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Книги-ювіляри 2022 року / Запорізька обласна бібліотека для дітей "Юний читач". – 
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 Видання інформує про знаменні та пам’ятні дати 2022 року, ювілеї українських 

та зарубіжних письменників, діячів мистецтва, містить інформацію щодо книг-

ювілярів 2022 року.  
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МІЖНАРОДНІ ДЕСЯТИРІЧЧЯ 

 

2013–2022  –  Міжнародне десятиріччя зближення культур 

2014–2024  –  Міжнародне десятиріччя сталої енергетики для всіх 

2015–2024  –  Міжнародне десятиріччя осіб африканського походження 

2016–2025  –  Міжнародне десятиріччя дій Організації Об'єднаних Націй з проблем       

харчування  

2018–2028  –  Міжнародне десятиріччя дій "Вода для сталого розвитку" 

2019–2028  –  Міжнародне десятиріччя ООН щодо сімейних фермерських господарств  

2021–2030  –   Міжнародне десятиріччя Організації Об'єднаних Націй по відновленню 

екосистем 

2021–2030  –   Міжнародне десятиріччя науки про океан в інтересах сталого розвитку 

2022–2032  –  Міжнародне десятиріччя мов корінних народів  

 

ДЕСЯТИРІЧЧЯ В УКРАЇНІ 

 

 2018–2028  – десятиріччя української мови 
 

Генеральною Асамблеєю ООН 2022 рік оголошено: 

 

 –  Міжнародним роком кустарного рибальства та аквакультури 

 

СІЧЕНЬ 

 

 1 – Новорічне свято 

        – 85 років від дня народження  українського письменника Віктора Івановича 

Кави (1937 – 2004) 

 3– 130 років від дня народження англійського прозаїка, казкаря Джона Рональда 

Руела Толкіна (Толкієна) (1892 – 1973) 

            – 80 років від дня народження українського літературознавця, письменника, 

критика Анатолія Григоровича Погрібного (1942 – 2007)  

 5 –90 років від дня народження італійського письменника Умберто Еко (1932 –      

2016) 

 6 – 125 років від дня народження українського письменника, поета Володимира 

Сосюри (1897 – 1965): 

 7 – Різдво Христове 

 10 – 425 років від дня народження українського політичного, церковного та осві-

тнього діяча, Митрополита Київського, Галицького і всієї Русі, архімандрита Києво-

Печерського монастиря (1597 – 1647) 

 11  –  Міжнародний день заповідників і національних парків 

      –  Міжнародний день "Дякую"        

 12  – 115 років від дня народження українського вченого, конструктора ракетно-

космічних систем Сергія Павловича Корольова (1907 – 1966) 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%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_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%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_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2&action=edit&redlink=1
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://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1897_%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%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96_%D0%B2%D1%81%D1%96%D1%94%D1%97_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1597_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96


3 
 

 13  –  180 років від дня народження українського поета, драматурга Василя Се-

меновича Мови (Василя Лиманського) (1842 – 1891)  

 14  –  85 років від дня народження українського письменника, кінодраматурга, 

лауреата Шевченківської премії  Євгена Пилиповича Гуцала (1937 – 1995) 

 15  – 30 років від дня затвердження (1992) Президією Верховної Ради України 

музичної редакції Державного Гімну України "Ще не вмерла Україна", автором якої є 

М. Вербицький 

                 –  400 років від дня народження французького драматурга Мольєра (Жана 

Батіста Поклена) (1622 – 1673) 

                 –   185 років від дня народження польського письменника Валерія Лозінсь-

кого (1837–1861) 

16 – 80 років від дня народження  українського поета Анатолія Леонтійовича   

Качана (1942)  

 17  –  День дитячих винаходів 

                –   80 років від дня народження українського письменника Юрія Андрійовича   

          Коваля (1942) 

 18  – 140 років від дня народження англійського поета, драматурга Алена Алек-

сандера Мілна (1882 – 1956) 

 21 – Міжнародний день обіймів 

 22 – День Соборності України (День Злуки) 

 23 – 120 років від дня народження українського поета Павла Матвійовича Усен-

ка   (1902 – 1975) 

                – 190 років від дня народження французького  художника-імпресіоніста Еду-

арда Мане (1832 – 1883) 

24  –  290 років від дня народження французького драматурга П’єра Бомарше 

(1732 – 1799) 

 25 – 140 років від дня народження англійської письменниці Вірджинії Вулф 

(1882 – 1941) 

                – 190 років від дня народження російського  живописця, графіка Івана Івано-

вича Шишкіна (1832 – 1898) 

 27 – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

              – 190 років від дня народження англійського письменника Льюїса Керрола 

(1832–1898) 

 28  – 30 років від дня затвердження (1992) Верховною Радою України націона-

льного синьо-жовтого прапора Державним Прапором України 

                – 125 років від дня народження російського прозаїка, поета, драматурга  Ва-

лентина Петровича Катаєва (1897 – 1986)  

 29 – День пам’яті Героїв Крут 

 31  – 225 років від дня народження австрійського композитора Франца Петера 

Шуберта (1797 – 1828) 
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ЛЮТИЙ 

 

 1 – 125 років від дня народження українського поета, мистецтвознавця, літера-

турознавця, критика, громадсько-політичного діяча Євгена Филимоновича Маланюка 

(1897 – 1968) 

           – 120 років від дня народження поетеси українського зарубіжжя Оксани Ляту-

ринської (1902 – 1970) 

