); 

 11 – 155 років від дня народження англійського прозаїка Етель  Ліліан  Войнич 

(1864 – 1960); 

  – 115 років від дня народження іспанського художника Сальвадора Далі (1904 

– 1989); 

 12 – День Матері; 
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 13 – 170 років від дня народження українського прозаїка, драматурга Панаса   

Мирного (Панаса Яковича Рудченка) (1849 – 1920); 

 – 110 років від дня народження українського письменника Михайла Денисо-

вича Гайдабури (1909 – 1942); 

 15 – Міжнародний день родини ; 

 16 – День вишиванки; 

 18 – Міжнародний день музеїв; 

 – День Європи; 

 – День науки в Україні; 

 – День боротьби за права  кримськотатарського народу; 

 – День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу; 

 19 – День пам’яті жертв політичних репресій; 

 20 – 220 років від дня народження  французького письменника Оноре де Баль-

зака  (1799 – 1850); 

 – 120 років від дня народження  російського живописця Олександра Олексан-

дровича Дейнеки (1899 – 1969); 

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

 – 95 років від дня народження російського письменника Бориса Львовича Ва-

сильєва (1924 – 2013); 

 – 90 років від дня народження українського скульптора Еммануїла Петровича 

Миська (1929 – 2000); 

 22 – Міжнародний день біологічного розмаїття; 

 – 160 років від дня народження англійського письменника Артура Конан Дой-

ла  (1859 – 1930); 

 – 140 років від дня народження українського живописця Федора Григоровича 

Кричевського (1879 – 1947); 

 – 140 років від дня народження Головного отамана Армії УНР, голови Дирек-

торії УНР Симона Васильовича Петлюри (1879 – 1926); 

 23 – День Героїв. Вшанування борців за волю України; 

 24 – День слов’янської писемності і культури; 

 – Європейський день парків; 

 – 55 років від дня народження українського музиканта і громадського діяча, 

вокаліста, лідера групи «ВВ» Олега Юрійовича Скрипки (1964); 

 25 – День зниклих безвісти дітей; 

 – 130 років від дня народження українського авіаконструктора Ігоря Івановича 

Сікорського  (1889 – 1972); 

 – 85 років від дня народження українського поета, пісняра, Петра Петровича 

Маха (1934 – 2011); 

 27 – 90 років від дня народження українського прозаїка Романа Івановича   

Іваничука (1929 –2016);   
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 29 – Міжнародний день миротворців ООН; 

 31 – Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням; 

 – Всесвітній день блондинок; 

 – Європейський день сусідів; 

 – 200 років від дня народження американського поета, публіциста Волта Віт-

мена  (1819 – 1892); 

 – 80 років від дня народження українського художника-ілюстратора Сергія 

Івановича Герасимчука (1939 – 1984); 

 

ЧЕРВЕНЬ 

 

 1 – Міжнародний день захисту дітей; 

 – Всесвітній день батьків; 

  2 – 100 років від дня народження українського артиста естради Юрія Трохи-

мовича Тимошенка ( Тарапуньки) (1919 – 1986); 

 4 – Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії; 

 – 110 років від дня народження українського письменника, сценариста  Олек-

сандра Єлисейовича Ільченка (1909 – 1994); 

   5 – Всесвітній день охорони навколишнього середовища; 

 6 – 220 років від дня народження російського поета, прозаїка, драматурга Оле-

ксандра Сергійовича Пушкіна (1799 – 1837); 

 7 – Всесвітній день океанів; 

 8 – Міжнародний день друзів; 

 11 – 105 років від дня народження російського прозаїка Юрія В’ячеславовича     

Сотника (1914 – 1997); 

 12 – Всесвітній день боротьби проти застосування дитячої праці; 

 – 95 років від дня народження українського прозаїка Івана Івановича Кирія  

(1924 – 1998); 

 13 – 5-та річниця звільнення Маріуполя від незаконних збройних формувань  

(2014); 

 – 145 років від дня народження українського прозаїка Марка Черемшини (Іва-

на Юрійовича Семанюка) (1874 – 1927); 

 14 – Всесвітній день донора крові; 

