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2005-2014 роки проголошені Генеральною Асамблеєю ООН 
(2002) Десятиріччям освіти в інтересах стабільного розвитку 
ООН, 

2005-2015 роки оголошені Генеральною Асамблеєю ООН 
(2003) Міжнародним десятиріччям дій «Вода для життя». 

 
 ЮНЕСКО відзначає наступні міжнародні роки, оголошені 

Генеральною Асамблеєю ООН:  
2013 - Рік математики планети Земля (не є міжнародним 

роком, проводиться при підтримці ЮНЕСКО) 
2013 - Міжнародний рік співробітництва в галузі водних 

ресурсів (проголошений резолюцією A/RES/65/154; ЮНЕСКО 
здійснює керівництво за дорученням підрозділу «ООН – Водні 
ресурси») 

2013 - Міжнародний рік квіноа. Відзначається згідно з 
рішенням Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/66/221 від 22 
грудня 2011 р.) 

Заходи та пам'ятні дати, проголошені ООН у 2013 році.  
 
- 225 років - ювілей Австралії як країни. Перша британська 

колонія на континенті називалася Новий Південний Уельс і була 
заснована 26 січня 1788. Цей день став згодом  національним 
святом - днем Австралії; 1000-річчя створення енциклопедії 
«Канон лікарської науки» Ібн Сіни (Авіценни) (1013);  

 - 150 років метрополітену. Першу лінію метрополітену (3,6 
км) було побудовано в Лондоні і запущено 10 січня 1863. 
Будівництво здійснювала компанія «Metropolitan Railways» 
(«Столичні залізниці»). Від цієї назви утворилося власне слово 
«метрополітен».   

 2013 рік у Європі проголошено Європейським роком 
громадян.  
        2013 рік – «Рік фізичного здоров'я та екології в Україні" 
(послання Президента до народу) 

Всесвітньою столицею книги 2013 року проголошено 
столицю Таїланду Бангкок. Столиця Таїланду отримала цей 
титул завдяки зусиль країни з "Об'єднання всіх етапів 
книговидання і книготоргівлі,  всіх  учасників видавничих 
проектів». 



У 2013-му виповнюється 300 років з дня народження Дені 
Дідро; (5 жовтня 1713, Лангр, Франція - 31 липня 1784, Париж, 

Франція). Французький письменник, філософ-просвітитель і 

драматург, який заснував «Енциклопедію, або Тлумачний словник 

наук, мистецтв і ремесел» (1751). Разом з Вольтером, Руссо, 

Монтеск'є, Д'Аламбера та іншими енциклопедистами Дідро був 

ідеологом третього стану і творцем тих ідей століття Просвітництва, 

які підготували уми до Французької революції. 
       22 травня світ буде відзначати 200 років від дня народження 
видатного німецького композитора і теоретика мистецтва 
Ріхарда Вагнера. 
      10 жовтня  - 200 років  від дня народження Джузепе Верді. 
 
 На державному рівні відзначатиметься:  
 
70 років з часу Корюківської трагедії  
  1377 сіл разом із жителями спалили гітлерівці на Україні. Трагедія в 

поліському містечку Корюківці була наймасштабніша й найкривавіша не 

лише на теренах Радянського Союзу, а й усієї Європи. Це сталося 1-2 

березня 1943 року. 

100-річчя Миколи Амосова   
75 років від дня народження В.Стуса (8.01) 
150-річчя Володимира Вернадського 
150-річчя Бориса Грінченка  
У 2013 році світова культурна спільнота відзначатиме 110-річчя 
від дня народження видатного оперного співака, народного 
артиста СРСР Бориса Романовича Гмирі.  
 2013 рік має стати Роком ІІІ Міжнародного конкурсу вокалістів 
імені Бориса Гмирі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сiчень 

4 -  370 років від дня народження англійського вченого Ісаака Ньютона 

(1643-1727) 

6  -  115 р. від дня народження українського поета В.М. Сосюри (1898–

1965). 

 - 75 р. від дня народження В.С.Стуса (1938–1985), українського 

поета. 

10 - 130 років від дня народження О.М.Толстого (1883-1945), 

російського письменника. 

12 -  385 років від дня народження Ш.Перро (1628-1703), французького 

письменника. 

16 -  105 років від дня народження П.П.Ниліна (1908-1981), російського 

письменника. 