          – 100 років з часу ухвалення рішення політбюро ЦК КП(б)У про вивезення 

8 млн. пудів хліба з голодуючої України до Росії (1922 рік) 

 2  – 210 років від дня народження українського поета, прозаїка Євгена Павлови-

ча Гребінки (1812 – 1848) 

             – 140 років від дня народження ірландського письменника Джеймса Джойса 

(1882 – 1941) 

 7 – 210 років від дня народження англійського письменника Чарлза Діккенса 

(1812 –1870) 

 8 – День безпечного Інтернету (другий вівторок лютого) 

 11 – 105 років від дня народження американського письменника, сценариста Сі-

дні Шелдона (1917– 2007)  

 14 – День Святого Валентина 

      –  Міжнародний день дарування книг 

 15 – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

 17 – День спонтанного прояву доброти 

 19 – 30 років від дня, коли (1992) Верховна Рада України затвердила тризуб як 

малий герб України 

 20 – День Героїв Небесної Сотні  

 20 – Всесвітній день соціальної справедливості 

 21 – Міжнародний день рідної мови 

 24 – 105 років від дня народження українського живописця Тетяни Нилівни   

Яблонської (1917–2005)  

 25  – 151 рік від дня народження української поетеси, драматурга Лесі Українки 

(Лариси Петрівни Косач – Квітки) (1871 – 1913). Лесині дні  

26 – 220 років від дня народження французького письменника, публіциста Вік-

тора Гюго (1802 – 1885) 

 27 – 215 років від дня народження американського письменника, перекладача     

Генрі Водсворта Лонгфелло (1807 – 1882) 

               – 120 років від дня народження американського прозаїка  Джона Ернста 

Стейнбека (1902 – 1968)  

 29  – 230 років від дня народження італійського композитора  Джоаккіно Анто-

ніо Россіні (1792 – 1868) 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
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БЕРЕЗЕНЬ 

 

 2 – 140 років від дня народження українського прозаїка Архипа Юхимовича Те-

сленка (1882 – 1911) 

 3 – Всесвітній день письменника 

            – Всесвітній день дикої природи 

 5 – 195 років від дня народження українського байкаря, поета Леоніда Івановича 

Глібова (1927 – 1893) 

6 –  95 років від дня народження колумбійського письменника, лауреата Нобе-

лівської премії з літератури (1982),  Габрієля Гарсія Маркеса (1927–2014) 

 7 – 90 років від дня народження народного артиста України, режисера і худож-

ника мультиплікаційних фільмів (у тому числі "Як козаки…") Володимира Авксенті-

йовича Дахна, уродженця м. Запоріжжя (1932 – 2006) 

 8 – Міжнародний жіночий день 

 9 – 208 років від дня народження українського поета, художника, мислителя Та-

раса Григоровича Шевченка (1814 – 1861). Шевченківські дні 

 14 – День українського добровольця 

 16 – 140 років від дня народження української письменниці, педагога, перекла-

дача Христини Олексіївни Алчевської (1882 – 1931) 

 18 – 70 років від дня народження українського письменника, журналіста Юрія 

Павловича Винничука (1952) 

                –  90 років від дня народження американського письменника Джона Апдайка 

(1932– 2009)  

 20 – Міжнародний день щастя 

      – 90 років від дня народження українського поета, прозаїка, автора  книжок 

для дітей Анатолія Івановича Григорука (1932) 

 21  – Всесвітній день поезії 

               – Міжнародний день лісів 

               – Всесвітній день людей з синдромом Дауна  

               – Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації 

                – 95 років від часу виходу (1927) в Києві першого номера української "Літе-

ратурної газети" (нині – "Літературна Україна")  

 22 – Всесвітній день водних ресурсів (Всесвітній день води)  

                – 180 років від дня народження українського композитора Миколи Віталійо-

вича Лисенка (1842 – 1912) 

 23 – Всесвітній метеорологічний день 

                –  135 років від дня народження чеського письменника  Йозефа Чапека (1887 

– 1945) 

 24 – Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз 

              – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз 
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 26 – 31.03  – Всеукраїнський тиждень дитячого читання  

 27 – Міжнародний день театру 

 30  – 110 років від дня народження українського прозаїка Олексія Яковича Огу-

льчанського (1912  – 1996) 

 31 – 140 років від дня народження російського дитячого письменника Корнія 

Івановича Чуковського (Корнейчуков Микола Васильович) (1882 – 1969) 
 

КВІТЕНЬ 

 

 1 – День сміху 

             – Міжнародний день птахів 

             – 290 років від дня народження австрійського композитора Франца Йозефа 

Гайдна (1732 – 1809) 

 2 – Міжнародний день дитячої книги 

 6 – Міжнародний день спорту заради розвитку та миру 

 7 – Всесвітній день здоров’я 

 11 – Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів  

 12 – День працівників ракетно-космічної галузі України 

              – Всесвітній день авіації і космонавтики 

              –  День скаута в Україні 

 15 – 570 років від дня народження італійського живописця, скульптора, архітек-

тора, вченого Леонардо да Вінчі (1452–1519) 

 16 – День довкілля (третя субота квітня) 

 18 – Міжнародний день пам’яток і визначних місць 

              – День пам’яток історії та культури України 

               – 85 років від дня народження українського поета, прозаїка, дитячого пись-

менника, лауреата Шевченківської премії Володимира Григоровича Рутківського 

(1937) 