 – 105 років від дня народження українського поета, перекладача, публіциста 

Миколи Олександровича Упеника (1914 – 1994); 

 16 – Трійця; 

 17 – 95 років від дня народження українського поета, прозаїка Володимира 

Івановича Ладижця (1924 – 1991); 

 19 – Всесвітній день дитячого футболу; 
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 – 95 років від дня народження білоруського прозаїка Василя Володимировича  

Бикова (1924 – 2003);     

 20 – Всесвітній день біженців; 

 – 85 років від дня народження поета, кіноактора, письменника, одного із за-

сновників жанру авторської пісні Юрія Йосиповича Візбора (1934 – 1984); 

 – 80 років від дня народження українського поета Василя Федоровича Васи-

лашка (1939); 

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

 23 – 130 років від дня народження російської поетеси Анни Андріївни Ахма-

тової (1889–1966); 

 24 – 95 років від дня народження  українського поета, прозаїка, драматурга 

Богдана  Йосиповича Чалого (1924 – 2008); 

 26 – Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та 

їхнім незаконним розповсюдженням; 

 – Міжнародний день у підтримку жертв тортур; 

 – 150 років від дня народження датського письменника Мартіна Андерсена  

Нексе (1869  – 1954); 

 27 – Всесвітній день рибальства; 

 28 – День Конституції України; 

 30 – День молодіжних та дитячих громадських організацій; 

 – День молоді в Україні; 

 

ЛИПЕНЬ 

 

 1 – Міжнародний день собак; 

 – Всесвітній день архітектури; 

 – День архітектури України; 

 – 215 років від дня народження французької письменниці Жорж Санд (Аман-

дини Аврори Люсіль Дюпе) (1804 – 1876); 

 – 110 років від дня народження українського поета Віктора Івановича Гудими 

(1909 – 1379); 

 6 – Всесвітній день поцілунку; 

 – Міжнародний день Дніпра; 

 7 – Всесвітній день здоров’я; 

 – День Військово-Морських Сил Збройних сил України; 

 9 – 80 років від дня народження українського поета і прозаїка Ігоря Мироно-

вича Калинця (1939); 

 11 – Всесвітній день шоколаду ; 

 – Всесвітній день народонаселення; 
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 – 80 років від дня заснування в Києві Державної історичної бібліотеки   Украї-

ни ( 1939); 

 12 – Міжнародний день молоді; 

 – 95 років від дня народження українського поета Василя Лукича Юхимовича 

(1924  – 2002); 

 15 – День українських миротворців; 

 20 – Міжнародний день шахів; 

 – Міжнародний день торту; 

 21 – 120 від дня народження американського письменника Ернеста Хемінгуея 

(1899 – 1961); 

 23 – Всесвітній день китів і дельфінів; 

 27 – 195 років від дня народження французького письменника Олександра 

Дюма (сина) (1824 – 1895); 

 28 – День хрещення Київської Русі – України; 

 – День флоту України; 

 29 – 170 років від дня народження української письменниці, поетеси і перек-

ладачки Олени Пчілки (Ольги Петрівни Косач-Драгоманової) (1849 – 1930); 

 30 – Міжнародний день дружби; 

 – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми; 

 31 – 105 років від дня народження французького кіноактора Луї де Фюнеса 

(1914 – 1983); 

 

СЕРПЕНЬ 

 

 1 – 200 років від дня народження американського письменника Германа Мел-

вілла (1809 – 1891); 

 4 – День Національної поліції України; 

 – 165 років від дня народження української актриси і театральної діячки Марії 

Костянтинівни Заньковецької ( 1854 – 1934); 

 5 – Міжнародний день світлофора; 

 – 120 років від дня народження українського письменника Бориса Дмитровича 

Антоненка-Давидовича (1899 – 1984); 

 6 – Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї; 

 – Міжнародний день «Лікарі світу за мир»; 

 7 – 200  років від дня народження українського письменника, фольклориста,. 

