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  2003 — 2012 рр. оголошені Генеральною Асамблеєю ООН 

(2001) Десятиріччям грамотності: освіта для всіх.  

  2005 — 2014 рр. оголошені Генеральною Асамблеєю ООН 

(2002) Десятиріччям освіти в інтересах стабільного розвитку 

ООН.  

  2005 — 2015 рр. оголошені Генеральною Асамблеєю ООН 

(2003) Міжнародним десятиріччям дій "Вода для життя". 

  2012 рік оголошено в Україні роком спорту і здорового 

способу  життя  (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 

квітня 2011 р. № 360-р „Про заходи щодо підготовки та проведення в 

Україні у 2012 році Року спорту та здорового способу життя”.) 

  2012 рік Президент України – В. Ф. Янукович проголосив 

роком культури та відродження музеїв 

        

 

ЮНЕСКО: 

      
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

- 975 років тому (1037) заснована Ярославом Мудрим 

при Софійському соборі  в Києі  перша бібліотека 

Давньої Русі. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               

січень 

1   Новорічне свято 

6 140 років від дня народження Олександра Миколайовича Скрябіна 

(1872–1915), російського композитора, піаніста 

7 Різдво  Христове 

14   75 років від дня народження Євгена Пилиповича Гуцала (1937–1995), 

українського письменника, поета, публіциста 

15  20 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила Державний 

гімн України «Ще не вмерла Україна» 

390 років від дня народження Мольєра (справж. – Жан Батіст Поклен) 

(1622–1673), французького драматурга, актора 

16 145 років з дня народження В.В.Вересаєва (1867–1945), російського 

письменника 

18 130 років з дня народження А.О. Мілна (1882 - 1956) англійського 

письменника 

22  День Соборності України  Відзначається в Україні згідно з Указом 

Президента (№ 42/1999 від 21 січня 1999 року) щорічно в цей день (день 

проголошення у 1919 році Акта злуки) 

23 110 років від дня народження Павла Матвійовича Усенка (1902–1975), 

українського поета 

24 280 років з дня народження (1732) П.О.Бомарше, французького 

драматурга 

25 День студентів (Тетянин день) 

180 років з дня народження І.І.Шишкіна (1832 – 1898), російського 

живописця 

27 Міжнародний день пам`яти жертв Холокосту 

180 років з дня народження Льюїса Керрола, англійського письменника 

28 115 років з дня народження В.П. Катаєва (1897 – 1986), російського 

письменника 

29 День пам′ яті героїв Крут 

31 215 років з дня народження (1797) Ф.Шуберта, австрійського 

композитора 

  

 

 

 

 

          



    Лютий 
 

1 105 років з дня народження Е.Ф.Маланюка (1907–1975), українського   

поета і літературознавця 

2 Всесвітній день водоболотних угідь 

2  200 років з дня народження Е.П. Гребінки (1812 – 1842), українського 

письменника 

120 років з дня народження О.М. Степанова (1892 –1965), російського 

письменника, автора відомого роману "Порт-Артур". 
7 200 років з дня народження Чарлза Діккенса (1812- 1870), англійського 

письменника 

8 190 років з дня народження О.В. Марковича (1822 – 1867), українського 

фольклориста і етнографа 

10  День пам`яті О.С.Пушкіна 

14  День святого Валентина. 

90 років з дня народження (1922) М.О.Рибалко, краматорського 

письменника 

15 День вшанування учасників   бойових дій на території інших держав 

19  20 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила тризуб як 

малий Державний герб України 

20 Всесвітній день соціальної справедливості 

21 День рідної мови 

23 День захисника Вітчизни 

24 120 років з дня народження К.О. Федіна (1892 – 1977), російського       

письменника 

25 125 років від дня народження Леся Курбаса (повністю — Олександр-

Зенон Степанович) (1887—1937), українського режисера, актора, 

драматурга, публіциста, перекладача 

26 210 років з дня народження Віктора Гюго (1802 – 1885), французького 

письменника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Березень 
 

2 130 років з дня народження (1882) Архипа Тесленко, українського 

письменника 

4 160 років від дня смерті М.В. Гоголя (1808 – 1852), російського і 

українського письменника 

5 185 років з дня народження Л.І.Глібова (1827 – 1883), українського 

поета, байкаря 

8 Міжнародний жіночий день 

9 Народився Т.Г.Шевченко (1814–1861), геніальний український поет, 

художник, графік  

15  Всесвітній день прав споживача 

16 130 років з дня народження Х.О.Алчевської (1882 – 1931), української 

поетеси і педагога 

18  День працівників житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення 