 19 – День проліска 

 22 – Всесвітній день Матері – Землі 

 23 – Всесвітній день книги і авторського права 

              – Всесвітній день книги (ЮНЕСКО) 

 24 – Великдень 

 25 – 115 років від дня народження українського письменника Миколи Петровича 

Трублаїні (1907–1941) 

 26 – Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф. День 

Чорнобильської трагедії 

 28  – Всесвітній день охорони праці 

               –  День охорони праці в Україні 

 29 – Міжнародний день танцю 

 30 – Міжнародний день джазу    
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ТРАВЕНЬ 

 

 2 – 120 років від дня народження австралійського прозаїка Алана Маршалла  

(1902 –1984) 

 3 – День Сонця 

            – Всесвітній день свободи преси 

 5  – 115років від дня народження української письменниці Ірини Вільде (1907–

1982) 

             – 100 років від дня народження українського прозаїка, лауреата Державної 

премії України імені Т. Г. Шевченка (1982) Анатолія Андрійовича Дімарова (Анатолія 

Андрониковича Гарасюти) (1922 – 2014) 

 8 – Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця  

            –  День Матері (друга неділя травня)  

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

війни 

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

 11 – 115 років від дня народження українського поета і драматурга Костя (Кос-

тянтина) Михайловича Герасименка (1907 – 1942) 

 13 – 85 років від дня народження американського письменника-фантаста Родже-

ра Желязни (1937– 1995) 

 15 – Міжнародний день родини (сім’ї) 

              –  День пам’яті жертв політичних репресій (третя неділя травня) 

              – 165 років від дня народження українського письменника Андрія Яковича 

Чайковського (1857–1935) 

 16 – 205 років від дня народження українського історика, письменника, громад-

ського діяча Миколи Івановича Костомарова (1817 – 1885) 

 18  – Міжнародний день музеїв 

               – День боротьби за права кримськотатарського народу 

                – 110 років від дня народження українського прозаїка, драматурга Вадима 

Миколайовича Собка (1912 – 1981) 

 19 – День української вишиванки (третій четвер травня) 

 20 – 100 років від дня народження українського прозаїка, лауреата Шевченківсь-

кої премії (1993) Івана Михайловича Чендея (1922 – 2005) 

 21 – День Європи (третя субота травня) 

              –  День науки в Україні (третя субота травня) 

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

 22 – Міжнародний день біологічного різноманіття 

 24 – День слов’янської писемності і культури  

              – Європейський день парків 
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               – 110 років від дня народження українського прозаїка, поета, драматурга  Ми-

хайла Панасовича Стельмаха (1912 – 1983) 

 25 – Міжнародний день зниклих безвісти дітей 

 28 – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження (остання   

      субота травня) 

              – 50 років від дня народження українського співака, шоумена, лідера гур-

ту "Тартак" Сашка Положинського (1972) 

 29 – Міжнародний день миротворців ООН 

 31 – Всесвітній день без тютюну 

               – 130 років від дня народження російського письменника  українського похо-

дження Костянтина Георгійовича Паустовського (1892 –1968)   
 

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 – 85 років від дня народження українського поета, журналіста, громадського  

діяча Петра Мусійовича Перебийноса (1937) 

 7 – 70 років від дня народження сучасного турецького письменника, лауреата   

    Нобелівської премії з літератури (2006) Орхана Ферита Памука (1952) 

 8 – Всесвітній день океанів 

 12 – День Святої Трійці  

              –  Всесвітній день боротьби з дитячою працею 

 14 – Міжнародний день блогера 

              –  Всесвітній день донора крові 

 15 – День захисту людей похилого віку (Всесвітній день розповсюдження інфор-

мації про зловживання відносно літніх людей) 

               – 120 років від дня народження української поетеси  Наталії Андріївни Ліви-

цької-Холодної (1902 – 1997) 

 17 – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою 

              – 110 років від дня народження українського поета Валентина Васильовича  

      Бичка (1912 – 1994) 

 19 – Всесвітній день дитячого футболу 

              –  День батька (третя неділя травня) 

 20 – Всесвітній день біженців 

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

 25  – 100 років від дня народження українського прозаїка Івана Михайловича  

      Логвиненка (1922 – 2004) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1972_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
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 26 – День молоді (остання неділя червня) 

                – День молодіжних та дитячих громадських організацій (остання неділя че-

рвня)    

               – Міжнародний день боротьби зі зловживаннями наркотичними засобами та 

їхнім незаконним обігом 

 28  – День Конституції України 

                – 445 років від дня народження французького живописця Пітера Пауля Рубе-

нса (1577 – 1640)                        

                – 310 років від дня народження французького письменника, філософа Жана 

Жака Руссо (1712-1778) 
 

ЛИПЕНЬ 

 

 1 –  День архітектури України  

            – 60 років від дня народження українського художника-ілюстратора Владис-

лава Едвардовича Єрка (1962) 

 2 – Міжнародний день Дніпра (перша субота липня) 

               – 145 років від дня народження німецького письменника, лауреата Нобелівсь-

кої премії Германа Гессе (1877 – 1962) 

               – 110 років від дня народження дитячого письменника Бориса Семеновича 

Тартаковського (1912 – 1985)  

 3 – 140 років від дня народження українського письменника Анатолія Макси-

мовича Богдановича (1882 – 1914) 

 6 – Всесвітній день поцілунків 

 7 – Свято Івана Купала 

           –  140 років від дня народження білоруського поета і драматурга Янки Купали 

(Івана Домініковича Луцевича) (1882 – 1942) 

