
Вінницький торговельно-економічний 

інститут 

Державного торговельно-економічного 

університету 

 

Бібліотека 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінниця 2023 
 



Визначні десятиліття, про голошені ООН 
 

2014 – 2024 Міжнародне десятиліття сталої енергетики для 

всіх 

2015 – 2025 Міжнародне десятиліття осіб африканського 

походження 

2016 – 2025 Десятиліття дій ООН з проблем харчування 

2019 – 2025 Десятиліття ООН щодо сімейних фермерських 

господарств 

2021 – 2030 Міжнародне десятиліття науки про океан в 

інтересах сталого розвитку 

2018 – 2027 Десятиліття української мови 

2023 – Проголошено роком безпеки в Україні та 

відновлення територій 

 

Визначні дати в Україні 
 

1125 років із часу першої письмової згадки про місто 

Галич (898) 

470 років із часу заснування першої Козацької Січі 

нашим земляком Д. І. Вишневецьким (Байдою) (1553) 

450 років із часу заснування Іваном Федоровим друкарні 

у Львові (1573) 

400 років із часу обрання Михайла Дорошенка 

гетьманом Запорізького козацтва (1623) 

375 років із часу видання у Крем’янці (Кременці) 

«Граматики…» (1648) 

200 років із часу утворення «Товариства з’єднаних 

слов’ян» (1823) у Новоград-Волинську, яке виступало за 

ліквідацію Російської імперії 

190 років із часу створення гуртка «Руська трійця» (1833) 

175 років із часу заснування у Львові Головної Руської 

Ради (1848) – першої української політичної організації в 



Галичині 

150 років із часу заснування у Львові Наукового 

товариства імені Т. Г. Шевченка (1873) 

130 років із відкриття трипільської культури (1893) 

125 років із часу заснування «Літературно-наукового 

вісника» (1898) – Всеукраїнського літературно-наукового 

часопису 

105 років із часу утворення Української Галицької Армії 

(1918)  

105 років від дня заснування Товариства Червоного 

Хреста (1918) 

95 років із часу заснування Київської кіностудії художніх 

фільмів ім. О. П. Довженка (1928) 

90-ті роковини Голодомору 1932–1933 років в Україні 

85 років із часу заснування Національної спілки 

художників (1938) 

 

Ювілеї видатних особистостей 
 

1045 років із часу народження Ярослава Мудрого (978–

1054), Великого князя Київського, державного та 

політичного діяча Київської Русі 

970 років із часу народження Володимира Мономаха 

(1053– 1125), Великого князя Київського 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СІЧЕНЬ 
 

1 Новий рік 

200 років від дня народження Шандора Петефі (1823–

1849), угорського поета, прозаїка, публіциста 

3 110 років від дня народження Натана Самійловича 

Рибака (1913–1978), українського письменника 

6 Святий вечір. Надвечір’я Різдва Христового за 

старим календарем 

125 років від дня народження Володимира 

Миколайовича  Сосюри (1898–1965), українського поета 

85 років від дня народження Василя Семеновича Стуса 

(1938–1985), українського поета і перекладача 

7 Різдво Христове за старим календарем 

170 років від дня народження Mиколи Миколайовича 

Аркаса (1853–1909), українського композитора, історика, 

громадського діяча 

80 років від дня народження Мирослава Петровича 

Коцюлима (1943–2005), актора, режисера, народного 

артиста України 

8 135 років від дня народження Гната Петровича 

Юри (1888–1966), українського актора, режисера 

10 185 років від дня народження Григорія Івановича 

Воробкевича (1838–1884), українського поета 

11 105 років від дня народження Яра Славутича (1918–

2011), поета українського зарубіжжя 

12 395 років від дня народження Шарля Перро (1628–

1703), французького казкаря і поета 

14 Новий рік за старим стилем. Обрізання ГНІХ. День 

святителя Василія Великого 

85 років від дня народження Левка Йосиповича Різника 

(1938–2021), письменника 

115 років від дня народження Григорія Івановича 



Синиці (1908–1996), українського живописця 

17 Святвечір Водохресний. Голодна кутя 

18 Богоявлення Господнє. Водохреща 

19 95 років від дня народження Костя Івановича 

Дяченка (1928–2006), українського письменника 

22 День Соборності України 

105 років від дня прийняття IV Універсалу Української 

Центральної Ради (1918) 

235 років від дня народження Джорджа Байрона 

(1788– 1824), англійського поета-романтиста 

23 240 років від дня народження Стендаля (справж. – 

Анрі-Марі Бейль) (1783–1842), французького письменника 

24 160 років від дня народження Остапа Йосиповича 

Нижанківського (1863–1919), українського композитора, 

диригента, громадського діяча, священника УГКЦ 

90 років від дня народження Євгена Михайловича Дудара 

(1933), українського письменника-сатирика, артиста 

розмовного жанру 

60 років від дня народження Сашка Лірника (справж. – 

Олександр Іванович Власюк) (1963), українського казкаря, 

сценариста, актора, телеведучого 

27 Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

29 День пам’яті героїв Крут. 105 років бою під Крутами 

30 155 років від дня народження В’ячеслава Титовича 

Будзиновського (1868–1935), українського письменника та 

історика 

 

