
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Бібліотека 

 
 

 

 

 

КАЛЕНДАР   

ЗНАМЕННИХ ТА ПАМ’ЯТНИХ ДАТ  

 2021 рік 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

Вінниця  2020 



 

Наш світ не стоїть на місці. Кожен рік нам є, що згадати, за що подякувати і чим 

засмутитися. І щорічно відзначається безліч знаменних дат, які, тим чи іншим чином 

пов'язані з розвитком людства. Без минулого майбутнього бути не може, тому слід 

згадувати та вшановувати пам'ятні дати. Зрозуміло, що неможливо все і завжди 

тримати в голові, тому підказуємо, які знаменні та пам'ятні дати в 2021 році. Деякі 

минулі події відгукнуться в серці радістю, інші – викличуть далеко не веселі емоції. 

Але і вони – маленька частинка наших життів. 

 

 

Міжнародні десятиліття за рішенням ООН 
2013 – 2022 роки – Міжнародне десятиліття зближення культур 

2014 – 2023 роки – Десятиліття стійкої енергетики для всіх 

2015 – 2024 роки – Міжнародне десятиліття осіб африканського походження 

2016 – 2025 роки – Десятиліття дій ООН з проблем харчування 

2019 – 2028 роки – Десятиліття ООН щодо сімейних фермерських господарств 

2021 – 2030 роки – Міжнародне десятиліття науки про океан в інтересах стійкого розвитку 

ЄС оголосив 
 м. Лахті (Фінляндія) – «зеленою» столицею Європи 

 м. Тімішоара (Румунія) – культурною столицею Європи 

 

ЮНЕСКО оголосила 
 м. Тбілісі (Грузія) – Всесвітньою столицею книги – 2021 

 

На державному рівніПрезидент України оголосив 2021 рік: 

 
 2020/2021 навчальний рік – Рік математичної освіти в Україні 

 2018 – 2027 роки – Десятиріччям української мови 

Постанови Верховної Ради України про відзначення: 
 150-річчя від дня народження Лесі Українки, видатної української поетеси,  

         громадської  діячки 

 150-річчя від дня народження Василя Стефаника, письменника, громадського та   

         політичного діяча, однієї з головних постатей культурного життя України 

 

У 2021 році відзначатимуть: 

 
 970 років із часу заснування Києво-Печерського монастиря; 

 965 років від дня народження Нестора Літописця, автора «Повісті минулих літ»; 

 400 років із часу Хотинської битви (липень–жовтень 1621); 

 375 років із часу видання Требника Петра Могили друкарнею Києво-Печерської   

       лаври; 

 225 років із часу заснування в місті Умані Національного дендрологічного парку  

       «Софіївка» Національної академії наук України; 

 175 років із часу першого видання «Історії Русів» славістом Осипом Бодянським; 

145 років тому видано Емський указ російського уряду про заборону українського    

       слова і письменства; 

 100 років з початку Голоду в Україні (з 1921 до 1923 рр.); 

 100 років заснування Української автокефальної православної церкви; 

 100 років із дня утворення Всеукраїнського музичного товариства імені Миколи  



       Леонтовича; 

100 років від дня заснування державного біосферного заповідника «Асканія-Нова»  

       імені Ф.Е. Фальц-Фейна; 

 95  років від дня відкриття Національного Києво-Печерського історико- 

       культурного заповідника; 

 85 років з часу виходу «Літопису журнальних статей», бібліографічного    

       покажчика Книжкової палати України ім. Івана Федорова; 

 80 років від початку масових розстрілів, здійснених гітлерівцями у Бабиному Яру.      