          – 135 років від дня народження білоруського та французького художника-

авангардиста, графіка Марка Захаровича Шагала (1887 – 1985) 

 8 – День родини в Україні  

 14 – 125 років від дня народження українського письменника, історика, драма-

турга Мирослава Ірчана (Андрія Дмитровича Баб’юка) (1897 – 1937) 

 15 – День українських миротворців  

               –  105 років від дня народження української поетеси Марії Авакумівни Поз-

нанської (1917– 1995) 

 16 – День ухвали Декларації про суверенітет України (1990) 

               –  85 років від дня народження української актриси театру і кіно Ади Мико-

лаївни Роговцевої (1937) 

 20 – Міжнародний день шахів. День шахів в Україні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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 21 – 140 років від дня народження російського і американського поета і худож-

ника українського походження, автора картини "Козак Мамай" Давида Давидовича 

Бурлюка (1882 – 1967)  

               – 115 років від дня народження українського поета, політичного діяча, архе-

олога Олега Ольжича (Олега Олександровича Кандиби) (1907 – 1944) 

 23 – Всесвітній день китів і дельфінів 

 24 – 220 років від дня народження французького письменника Олександра Дю-

ма (батька) (1802 – 1870) 

               – 115 років від дня народження українського поета Василя Олександровича 

Мисика (1907 – 1983) 

               – 55 років від дня народження українських письменників, видавців, публіци-

стів  братів Капранових, Дмитра та Віталія (1967) 

28 – День хрещення Київської Русі-України  

             –  110 років від дня народження українського поета, письменника, драматурга 

Ігоря Леонтійовича Муратова (1912 – 1973) 

 29 – 205 років від дня народження художника-мариніста, колекціонера, мецена-

та Івана Костянтиновича Айвазовського (1817 – 1900) 

 30 – Міжнародний день дружби  
 

СЕРПЕНЬ 

 

 2 – 105 років від дня народження українського письменника, поета, журналіста 

Олекси Яковича Ющенка (1917 – 2008)  

 4 – 265 років від дня народження українського живописця Володимира Лукича     

Боровиковського (1757 – 1825) 

 5 – 85 років від дня народження українського письменника, журналіста Юрія 

Михайловича Хорунжого (1937 – 2007) 

 6 – Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї. День Хіросіми  

 7 – 75 років від дня народження української співачки, Народної артистки Украї-

ни Софії Ротару (1947) 

 9 – Міжнародний день корінних народів світу  

             – 95 років від дня народження американського письменника-фантаста Деніеля 

Кіза (1927 – 2014) 

 11 – 125 років від дня народження англійської дитячої письменниці Енід Мері 

Блайтон (1897 – 1968) 

 12 – Міжнародний день молоді 

 14 – Медовий Спас 

                – 155 років від дня народження англійського письменника Джона Голсуорсі 

(1867 – 1933) 

18 – 135 років від дня народження української співачки Ганни Амвросіївни 

Крушельницької (1887 – 1965) 

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%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1947_%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%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
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19 – Преображення Господнє. Яблучний Спас 

              – Всесвітній день гуманітарної допомоги 

              – Всесвітній день фотографії  

              – Європейський день пам'яті жертв сталінізму і нацизму  

              – 120 років від дня народження українського поета, письменника, казкаря 

Олеся (Олександра) Васильовича Донченка (1902 – 1954) 

 23 – День Державного Прапора України  

               – 155 років від дня народження українського поета, письменника Осипа Сте-

пановича Маковея (1867 – 1925) 

24 – День Незалежності України  

               – 85 років від дня народження української письменниці Ніни Леонідівни Бі-

чуї (1937) 

 27 – 120 років від дня народження українського письменника Юрія Івановича 

Яновського (1902 – 1954) 

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

суверенітет і територіальну цілісність України  

               – 160 років від дня народження бельгійського драматурга, поета Моріса Ме-

терлінка (1862 – 1949) 

30 – 100 років від дня народження українського поета-гумориста Павла Проко-

повича Глазового (1922 – 2004)   
 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

 1 – День знань 

             – 85 років від дня народження українського майстра мікромініатюри, народ-

ного художника України Миколи Сергійовича Сядристого (1937) 

             – 75 років від дня народження українського композитора-пісняра, естрадного 

співака Миколи Петровича Мозгового (1947 – 2010) 

6 – 125 років від дня народження українського письменника і драматурга Івана 

Кіндратовича Микитенка (1897 – 1937) 

8 – Міжнародний день грамотності 

9 – Міжнародний день краси 

10 – День українського кіно (друга субота вересня) 

              –  День фізичної культури і спорту в Україні  

              –  55 років від дня народження українського дитячого письменника і поета 

Валентина Бердта (Валентина Корнійовича Бердути) (1967) 

11 – 160 років від дня народження американського письменника О. Генрі (Віль-

яма Сідні Портера) (1862 – 1910) 

               – 110 років від дня народження українського дитячого письменника Дмитра 

Васильовича Ткача (1912 – 1993) 

15 – Міжнародний день демократії  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1967
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               – 145 років від дня народження українського живописця, графіка, майстрині 

декоративно-ужиткового мистецтва Олени Львівни Кульчицької (1877 – 1967) 

 16 – Міжнародний день охорони озонового шару 

 18 – Міжнародний день читання електронних книжок у вільному доступі 

 21 – Міжнародний день миру  

              – 75 років від дня народження американського письменника Стівена Кінга 

(1947) 