ЛЮТИЙ 
 

2 160 років від дня народження Тимофія Гнатовича 

Бордуляка (1863–1936), українського письменника 

115 років від дня народження Антіна Івановича 

Малюци (1908–1970), живописця, графіка 



3 160 років від дня народження Климентини Карлівни 

Попович-Боярської (1863–1945), української письменниці, 

громадської діячки 

105 років від дня народження Любові Василівни 

Забашти (1918–1990), української письменниці 

6 65 років від дня народження Тамари Михайлівни 

Гнатович (1958), української письменниці 

7 545 років від дня народження Томаса Мора (1478–1535), 

англійського мислителя-гуманіста і політичного діяча 

8 195 років від дня народження Жуля Верна (1828–1905), 

французького письменника 

10 125 років від дня народження Бертольда Брехта 

(1898– 1956), німецького письменника, театрального діяча 

12 60 років від дня народження Жакліна Вудсона (1963), 

американського письменника, автора книг для дітей та 

підлітків 

13 120 років від дня народження Жоржа Сіменона (1903–

1989), франкомовного письменника бельгійського 

походження 

90 років від дня народження Марти Теодорівни Чопик 

(1931/1933–2020), дитячої письменниці 

75 років від дня народження Богдана Олексійовича 

Жолдака (1948–2018), українського письменника, 

сценариста, драматурга 

14 День Святого Валентина 

15 Стрітення Господнє. День вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав 

95 років від дня народження Ено Рауда (1928–1996), 

естонського письменника-казкаря, сценариста 

75 років від дня народження Наталії Василівни Віргуш 

(1948), української поетеси 

16 210 років від дня народження Семена Степановича 

Гулака-Артемовського (1813–1873), українського співака, 



композитора, актора, драматурга 

20 День Героїв Небесної Сотні 

135 років від дня народження Василя Олександровича 

Барвінського (1888–1963), українського композитора, 

піаніста і музикознавця 

115 років від дня народження Марії Аркадіївни 

Пригари (1908–1983), української письменниці, 

перекладачки 

21 Міжнародний день рідної мови 

50 років від дня народження Мар’яни Орестівни Савки 

(1973), української поетеси, казкарки, редакторки, 

громадської діячки 

22 235 років від дня народження Артура 

Шопенгауера (1788–1860), німецького філософа-ідеаліста 

23 120 років від дня народження Юліуса Фучика (1903–

1943), чеського письменника і журналіста 

24 Річниця повномасштабного вторгнення росії в 

Україну 

160 років від дня народження Порфирія Устиновича 

Молчанова (1863–1945), українського композитора і педагога 

26 90 років від дня народження Любомира Гузара (1933–

2017), українського релігійного діяча, патріарха- 

предстоятеля УГКЦ, Верховного архієпископа Львівського, 

Києво-Галицького, архієпископа-емерита 

27 110 років від дня народження Ірвіна Шоу (1913–1984), 

американського письменника, сценариста 

 

БЕРЕЗЕНЬ 
 

3 Всесвітній день письменника (повна назва – 

Всесвітній день миру для письменника) 

135 років від дня народження Наталени Королевої 

(1888– 1966), української письменниці й актриси 



4 345 років від дня народження Антоніо Вівальді (1678– 

1741), італійського композитора 

100 років від дня народження Олега Васильовича 

Буценя (1923–1966), українського письменника 

5 120 років від дня народження Наталі Львівни 

Забіли (1903–1985), української письменниці 

8 Міжнародний жіночий день 

13 185 років від дня народження Рафаелло 

Джованьйолі (1838–1915), італійського письменника, 

історика, філолога 

135 років від дня народження Антона Семеновича 

Макаренка (1888–1939), українського педагога і 

письменника 

15 475 років з часу утворення Тернопільського ставу 

(1548) 

16 75 років від дня народження Михайла Васильовича 

Левицького (1948–2018), поета, художника 

17 120 років від дня народження Юрія Петровича Дольд- 

Михайлика (справж. – Михайлик) (1903–1966), українського 

письменника 

19 185 років від дня народження Володимира 

Дмитровича Лучаківського (1838–1903), українського 

письменника, фольклориста, етнографа, громадсько-

культурного діяча, бургомістра Тернополя 

20 195 років від дня народження Генріка Ібсена (1828–

1906), норвезького драматурга, поета 

21 Всесвітній день поезії 

75 років від дня народження Олега Михайловича 

Германа (1948), поета, громадського діяча 

22 Всесвітній день водних ресурсів 

24 Всесвітній день боротьби із захворюванням на 

туберкульоз 

25 День Служби безпеки України 



27 Міжнародний день театру 

28 (6.04) 535 років від дня народження Санті Рафаеля 

(1483–1520), італійського живописця, архітектора, 

представника Високого Відродження 

30 170 років від дня народження Вінсента Ван Гога 

(1853–1890), нідерландського живописця 

50 років від дня народження Марини Степанівни 

Павленко (1973), української письменниці, ілюстраторки, 

педагогині 

 

КВІТЕНЬ 
 

1 День сміху. 
2 Міжнародний день птахів 

85 років від дня народження Єфрема Олександровича 

Гасая (1938–2019), краєзнавця 

3 Міжнародний день дитячої книги. 