етнографа, перекладача Пантелеймона Олександровича Куліша (1819 – 1897);  

 8 – Міжнародний день альпінізму; 

 – Всесвітній день кішок; 

 – 185 років дня народження українського письменника Юрія Адальбертовича   

Федьковича (1834 – 1888); 
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 9 – 105 років від дня народження фінської письменниці Туве Маріки Янссон 

(1914 – 2001); 

 – 100 років від дня народження російського та українського поета, письменни-

ка, драматурга Юхима Петровича Чеповецького (1919 – 2014); 

 7 – 35 років від дня народження українського письменника Любко Дереша 

(Любомира Андрійовича Дереша) (1984); 

 – День фізкультурника; 

 13 – Міжнародний день шульги; 

 – 55 років від дня народження українського письменника Степана Васильови-

ча Процюка (1964); 

 14 – 100 років від дня народження української поетеси, прозаїка Інни Митро-

фанівни Христенко (1919 – 2002); 

 – Перший (Медовий) Спас (Макковія); 

 15 – День археолога; 

 16 – 135 років від дня народження українського політичного і громадського 

діяча Ісаака Прохоровича Мазепи (1884 – 1952);  

  – 85 років від дня народження французького кіноактора, режисера П’єра Ріша-

ра (1934); 

 17 – Всесвітній день бездомних тварин; 

 19 – Всесвітній день гуманітарної допомоги; 

 – Всесвітній день фотографії; 

 – Преображення Господнє; 

 – Яблуневий  Спас; 

 20 – 50 років від дня народження Чебурашки (1969); 

 22 – 80 років від дня народження письменника-казкаря, поета, сценариста 

Сергія Григоровича Козлова ( 1939 – 2010); 

 23 – Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі і її ліквідації; 

 – Європейський день пам'яті жертв сталінізму і нацизму; 

 – День Державного Прапора України; 

 – 45 років від дня народження українського письменника, поета Сергія Вікто-

ровича Жадана (1974); 

 24 – День Незалежності України; 

 – День народження картопляних чіпсів; 

 25 – 95 років від дня народження українського письменника Павла Архипови-

ча Загребельного (1924 – 2009); 

 – Свято Жнив; 

 – 80 років від дня народження українського письменника, лауреата Шевчен-

ківської премії Володимира Григоровича Дрозда (1939 – 2003); 

 28 – 270 років від дня народження  німецького письменника та мислителя Йо-

гана Вольфганга Гете  (1749 – 1832); 
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 29 – Міжнародний день дій проти ядерних випробувань; 

 – 60 років від дня народження української поетеси, прозаїка, драматурга Марії 

Степанівни Якубовської (1959); 

 30 – Міжнародний день жертв насильницьких зникнень; 

 31 – 90 років від дня народження російського письменника, художника Вікто-

ра Володимировича Голявкіна (1929-2001); 

 – 70 років від дня народження української поетеси, публіциста, прозаїка Лю-

бові Василівни Голоти (1949); 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

 1 – День знань; 

 5 – Міжнародний день благодійності; 

 6 – 150 років від дня народження австро-угорського письменника Фелікса (Зі-

гмунда) Зальтена (1869-1945); 

 8 – Міжнародний день пам’яті  жертв фашизму ; 

 – Міжнародний день писемності; 

 9 – 250 років від дня народження поета і драматурга Івана Петровича Котля-

ревського (1769 – 1838);    

 10 – 125 років від дня народження українського письменника, кінорежисера 

Олександра Петровича Довженка (1894 – 1956); 

 11 – 155 років від дня народження українського поета, перекладача Павла Ар-

сеновича Грабовського (1864 – 1902); 

 13 – Міжнародний день програміста; 

 14 – День українського кіно; 

 День фізичної культури і спорту в Україні; 

 15 – Міжнародний день демократії; 

 – День батька; 

 – 230 років від дня народження американського письменника, класика амери-

канської пригодницької прози Джеймса Фенімора Купера (1789 – 1851); 

 16 – Міжнародний день охорони озонового шару; 

 – День пам'яті українських журналістів; 

 17 – День працівників цивільного захисту України (День рятівника); 

 – 155  років від дня народження письменника й громадського діяча Михайла 

Михайловича Коцюбинського (1864 – 1913); 

 18 – Міжнародний день читання електронних книжок у вільному доступі; 