 22 – День партизанської слави 

 23 –150 років від дня народження української співачки Соломії Амвросіївни 

Крушельницької (1872 – 1952) 

 25 – Всеукраїнський день дошкілля (остання неділя вересня) 

               – 125 років від дня народження американського письменника Вільяма Фолк-

нера (1897 – 1962) 

              –  90 років від дня народження українського співака Анатолія Борисовича 

Солов’яненка (1932 – 1999) 

 26 – Європейський день мов 

 27 – Всесвітній день туризму  

              – День туризму в Україні 

             – День вихователя і дошкільних працівників  

             – 130 років від дня народження українського прозаїка Гната Васильовича                          

Михайличенка (1892-1919) 

 29 – Всесвітній день моря (останній четвер вересня) 

              – День пам'яті жертв Бабиного Яру  

               – 475 років від дня народження іспанського прозаїка Мігеля де Сервантеса 

Сааведри (1547– 1616) 

 30 – Всеукраїнський день бібліотек  
 

ЖОВТЕНЬ 

 

 1 – Міжнародний день людей похилого віку  

        – Міжнародний день музики  

            – День  ветерана 

            – 125 років від дня народження українського поета, письменника доби 

 Розстріляного Відродження Валер’яна Львовича Поліщука (1897 – 1937) 

2  – День працівників освіти (перша неділя жовтня)  

    – 125 років від дня народження українського поета, письменника, гумориста 

українського зарубіжжя Леоніда Марковича Мосендза (1897 – 1948)  

3 – Всесвітній День архітектора (перший понеділок жовтня)   

              – 65 років від дня народження українського поета, письменника, сценариста 

Олеся Григоровича Ільченка (1957) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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4 – 175 років від дня народження французького письменника Луї Анрі Буссена-

ра (1847 – 1910) 

6 – Всесвітній день посмішки (перша п’ятниця жовтня)   

            –  45 років від дня народження української письменниці Олени Богданівни За-

харченко (1977) 

 8  – 130 років від дня народження російської поетеси Марини Іванівни Цвєтає-

вої (1892 – 1941) 

 9 – День художника України (друга неділя жовтня) 

 10 – 75 років від дня народження співачки, народної артистки України Ніни 

Митрофанівни Матвієнко (1947) 

 11 – Міжнародний день дівчат  

              – 80 років від дня народження українського письменника,  громадсько-

політичного діяча, борця за незалежність України  Володимира Олександровича Яво-

рівського (1942 – 2021) 

              – 350 років від дня народження українського державного діяча, українського 

військового, політичного і державного діяча, Гетьмана Війська Запорозького у ви-

гнанні Пилипа Степановича Орлика (1672 – 1742) 

14 – День захисника України 

              –  День Українського козацтва  

              –  Покрова Пресвятої Богородиці 

              –  День молитви за всіх полеглих за волю і державність України 

              – 80 років від дня утворення Української повстанської армії (УПА) (1942) 

16 – Всесвітній день хліба 

17 – Міжнародний день боротьби з бідністю  

               – 95 років від дня народження українського дитячого поета, засновника Все-

українського фестивалю дитячої поезії Йосипа Борисовича Курлата (1927 – 2000) 

21 – Всесвітній День яблук  

                – 75 років від дня проведення радянськими репресивними органами операції 

"Захід" – масової депортації населення Західної України до Сибіру (1947)  

              – 350 років від дня народження українського державного діяча, гетьмана Укра-

їни, поета та публіциста Пилипа Степановича Орлика (1672 – 1742) 

              – 250 років від дня народження англійського поета Семюела Тейлора Колрі-

джа (1772 – 1834) 

24 – Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй  

              – Всесвітній день інформації про розвиток  

 27 – 85 років від початку масових розстрілів української інтелігенції в урочищі 

Сандармох (1937)                               

               – 240 років від дня народження італійського скрипаля, композитора й гітари-

ста Нікколо Паганіні (1782 – 1840) 

28 – Міжнародний день анімації  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_%D0%A5%D0%A5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1672_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
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              – День визволення України від нацистських загарбників  

31 – Міжнародний день Чорного моря 

 

ЛИСТОПАД 

 

 3 – 140 років від дня народження білоруського поета та драматурга Якуба Ко-

ласа (Костянтина Михайловича Міцкевича) (1882 – 1956) 

              – 60 років від дня народження української поетеси, письменниці, ілюстратор-

ки  Ірен Віталіївни Роздобудько (1962) 

 6 – 125 років від дня народження українського політика, письменника доби 

Розстріляного Відродження Дмитра Семеновича Борзяка (1897 – 1939) 

 7 – 155 років від дня народження польської та французької науковиці, фізика, 

хіміка, педагога, громадської діячки Марії Склодовської-Кюрі (1867– 1934) 

 9 – Всесвітній день Книги рекордів Гіннеса (третій четвер листопада)  

   –  Всеукраїнський день працівників культури і аматорів народного мистецтва 

           –  День української писемності та мови  

           –  День вшанування першого історика України-Русі Преподобного Нестора 

Літописця 

           –  150 років від дня народження українського поета, прозаїка, літературознавця 

Богдана Лепкого (1872 – 1941) 

 11 – 100 років американського письменника-фантаста Курта Воннегута (1922– 

2007) 

 14 – 115 років від дня народження шведської дитячої письменниці Астрід Емілії 

Ліндгрен (1907– 2002) 