      Трагедія стала символом «Голокосту від куль» і символом нацистської політики  

     знищення людей в Україні. Нацисти також вчиняли подібні злочини у Харкові    

     (Дробицький Яр), Рівному (урочище Сосонки), Луцьку, Вінниці, Дрогобичі;  

 75 років  від початку масового штучного голоду 1946–1947 років в Україні; 

 75 років з часу заснування Київського національного торговельно-економічного  

      університету (1946); 

 75 років  з часу створення Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і  

      культури (ЮНЕСКО); 

 30   років з часу прийняття Акту проголошення незалежності України; 

 35   років з часу Чорнобильської трагедії; 

 25  років з дня ухвалення Верховною Радою України Конституції України;  

 25   років з часу запровадження національної валюти гривні. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗНАМЕННІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 2021 РОКУ 

Січень 
1 січня Новорічне свято; 

70 років від дня народження Миколи Васильовича Стопчака, доктора історичних 

наук, професора кафедри права ВТЕІ КНТЕУ; 

70 років від дня народження Миколи Дороша, педагога, історика, краєзнавця. Досліджує 

історію населених пунктів Хмільницького району Вінниччини, Поділля.  
2 січня 55 років від дня народження Ганни Миколаївни Красніцької, кандидата історичних 

наук, доцента кафедри права ВТЕІ КНТЕУ 
4 січня Всесвітній день азбуки Брайля 
6 січня 80 років від дня народження Ганни Чубач, української поетеси;  

день народження Степана Руданського, українського поета-класика, перекладача, 

фольклориста, громадського діяча; 

день народження Василя Стуса, поета, перекладача, прозаїка, літературознавця, 

правозахисника, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка, Героя 

України  
7 січня Різдво Христове 

9 січня 100 років від дня народження Лариси (Лялі) Ратушної, учасниці антинацистського 

Руху Опору;  

65 років від дня народження Валерія Прусса, актора Вінницького обласного 

академічного українського музично-драматичного театру ім. М. Садовського, 

народного артиста України 
10 січня День чорного шоколаду 

11 січня Міжнародний день «Дякую» 

12 січня 85 років від дня народження Раймонда Паулса, латвійського композитора, піаніста 

145 років від дня народження Джека Лондона, американського письменника 
14 січня 85 років від дня народження Анатолія Гарматюка, українського поета, гумориста,  
15 січня 150 років від дня народження Агатангела Кримського, українського письменника, 

славіста, сходознавця, фольклориста, етнографа, історика, перекладача, мовознавця, 

перекладача. У 20-х рр. активно співробітничав з науковими закладами Вінниччини, 

неодноразово бував у Вінниці. 
20 років від дня відкриття всесвітньої онлай-енциклопедії «Вікіпедія» 

16 січня 100 років від дня народження Івана Зайця, вченого-історика, археолога, краєзнавця, 

професора  ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. Досліджував пам’ятки трипільської 

культури Східного Поділля.  
17 січня 100 років від дня заснування Українського Вільного Університету, першого вищого 

навчального закладу і наукової установи української еміграції 
18 січня 100 років від дня народження Льва Ґольденберґа, українського бібліографа 
19 січня Богоявлення. Хрещення Господне. Водохреще  

20 січня 80 років від дня народження Наталії Костенко, української літературознавиці 

21 січня Міжнародний день обіймів 

95 років від дня народження Нінель Королевич, українського бібліографа 
22 січня День Соборності України (День проголошення Акту Злуки Української Народної 

Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки (1919 р.) 
23 січня 130 років від дня народження Павла Тичини, українського поета  

100 років з дня трагічної загибелі Миколи Леонтовича, українського композитора, 

диригента, музично-громадського діяча, збирача музичного фольклору 
24 січня 60 років від дня народження Олександра Ірванця, українського письменника 
25 січня День студентів. Тетянин день 
27 січня Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 
28 січня 70 років від дня народження Леоніда Каденюка, космонавта незалежної України 
29 січня День пам’яті Героїв Крут 



155 років від дня народження Ромена Роллана, французького письменника 

Лютий 

1 лютого 100 років із дня утворення Всеукраїнського музичного товариства імені Миколи 

Леонтовича 
2 лютого 120 років від дня народження Валер’яна Підмогильного, українського письменника 

День бабака 
3 лютого 50 років від дня народження Вікторії Вікторівни Боковець, доктора 