 19 – День народження смайла; 

 21 – Міжнародний день миру; 

 – День миру в Україні; 

 26 – Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї; 
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 – Всесвітній день моря; 

 – Європейський день мов; 

 27 – Всесвітній день туризму; День туризму в Україні; 

 – День вихователя і дошкільних працівників; 

 28 – 90 років від дня народження українського поета, критика, перекладача 

Дмитра Васильовича Павличка (1929); 

 29 – Всесвітній день серця; 

 – Всеукраїнський день довкілля; 

 – День пам'яті жертв Бабиного Яру; 

 30 – Всеукраїнський день бібліотек; 

 – День усиновлення в Україні; 

 Останній тиждень вересня – Всесвітній тиждень моря; 

  

ЖОВТЕНЬ 

 

 1 – Міжнародний день музики; 

  – Міжнародний день людей похилого віку; 

 – День ветерана України; 

 – 90 років від дня народження українського мистецтвознавця, письменника 

Григорія Семеновича Островського (1929 – 2007);  

 1-2 – Міжнародні дні спостереження за птахами; 

 2 – Міжнародний день ненасильства; 

 – Міжнародний день соціального педагога; 

 – Всесвітній день свійських тварин; 

 – 235 років від дня народження українського письменника Євстафія (Остапа) 

Петровича Рудиковського (1784 – 1851); 

 – 180 років від дня народження українського письменника, перекладача Оста-

па Михайловича Левицького ( Остап Ковбасюк) (1839 – 1903); 

 – 115 років від дня народження української письменниці, сценариста Надії 

Пилипівни Капельгородської (1904 – 1984); 

 – 115 років від дня народження англійського письменника Грема Гріна (1904 – 

1991); 

 3 – 140 років від дня народження українського літературознавця, перекладача, 

бібліографа Володимира Вікторовича Дорошенка (1879 – 1963); 

 4 – Всесвітній день захисту тварин; 

 – Всесвітній день усмішки; 

 – Всесвітній тиждень космосу; 

 5 – Всесвітній день учителя; 

 – 175 років від дня народження українського письменника та освітнього діяча 

Євгена Андрійовича Фенцика (1844 – 1903); 
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 – 110 років від дня народження українського поета, прозаїка, перекладача Бог-

дана-Ігоря Васильовича Антонича (1909 – 1937); 

 – 120 років від дня народження українського поета Олекси Коронатовича   

Стефановича  (1899 –  1970); 

 6 – День працівників освіти в Україні; 

 – 150 років від дня народження українського живописця Григорія Кононовича 

Дяченка (1869 – 1921); 

 – 105 років від дня народження норвезького мандрівника, вченого- дослідника 

Тура Хейердала (1914 – 2002); 

 – 95 років від дня народження українського письменника, громадського діяча 

Володимира Івановича Дарди (1924 – 1992); 

 – Всесвітній день дій за гідну працю; 

 – 135 років від дня народження німецького письменника Ліона Фейхтвангера 

(1884 – 1958); 

 – 90 років від дня народження українського літературознавця, критика Бориса 

Андрійовича Деркача (1929 – 2007); 

 9 – Міжнародний день щодо зменшення небезпеки стихійних лих; 

 – Міжнародний день поштової служби; 

 – 145 років від дня народження російського живописця, мандрівника, археоло-

га, громадського діяча Миколи Костянтиновича Реріха (1874 – 1947); 

 – 115 років від дня народження українського поета Миколи Платоновича Ба-

жана (1904 – 1983); 

 10 – Всесвітній день психічного здоров’я; 

 – Всесвітній день зору; 

 – 130 років від дня народження українського поета, літературознавця Михайла 

Опанасовича Драй-Хмари (1889 – 1939); 

 11 – Міжнародний день дівчаток; 

 – Всесвітній день яйця; 

 13 – День художника; 

 14 – Покрова Пресвятої Богородиці; 

 – День Українського козацтва; 

 – День захисника України; 

 – День молитви за всіх полеглих за волю і державність України; 

 – День УПА; 

 15 – Міжнародний день сільських жінок; 

 – Всесвітній день помитих рук; 