22 - День Соборності України 

 - 225 років від дня народження  Дж.Байрона (1788–1824), 

англійського поета. 

 - 85 років від дня народження П.Л.Проскуріна (1982-2001), 

російського письменника. 

23 - 230 років від дня народження Ф.Стендаля (1783–1842), 

французького письменника. 

25 -  75 років від дня народження В.С.Висоцького (1938-1980), відомого 

російського барда, поета, співака та актера. 

27 - Міжнародний день пам`яті Холокосту. 

29 - День пам`яті героїв Крут. 95 років бою під Крутами  (1918), що 

відбувся під час наступу більшовицьких військ на Київ. 



Лютий 

2 - Всесвітній день водоболотних угідь. 

3 - 95 років від дня народження українськой поетеси Л.В.Забашти 

(1918–1990). 

4 - 140 років з дня народження російського письменника 

М.М.Пришвіна (1873–1954). 

8 - 185 років з дня народження  Жюля Верна (1828-1905), французького 

письменника. 

9 - 230 років з дня народження В.А.Жуковського (1783-1852), 

російського поета, перекладача та художника. 

13 - 140 років від дня народження Федора Івановича Шаляпіна (1873-

1938), російського співака. 

13 - 110 років від дня народження Жоржа Сіменона (1903-1989), 

французького письменника. 

15 - День вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав. 

16 - 200 років з дня народження українського співака, композитора, 

драматурга С.С.Гулака-Артемовського (1813–1873). 

20 - 105 років з дня народження української письменниці М.А.Пригари 

(1908–1983). 

21 - Міжнародний день рідної мови. 

23 - 110 років від дня народження Юліуса Фучіка (1903-1943), чеського 

письменника, критика, публіциста, національного героя Чехії. 

23 - 135 років від дня народження Казимира Севериновича Малевича 

(1878-1935), російського живописця. 

27 - 100 років від дня народження Ірвіна Шоу (1913-1984), 

американського письменника, драматурга, кіносценариста. 



Березень 

4 - 335 років від дня народження Антоніо Вівальді (1678-1741), 

італійського композитора. 

5 - 110 років від дня народження Н.Л.Забіли (1903-1985), 

української радянської поетеси. 

8 - Міжнародний жіночий день. 

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

український поет, художник, графік. 

11 - 115 років з дня народження українського поета В.П. 

Бобинського (1898–1938). 

12 - 150 років від дня народження Володимира Івановича 

Вернадського (1863-1945), українського та російського 

вченого-енциклопедиста, природознавця, мінералога, 

геохіміка. 

12 - 100 років від дня народження С.В.Михалкова (1913- 2003), 

російського поета. 

17 - День працівників житлово-комунального господарства і 

побутового обслуговування населення. 

17 - 110 років від дня народження Юрія Дольд-Михайлика 

(справж. - Юрій Петрович Михайлик) (1903-1966), 

українського письменника.  

 - 105 років від дня народження Б.М.Полевого (1908–1981), 

російського письменника. 

17 - 95 років від дня народження Івана Федоровича Гребенюка 

(1918-1982), українського письменника. 

  



18 - 200 років від дня народження Хрістіана Фрідріха Геббеля 

(1813-1863), німецького драматурга. 

20 - 185 років від дня народження Генріка Ібсена (1828-1906), 

норвезького драматурга, поета. 

21 - Всесвітній день поезії. 

24 - Всесвітній день боротьби із захворюванням на 

туберкульоз. 

26 - День внутрішніх військ МВС України. 

27 - Міжнародний день театру. 

28 - 145 років від дня народження М.Горького (Пєшкова) (1868–

5936) російського письменника. 

 

Квітень 

1 - День сміху. 

 - Міжнародний день птахів. 

 - 140 років від дня народження Сергія Васильовича Рахманінова 

(1873-1943), російського композитора, піаніста, диригента.  

2 - Міжнародний день дитячої книги. 

 - 125 років від дня народження Марієтти Сергіївни Шагінян 

(1888-1982), російської письменниці. 

3 - 95 років з дня народження О.Т.Гончара (1918–1995), 

українського письменника і громадського діяча. 

 - 105 років від дня народження Степана Івановича Олійника 

(1908-1982), українського поета, гумориста і сатирика. 



4 - День створення НАТО (1949). 