21  Міжнародний день ліквідації расової дискримінації  

Всесвітній день поезії  

22 170 років з дня народження  М.В. Лисенка (1842 – 1912), українського 

композитора, фольклориста 

22 Всесвітній день водних ресурсів 

23 Всесвітній метеорологічний день 

Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного 

мистецтва 

- 165 років  з дня народження (1842) Стендаля (Анрі Марі Бейль), 

французького письменника  

25 День Служби безпеки України 

- 270 років з дня народження В.Г. Рубана (1742 – 1795), українського і    

російського видавця, історика, поета. 

26 День внутрішніх військ МВС України 

27 Мiжнародний день театру 

31 130 років з дня народження (1882) К.І.Чуковського, російського 

письменника 

  

 

         

 

 

 



 

 

   Квітень 

 

 

 

1 Міжнародний день птахів 

 День сміху 

 День геолога 

2 Міжнародний день дитячої книги 

4 105 років з дня народження Бєляєва В.П., українського та російського 

письменника, кіносценариста 

 

6 200 років з дня народження О.І. Герцена (1812 –1870), російського 

мислителя, філософа, письменника. 

 

7 Всесвітній день здоров`я 

10 85 років з дня народження (1927) В.В.Ліпатова , російського письменника 

75 років з дня народження Белли Ахатівни Ахмадуліної (1937), 

російської поетеси, перекладача 

12 День авіації і космонавтики 

15 560 років від дня народження Леонардо да Вінчі (1452—1519), 

італійського живописця, скульптора, архітектора, інженера 

19 - 110 років з дня народження (1902)  В.А. Каверіна, російського 

письменника 

18  18–22.04. – Дні заповідників і національних парків 

 День пам’яток історії та культури 

 Міжнародний день пам’яток і визначних місць  

21 День Довкілля 

Український  День навколишнього середовища 

22 Міжнародний День Землі 

23 День книги і авторського права 

25 105 років з дня народження (1907) М.П.Трублаїні, українського 

письменника 

26  День пам'яті загиблих в радіаційних аваріях та катастрофах 

 

   

   

Травень 
 

1   День міжнародної солідарності трудящих 



 

 

 

 

  

Червень 

          

3 
 Всесвітній день свободи преси                                                                                     

День Сонця 

7 Международный день астрономии 

8 День Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

Дні пам`яті та примирення, присв`ячені пам`яті жертв другої 

світової війни 

9 День Перемоги 

Міжнародний  День Європи                            

13 День матері в Україні 

15 Міжнародний день сім'ї 

155 рокiв з дня народження  А.Я. Чайковського (1857 –1935), 

українського письменника 

16 195 років з дня народження М.І. Костомарова (1817 – 1885), українського 

і російського історика, етнографа. письменника 

17 90 років з дня народження (1922) А.А.Дімарова, українського 

письменника 

18 Міжнародний день музеїв 

100 років з дня народження В.М. Собка  (1912 – 1981), українського 

письменника 

19 День Європи в Україні  

 

20 День пам яті жертв голодомору та політичних репресій в Україні 

21 День науки в Украине 

24 День слов’янської писемності і культури. Рівноапостольних  Кирила і 

Мефодія     

Європейський день парків    

 100 років з дня народження М. Г. Стельмаха (1912 – 1983), українського  

письменника 

26 День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження 

28 День прикордонника      

29 Міжнародний день миротворців ООН 

30 День жіночої емансипації  

31 Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням 

120 років з дня народження К. Г. Паустовського (1892 – 1968), 

російського письменника 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Липень 

1 Мiжнародний день захисту дiтей 

4 Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії 

5 Всесвiтнiй день охорони навколишнього середовища 

 

6 День журналіста 

 

 140 років з дня народження  К.Д. Бальмонта (1867 – 1942), російського 

поета, критика, диригента 

17 Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухами 

 День медичного працівника 

20 Всесвітній день біженців 

195 років з дня народження О.І. Гончарова (1812 – 1891), російського 

письменника. 