 16 – Всесвітній день хліба; 

 – Всесвітній день здорового харчування; 

 – Всесвітній день продовольства; 
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 – 165 років від дня народження англійського прозаїка і поета Оскара Уайльда 

(Оскар Фінгал О'Флаерті  Віллс Уайльд) (1854 – 1900); 

 17 – Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності; 

 18 – Європейський день боротьби з торгівлею людьми; 

 – Україна увійшла до Ради Європи (1995); 

 21 – Всесвітній день яблука; 

 – День проведення радянськими карально-репресивними органами операції 

«Захід» –  масової депортації населення Західної України до Сибіру та Польщі 

(1947); 

 – 65 років від дня народження сучасної української письменниці Зірки Захарії-

вни Мензатюк (1954); 

 24 – Міжнародний день Організації  Об’єднаних Націй; 

 – Всесвітній день розвитку інформації; 

 27 – День пам'яті жертв Сандармоху; 

 28 – Міжнародний день шкільних бібліотек; 

 – Міжнародний день анімації; 

 – День визволення України від фашистських загарбників; 

 31 – Міжнародний день Чорного моря; 

 Міжнародний день економії; 

 

ЛИСТОПАД 

 

 1 – День народження Європейського Союзу; 

 2 – Всесвітній день чоловіків; 

 6 – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища 

під час війни та збройних конфліктів; 

 8 – Міжнародний день КВК; 

 9 – Міжнародний день боротьби з фашизмом та антисемітизмом; 

 – Всесвітній день «Книги  рекордів Гінесса»; 

 – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва; 

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

Русі; 

 – День української писемності та мови; 

 10 – Всесвітній день молоді; 

 – Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку; 

 11 – Міжнародний день енергозбереження; 

 – Всесвітній день шопінгу; 

 – 100 років від дня народження українського актора, народного артиста УРСР 

Юхима Йосиповича Березіна (псевдонім – Штепсель) (1919 – 2004); 

 13 – Міжнародний день сліпих; 
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 – 130 років від дня народження українського письменника, майстра сатири і 

гумору Остапа Вишні (Павла Михайловича Губенка) (1889 – 1956); 

 14 – Всесвітній день якості; 

 15 – Всесвітній день вторинної переробки; 

 16 – Міжнародний день толерантності; 

 – Всесвітній день філософії; 

 – Всесвітній день ґудзиків; 

 17 – Всесвітній день передчасно народжених дітей; 

 – Всесвітній день пам'яті жертв ДТП; 

 – Всесвітній день захисту чорної кішки; 

 – Міжнародний день студентів; 

 – День студента в Україні; 

 – 100 років від дня народження українського письменника Анатолія Павлови-

ча Дрофаля (1919 – 1988); 

 18 – День народження Діда Мороза; 

 20 – Всесвітній день дитини; 

 21 – Всесвітній день філософії; 

 – Всесвітній день привітань; 

 – Всесвітній день телебачення; 

 – Міжнародний день відмови від куріння; 

 – День гідності та свободи; 

 – 325 років від дня народження французького філософа, письменника Вольте-

ра (Франсуа Марі Аруе) (1694 – 1778); 

 23 – День пам’яті жертв Голодомору; 

 24 – День завоювання друзів; 

 25 – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками; 

 26 – 80 років від дня народження американської акторки, легендарної співач-

ки, «королеви рок-н-ролу» Тіни Тернер (Анни Мей Буллок) (1939); 

 27 – Встановлено Нобелівську премію (1895); 

 – 140 років від дня народження українського поета, політика, борця за самос-

тійність України Григорія Аврамовича Чупринки (Грицька Чупринки) (1879 – 1921); 

 29 – 120 років від дня народження українського письменника Григорія Ми-

хайловича  Косинки (Стрільця) (1899 – 1934); 

 30 – Всесвітній день домашніх тварин; 

 – Міжнародний день захисту інформації; 

 – 85 років від дня народження української письменниці Раїси Петрівни Іван-

ченко (1934); 

 – 70 років від дня народження українського дитячого письменника, драматур-

га, перекладача  Ярослава Михайловича Стельмаха (1949 – 2001);  
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ГРУДЕНЬ 