Всесвітній день поширення інформації щодо проблем 

аутизму 

4 240 років від дня народження Вашингтона Ірвінга 

(1783–1859), американського письменника-романтика 

115 років від дня народження Степана Івановича 

Олійника (1908–1982), українського поета-гумориста і 

сатирика, журналіста 

105 років від дня народження Олеся Терентійовича 

Гончара (при народженні – Олександр Терентійович 

Біличенко) (1918–1995), українського письменника, 

громадського діяча 

5 День створення НАТО (1949) 

205 років від дня народження Томаса Майн Ріда (1818–

1883), англійського письменника 

70 років від дня народження Квітки Цісик (1953–1998), 

легендарної американської співачки українського 



походження (США) 

7 Всесвітній день здоров’я. Благовіщення Пресвятої 

Богородиці 

9 Вхід Господній в Єрусалим. Вербна неділя 

10 90 років від дня народження Віктора Семеновича 

Близнеця (1933–1981), українського прозаїка 

13 110 років з часу заснування Тернопільського обласного 

краєзнавчого музею (1913) 

14 135 років від дня народження Володимира Івановича 

Нарбута (1888–1938), українського російськомовного поета 

16 Світле Христове Воскресіння. Пасха 

175 років із часу скасування панщини і кріпосного права в 

Галичині 

18 День пам’яток історії та культури 

135 років від дня народження Івана Федоровича 

Хворостецького (1888–1958), українського живописця 

22 Всесвітній день Матері-Землі 

23 Всесвітній день книги та авторського права 
195 років від дня народження Ганни Барвінок (справж. – 

Білозерська-Куліш Олександра Михайлівна) (1828–1911),  

української письменниці 

105 років від дня народження Моріса Дрюона (1918–

2009), французького письменника 

100 років від дня народження Василя Сидоровича 

Земляка (справж. – Вацик) (1923–1977), українського 

письменника 

24 220 років від дня народження Олександра Васильовича 

Духновича (1803–1865), українського священника, 

письменника і педагога 

25 80 років від дня народження Євгена Тадейовича 

Зозуляка (1943), українського поета і журналіста 

26 День Чорнобильської трагедії. Міжнародний день 

пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф 



30 140 років від дня народження Ярослава Гашека 

(1883– 1923), чеського письменника-сатирика 

105 років від дня народження Олеся (Олексія) Івановича 

Жолдака (1918–2000), українського поета, сатирика, 

гумориста 

 

ТРАВЕНЬ 
 

3 Всесвітній день свободи преси 

5 135 років від дня народження Мирослава 

Дмитровича Капія (1888–1949), українського письменника-

фантаста і перекладача 

7 190 років від дня народження Йоганнеса Брамса 

(1833–1897), німецького композитора, піаніста, диригента 

8–9 Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті 

жертв Другої світової війни 

8 145 років від дня народження Надії Костянтинівни 

Кибальчич (1878–1914), української письменниці 

9 День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

90 років від дня народження Романа Васильовича 

Андріяшика (1933–2000), письменника 

14 День Матері (2-а неділя травня) 

15 Міжнародний день сім’ї 

75 років від дня народження Рауля Шалвовича Чілачави 

(1948), грузинського й українського поета, перекладача, 

літературознавця 

16 55 років від дня народження Тараса Богдановича 

Прохаська (1968), українського письменника, журналіста 

17 150 років від дня народження Анрі Барбюса (1873–

1935), французького письменника 

18 Міжнародний день музеїв 

20 50 років від дня народження Наталки (Наталі 

Володимирівни) Сняданко (1973), української письменниці, 



журналістки, перекладачки 

21 65 років від дня народження Василя Васильовича 

Шкірі (1958), українського письменника, автора казок для 

дітей 

45 років від дня народження Ірини Олександрівни Мацко 

(1978), української дитячої письменниці, ілюстраторки 

22 210 років від дня народження Вільгельма-Ріхарда 

Вагнера (1813–1883), німецького композитора, диригента 

24 День слов’янської писемності та культури 

25 Вознесіння Господнє 

28 115 років від дня народження Олекси Яковича 

Шатківського (1908–1979), українського живописця і 

графіка (Терн.) 