75 років з дня народження (1932) Р.І.Рождественсь-кого, російського 

поета 

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

Початок Великої Вітчизняної війни 

23 День державної служби ООН     

День державної служби 

24 День молоді 

25 День митної служби України 

День дружби та об`єднання слов`ян 

26 Міжнародний день боротьби із зловживанням наркотиками та їх 

незаконним розповсюдженням 

28 День Конституції України 

300 років з дня народження Жан Жака Руссо (1712-1778), французького 

письменника і філософа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Всесвітній день архітектури  

День архітектури України 

3 День Військово-морських Сил Озброєних Сил України 

8 День рибалки 

105 років з дня народження          Олега Ольжича (1907 - 1944), 

українського письменника, науковця, політичного діяча 

11 Всесвітній День народонаселення 

13 150 років з дня народження М.А.Рубакіна (1862-1946), російського 

книгознавця, бібліографа, письменника. 

15 День металурга 

 

16 День бухгалтера України 

18 195 років з дня народження (1897)  Джейн Остін, англійської 

письменниці 

21 105 років з дня народження О.Теліги (О.І. Шовгенева), (1907 – 1944), 

української поетеси 

23 220 років з дня народження П.А. Вяземського (1792 –1878), російського 

поета,   критика. 

24 210 років з дня народження  (1802) О.Дюма, французького письменника 

27 110 років з дня народження  Я.О. Галана (1902 – 1949), українського 

письменника 

28 День хрещення Київської Русі 

100 років з дня народження І.Л. Муратова (1912 – 1973), українського 

письменника 

29 195 років з дня народження І.К.Айвазовського (1817-1900), російського 

живописця-мариніста 



Серпень 

 

 

 

19 День пасічника 

165 років з дня народження (1847) Болеслава Пруса, польського 

письменника 

 

 

 

 

 

 

Вересень 

 

 

 

 

10 100 років з дня народження (1912) Жоржи Амаду, бразильського 

письменника 

 

12 Міжнародний  День молоді 

14 145 років з дня народження (1867) Джона Ґолсуорсі, англійського 

письменника 

 

20 185 років з дня народження (1827- 1879) Шарля де Костера, бельгійського 

письменника  

 

23 День Державного прапору України 

24 День незалежності України.  

135 років з дня народження О.С.Грушевського (1877 -1943), українського 

історика, літературознавця, етнографа 

110  рокiв з дня народження  О.В. Донченко ( 1902 – 1954), українського 

письменника 

25 День авіації України 

26 День шахтаря 

90 рокiв з дня народження  Я. І. Олійника (1922),  краматорського поета 

27 110 рокiв з дня народження  Ю.І. Яновського (1902 – 1954),  українського 

письменника 

30  90 років з дня народження П.П. Глазового ( 1922 - 2004),  українського 

поета, гумориста і сатирика 

 

1 День знань 

2 День підприємця 

3 85 років з дня народження (1927)  Олеся Адамовича, білоруського 

письменника  

5 195 років з дня народження О.К. Толстого (1817-1875), російського 

письменника 

 



  

 

 

 

 

Жовтень 

 

 

 

 

7 115 років з дня народження І.К.Микитенка (1897–1937), українського 

письменника. 

8 Міжнародний день грамотності 

День фізичної культури і спорту 

День українського кіно 

11 150 років з дня народження О.Генрі (1862 –1910), американського 

письменника 

130 років з дня народження (1882) Б.Житкова, російського письменника    

15 День винахідника і раціоналізатора 

День фармацевтичного працівника 
270 років з дня народження І.Г.Некрашевича (1742 – після 1796), 

українського письменника 

16 Міжнародний день охорони озонового шару 

День працівника лісу 

21 Міжнародний День миру 

22 День партизанської слави України 

23 День машинобудівника 

 

25 115 років з дня народження Уїльяма Фолкнера (1897 – 1962), 

американського письменника 

 

27 День туризма 

29 1941 - початок масових розстрілів у Києві у Бабиному Яру 

30 Всеукраїнський  День бiблiотек 
 

1 Мiжнародний день музики 

Мiжнародний день громадян похилого вiку. День ветерана 

Міжнародний  день лікаря 

3 115 років з дня народження Луї Арагона (1897 – 1982),  французького 

письменника й громадського діяча.  