 

 1 – Всесвітній день боротьби зі СНІДом; 

 – Всеукраїнський референдум 1991р. – народ України підтвердив Акт прого-

лошення незалежності України; 

 2 – Міжнародний день боротьби за скасування рабства; 

 3 – Міжнародний день людей з інвалідністю; 

 – День комп'ютерної графіки; 

 4 – Міжнародний день обіймів; 

 – День інформатики; 

 – День замовлення подарунків Діду Морозу; 

 5 – Міжнародний день волонтерів; 

 – Міжнародний день добровольців заради економічного і соціального розвит-

ку; 

 6 – День Збройних сил України; 

 8 – День благодійності в Україні; 

 9 – Міжнародний день пам'яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої 

людської гідності і попередження цих злочинів;  

 10 – Міжнародний день прав людини; 

 11 – Міжнародний день гір; 

 14 – День вшанування учасників  ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС; 

 15 – Міжнародний день чаю; 

 19 – Міжнародний день допомоги бідним; 

 – День Святого Миколая; 

 – 60 років від дня народження української поетеси, прозаїка, лауреата  Шевче-

нківської  премії Марії Матіос (1959); 

 20 – Міжнародний день солідарності людей; 

 21 – День народження кросворду; 

 23 – 220 років від дня народження живописця Карла Павловича Брюллова 

(1799 – 1852); 

 25 – Різдво за григоріанським календарем; 

 26 – День подарунків; 

 28 – Міжнародний день кіно; 

 – День календаря. 

 

Книги - ювіляри 2018 року 

 

5 років  –  Багряна А. «Казки з міського парку»  (2014)  

5 років  –  Бачинський А. «Детективи в Артеку, або команда    скарбошукачів», «140 

децибелів тиші»  (2014) 
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5 років  –  Дереш Л. «Пісні про любов і вічність» (2014)   

5 років  –  Дерманський О. «Чудове Чудовисько і Погане Поганисько»  (2014) 

5 років  – Лущевська О. «Про кита»  (2014)  

5 років  –  Мензатюк З. «Як я руйнувала імперію» (2014)  

5 років  –  Положій Є. «Риб'ячі діти» (2014)  

5 років  –  Прохасько Т. « Ознаки зрілості» (2014) 

5 років  –  Талан С. «Розколоте небо(Кохання на краю смерті. Україна. 1933-й» (2014) 

10 років – Бердт В. «Марципан Пломбірович» (2009) 

10 років – Ільченко О. «Загадкові світи», «У кого ріжки кращі», «Пригоди динозаври-

ків», «Де живуть тварини», «Риби річок та озер»  (2009)  

10 років – Капранови брати. «Зоряний вуйко» (2009)  

10 років – Лущевська О. «Дивні химерики або Таємниця старовинної скриньки» 

(2009)  

10 років  – Ніцой Л. «Казка про Українське щастя» (2009)  

10 років – Положій Є. «Вежі мовчання» (2009) 

10 років – Рутківський В. «Джури-характерники» (2009)  

15 років – Положій Є. « Туркін та ½. Повість про справжнього самурая» (2004)  

15 років – Прохасько Т. «Лексикон таємних знань» (2004)  

20 років – Алексієвич С. «Чорнобильська молитва» (1999)  

20 років – Бедрик Ю. Поетична збірка «Свято небуття» (1999)  

20 років – Мензатюк З. «Мільйон мільйонів сестричок» (1999)  

20 років – Пагутяк Г. « Записки Білого Птаха» (1999)  

20 років – Топчій А. « Протилежний берег ночі» (1999)  

25 років – Прохасько Т. «Від чуття  присутності» (1994)  

30 років – Алексієвич С. «Цинкові хлопчики» (1989)  

30 років – Бойко В. Збірка поезій  «Битий шлях» (1989)  

30 років – Пагутяк  Г. «Втеча звірів або новий бестіарій», «Потрапити в сад» (1989)  

35 років – Андрухович Ю «Зима і сни вартового» (1984) 

35 років – Малик Г. «Страус річкою пливе» (1984) 