29 145 років від дня народження Петра Сильвестровича 

Карманського (1878–1956), українського поета, перекладача 

31 Всесвітній день без тютюну (проти тютюнопаління) 

75 років від дня народження Світлани Олександрівни 

Алексієвич (1948), білоруської письменниці українського 

походження, лауреатки Нобелівської премії з літератури 

(2015) 

 

ЧЕРВЕНЬ 
 

1 Міжнародний день захисту дітей. Всесвітній день 

батьків 

2 70 років від дня народження Володимира Андрійовича 

Барни (1953), поета, журналіста 

3 95 років від дня народження Костя Петровича 

Степанкова (справж. – Волощук) (1928–2004), українського 

актора, педагога 

4 День Святої Трійці (П’ятидесятниця). Міжнародний 

день безвинних дітей – жертв агресій. 

День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної 



агресії російської федерації проти України 

45 років від дня народження Ганни Володимирівни 

Осадко (1978), української письменниці, художниці, 

ілюстраторки 

5 Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

125 років від дня народження Федеріко Гарсіа Лорки 

(1898–1936), іспанського поета і драматурга 

7 175 років від дня народження Поля Гогена (1848–1903), 

французького живописця, графіка, скульптора 

120 років від дня народження Івана Андрійовича 

Багмута (1903–1975), українського письменника 

8 140 років від дня народження Ольги-Олександри 

Василівни Дучимінської (Решетилович) (1883–1988), 

письменниці, перекладачки, фольклористки 

9 80 років від дня народження Василя Михайловича 

Довжика (справж. – Должиков) (1943–2022), українського 

поета, прозаїка 

17 75 років від дня народження Віри Іванівни 

Паронової (1948), української письменниці 

50 років від дня народження Лариси Володимирівни 

Денисенко (1973), української письменниці, теле- та 

радіоведучої 

18 95 років від дня народження Сергія Петровича 

Плачинди (1928–2013), українського письменника 

22 День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні 

125 років від дня народження Еріха Марії Ремарка (1898–

1970), німецького письменника 

25 120 років від дня народження Джорджа Орвелла 

(справж. – Ерік Артур Блер) (1903–1950), англійського 

письменника 

26 Міжнародний день боротьби зі зловживанням 

наркотиками та їх незаконним розповсюдженням 



28 День Конституції України 

 

ЛИПЕНЬ 
 

1 День архітектури України (з 1995) 

3 140 років від дня народження Франца Кафки (1883–

1924),  австрійського письменника 

4 160 років від дня народження Юліана Івановича 

Панькевича (1863–1933), українського живописця і графіка 

65 років від дня народження Ігоря Миколайовича Римарука 

(1958–2008), українського поета 

5 220 років від дня народження Джорджа Генрі 

Борроу (1803–1881), англійського письменника, перекладача 

7 Різдво Іоанна Предтечі. Свято Івана Купала 

35 років із часу заснування Української Гельсинської 

спілки 

8 День родини 

10 105 років від дня народження Джеймса Олдріджа 

(1918– 2015), англійського письменника і громадського діяча 

11 Всесвітній день народонаселення 

12 День Святих апостолів Петра і Павла 

13 85 років від дня народження Мирослава Михайловича 

Скорика (1938–2020), українського композитора 

16 115 років від дня народження Василя Барки (справж. – 

Василь Костянтинович Очерет) (1908–2003), українського 

письменника і літературознавця (США) 

95 років від дня народження Роберта Шеклі (1928–2005), 

американського письменника-фантаста 

17 135 років від дня народження Агнона Шмуеля 

Йосефа (1888–1970), ізраїльського письменника 

130 років від дня народження Володимира 

Станіславовича Котецького (1893–1918), українського 

письменника 



22 145 років від дня народження Януша Корчака (1878–

1942), польського педагога, письменника, лікаря 

25 100 років від дня народження Марії Кристіни 

Ґріпе (1923–2007), шведської письменниці 

26 65 років від дня народження Галини Василівни 

Пагутяк (1958), української письменниці 

28 День хрещення Київської Русі-України. 

День Української Державності (з 9. 06. 2022 р.). 

День Святого князя Володимира Великого 

30 160 років тому був прийнятий Валуєвський циркуляр – 

таємне розпорядження російського уряду про заборону 

друкування книг українською мовою (1863) 

 

СЕРПЕНЬ 
 

2 135 років від дня народження Костя Степановича 

Буревія (1888–1934), українського письменника, публіциста 

4 145 років від дня народження Антіна Володиславовича 

Крушельницького (1878–1937), українського письменника, 

критика, журналіста 

5 120 років від дня народження Бориса Романовича 

Гмирі (1903–1969), українського камерного та оперного 

співака 

7 65 років від дня народження Григорія Платоновича 

Шергея (1958), директора художнього музею, заслуженого 

діяча мистецтв України 

9 130 років від дня народження Віри Василівни 

Холодної (1893–1919), української актриси, «королеви» 

німого кіно 

12 Міжнародний день молоді в Україні (з 2022 р.) 

15 165 років від дня народження Едіт Несбіт (1858–

1924), англійської дитячої письменниці-казкарки 

125 років від дня народження Яна Бжехви (Яна Віктора 



Лесмана) (1898–1966), польського письменника 

16 90 років від дня народження Анатолія Тимофійовича 

Авдієвського (1933–2016), українського хорового диригента 

18 Свято Преображення Господа Ісуса Христа. Спаса. 