               – 110 років від дня народження українського поета Андрія Самійловича Ма-

лишка (1912 – 1970) 

16 – Міжнародний день толерантності  

17 – 40 років від дня народження української письменниці, перекладачки Софії 

Юріївни Андрухович (1982) 

18 – 70 років від дня народження українського дитячого письменника Олексан-

дра Юрійовича Есаулова (1952)  

  19 – 25 років з часу старту першого космонавта незалежної України Леоніда Ка-

денюка з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида, США) на космічному човни-

ку "Колумбія" (1997) 

20  – Всесвітній день дитини  

21 – День Гідності та Свободи  

               – 70 років від дня народження українського художника, графіка, книжкового  

    ілюстратора Сергія Георгійовича Якутовича (1952 – 2017) 

25 – 460 років від дня народження іспанського письменника, поета, драматурга 

Лопе де Вега (1562 – 1635) 

26  – День пам’яті жертв голодоморів (четверта субота листопада) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%8F_(%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%8F_(%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
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27 – 70 років від дня народження українського дитячого письменника Євгена 

Васильовича Білоусова (1952)  

29 – 220 років від дня народження німецького поета, дитячого письменника, ка-

зкаря Вільгельма Гауфа (1802 – 1827) 

30 – 355 років від дня народження англомовного ірландського письменника-

сатирика Джонатана Свіфта (1667 – 1745)  

                – 75 років від дня народження української письменниці Катерини Вакулівни 

Мотрич (1947) 

 

ГРУДЕНЬ 

 

1 – Всесвітній день боротьби зі СНІДом  

2 – 120 років від дня народження поетеси, письменниці українського зарубіжжя 

Катерини Федорівни Перелісної (Глянько) (1902 – 1995)  

3 – Міжнародний день людей з інвалідністю  

             – 300 років від дня народження українського філософа, поета, музиканта, пе-

дагога Григорія Савича Сковороди (1722 – 1794) 

5 – Міжнародний день волонтерів  в ім'я економічного і соціального розвитку  

6 – День Збройних сил України 

8 – 115 років від дня народження українського письменника Антона Федорови-

ча Хижняка (1907 – 1993) 

9 – 125 років від дня народження українського поета Бориса Тена (Хомичевсь-

кий Микола Васильович) (1897 –1983)  

        – 95 років від дня народження української дитячої письменниці та поетеси Та-

мари Йосипівни Мельниченко (1927 – 2009) 

10 – Міжнародний день прав людини  

              – Всесвітній день футболу  

11 – День благодійництва  в Україні (друга неділя грудня) 

        – 50 років від дня народження українського актора та режисера кримськота-

тарського походження Ахтема Сеїтаблаєва  

13 – 225 років від дня народження німецького поета Генріха Гейне (1797 –1856) 

               – 145 років від дня народження українського композитора Миколи Дмитро-

вича Леонтовича (1877 – 1921) 

              – 85 років від дня народження німецького прозаїка, казкаря, драматурга, пе-

рекладача, художника-ілюстратора Пауля Маара (1937) 

 16 – 105 років від дня народження англійського письменника-фантаста Артура 

Чарльза Кларка (1917 – 2008) 

 18 – 130 років від дня народження українського драматурга, представника до-

би Розстріляного Відродження  Миколи Гуровича Куліша (1892 – 1937) 

 19 – День святого Миколая  

              – Міжнародний день допомоги бідним 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%97%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%90%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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22  – 85 років від дня народження дитячого письменника і сценариста Едуарда 

Миколайовича Успенського (1937 – 2018) 

24 – 85 років від дня народження українського політика, публіциста, літератур-

ного критика, ініціатора проголошення Декларації про державний суверенітет Украї-

ни та Акту проголошення Незалежності України , Героя України В’ячеслава Макси-

мовича Чорновола (1937–1999) 

31 – 145 років від дня народження українського письменника Гната Мартино-

вича Хоткевича (1877 –1938)   
 

КНИГИ – ЮВІЛЯРИ 2022 РОКУ 

 

5 років з часу виходу: 

 

Винничук Ю «Казки зі Львова» (2017) 

Денисенко Л. «Майя та її мами» (2017)  

Кокотюха А. «Втікач із Бригідок» (2017)    

Шкляр В. «Помста Баби Яги» (2017) 

 

10 років з часу виходу: 

 

Винничук Ю. «Танго смерті» (2012) 

Грін Д. «Провина зірок» (2012) 

Дерманський С. «Казки дракона Омелька» (2012) 

Кокотюха А. «Таємниця зміїної голови»,  «Червоний» (2012)   

Мензатюк З. «Зварю тобі борщику» (2012)  

Роздобудько І. «Арсен» (2012)  
                                                         

15 років з часу виходу: 

 

Андрусяк  І. «Стефа та її Чакалка» (2007)  

Воронина Л. «Прибулець з країни  Нямликів» (2007) 

Гаврош О. «Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу» (2007) 

Денисенко Л. «Ліза та цюця» (2007) 

Дереш Л. «Трохи пітьми, або На краю світу» (2007) 

Ільченко О. «Козак, Король, Крук» (2007) 

Кокотюха А. «Легенда про безголового» (2007) 

Малик Г. «Вуйко Йой і Лишиня» (2007) 

Матіос М. «Майже ніколи не навпаки» (2007) 

Мензатюк З. «Катрусині скарби», «Як до жабок говорити» (2007)   

Павленко М. «Русалонька із 7В та загублений у часі» (2007) 