35 років – Портяк В. «Крислачі» (1984)  

40 років – Голота Л. Збірка віршів «Весняне рівнодення» (1979) 

40 років – Костенко Л. «Маруся Чурай» (1979) 

40 років – Іваничук Р. «Манускрипт з вулиці Руської» (1979) 

40 років – Мушкетик Ю.  «Позиція» (1979) 

45 років – Козлов С. «Як Левеня й Черепаха співали пісню» (1974)  

45 років – Мелвилл Г. «Марді і подорож туди», «Редбен і його перша мандрівка» 

(1974)  

50 років –  Голявкін В. «Привіт вам, птахи», «Надокучливий Мишко» (1969)  

50 років – Гуцало Є. «Запах кропу» (1969)  

50 років – Загребельний П. «Диво» (1968)  

50 років – Пригара М. «Михайлик – джура козацький» (1969) 

50 років – Стельмах М. «Дума про тебе» (1969) 

50 років – Тютюнник Г. «Деревій» (1969) 

55 років – Даль Р. «Чарлі і шоколадна фабрика» (1964)  

55 років – Єфремов А. «Лезо бритви» (1964)  

55 років – Забіла Н. «Дивовижні пригоди хлопчика Юрчика і його діда» (1964) 
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55 років – Павличко Д. «Два кольори» (1964)  

55 років – Стельмах М. «Гуси-лебеді летять» (1964)  

60 років – Голявкін В «Зошити під дощем» (1959) 

60 років – Загребельний П. «Європа 45» (1959) 

60 років – Нестайко В. «В країні сонячних зайчиків» (1959) 

60 років – Скляренко С. «Святослав» (1959) 

60 років – Стельмах М. «Хліб і сіль» (1959) 

65 років –  Донченко О.  «Золота медаль" (1954) 

65 років –  Носов М. «Пригоди Незнайка та його друзів» (1954) 

65 років – Панч П. «Гомоніла Україна» (1954) 

65 років – Толкіен Дж.Р. «Володар кілець" (1954) 

70 років – Збанацький Ю. «Таємниця Соколиного бору» (1949) 

70 років – Носов М.  «Весела сімейка» (1949)  

70 років – Оруелл Д. «1984» (1949)  

75 років – Багряний І. «Тигролови» (1944) 

80 років – Бажов П. «Малахітова шкатулка» (1939)   

80 років – Волков О. «Чарівник Смарагдового міста» (1939) 

80 років – Корнійчук О. «Богдан Хмельницький» (1939) 

85 років  – Корнійчук О. «Платон Кречет» (1934) 

85 років – Треверс П. «Мері Поппінс» (1934) 

90 років – Берроуз Е. «Тарзан в надрах землі» (1929)  

90 років – Куліш М. «Міна Мазайло», «Патетична соната» (1929)  

90 років – Чуковський К. «Лікар Айболить» (1929)   

90 років – Яновський Ю. «Чотири шаблі» (1929)  

95 років – Олеша Ю. «Три товстуни» (1924) 

95 років – Чуковський К. «Муха Цокотуха» (1924) 

95 років  – Яновський Ю. «Історія попільниці» , « Мамутові бивні»(1924)  

100 років  – Берроуз Е. «Пригоди Тарзана в джунглях» (1919)  

100 років  – Тичина П. «Сонячні кларнети» (1918) 

110 років  – Кобилянська О. «В неділю рано зілля копала…» (1909) 

115 років  – Лондон  Д. «Морський Вовк» (1904) 

115 років  – Мартович Л. «Грішниця» (1904) 

120 років  – Карпенко-Карий І. «Сава Чалий» (1899) 

120 років – Франко І. «Коли ще звіри  говорили» 

120 років – Чехов А. «Дама з собачкою» (1899) 

125 років – Кіплінг Р. «Книга Джунглів» (1894) 

135 років – Грінченко Б. Оповідання «Без хліба», «Чудова дівчина», «Екзамен»  

(1884) 

135 років – Куліш П. «Байда, князь Вишневецький» (1884) 

135 років – Твен М. «Пригоди Гекльберрі Фінна» (1884) 