економічних наук, професора кафедри менеджменту та адміністрування ВТЕІ 

КНТЕУ, академіка Академії економічних наук України 
10 лютого 55 років від дня народження Сергія  Пантюка, українського письменника, видавця 
11 лютого Міжнародний день жінок і дівчат в науці 
12 лютого 150 років від дня народження Леся Мартовича  українського письменника, 

громадського діяча, доктора права 
13 лютого Всесвітній день радіо 
14 лютого День Святого Валентина 

Міжнародний день дарування книг 

85 років від дня народження Анни Герман естрадної співачки 
15 лютого Стрітення Господнє 

День  вшанування учасників бойових дій на території інших держав 
17 лютого Міжнародний день спонтанного прояву доброти 
18 лютого 165 років від дня народження Софії Русової, української громадської і культурно-

освітньої діячки, педагога 
19 лютого 90 років від дня народження Емми Андрієвської, української поетеси і письменниці  

День державного герба України 
20 лютого День Героїв Небесної Сотні 

Всесвітній день соціальної справедливості 
21 лютого Міжнародний день рідної мови 

100 років від дня народження Володимира Малика, українського письменника 
25 лютого 150 років від дня народження Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки), 

видатної української поетеси, громадської діячки 

26 лютого День кримського спротиву російській окупації 

Березень 

3 березня Всесвітній день письменника 

90 років від дня народження Леоніда Тендюка, українського поета, прозаїка 

Всесвітній день дикої природи 

155 років тому засновано Національну бібліотеку України імені Ярослава Мудрого 
7 березня 120 років від дня народження Семена Скляренка, українського письменника 

8 березня Міжнародний день прав жінок і миру 
Міжнародний жіночий день 

9 березня День народження Тараса Шевченка українського поета, художника, мислителя 
12 березня Міжнародний день сну 
14 березня День українського добровольця 
15 березня Всесвітній день захисту прав споживача 
20 березня Міжнародний день щастя 
21 березня Всесвітній день поезії 

Міжнародний день лісу 
22 березня Всесвітній день водних ресурсів 

День сорока Севастійських мучеників (Сорок святих) 
23 березня Всесвітній день метеорології 
26 березня День Національної гвардії України 
27 березня Міжнародний день театру 

150 років від дня народження Генріха Манна, німецького письменника 
28 березня 55 років від дня народження Валентини Сторожук, вінницької поетеси, прозаїка 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%83


 

Квітень 

1квітня День сміху. Міжнародний день птахів 
2 квітня Міжнародний день дитячої книги 
4 квітня 80 років від дня народження Леоніда Горлача, українського письменника 
5 квітня 115 років від дня народження Анатолія Шияна, українського  письменника 
4 квітня День створення НАТО 

День Інтернету 
7 квітня 

 
Благовіщення Пресвятої Богородиці 

Всесвітній день здоров’я 

9 квітня 200 років від дня народження Шарля Бодлера, французького поета 
11 квітня Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів 
12 квітня Всесвітній день авіації і космонавтики 

Всесвітній день рок-н-ролу 
15 квітня 85 років від дня народження Олега Чорногуза, українського письменника-сатирика, 

гумориста 
16 квітня 180 років від дня народження Христини Алчевської, педагога, письменниці, 

перекладачки, бібліографа, громадської діячки; 
17 квітня День довкілля 
18 квітня Міжнародний день пам’яток і визначних місць 

День пам’яток історії та культури України 
19 квітня День проліска 
21 квітня 205 років від дня народження Шарлотти Бронте, англійської письменниці 
22 квітня Всесвітній день Землі 
23 квітня Міжнародний день астрономії 

Всесвітній день книги і авторського права 

Всеукраїнський день психолога 

60 років від дня народженні Андрія Куркова, українського письменника 
24 квітня 150 років від дня народження Любові Хавкіної, бібліотекознавця, 

бібліографа,  заслуженого діяча науки; 

80 років від дня народження Дмитра Пічкура, вінницького поета, публіциста 
25 квітня Вербна неділя 
26 квітня День Чорнобильської трагедії 

Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф 
28 квітня 80 років із дня народження Ірини Жиленко, поетеси 

Всесвітній день охорони праці 

Всесвітній день споріднених міст 
29 квітня Міжнародний день танцю 

Травень 

1травня Міжнародний день праці 
2 травня Світле Христове Воскресіння. Ведикдень 

3 травня Всесвітній день свободи друку (преси) 

День Сонця 

5 травня 175 років від дня народження Генрика Сенкевича, польського письменника 

6 травня 165 років від дня народження Зігмунда Фрейда, австрійського психіатра, засновника 

психоаналізу 
7 травня 160 років від дня народження Рабіндраната Тагора, індійського письменника, поета, 

драматурга, філософа 
8-9 травня Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни 

9 травня День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.  

