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Цьго року виповнюється : 

 

- 350 років від дня Конотопської битви (1659) 

- 350 років від дня укладання Міждержавного договору Переяславської    

статті (1659) 

- 120 років від дня народження  Нестора Івановича Махна (1889 - 1934), 

ватажка анархістського руху 1917 -1921 рр., керівника повстанських загонів 

(за ін. даними 26 жовтня 1888 року або 27 жовтня 1889 року) 

-  300 років від дня заснування Кам`янської Січі (1709) ( Запорізька Січ) 

-  100 років від дня народження Леоніда Євгеновича Гребінки (1909 - 1941), 

українського поета , перекладача. 

 

 



 
 

 

 

 

 

1 95 років від дня народження українського письменника Ю.О. 

Збанацького (1914 - 1994). 

 90 років з дня народження російського письменника 

Д.Граніна (1919) 

 100 років від дня народження Степана Бендери (1909 - 1959), 

українського політичного діяча, одного з лідерів 

українського національно – визвольного руху 30-50-х років 

ХХ ст. 

6  Кожного року в день народження письменника 

присуджується Обласна літературна премія ім. В. Сосюри      

( заснована у 1993 році). 

  175 років від дня народження  С.В. Руданського(1834 - 1873), 

українського поета 

7 Різдво Христове 

8  130 років від дня народження С.В.Васильченка (Панасенко) 

(1879-1932), українського письменника . 

19 200 років від дня народження Едгара По (1809 - 1849), 

американського письменника. 

22 
 День Соборності України    

  105 років від дня народження російського письменника 

А.П.Гайдара (1904 - 1941) 

26  170 років від дня народження українського єтнографо і 

фольклориста П.П. Чубинського (1839 - 1884) 

27  130 років від дня народження  П.П. Бажова (1879 - 1950), 

російського письменника . 

 170 років від дня народження П.П. Чубинського (1839 - 1884), 

українського етнографа і фольклориста, громадського діяча. 

 Міжнародний день пам`яти жертв Холокосту 

29  День пам′ яті героїв Крут  

Січень 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 125 років від дня народження  Е.І. Замятіна (1884 – 

1937), російського письменника  

2 Всесвітній день водоболотних угідь 

6 205 років від дня народження М.А. Маркевича (1804 

– 1860), українського письменника, історика і 

етнографа  

11 115 років від дня народження В.В. Біанкі  (1894 -959), 

російського письменника) 

 180 років з дня смерті О.С.Грибоєдова (1795 -1829), 

російського письменника та дипломата  

13 
240 років від дня народження  І.А. Крилова (1769 – 

1844), російського байкаря, прозаіка та драматурга  

15 
День вшанування учасників   бойових дій на 

теріторії інших держав.  

14 День святого Валентина. 

21 Міжнародний День рідної мови. 

23 День звхисника Вітчизни. 

Лютий 



 

 

1 
110 років від дня народження російського письменника Ю.К.Олеши (1899 – 

1960) 

2 
150 років від дня народження  Шолом Алейхема (Ш.Н. Рабинович) (1859 – 

1916),єврейського письменника    

3 
110 років від дня народження Ю.К.Олеши (1899 - 1960), російського 

письменника. 

4 
60 років від дня народження Володимира Михайловича Івасюка     (1949 – 

1979), українського поета і композитора. 

6 80 років від дня народження Ф.А.Іскандера (1929), російського письменника. 

8   Міжнародний день прав жінок і миру 

9 195 років від дня народження Т.Г.Шевченка (1814 – 1861), українського поета, 

художника, мислителя.. 

 75 років від дня народження Ю.О.Гагаріна (1934 - 1968), першого в світі 

космонавта. 

15 85 років від дня народження  Ю.В.Бондарева (1924),російського письменника  

 70 років тому (1939) проголошено повну державну самостійність  Карпатської 

України на чолі з Президентом  Августином Волошиним 

16 
125 років від дня народження  О.Р. Беляєва (1884 - 1942), російського 

письменника . 

17 
100 років від дня народження О.Десняка (1909 -1942), українського 

письменника. 

18 105 років від дня народження  М.М. Вороного (1904 - 1937),українського поета . 

20 370 років від дня народження Івана Степановича Мазепи (1639, за ін. даними 

1629 або 1644 -1709), гетьмана України.. 

 255 від дня народження  О.С. Шишкова (1754 - 1841), російського письменника 

21 Всесвітній день поезії 

 80 років від дня народження Ю.М.Мушкетика (1929), українського 

письменника. 