135 років – Чехов А. «Ванька» (1884) 

140 років – Нечуй-Левицький І. «Кайдашева сім'я» (1879) 

145 років – Гюго В.  «Дев'яносто третій рік» (1874) 

150 років – Достоєвський Ф. «Ідіот» (1869) 

150 років – Верн Ж.  «Двадцять тисяч льє під водою» (1869) 

150 років – Вовчок М. «Жива душа» (1868) 
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175 років  – Андерсен Г.-К. «Снігова королева» (1844) 

175 років – Дюма О. «Три мушкетери» (1844) 

180 років – Квітка-Основ’яненко Г. «Пан Халявський», «Ганнуся» (1839) 

185 років – Гоголь М. «Повість про те, як посварився Іван Іванович з Іваном Никифо-

ровичем» (1834) 

185 років – Єршов П. «Горбоконик» (1834) 

185 років – Одоєвський В. «Містечко в табакерці» (1834) 

185 років – Пушкін О. «Казка про золотого півника» (1834) 

190 років – Погорєльський А. «Чорна курка, або Підземні жителі» (1829) 

195 років – Байрон Д. «Дон Гуан» (1824) 

195 років – Грибоєдов О. «Лихо з розуму» (1824) 

250 років – Сковорода Г. «Басні Харьковскія» (18769) 

300 років – Дефо Д. «Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо» 

(1719) 

 

 

ПРИ СКЛАДАННІ МАТЕРІАЛУ ВИКОРИСТАНІ ТАКІ ДЖЕРЕЛА: 

 

Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Ге-

роїв Небесної Сотні: Указ Президента України від 11 лютого 2015 р. № 69 // Урядо-

вий кур’єр. – 2015. – № 27.– 13 лютого. – С. 4. 

Про День Національної гвардії України : Указ Президента України від 18 бере-

зня 2015 р. № 148 // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 5. – 20 березня. – С.4.  

Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат та професійних свят: Указ 

Президента   України від 30 грудня 2011року// Урядовий кур’єр . – 2011. – № 245. – 

30 грудня. – С. 4. 

 

Книги: 

Андрусенко, В. П. 50 знаменитых украинских книг / В.П.Андрусенко,  Л. С. За-

гребельная, Е. Козырь. – Харьков: Фолио, 2004. – 509с. – (100 знаменитых).  

Історія української літератури / Перші десятиріччя ХХ століття. – К.: Либідь, 

1992. – 512с. 

Клімов, А. Україна. Видатні постаті/А. Клімов. – Харків: Веста, 2009.– 128с.: іл. 

100 великих украинцев / М. Гнатюк, Л. Громовенко, Л. Семака. – М.: Вече;  К.: 

Орфей, 2001. – 584 с. – (100 великих). 

Сучасна українська проза: нові імена: бібліографічний покажчик /                      

КЗ «ЗОУНБ» ЗОР; [уклад. М. Маслова, А. Мацієвська, Ю. Щеглова; відп. за вип. О. 

Волкова]. – Запоріжжя: Кругозір, 2016. – 168с. 

Українська література у портретах і довідках: Давня література – література ХХ 

ст. – К.: Либідь, 2000. – 360 с.  

Українська літературна енциклопедія: В 5 Т. /Укладач І. О. Дзеверін та ін. – К.: 

«Українська енциклопедія»  ім. М. Бажана, 1988,  1990, 1995. 

Українські письменники. Довідник. – К.: Велес, 2013. – 368 с. 

Усі українські письменники. – Харків: Торсінг плюс, 2007. – 384 с.  

Шаров, І. 100 видатних імен України / І. Шаров.–К.: Альтернатива, 1999.–496 с. 
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Статті із періодичних видань: 

Богданець-Білоскаленко, Н. Сучасна українська література для підлітків: огляд 

останніх років/ Н. Богданець-Білоскаленко, Т. Качак // Українська мова і література 

в школах України. – 2017. – №4. – С.21–24. 

Твори цих українських письменників треба мати у бібліотеці: [Короткі біогра-

фії сучасних українських письменників] // Шкільна бібліотека. – №2. – С. 106–111. 
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