День Матері (друга неділя травня) 
10 травня 70 років від дня народження Миколи Миколайовича Бичкова, кандидата 



філософських наук, доцента кафедри права ВТЕІ КНТЕУ 

60 років від дня народження Івана Малковича, українського поета, видавця 
12 травня День медичної сестри 
14 травня 150 років від дня народження Василя Стефаника, українського письменника 

55 років від дня народження Лариси Василівни Осіпової, кандидата економічних наук, 

доцента кафедри економіки та міжнародних відносин ВТЕІ КНТЕУ 

15 травня День Європи 

День науки 

Міжнародний день сім'ї 

130 років від дня народження Михайла Булгакова, російського письменника 
16 травня День пам’яті жертв політичних репресій 

Міжнародний день світла 
17 травня 80 років від дня народження Ореста Субтельного, історика, іноземного члена НАН 

України; 

Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства 
18 травня Міжнародний день музеїв 

День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу у 1944 році 
 20 травня День вишиванки  

60 років від дня заснування Національної премії України імені Т. Шевченка, 

найвищої державної  нагороди за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва 
21 травня Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку 

100 років від дня народження Андрія Сахарова, російського науковця-фізика,  

правозахисника 
22 травня 160 років від дня перепоховання (1861) Тараса Шевченка, українського поета, 

художника, мислителя, на Чернечій горі поблизу Канева 
24 травня День рівноапостольних Кирила та Мефодія 

День слов’янської писемності і культури 
25 травня День філолога 

26 травня 85 років від дня народження Віталія Коротича, українського поета, прозаїка, 

публіциста  
28 травня День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження 

29 травня Міжнародний день миротворців ООН 
30 травня День хіміка 
31 травня Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням 

Всесвітній день блондинок 

Червень 

1червня Міжнародний день захисту дітей 

Всесвітній день батьків 

3 червня Всесвітній день велосипеда 
5 червня 200 років від дня народження Івана Вернадського українського економіста, 

публіциста, видавця, журналіста, громадського діяча 

Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

80 років від дня народження Барбари Брильської, польської актриси 
6 червня День журналіста 
7 червня Всесвітній день безпеки харчових продуктів 
6 червня День журналіста; 

День працівників місцевої промисловості 
8 червня Всесвітній день океанів 
9 червня Міжнародний день друзів 

10 червня Вознесіння Господнє; 
125 років від дня народження Володимира Огоновського, українського вченого-

економіста; 

70 років від дня народження Василя Шкляра, українського письменника, прозаїка 



12 червня День працівника фондового ринку 
13 червня День працівників легкої промисловості. 

14 червня 210 років від дня народження Гаррієт Бічер-Стоу, американської письменниці;  

130 років від дня народження Євгена Коновальця, українського військового та 

політичного діяча, полковника Армії УНР; 

Всесвітній день донора 
15 червня 80 років від дня народження Івана Миколайчука, українського актора, режисера, 

сценариста 
  16 червня День бухгалтера України; 

65 років від дня народження Алли Станіславівни Тернової, завідувача кафедри, 

кандидата технічних наук, доцента кафедри товарознавства, експертизи та 

торговельного підприємництва ВТЕІ КНТЕУ 
17 червня 110 років від дня народження Віктора Некрасова, письменника, дисидента; 

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою 
20 червня День святої Трійці  

День батька 
21 червня 205 років від дня народження Шарлотти Бронте, англійської письменниці 

   22 червня 80 років від дня народження Петра Саблука, доктора економічних наук, професора, 