24 Всесвітній день боротьби з туберкульозом 

 175 років від дня народження Уїльяма Морріса (1834 - 1896), англійського 

письменника, художника, перекладача, громадського діяча 

27 Міжнародний день театру 

28  

Березень 



 
 

 

  

1 Міжнародний день птахів 

 День сміху 

 
200 років від дня народження М.В.Гоголя (1809 - 1852) 

російського письменника, драматурга, критика 

2 Міжнародний день дитячої книги 

4 День створення НАТО 

7 Всесвітній день здоров`я 

 
170 років від дня народження В.М.Шашкевича (1839 - 1885), 

українського письменника, перекладача, публіциста, 

громадсько – політичного діяча. 

9 
130 років від дня народження А.М.Лівицького (1879- 1954), 

українського громадсько – політичного діяча, президента 

УНР. 

12 Всесвітній день авіації і космонавтики. 

14 265 років від дня народження  Д.І. Фонвізіна  (1744 - 1792), 

російського письменника . 

18 Міжнародний день пам`ятників та історичних місць 

19 День довкілля 

22 Всесвітній день Землі 

 110 років від дня народження  В.В.Набокова (1899 - 1977), 

російського й американського письменника.  

23 
445 років від дня народження  Вільяма Шекспіра (1564 – 

1616), англійського поета й драматурга.  

 
Всесвітній день  книги і авторського права. 

26 
День пам"яті загиблих в радіаційних аваріях та    

катастрофах. 

День чорнобильської трагедії 

Квітень 



  

 

1 День міжнародної солідарності трудящихся 

 
85 років від дня народження В.П.Астаф`єва 

(1924),російського письменника  

2 
150 років від дня народження Джерома К.Джерома (1859 - 

1927), англійського письменника. 

9 День Перемоги 

 
85 років від дня народження Б.Окуджави (1924 -1997), 

російського письменника Б.Окуджави 

10 День матері. 

13 
160 років від дня народження Панаса Мирного 

(П.Я.Рудченко) (1849 – 1920),українського письменника . 

15 Міжнародний день родин. 

16 День Європи. 

18 Міжнародний день музеїв 

20 
210 років від дня народження Оноре де Бальзака (1799 - 

1850), французького письменника.  

22 
150 років від дня народження Артура Конан Дойля (1859 

1930),  англійського письменника. 

23 
130 років від дня народження Симона Васильовича 

Петлюри (1879-1926), українського громадсько – 

політичного і державного діяча, публіциста. 

24 День слов`янської писемності й культури 

27 80 років від дня народження Р.І.Іваничука (1929), 

українського письменника. 

31 110 років від дня народження Л.М.Леонова (1899 - 1995), 

російського письменника . 

 Всесвітній день без тютюну 

Травень 



 

 

  

 

 

 

 

1 
Міжнародний день захисту дітей 

5 
Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

6 
День журналіста 

 
210 років від дня народження  О.С.Пушкіна (1799 –  

1837),російського поета. 

15 70 років від дня народження  А.А.Кіма (1939), російського 

письменника  

17 Всесвітній день боротьби с пустелями та засухою 

19 
85 років від дня народження  В.В. Бикова (1924 - 2003), 

білоруського письменника  

20 
120 років від дня народження  А.А.Ахматової (1889-1966), 

російської поетеси  

22 
День Скорботи і вшанування пам‘яті жертв війни в 

Україні. Початок Великої Вітчизняної війни. 

23 
120 років від дня народження А. А.Ахматової (1889 -

19662) ,російської поетеси 

28 
День молоді 

 
День Конституції України 

Червень 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 120 років від дня народження М.М. Асеєва (1889 - 

1963),російського поета  
13 115 років від дня народження І.Е.Бабеля (1894 – 1941), 

російського письменника  
21 110 років від дня народження Ернеста Хемінгуея (1899 

- 1961), американського письменника  

25 80 років від дня народження В.М. Шукшина (1929 -

1974), російського письменника, кінорежисера, актора  

29 160 років від дня народження Олени Пчілки (1849 - 

1930),української письменниці, етнографа й 

фольклориста  

30 140 років від дня народження .П.Косача (1860 -1903), 

українського письменника і вченого  
 

Липень 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 85 років від дня народження Алексіна А.Г. 