Пагутяк Г. «Книгоноші з королівства» (2007) 

Поваляєва С. «Вррум-чарівник» (2007) 

Рутківський В. «Джури козака Швайки» (2007) 

 

25 років з часу виходу: 

 

Малик Г. «Подорож Алі до країни Сяк-Таків» (1997)  

Пулман  Ф. «Магічний ніж» (1997)  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


17 
 

Роздобудько І. «Коли оживають ляльки» (2007)     

Роулінг Д. «Гаррі Поттер і філософський камінь» (1997)  

 

30 років з часу виходу: 

 

Андрухович Ю. «Рекреації» (1992) 

Забужко О. «Інопланетянка» (1992)  

Іваничук Р. «Орда» (1992) 

Старк У. «Чи вмієш ти свистати, Юганно?» (1992) 

 

35 років з часу виходу: 

 

Зюскінд П. «Голубка» (1987) 

Косач Ю. «Володарка Понтиди» (1987) 

Костенко Л. Збірка «Бузиновий цар», «Над берегами вічної ріки», «Проміння зе-

млі» (1987) 

Костецький  А. «Мінімакс – кишеньковий дракон, або День без батьків» (1987)  

Нестайко В. «Скринька з секретом» (1987) 

 

40 років з часу виходу: 

 

Нестайко В. «Загадка старого клоуна» (1982)  

 

45 років з часу виходу: 

 

Александрова Т. «Кузька у новій квартирі» (1977)   

Вінграновський М. «Сіроманець» (1977) 

Дімаров А. «І будуть люди» (1977)  

Іваничук Р. «Черлене вино» (1977) 

Костецький А. «Постукай у моє вікно» (1977)  

Малик В. «Шовковий шнурок» (1977) 

Шкляр В. «Перший сніг» (1977)   
 

50 років з часу виходу: 

 

Загребельний П. «Первоміст» (1972) 

Нестлінгер К. «Начхати нам на огіркового короля!» (1972)   

 

55 років з часу виходу: 

 

Гуцало Є. «Мертва зона» (1967) 

Зарудний М. «На білому світі» (1967) 

Іваненко О. «Великий шум» (1967) 

Стельмах М. «Щедрий вечір» (1967) 

 

60 років з часу виходу: 

 

Барка В. «Жовтий князь» (1962 – 1-й том) 

Кізі К. «Політ над гніздом зозулі» (1962) 

Крюс Дж. «Тім Талер, або Проданий сміх» (1962) 

Скляренко С. «Володимир» (1962) 

Симоненко В. «Тиша і грім» (1962)  
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65 років з часу виходу: 

 

Багряний І. «Буйний вітер» (1957) 

Гончар О. «Перекоп» (1957) 

Загребельний П. Дума про невмирущого (1957) 

Мушкетик Ю. «Гайдамаки» (1957) 

Олдрідж Д. «Останній дюйм» (1957) 

Стельмах М. «Кров людська не водиця» (1957) 

Родарі Д. «Пригоди Цибуліно» (1957) 

Янссон Т. «Зима-чарівниця» (1957) 

 

70 років з часу виходу: 

 

Гончар О. «Таврія» (1952)  

Хемінгуей Е. «Старий і море» (1952) 

 

75 років з часу виходу: 

 

Іваненко О. «Друкар книжок небачених» (1947) 

Камю А. «Чума» (1947)  

 

80 років з часу виходу: 

 

Довженко О. «Ніч перед боєм» (1942) 

 

85років з часу виходу: 

 

Толкін Д. «Гобіт, або Туди і звідти» (1937) 

90 років з часу виходу: 

 

Нечуй-Левицький І. «Князь Єремія Вишневецький» (1932) 

 

95 років з часу виходу: 

 

Куліш М. «Народний Малахій» (1927) 

Хвильовий М. «Арабески», «Вальдшнепи» (1927) 

 

100 років з часу виходу: 

 

Осьмачка Т. Збірка поезій «Круча» (1922) 

Сабатіні Р. «Одісея капітана Блада» (1922)  

 

110 років з часу виходу: 

 

Винниченко В. «Федько-халамидник» (1912) 

Драйзер Т. «Фінансист» (1912) 

Кафка Ф. «Перевтілення» (1912) 

Українка Л. «Лісова пісня», «Камінний господар» (1912) 

 

115 років з часу виходу: 

 

О. Генрі «Вождь червоношкірих», «Останній листок» (1907) 

Українка Л. «Кассандра» (1907)   

https://uk.wikipedia.org/wiki/1932


19 
 

Чайковський А. «За сестрою» (1907) 

 

120 років з часу виходу: 

 

Кобилянська О. «Земля» (1902) 

Поттер Б. «Казка про Кролика Пітера» (1902) 

 

125 років з часу виходу: 

 

Веллс Г. «Невидимець» (1897) 

Войнич Е. «Овод» (1897) 

 

130 років з часу виходу: 

 

Дойл А. К. «Пістрява стрічка» (1892) 

Дойл А.К. «Пригоди Шерлока Холмса» (1892) 

 

135 років з часу виходу: 

 

Вайлд О. «Кентервільський привід» (1887) 

Чехов А. «Каштанка» (1887) 

 

140 років з часу виходу: 

 

Куліш П. «Хуторна поезія» (1882) 

 

150 років з часу виходу: 

 

Керолл Л. «Аліса в Задзеркаллі» (1872) 

    
155 років з часу виходу: 

 

Верн Ж. «Діти капітана Гранта» (1867) 