23 День Державного Прапора України 

24 День Незалежності України (1991) 

150 років від дня народження Фотія Степановича 

Красицького (1873–1944), українського живописця і графіка 

28 Успіння Пресвятої Богородиці 

90 років від дня народження Степана Франковича 

Будного (1933–1958), українського поета 

29 День пам’яті захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України 

155 років від дня народження Людмили Михайлівни 

Старицької-Черняхівської (1868–1941), української 

письменниці, літературного критика, громадської діячки 

140 років від дня народження Дмитра Івановича Донцова 

(1883–1973), українського літературного критика, 

публіциста, філософа, політичного діяча 

31 140 років від дня народження Осипа Тадейовича 

Назарука (1883–1940), українського громадсько-політичного 

діяча, журналіста, публіциста 

130 років від дня народження Нестора Остаповича 

Нижанківського (1893–1940), українського композитора, 

музичного діяча 

 

ВЕРЕСЕНЬ 
 

415 років із часу закінчення будівництва Церкви Різдва 

Христового (Середньої) у Тернополі (1608) 

1 День знань 

65 років від дня заснування Тернопільського музичного 



училища ім. С. Крушельницької 
75 років від дня народження Богдана Васильовича 

Хаварівського (1948–2016), краєзнавця, директора 

Держархіву області (1992–2012), педагога, літератора 

5 100 років від дня народження Григорія Пилиповича 

Бойка (1923–1978), українського поета 

8 Міжнародний день грамотності 

125 років від дня народження Наталії Михайлівни 

Ужвій (1898–1986), української актриси 

9 День українського кіно (2-га субота вересня) 

10 120 років від дня народження Яреми Йосиповича 

Стадника (1903–1946) українського актора, співака і 

режисера 

80 років від дня народження Ніни Іванівни Фіалко (1943), 

української письменниці 

11 80 років тому засновано Національний заслужений 

академічний український народний хор ім. Т. Г. 

Верьовки (1943) 

12 90 років від дня народження Павла Парфентійовича 

Баска (1933), директора Тернопільської обласної бібліотеки 

для дітей (1979–1993), заслуженого працівника культури 

України 

13 150 років від дня народження Дениса Яковича 

Лукіяновича (1873–1965), українського письменника, 

літературознавця 

15 410 років від дня народження Франсуа де 

Ларошфуко (1613–1680), французького письменника 

17 170 років від дня народження Михайла Івановича 

Павлика (1853–1915), українського письменника, 

публіциста, громадського діяча 

20 100 років від дня народження Олександра 

Олександровича Сизоненка (1923–2018), українського 

письменника 



21 Міжнародний день миру 

22 60 років із часу відкриття меморіального музею 

Соломії Крушельницької в с. Біла (1963) 

25 85 років від дня народження Ігоря Петровича Ґерети 

(1938–2002), археолога, мистецтвознавця, історика, 

літератора 

26 130 років від дня народження Микити Павловича 

Годованця (1893–1974), українського поета-байкаря 

27 Всесвітній день туризму (з 1998) 

28 450 років від дня народження Мікеланджело да 

Караваджо (1573–1610), італійського живописця 

220 років від дня народження Проспера Меріме (1803– 

1870), французького письменника 

140 років від дня народження Альберта Pica Вільямса 

(1883–1962), американського письменника і публіциста 

105 років від дня народження Василя Олександровича 

Сухомлинського (1918–1970), видатного українського 

педагога 

30 Всеукраїнський день бібліотек (з 1998). 

День усиновлення 

 

ЖОВТЕНЬ 
 

1 День вчителя. День працівників освіти (1-а неділя 

жовтня). 

Міжнародний день людей похилого віку. Міжнародний 

день музики 

165 років від дня народження Адріана Феофановича 

Кащенка (1858–1921), українського письменника 

2 Міжнародний день боротьби проти насилля. 

Всесвітній день архітектури (1-й понеділок жовтня) 

140 років від дня народження Михайла Івановича Жука 

(1883–1964), українського живописця, майстра станкової 



графіки 

80 років від дня народження Богдана Михайловича 

Стельмаха (1943), українського драматурга, поета, 

перекладача 

5 310 років від дня народження Дені Дідро (1713–1784), 

французького філософа, просвітителя, письменника 

150 років від дня народження Михайла Юрійовича 

Яцківа (1873–1961), українського письменника-модерніста 

100 років від дня народження Володимира 

Васильовича Канівця (1923–2017), українського 

письменника 

8 День художника (2-га неділя жовтня) 

10 210 років від дня народження Джузеппе Верді (1813– 

1901), італійського композитора 

14 Свято Покрови Пресвятої Богородиці. День 

захисників і захисниць України. День Українського 

козацтва. День УПА 

80 років від дня народження Раїси Опанасівни 

Кириченко (1943–2005), української співачки , Героя 

України 

18 105 років тому (1918) у Львові було засновано 

Українську Національну Раду ЗУНР–ЗОУНР 
155 років від дня народження Євгенії Іванівни 