 

 

 

 

 

 

 Листопад 
 

 

6 120 років з дня народження М.І. Цвєтаєвої (1892 – 1941), російської 

поетеси 

7 День вчителя в Україні 

 

8 День юриста 

9 Всесвітній день пошти 

День художника України  

120 років з дня народження Г.В. Михайличенка (1892–1914), 

українського письменника, громадського і політичного діяча. 

465 років з дня народження Мігеля де Сервантеса (1547–1616), 

іспанського письменника. 

11 Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих 

14 День Українського козацтва 

День художника 

17 Міжнародний день боротьби з бідністю 

 

21 115 років з дня народження Я.Д. Качури (1897 –    1943),  українського 

письменника. 

22 125 років з дня народження Джона Ріда (1887 - 1920),      американського 

письменника і журналіста 

24 Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй 

28 1944 Завершення визволення України від німецько-фашистських 

загарбників 

День автомобіліста і дорожника 

30 День пам`яті жертв політичних репресій 

1 1918 - Проголошено Західно-Українську Народну Республіку (ЗУНР) 

  

3 125 років з дня народження Самуїла Яковича Маршака (1887 - 1964), 



       Грудень 

російського поета і перекладача 

4 День працівника соціальної сфери 

5 160 років з дня народження (1852)  Д.Н.Маміна – Сибіряка, російського  

письменника 

9 День української писемності і мови 

140 років з дня народження Б.С. Лепкого (1872 – 1941), українського 

письменника 

13 Міжнародний день сліпих 

14 1939 - Верховна Рада УРСР затвердила Закон про возз'єднання 

Західної України з УРСР 

 105 років з дня народження (1907- 2002) Астрід  Ліндгрен,       швецької 

письменниці 

105 років з дня народження А.С. Малишка (1912 – 1970), українського 

поета 

 

16 Міжнародний день терпимості ( толерантності) 

День працівників радіо, телебачення та зв'язку 

17 Міжнародний день студентів 

18 День працівників сільського господарства 

 

21 Всесвітній день телебачення 

22 День Свободи в Україні 

25 Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства відносно 

жінок 

450 років з дня народження (1562) Лопе де Вега,      іспанського 

драматурга 

24 День пам'яті жертв голодомору і політичних репресій в Україні 

29 210 років з дня народження   (1802) Вільгельма Гауфа, німецького 

письменника 

30 345 років з дня народження (1667- 1745) Джонатана Свіфта, англійського 

письменника - сатирика 

 

1 Міжнародний день боротьби зі СНІДом 

3 Міжнародний день інвалідів 

290 років з дня народження  Г.С. Сковороди ( 1722- 1794),українського    

філософа, поета, музиканта 



 Цього місяця виповнюється  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГИ - ЮБИЛЯРЫ 2012 ГОДА 
40 лет - Азимов А. «Сами боги» (1972)  
45 лет - Алексин А. «А тем временем где-то…» (1967)  
35 лет - Алексин А. «Третий в пятом ряду» (1977)  
40 лет - Астафьев В.П. «Конь с розовой гривой» (1972) 
70 лет - Бажов П. «Ключ-камень» (1942) 
35 лет - Барто А.Л. «Переводы с детского» (1977) 
85 лет - Белых Г. и Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927) 
170 лет - Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852) 
55 лет - Брэдбери Р. «Вино из одуванчиков» (1957) 
130 лет - Вагнер Н.П. «Сказки кота Мурлыки» (1872)  
115 лет - Войнич Э.-Л.«Овод» (1897) 
55 лет - Волков А. «Земля и небо» (1957) 
80 лет - Гайдар А. «Дальние страны» (1932) 