академіка УААН, Герой України 

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

24 червня 60 років від дня народження Ольги Михайлівни Ткачук, доктора економічних наук, 

професора кафедри економіки та міжнародних відносин ВТЕІ КНТЕУ 

25 червня 135 років від дня народження Івана Крип’якевича, українського історика 
26 червня Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками і їх незаконним обігом 
27 червня День молоді 
28 червня День Конституції України 

70 років від дня народження Адріяна Сливоцького, американського економіста 

українського походження, фахівця з сучасного менеджменту, автора світових 

бестселерів з питань стратегічного управління, почесного професора НаУКМА 

Липень 

1липня 75 років від дня народження Валентини Козак, вінницької поетеси 

День архітектури України 

3 липня Міжнародний день кооперативів 

70 років від дня народження Вадима Бойка, українського драматурга 
4 липня День Національної поліції України 

130 років від дня народження Петра Панча, українського письменника 

6 липня Всесвітній день поцілунку 
7 липня 100 років від дня народження Петра Яцика, мецената, громадського діяча, 

засновника Міжнародного конкурсу знавців української мови; 

Різдво Cвятого Іоанна Предтечі, Свято Івана Купала 
8 липня День родини в Україні 

400 років від дня народження Жана де Лафонтена, французького письменника 
10 липня 150 років від дня народження Марселя Пруста, французького письменника 
11 липня Всесвітній день народонаселення. 

Всесвітній день шоколаду 
12 липня День Святих Апостолів Петра і Павла 

100 років від дня народження Олександра Мельничука, українського мовознавця 
15 липня День українських миротворців 

90 років від дня народження Степана Злупка, українського економіста, історика 

16 липня 80 років від дня народження Бориса Петровича Авксентюка, доктора технічних наук, 

професора кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва 

ВТЕІ КНТЕУ 

20 липня 65 років від дня народження Любові Шаламай, вінницької вишивальниці 

Всесвітній день шахів 



21 липня 115 років від дня народження Олени Теліги, української поетеси, публіцистки, 

політичної та громадської діячки 
25 липня День працівників торгівлі 

26 липня 90 років від дня народження Івана Дзюби, українського літературознавця, 

публіциста, правозахисника 
28 липня День Хрещення Київської Русі 

День Рівноапостольного Великого князя Київського Володимира 

Всесвітній день боротьби з гепатитом 
30 липня День системного адміністратора 

Міжнародний день дружби 
Серпень 

1серпня 85 років від дня народження Іва Сен-Лорана,французького дизайнера-модельєра 

2 серпня День Високомобільних десантних військ України 

5 серпня Міжнародний день світлофора 

6 серпня Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми) 

7 серпня День Повітряних Сил Збройних Сил Укоаїни 

9 серпня Міжнародний день корінних народів світу 

10 серпня 80 років із дня народження Романа Лубківського, письменника, громадського діяча 

14 серпня Свято братів Маккавеїв. Маковій 

20 серпня 100 років від дня народження Миколи Зарудного, українського прозаїка, драматурга 

15 серпня 250 років від дня народження Вальтера Скотта, англійського письменника 

11 серпня 65 років від дня народження Людмили Петрівни Середницької, старшого викладача 

кафедри маркетингу та реклами ВТЕІ КНТЕУ 

19 серпня Свято Преображення Господа Ісуса Христа. Спаса 

23 серпня День Державного Прапора України 

24 серпня День Незалежності України (День прийняття Акту проголошення незалежності України 

1991 року) 

27 серпня 165 років від дня народження Івана Франка, українського письменника, вченого, 

громадського діяча 

150 років від дня народження Теодора Драйзера, американського письменника 

80 років від дня народження Богдана Ступки, українського актора, лауреата 

Національної премії України імені Тараса Шевченка, Героя України. 
28 серпня День авіації України 
29 серпня День пам’яті захисників України 

День пам’яті Іловайської трагедії 

100 років від дня народження Миколи Романченка, українського письменника 

Вересень 

1 вересня День знань 

Початок Другої світової війни (1939) 
2 вересня День нотаріату 
4 вересня 10 років з часу відкриття фонтана ROSHEN у Вінниці 
5 вересня Міжнародний день благодійності 