Ярошинської (1868–1904), української письменниці, 

фольклористки, педагога і громадської діячки 

19 140 років від дня народження Якова Степановича 

Степового (1883–1921), українського композитора, 

публіциста, музичного діяча 

135 років від дня народження Якова Андрійовича 

Мамонтова (1888–1940), українського драматурга, 

театрознавця 

100 років від дня народження Отфріда Пройслера (1923– 

2013), німецького письменника-казкаря 



24 День Організації Об’єднаних Націй 

25 185 років від дня народження Жоржа Бізе (1838–

1875), французького композитора 

26 75 років від дня народження Галини Тимофіївни 

Тарасюк (1948), української письменниці, перекладачки 

 

ЛИСТОПАД 
 

1 День народження ЄС 

105 років із часу утворення Західноукраїнської Народної 

Республіки 

125 років від дня народження Дмитра Івановича 

Бедзика (1898–1982), українського письменника 

2 145 років від дня народження Антіна Івановича 

Манастирського (1878–1969), українського живописця  

5 60 років від дня народження Валентини Миколаївни 

Семеняк (дівоче – Штангей) (1963), української 

письменниці, журналістки, фотохудожниці 

7 175 років від дня народження Дмитра Васильовича 

Марковича (1848–1920), українського письменника і 

громадського діяча 

115 років від дня народження Михайла Олексійовича 

Качалуби (1908–1993), поета, лікаря, громадського діяча 

110 років від дня народження Альберта Камю (1913– 

1960), французького письменника 

9 День української писемності та мови 

11 85 років від дня народження Анатолія Васильовича 

Білоуса (1938), українського письменника 

14 105 років тому (1918) була заснована Українська 

академія наук (УАН) 

16 Міжнародний день толерантності 

145 років від дня народження Михайла Івановича 

Паращука (1878–1963), українського скульптора (Терн.) 



17 День студента 

50 років від дня народження Маріанни Ярославівни 

Кіяновської (1973), української письменниці, перекладачки, 

педагогині 

18 75 років від дня народження Люсі Степанівни 

Давидко (1948), акторки драмтеатру 

20 Всесвітній день дитини (з 1990) 

165 років від дня народження Сельми Лагерлеф (1858– 

1940), шведської письменниці 

21 День Гідності та Свободи 

22 35 років із часу відновлення «Просвіти» 

23 165 років від дня народження Марії Костянтинівни 

Башкірцевої (1858–1884), української та французької 

художниці, скульпторки, письменниці 

115 років від дня народження Mиколи Миколайовича 

Носова (1908–1976), дитячого письменника 

25 День пам’яті жертв голодоморів (4-та субота 

листопада) 

185 років від дня народження Івана Семеновича Нечуя- 

Левицького (1838–1918), українського письменника 

26 90 років від дня народження Івана Григоровича 

Мердака (1933–2007), українського скульптора, різьбяра по 

дереву 

27 160 років від дня народження Ольги Юліанівни 

Кобилянської (1863–1942), української письменниці 

29 245 років від дня народження Григорія Федоровича 

Квітки-Основ’яненка (1778–1843), українського 

письменника 

125 років від дня народження Клайва Стейплза Льюїса 

(1898–1963), англійського та ірландського письменника- 

фантаста, філософа, автора циклу «Хроніки Нарнії» 

 

 



ГРУДЕНЬ 
 

1 Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 

Всеукраїнський референдум підтвердив Акт 

проголошення Незалежності України (1991) 

110 років від дня народження Платона Микитовича 

Воронька (1913–1988), українського поета 

105 років від дня народження Платона Іларіоновича 

Майбороди (1918–1989), українського композитора 

4 Введення у храм Пресвятої Богородиці 

5 Міжнародний день волонтерів 

145 років від дня народження Олександра Олеся 

(справж. – Олександр Іванович Кандиба) (1878–1944), 

українського поета-символіста 

6 Миколая Чудотворця за новим календарем 

День Збройних Сил України 

120 років від дня народження Миколи Філаретовича 

Колесси (1903–2006), українського композитора, диригента, 

педагога 

75 років від дня народження Анатолія Георгійовича 

Костецького (1948–2005), українського письменника 

7 День місцевого самоврядування. 

Всесвітній день української хустки 

135 років від дня народження Левка (Лева) 

Сильвестровича Лепкого (1888–1971), українського 

військового діяча, композитора, письменника (Терн.) 