115 років з дня народження  А.В. Головка (1897 –   1972), українського 

письменника 

6 День Озброєних Сил України 

120 років з дня народження М.Г. Куліша ( 1892 – 1937), українського 

драматурга 

7 День місцевого самоврядування в Україні 

10 День прав людини 

12 День сухопутних військ України 

13 215 років з дня народження Г.Гейне (1797- 1856),  німецького поета 

14  День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на  

Чорнобильській АЕС 

15 День працівників суду 

20 День міліції  

31 120 років з дня народження М.В.Семенюка (1892– 1937), українського 

поета 



75 лет - Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» (1937) 
120 лет - Гарин-Михайловский Г.Н. «Детство Тёмы» (1892) 
185 лет - Гейне Г. «Книга песен» (1827) 
180 лет - Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832) 
170 лет - Гоголь Н.В. Первый том «Мёртвых душ» (1842) 
100 лет - Горький А.М. «Воробьишко» (1912) 
250 лет - Гоцци К. «Король олень» (1762)  
200 лет - бр. Гримм «Детские и семейные сказки» (1812) 
90 лет - Грин А. «Алые паруса» (1922) 
175 лет - Диккенс Ч.«Оливер Твист» (1837) 
100 лет - Дойль Артур Конан «Затерянный мир» (1912) 
110 лет - Дойль Артур Конан «Собака Баскервилей» (1902) 
55 лет - Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1957) 
50 лет - Железников В.К. «Чудак из 6-б» (1962) 
75 лет - Житков Б. «Морские истории» (1937) 
220 лет - Карамзин Н.М. «Бедная Лиза» (1792) 
55 лет - Кёстнер Э. «Когда я был маленьким» (1957) 
110 лет - Киплинг Р. «Сказки просто так» (1902) 
25 лет - Коваль Ю.И. «Полынные сказки» (1987) 
145 лет - Костер Шарль Теодор Анри де «Легенда об Уленшпигеле и Ламме 

Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и 

других краях» (1867) 
175 лет - Лермонтов М.Ю. стихотворение «Бородино» (1837) 
175 лет - Лермонтов М.Ю. стихотворение «Смерть поэта» 28 янв. (1837 г.) 
45 лет - Лиханов А. «Чистые камушки» (1967) 
65 лет - Маршак С. «Быль-небылица» (1947) 
65 лет - Маршак С.Я. «Избранные переводы» (1947) 
85 лет - Маршак С.Я. стихотворению «Почта» (1927)  
75 лет - Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937) 
50 лет - Медведев В.В. «Баранкин, будь человеком!» (1962) 
65 лет - Носов Н.Н. «Весёлые рассказы» (1947)  
60 лет - Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1952) 
55 лет - Носов Н. «Фантазёры» (1957) 
80 лет - Островский Н. «Как закалялась сталь» (1932) 
80 лет - Пантелеев Л. «Пакет» (1932) 
80 лет - Пантелеев Л. «Часы» (1932)  
75 лет - Паустовский К. Сборник рассказов «Созвездие гончих псов» (1937) 
40 лет - Погодин Р.П. «Где леший живет?» (1972) 
190 лет - Пушкин А.С.«Песнь о вещем Олеге» (1822) 
25 лет - Рыбаков А. «Дети Арбата» (1987) 
90 лет - Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» (1922) 
70 лет - Сент-Экзюпери А. де «Военный лётчик» (1942)  
70 лет - Симонов К. стихотворение «Родина» (1942) 
35 лет - Стругацкие А. и Б. «За миллиард лет до конца света» (1977) 
40 лет - Стругацкие А. и Б. «Пикник на обочине» (1972) 
130 лет - Твен Марк «Принц и нищий» (1882) 



50 лет - Токмакова И.П. «Времена года» (1962) 
50 лет - Токмакова И.П. «Деревья» (1962) 
75 лет - Толкиен Дж. Р. «Хоббит, или Туда и Обратно» (1937) 
140 лет - Толстой Л.Н. «Азбука» (1872) 
85 лет - Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) 
170 лет - Толстой Л.Н. «Детство» (1852) 
140 лет - Толстой Л.Н. «Кавказский пленник» (1872) 
100 лет - Толстой Л.Н. «Хаджи-Мурат» (1912. публикация)  
155 лет - Тургенев И.С. «Записки охотника» (1852) 
150 лет - Тургенев И.С. «Отцы и дети» (1862) 
35 лет - Успенский Э. «Вниз по волшебной реке» (1977) 
85 лет - Фадеев А.А. «Разгром» (1927) 
65 лет - Франк А. «Дневник Анны Франк» (1947) 
60 лет - Хемингуэй Э. «Старик и море» (1952) 
55 лет - Чарушин Е. «Про Томку» (1957) 
95 лет - Чуковский К.И. «Крокодил» (1917) 
90 лет - Чуковский К.И. «Мойдодыр» (1922)  
90 лет - Чуковский К.И. «Тараканище» (1922)  
80 лет - Шолохов М. «Поднятая целина» (1932)  
55 лет - Шолохов М. «Судьба человека» (1957) 

 