День підприємця 

7 вересня День військової розвідки України 
8 вересня Міжнародний день грамотності (письменності) 
9 вересня Міжнародний день краси 
10 вересня 75 років від дня народження Семена Глузмана, українського поета, правозахисника  
11 вересня День українського кіно 

День фізичної культури і спорту 
12 вересня 100 років від дня народження Станіслава Лема, польського письменника 

90 років тому у Вінниці відкрито звуковий кінотеатр ім. М. Коцюбинського 
13 вересня День програміста 
15 вересня Міжнародний день демократії 

125 років від дня народження Агати Крісті, англійської письменниці 



16 вересня Міжнародний день охорони озонового шару 
60 років від дня народження Ірини Федорівни Лобачевої, кандидата педагогічних наук, 

доцента кафедри обліку та оподаткування ВТЕІ КНТЕУ 

17 вересня День народження М. Коцюбинського, українського письменника 

18 вересня 180 років із дня народження Михайла Драгоманова, громадського та політичного 

діяча, історика, публіциста, літературознавця, фольклориста; 

Міжнародний день читання електронних книжок у вільному доступі 
21 вересня Міжнародний день миру 

155 років від дня народження Герберта Уеллса, англійського письменника-фантаста 

Різдво Пресвятої Богородиці 
22 вересня День партизанської слави 

60 років від дня народження Валентини Андріївни Тимкової, кандидата філологічних 

наук кафедри іноземної філології та перекладу ВТЕІ КНТЕУ 
26 вересня Європейський день мов 

120 років від дня народження Семена Скляренка, українського прозаїка 
27 вересня Всесвітній день туризму. День туризму в Україні 

29 вересня День пам’яті жертв Бабиного Яру 
155 років від дня народження Михайла Грушевського, українського історика, 

письменника, громадського та політичного діяча  

95 років від дня відкриття Києво-Печерського історико-культурного заповідника 

45 років від дня народження Андрія Шевченка, українського футболіста  
30 вересня День Святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії 

Всеукраїнський день бібліотек 

Жовтень 

1 жовтня Міжнародний день людей похилого віку  

День ветерана   

Всесвітній день посмішки 

Міжнародний день музики  
2 жовтня 115 років від дня народження Івана Багряного, українського письменника 
3 жовтня День працівників освіти 
4 жовтня 130 років від дня народження Юрія Клена, українського письменника, 

літературознавця 

5 жовтня Всесвітній день учителя 

6 жовтня 140 років від дня народження Івана Кочерги,  українського драматурга 

70 років від дня народження Миколи Івановича Пуздиміра, доцента кафедри фізичного 

виховання та спорту ВТЕІ КНТЕУ 

8 жовтня День юриста України; 

150 років із дня народження Івана Піддубного,  спортсмена, борця, багаторазового 

чемпіона світу 
9 жовтня Всесвітній день пошти 

День цікавих подій 
10 жовтня День працівників стандартизації та метрології. 
11 жовтня Міжнародний день дівчат 
14 жовтня День захисника України 

День українського козацтва 

Покрова Пресвятої Богородиці 
15 жовтня 100 років від дня народження Дмитра Луценка, українського поета 

Всесвітній день миття рук 
16 жовтня День шефа 

Всесвітній день хліба  

Всесвітній день продовольства 
17 жовтня День працівників харчової промисловості 

Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності 

 85 років від дня народження Івана Драча, українського поета, кіносценариста, драматурга, 



державного і громадського діяча,  Героя України 

60 років від дня народження Олександра Петровича Недбалюка, кандидата 

економічних наук, доцента кафедри економіки та міжнародних відносин ВТЕІ КНТЕУ 

20 жовтня Міжнародний день кухаря і кулінара 

21 жовтня Міжнародний День шкільних бібліотек 

24 жовтня Міжнародний день ООН 
27 жовтня День пам'яті масових розстрілів української інтелігенції в урочищі Сандармох у 1937 р. 