Ібсен Г. «Пер Гюнт» (1867)   

Костер де Ш. «Легенда про героїчні, веселі і славетні пригоди Уленшпігеля і 

Ламме Гудзака у Фландрії та інших країнах» (1867) 

 

160 років з часу виходу: 

 

Гюго В. «Знедолені» (1862) 

Тургенєв І. «Батьки і діти» (1862) 

 

165 років з часу виходу: 

 

Куліш П. «Чорна рада: Хроніка 1663 року» (1857) 

 

170 років з часу виходу: 

 

Бічер-Стоу Г. «Хатина дядька Тома» (1852) 

 

175 років з часу виходу: 

 

Бронте Ш. «Джейн Ейр» (1847) 

Шевченко Т. «Садок вишневий коло хати» (1847) 
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180 років з часу виходу: 

 

Гоголь М. «Мертві душі», «Шинель» (1842) 

 

185 років з часу виходу: 

 

Андерсен Г. «Нове вбрання короля» (1837) 

Шевченко Т. «Причинна» (1837) 

 

190 років з часу виходу: 

 

Квітка-Основ’яненко Г. «Маруся» (1832) 

 

205 років з часу виходу: 

 

Скотт В. «Роб Рой» (1817) 

 

210 років з часу виходу: 

 

Грімм брати «Золота гуска» (1812) 

  

235 років з часу виходу: 

 

Сковорода Г. «Вдячний Еродій», «Убогий жайворонок» (1787)  

  

310 років з часу виходу: 

 

Руставелі Ш. «Витязь у тигровій шкурі» (1712)  

 

325 років з часу виходу: 

 

Перро Ш. «Казки матінки моєї Гуски, або Оповідання та казки» («Кіт у чобо-

тях», «Попелюшка», «Хлопчик-мізинчик», «Ріке з чубчиком») (1697)     

 

ПРИ СКЛАДАННІ МАТЕРІАЛУ ВИКОРИСТАНІ ТАКІ ДЖЕРЕЛА: 

 

Книги 

 

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

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

Богданець-Білоскаленко, Н. І. Дитяча література. Твори українських письменни-

ків ІІ пол. ХХ-початку ХХІ століть : навчальний посібник / Н. І. Богданець-

Білоскаленко. – Київ : Слово, 2011. – 480 с. 

Відлуння десятиліть: Українська література другої половини ХХ ст. : навчальний 

посібник. – Київ : Грамота, 2002. – 463 с. – (Шкільна бібліотека). 

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

1992. – 512 с. 

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

Панченко, В. Літературний ландшафт України. ХХ століття. 50 «слайдів» /  

В. Панченко. – Київ : Ярославів Вал, 2019. – 528 с. 

Скляренко, В. М. Література України / В. М. Скляренко, Я. О. Батій. – Харків : 

Бібліоколектор, 2015. – 319 с. : іл. 
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Сучасна українська проза: нові імена : бібліографічний покажчик / КЗ «ЗОУНБ» 

ЗОР. – Запоріжжя : Кругозір, 2016. – 168с. 

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

ст. – Київ : Либідь, 2000. – 360 с.  

Українська літературна енциклопедія: В 5 т. / Укладач І. О. Дзеверін та ін. – Київ : 

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

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

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

 

Статті із періодичних видань 

 

Бабійчук, Т. Сучасна українська література: імена, теми, інтерпретація / Т. Бабій-

чук // Українська мова і література в школах України. – 2018. – №12. – С. 21-28. 

Балій, Л. Українська література: теорія й практика / Л. Балій // Вивчаємо україн-

ську мову і літературу. – 2019. – № 31-33. – С. 23-42. 

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

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

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

Зубченко, Т. Розстріляне відродження / Т. Зубченко // Історія України. – 2021. – 

№1-2. – С. 62-69. 

Малега, Л. І. Українська література наприкінці ХVІІІ ст. – в першій половині ХІХ 

ст. / Л. І. Малега, О. В. Патюкова // Історія та правознавство. – 2018. – № 13-14. – 

С. 55-63. 

Ткаченко, О. Світ сучасного письменства / О. Ткаченко // Зарубіжна література. – 

2017. – №7. – С. 4-23. 

 

 Електронні ресурси  

 

Ділова мова. Календар [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&year=2021. 

Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk021_o_hAvFRigjojF7y3gVa6HXGsg%3A159

1950007659&. 

Золота колекція дитячої літератури [Електронний ресурс] // Національна бібліо-

тека України для дітей : [веб-сайт]. – Режим доступу : http:// www.chl.kiev.ua 

/default.aspx?id=1866.  

Нові імена в українській дитячій літературі [Електронний ресурс] : бібліографіч-

ний покажчик // Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В.О. Лягіна : [веб-сайт]. 

– Режим доступу : http://laginlib.org.ua/book-galaxy/new_name. 

Українська Літературна Енциклопедія [Електронний ресурс] : у 5 т. / Ін-т літ. іме-

ні Т. Г. Шевченка Акад. наук Української РСР ; Гол. ред. Укр. Рад. Енциклопедії ім. 

М. П. Бажана. — Електрон. дані. — Режим доступу:  

http://izbornyk.org.ua/ulencycl/ule.htm. 

 

 

 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&year=2021
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk021_o_hAvFRigjojF7y3gVa6HXGsg%3A1591950007659&
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk021_o_hAvFRigjojF7y3gVa6HXGsg%3A1591950007659&
http://www.chl.kiev.ua/
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