8 155 років із часу заснування у Львові українського 

культурно-освітнього товариства «Просвіта» 

9 175 років від дня народження Джоеля Чандлера 

Гарріса (1848–1908), американського дитячого письменника 

160 років від дня народження Бориса Дмитровича 

Грінченка (1863–1910), українського письменника, 

громадського діяча 



10 Міжнародний день прав людини 

65 років від дня народження Корнелії Функе (1958), 

німецької письменниці та ілюстраторки 

12 160 років від дня народження Едварда Мунка (1863–

1944), норвезького живописця, графіка 

95 років від дня народження Чингіза Айтматова 

(1928– 2008), киргизького письменника 

95 років від дня народження Леоніда Федоровича 

Бикова (1928–1979), українського актора і режисера 

13 130 років від дня народження Миколи Григоровича 

Хвильового (справж. – Фітільов) (1893–1933), українського 

письменника, публіциста 

95 років від дня народження Євгена Олександровича 

Сверстюка (нар. 1927, запис. 1928–2014), українського 

мислителя, літературознавця, поета, перекладача, 

правозахисника 

14 День вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС 

17 90 років від дня народження Дмитра Андрійовича 

Головка (1933), українського письменника 

18 120 років від дня народження Романа Михайловича 

Завадовича (1903–1985), українського поета, прозаїка, 

журналіста 

19 День Святителя Миколи Чудотворця за старим 

календарем 

155 років від дня народження Елеонор Портер (1868– 

1920), американської дитячої письменниці 

85 років від дня народження Валерії Василівни 

Врублевської (1938), української письменниці 

22 190 років від дня народження Марка Вовчка 

(справж.– Марія Олександрівна Вілінська) (1833–1907), 

української письменниці 

165 років від дня народження Джакомо Пуччіні (1858– 



1924), італійського композитора 

24 225 років від дня народження Адама Міцкевича (1798– 

1855), польського поета 

25 Різдво Христове (Католицьке Різдво) 

26 90 років від дня народження Юрія Дмитровича 

Ячейкіна (1933–2013), українського письменника 

60 років від дня народження Марії Йосипівни Баліцької 

(1963), української письменниці, журналістки 

28 55 років від дня народження Івана Михайловича 

Андрусяка (1968), українського поета, дитячого прозаїка, 

критика 

29 135 років від дня народження Галини Журби (справж. – 

Галина Маврикіївна Домбровська) (1888–1979), письменниці 

українського зарубіжжя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календар неформальних свят 
 

4 січня Всесвітній день азбуки Брайля (з 2018) 

6 січня Всесвітній день дітей-сиріт війни 

11 січня Всесвітній день «дякую»(з поч. 2000-х) 

15 січня День народження Вікіпедії (з 2011) 

Всесвітній день снігу (3-я неділя січня) (з 2012) 

17 січня Міжнародний день дітей-винахідників 

21 січня Міжнародний день обіймів (1986) 

29 січня Міжнародний день без Інтернету (остання неділя 

січня) (з 2000) 

1 лютого Всесвітній день читання вголос (1-а середа 

лютого) (з 2010) 

6  лютого Всесвітній день без мобільного телефону (з 2001) 

11 лютого Міжнародний день жінок і дівчат в науці (з 

2015) 

14 лютого День всіх закоханих 

Міжнародний день дарування книг (з 2012) 

День безпечного інтернету (2-й вівторок лютого) 

17 лютого День спонтанного прояву доброти (з 1995) 

9 березня Міжнародний день діджея (з 2002) 

17 березня Всесвітній день сну (3-я п’ятниця березня) (з 

2008) 

20 Березня Міжнародний день щастя (з 2012) 

21 Березня Міжнародний день лялькаря (з 2003) 

7  квітня Всесвітній день мультфільмів (з 2002) 

13 квітня Всесвітній день рок-н-ролу 

26 Квітня Міжнародний день секретаря (середа 

останнього  повного тижня квітня) (з 1952) 

27 Квітня Всесвітній день дизайну (з 1995) 

28 квітня Міжнародний день танцю (з 1982) 

29 квітня Міжнародний день джазу (з 2012) 

1 травня День батяра (у Львові) (з 2008) 



15 травня Міжнародний день сім’ї (з 1993) 

22травня Міжнародний день чаю (з 2019) 

23 травня Європейський день парків (з 1999) 

25 травня День філолога 

31 травня Всесвітній день блондинок (з 2006) 

1 червня Всесвітній день батьків (з 2012) 

Всесвітній день молока (з 2001) 

8 червня Всесвітній день океанів (з 2008) 

9 червня Міжнародний день друзів (з 1986) 

10 червня Всесвітній день морозива 

День кулькової ручки 

Всесвітній день ляльки (2-а субота червня) 

14 червня Міжнародний день блогера (з 2004) 

18 червня Міжнародний день батька (3-я неділя червня) (з 

1966) 

19 червня Всесвітній день дитячого футболу (з 2001) 

21 червня Міжнародний день йоги (з 2015) 

2 липня Всесвітній день НЛО, або День уфолога 

6 липня Всесвітній день поцілунку (з 19 ст.) 