 - 195 років від дня народження Т.М. Ріда (1818–1883), 

англійського письменника. 

6 - День геолога. 

7 - Всесвітній день здоров`я. 

11 - Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 

концтаборів. 

12 - Всесвітній день авіації і космонавтики. 

 - День працівників ракетно-космічної галузі України. 

 - 190 років від дня народження О.М.Островського (1823-1886), 

російського драматурга. 

13 - 130 років від дня народження Дем'яна Бєдного (1883-1945), 

російського поета. 

15 - 80 років від дня народження Бориса Натановича Стругацького 

(1933), російського письменника, перекладача, сценариста. 

16 - 75 років від дня народження Віктора Федоровича Коржа 

(1938), українського поета. 

 
- 75 років від дня народження Василя Івановича Мартинова    

(1938), українського письменника 

18 
- 18–22 Дні заповідників і національних парків. 

- Міжнародний день пам’яток і визначних місць.  

- День пам’яток історії та культури.  

20 
- День довкілля.  

22 
- Міжнародний день рідної Землі.  

23 
- Всесвітній день книги і авторського права.  

26 
- День Чорнобильської трагедії (1986).  

30 - 130 років від дня народження Ярослава Гашека (1883-1923), 

чеського письменника.  

  

 



 

Травень 

1-2 - День міжнародної солідарності трудящих. 

3 - Всесвітній день свободи преси 

5 - Міжнародний день боротьби за права інвалідів. 

8 - Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного 

Півмісяця. 

 - 135 років від дня народження Надії Костянтинівни Кибальчич 

(1878-1914), української письменниці. 

9 
- День Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. 

- 80 років від дня народження Романа Васильовича Андріяшика 

(1933-2000), українського письменника. 

12 - День матері. 

12 - 80 років від дня народження Андрія Андрійовича 

Вознесенського (1933- 2010), російського поета. 

15 - Міжнародний день родини. 

15 - 140 років від дня народження Павла Петровича Скоропадського 

(1873-1945), українського державного та політичного діяча, 

воєначальника (гетьман України (1918)). 

 - 165 років від дня народження Віктора Михайловича 

Васнецова (1848-1926), російського живописця. 

17 - 140 р. від дня народження Анрі Барбюса (1873–1935), 

французького письменника. 

18 
- День Європи. 

- Міжнародний день музеїв. 

19 - Всеукраїнський день працівників культури та аматорів 

народного мистецтва. 



21 - Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та 

розвитку. 

22 
-  200 років від дня народження Вільгельма Ріхарда Вагнера (1813-   

1883), німецького композитора, диригента, музичного теоретика.  

- 100 років від дня народження Микити Володимировича 

Богословського (1913-2004), російського композитора, диригента, 

піаніста, літератора. 

24 - День слов’янської писемності та культури. 

25 -День працівників видавництв, поліграфії і 

книгорозповсюдження.  

26 - 105 років від дня народження Олексія Миколайовича 

Арбузова (1908-1986), російського драматурга. 

31 - Всесвітній день без тютюну. 

 

 

Червень 

1 - Міжнародний день захисту дітей. 

4 - Міжнародний день безвинних дітей - жертв агресії. 

5 - Всесвiтнiй день охорони навколишнього середовища. 

 - 115 р. від дня народження Ф.Г.Лорки (1898–1936), 

іспанського драматурга і поета. 

6 - День журналіста. 

6 - 110 років від дня народження Арама Ілліча Хачатуряна (1903-1978), 

вірменського композитора, диригента, педагога.  

10 - 100 років від дня народження Тихона Миколайовича Хрєннікова 



(1913-2007), російського композитора, громадського діяча.   

14 - Всесвітній день донорів крові. 

16 - День медичного працівника. 

17 - Всесвітній день боротьби с пустелями та засухою. 

 - 110 років з дня народження М.О.Свєтлова (1903–1964), 

російського поета, драматурга. 

21 - 130 років від дня народження Романа Андріяновича 

Леонтовича (1883-1954), українського письменника. 

 - 130 років від дня народження Федора Васильовича Гладкова (1883-

1958), російського письменника. 

22 - День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні. Початок Великої Вітчизняної війни. 

 - 115 років від дня народження Еріха Марії Ремарка (1898-

1970), німецького письменника. 

26 - Міжнародний день боротьби зі зловживанням 

наркотиками та їх незаконним розповсюдженням. 