(1924),російського письменника) 

5 110 років від дня народження Б.Д.Антоненка – 

Давидовича (1889 - 1897), українського письменника  

7 190 років від дня народження П.О. Куліша (1819 -1897) 

українського письменника, історика й фольклориста 

12 Міжнародний День молоді 

16 100 років від дня народження Оксани Мельничук (1909 

- 1986), української поетеси. 

23 День державного прапора України 

24 День Незалежності України 

25 85 років від дня народження П.А. Загребельного (1924), 

українського письменника  

28 255 років від дня народження Йоганна Вольфганга Гете 

(1749 - 1832), німецького поета  і мислителя. 

30 День шахтаря 

31 260 років від дня народження О.М. Радищева (1749 - 

1802), російського письменника, просвітителя.  

Серпень 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 День знань 
8 Міжнародний день грамотності 

9 240 років від дня народження І.П.Котляревського (1769 

– 1838), українського письменника  
11 145 років від дня народження П.А. Грабовського 

українського поета  

13 День українського кіно 

 День фізкультури і спорту 

16 Міжнародний день охорони озонового шару 

17 145 років від дня народження українського письменника 

М.М. Коцюбинського (1864 -1913) 

21 Міжнародний день миру 

22 День партизанської слави 

27 День машинобудівника 

28 80 років від дня народження українського поета Д.В. 

Павличка (1929) 

29 105 років від дня народження російського письменника 

М.О. Островського (1904 - 1936) 

30 Всеукраїнський день бібліотек 

 Всесвітній  день моря 
 

 

Вересень 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Міжнародний день людей похилого віку 

День ветерана 

 
 День музики 

Міжнародний день проти насилля 

4 
День працівників освіти 

5 100 років від дня народження  Богдана - Ігоря Антонича        

(1909 - 1937),   українського поета.  

6 120 років від дня народження Марії Домбровської (1889 - 

1965), польської письменниці. 

9 105 років від дня народження  М.П. Бажана  (1904 - 1983), 

українського поета.  

11 День художника. 

14 День українського козацтва 

15 195 років від дня народження  М.Ю. Лермонтова (1814 -

1841),російського поета . 

 
200 років від дня народження А.В.Кольцова (1809 - 1842)  

російського поета  

 
155  років від дня народження Оскара Уайльда (1854-1900), 

англійського письменника  

18 115 років від дня народження  Ю.М. Тинянова (1894 - 1943), 

російського письменника . 

24 Міжнародний день Організації Об`єднаних Націй. 

25 125 років від дня народження Насті (А.Б.) Гінченко (1884 - 

1908), української письменниці.  

29 100 років від дня народження І.К. Кульської (1909 - 1990), 

української письменниці. 

Жовтень 



 

 

 

 

 

 

 

1 Проголошення Західно – Української Народної Республіки 

9 День української писемності та мови 

12 120 років від дня народження О.Вишні (П.М.Губенко) (1889–

1956),українського письменника – гумориста. 

14 Всесвітній день боротьби з діабетом. 

15 День працівників  сільского господарства. 

16 Міжнародний день, присвячений толерантності.  

17 Міжнародний день студентів. 

18 150 років від дня народження Костя Левицького (1854 - 1941), 

українського громадсько – політичного діяча, адвоката, 

публіциста. 

20 140 років від дня народження З. М. Гіппіус (1869 -1945),ро-

сійської поетеси.  

25 Міжнародний день  боротьби за ліквідацію насилля над 

жінками. 

 150 років від дня народження Є.Ю.Горницького (1859 - 

1913), українського письменника. 

27 130 років  від дня народження Г.А.Чупринки (1879 - 1921), 

українського поета – романтика. 

28 День пам`яті жертв голодоморів та політичних репресій. 

29 110 років від дня народження І.М. Косинки (Стрілець) (1899 -

1934), українського письменника. 

30 350 років із дня смерті Данила Виговського (? - 1659), 

наказного гетьмана козацького війська у поході проти Речі 

Посполитої. 
 

Листопад 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Міжнародний день боротьби зі СНІДом. 

3 Міжнародний день інвалідів 

5 100 років від дня народження Ю. М. Косача (1909 -1990), 

українського письменника  

 100 років від дня народження М.П. Задорнова (1909 - 

1992), російського письменника  

6 День збройних сил України 

7 День місцевого самоврядування 

10 День прав людини 

12 День сухопутних військ України. 

 75 років від дня народження А.І.Домбровського (1934), 

російського письменника України 

14 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 

на Чрнобильській АЄС 

Грудень 