8 липня День родини (з 2012) 

11 Липня Всесвітній день шоколаду (з 1995) 

12 Липня День фотографа 

30 липня Міжнародний день дружби (з 2011) 

5 серпня Міжнародний день світлофора 

8 серпня Всесвітній день кота (з 2002) 

13 серпня Всесвітній день шульги (з 1992) 

26 серпня Всесвітній день собаки (з 2004) 

9 вересня Міжнародний день краси (з 1995) 

13 вересня День комп’ютерника і програміста (у 

високосні роки – 12 вересня) 

15 вересня День народження Google (з 1997) 

18 Вересня Міжнародний день читання електронних книг 

у вільному доступі (з 2014) 



19 Вересня День народження смайлика (з 1982) 

21 вересня Міжнародний день миру (з 2002) 

25 вересня День коміксів 

Всесвітній день мрії (з 2012) 

29 вересня Всесвітній день серця (з 1999) 

6 жовтня Всесвітній день усмішки (1-а п’ятниця жовтня) (з 

1999) 

11 жовтня Міжнародний день дівчаток (з 2012) 

13 жовтня Всесвітній день яйця (2-а п’ятниця жовтня) (з 

1996) 

16 жовтня День шефа (з 1962) 

21 жовтня Всесвітній день яблука (з 1990) 

25 жовтня Всесвітній день макаронів (з 1995) 

8 листопада Міжнародний день КВК 

11 листопада Всесвітній день оригамі (з 1980) 

16 листопада День книги рекордів Гіннеса (3-й четвер 

листопада) (з 2005) 

21 листопада Всесвітній день вітань (з 1973) 

Всесвітній день телебачення (з 1996) 

26 листопада Міжнародний день Біблії (остання неділя 

листопада) (з 1940) 

30 листопада День домашніх тварин (з 1931) 

10 грудня Всесвітній день футболу 

21 грудня День народження кросворду 

26 грудня День подарунків (у країнах Британської 

співдружності) 

28 грудня День календаря 

 

 

 

 

 



Міста-ювіляри 
 

560 років із часу заснування Підгайця 

560 років із часу заснування Підволочиська 

475 років тому м. Тернопіль отримало Магдебурзьке 

право 

 

Книги-ювіляри 

Твори українських письменників 
 

225 років поемі «Енеїда» Івана Котляревського 

190 років повісті «Конотопська відьма» Григорія Квітки- 

Основ’яненка 

185 років п’єсі «Наталка Полтавка» Івана 

Котляревського 

160 років казці «Кармелюк» Марка Вовчка 

145 років повісті «Микола Джеря» Івана Нечуя-

Левицького 

145 років комедії «За двома зайцями» Михайла 

Старицького 

145 років повісті «Захар Беркут» Івана Франка 

135 років п’єсі «Сто тисяч» Івана Карпенка-Карого 

130 років збірці поезій «На крилах пісень» Лесі Українки 

130 років драмі «Украдене щастя» Івана Франка 

105 років збірці поезій «Під осінніми зорями» Максима 

Рильського 

105 років збірці поезій «Сонячні кларнети» Павла 

Тичини 

100 років збірці казок «Нечиста сила» Василя Короліва-

Старого 

95 років оповіданню «Мужицька арихметика» Степана 

Васильченка 



95 років п’єсі «Мина Мазайло» Миколи Куліша 

85 років збірці «В бур’янах» Степана Васильченка 

60 років роману «Тронка» Олеся Гончара 

60 років оповіданню «Маленьким про великого 

Тараса» Оксани Іваненко 

60 років казці «Цар Плаксій та Лоскотон» Василя 

Симоненка 

55 років роману «Собор» Олеся Гончара 

55 років роману «Диво» Павла Загребельного 

55 років роману «Посол Урус-шайтана» Володимира 

Малика 

55 років казці «Як Барвінок та Ромашка у вирій 

літали» Богдана Чалого 

50 років трилогії «Тореадори з Васюківки» Всеволода 

Нестайка 

50 років збірці для дітей «Де найкраще місце на землі» 

Дмитра Павличка 

35 років повісті-казці «Незнайомка з Країни Сонячних 

Зайчиків» Всеволода Нестайка 

 

Твори зарубіжних письменників 
 

670 років збірці новел «Декамерон» Джованні Боккаччо 

490 років сатиричному роману «Гаргантюа і 

Пантагрюель» Франсуа Рабле 

430 років п’єсі «Приборкання норовливої» Вільяма 

Шекспіра 

215 років першій частині драми «Фауст» Йоганна Гете 

205 років поемі «Паломництво Чайльд Гарольда» 

Джорджа Байрона 

190 років роману «Євгенія Гранде» Оноре де Бальзака 

185 років літературній версії казки «Стійкий олов’яний 

солдатик» Ганса Крістіана Андерсена 



185 років роману «Пригоди Олівера Твіста» Чарльза 

Діккенса 

180 років оповіданню «Золотий жук» Едгара По 

175 років роману «Домбі і син» Чарльза Діккенса 

175 років роману «Ярмарок марнославства» Вільяма 

Теккерея 

165 років роману «Оцеола, вождь семінолів» Майна Ріда 

155 років роману «Діти капітана Гранта» Жуля Верна 

145 років роману «П’ятнадцятирічний капітан» Жуля 

Верна 

145 років роману «Острів скарбів» Роберта Стівенсона 

125 років роману «Війна світів» Герберта Веллса 