28 жовтня День визволення України від фашистських загарбників 
29 жовтня 50 років від дня народження Ольги Федорівни Мельничук, доктора юридичних наук, 

доцента кафедри права ВТЕІ КНТЕУ 

31 жовтня День автомобіліста 

Всесвітній день міст 

Листопад 

3 листопада День ракетних військ та артилерії. День інженерних військ 
6 листопада Всесвітній день чоловіків 
7 листопада День працівника соціальної сфери 

85 років від дня народження українського письменника-шістдесятника, поета, 

режисера, сценариста Миколи Вінграновського 
9 листопада День української писемності та мови  

День пам'яті Преподобного Нестора – літописця 

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва 

День Книги рекордів Гіннеса 
12 листопада 85 років від дня народження Миколи Сингаївського, українського поета 
16 листопада Міжнародний день толерантності 

День працівників радіо, телебачення та зв’язку України 
17 листопада Міжнародний день студентів 

18 листопада 100 років від дня народження Дмитра Міщенка, українського прозаїка 
21 листопада День Гідності та Свободи  

Всесвітній день телебачення 

День Архістратига Михаїла  
26 листопада Всесвітній день інформації 
27 листопада День пам’яті жертв Голодомору 

120 років від дня народження Михайла Ореста (М. Зерова),українського поета 

100 років від дня народження Олеся Бердника, українського письменника-фантаста 

29 листопада 55 років від дня народження Світлани Вікторівни Гладьо, кандидата філологічних 

наук кафедри іноземної філології та перекладу ВТЕІ КНТЕУ 

 70 років із дня народження Назарія Яремчука, співака 

Грудень 

1 грудня 30 років від дня проведення Всеукраїнського референдуму, на якому народ України 

підтвердив Акт проголошення незалежності України 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

День працівників прокуратури 
2 грудня Міжнародний день боротьби за скасування рабства 

3 грудня Міжнародний день інвалідів 

4 грудня Міжнародний день банків 
5 грудня Міжнародний день волонтерів  

День працівників статистики України 
90 років від дня народження Григора Тютюника, українського прозаїка 

6 грудня День Збройних сил України 

150 років від дня народження Миколи Вороного, українського поета, письменника, 

громадсько-політичного діяча 
7 грудня Всесвітній день української хустки 

День місцевого самоврядування 



9 грудня Міжнародний день боротьби з корупцією 
10 грудня Міжнародний день прав людини 

Всесвітній день футболу 

120 років від дня вручення (1901) першої Нобелівської премії 
11 грудня Міжнародний день гір 
12 грудня День Сухопутних військ Збройних Сил України 

День благодійності 

200 років від дня народження Гюстава Флобера, французького письменника 
13 грудня 165 років від дня народження Миколи Садовського, українського актора і режисера  

110 років від дня народження Трюґве Хаавельмо, норвезького економіста, лауреата 

Нобелівської премії в галузі економіки 

14 грудня День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
15 грудня Міжнародний день чаю 

День працівників суду 
16 грудня 100 років від дня народження Віктора Вакуленка, українського письменника 
17 грудня 90 років від дня народження Віталія Домарецького, фахівця у галузі харчових 

технологій, доктора технічних наук, професора, лауреата Державної премії України в 

галузі науки і техніки 
18 грудня Міжнародний день мігранта 

90 років від дня народження Михайлини Коцюбинської, української письменниці, 

учасниці правозахисного руху, дослідниці творчісті В. Стуса. 
19 грудня День святителя Миколи Чудотворця 

День адвокатури 

150  років від дня народження Миколи Вороного, українського поета, театрознавця, 

перекладача  
24 грудня День працівників архівних установ. 
25 грудня Католицьке Різдво 
26 грудня 425 років від дня народження Петра Могили, церковного та політичного діяча, 

педагога, митрополита Київського, Галицького і всієї Русі 
27 грудня 120 років від дня народження Марлен Дітріх, німецької та американської акторки 
31 грудня 100 років від дня народження Михайла Луцика, українського письменника, поета 

 