28 - День Конституції України. 

30 - День молоді. 
 

Липень 

1 - Всесвітній день архітектури. 

 - День архітектури України. 

3 - 130 р. від дня народження Ф.Кафки (1883–1924), 

австрійського письменника. 

5 - 110 років від дня народження Сутєєва В.Г. (1903-1993), 



дитячого письменника, художника-ілюстратора, початківець 

вітчизняної мультиплікації 

8 - День родини 

11 - Всесвітній день народонаселення. 

13 - 85 років від дня народження В.С.Пікуля (1928–1990), 

російського письменника. 

15 - 105 років з дня народження Б.Л.Горбатого (1908–1954), 

відомого російського письменника, життя та творчість якого 

пов’язана з Донбасом. 

16 - 105 років від дня народження Василя Барки (справж. – Очерет 

Василь Костянтинович) (1908-2003), українського 

письменника і літературознавця у США. 

16 - 85 років від дня народження Андрія Дмитровича Дементьєва (1928), 

російського поета. 

18 - 80 років від дня народження Євгена Олександровича 

Євтушенка (1933), російського поета, перекладача, 

публіциста. 

19 - 120 років від дня народження Маяковського В.В. (1893-1930), 

російського поета. 

21 День металурга. 

27 - 160 років від дня народження Володимира Галактіоновича 

Короленка (1853-1921), російського письменника, публіциста, 

громадського діяча.  

29 - 95 років від дня народження Володимира Дмитровича Дудінцева 

(1918), російського письменника. 
 

 

 

 

 



Серпень 

5 - День залізничника. 

 - 115 років від дня народження Василя Івановича Лебедєва-

Кумача (1898-1949), російського поета. 

11 - 205 років з дня народження В.Ф.Одоєвського (1803–1869), 

російського прозаїка. 

12 - Міжнародний день молоді. 

17 - 105 років від дня народження Анатоля Ілліча Костенка (1908), 

українського письменника і літературознавця. 

19 - День пасічника. 

19 - 130 років від дня народження Габріель Боньор Шанель (Коко 

Шанель) (1883-1971), французького модельєра (засновниця 

будинку моди Шанель). 

21 - 105 років від дня народження О.О.Авдєєнка (народився у 

м.Макіївці) (1908- 1996), російського письменника. 

23 - День державного прапора України. 

24 - День незалежності України (1991). 

25 - День шахтаря 

26 - 100 років з дня народження А.Б.Чаковського (1913-1988), 

російського письменника 

27 - 110 років від дня народження Наталії Іллівни Сац (1903-1993), 

російського режисера, театрального діяча. 

28 - 110 років від дня народження Роберта Жана Жоржа Мерля 

(1908-2004), французького письменника. 
 



Вересень 

1 - День знань. 

 - Всесвітній день миру. 

 - День підприємця. 

5 - 90 років від дня народження Грицька (Григорій) Пилиповича 

Бойка (1923-1978), українського поета.  

8 - Міжнародний день письменності. 

8 - 902 років від дня народження Расула Гамзатовича Гамзатова 

(1923-2003), аварського поета, громадського діяча. 

9 - День танкістів. 

 - 185 років з дня народження Л.М.Толстого (1828-1910), 

російського письменника 

 - 95 років від дня народження Б.Заходера (1918-2001), 

російського письменника. 

13 - День фізичної культури і спорту. 

14 - День українського кіно. 

16 - Міжнародний день охорони озонового шару. 

17 - 160 років від дня народження Михайла Івановича Павлика 

(1853–1915), українського письменника, публіциста, 

громадського діяча. 

19 - День народження смайла. 

21 - Міжнародний День миру. 

22 - День партизанської слави. 



27 - День туризму. 

28 - 95 років від дня народження Василя Олександровича 

Сухомлинського (1918-1970), українського педагога. 

29 - День машинобудівника. 

30 - Всеукраїнський день бібліотек. 

 Останній тиждень вересня - Всесвітній  тиждень моря. 
 

Жовтень 

1 - Міжнародний день музики. 

 - Міжнародний день людей похилого віку. 

 - День ветерана. 

2 - 70 рокiв вiд дня народження Богдана Михайловича Стельмаха 

(1943), українського драматурга, поета, перекладача.  

4 - Всесвітній день тварин. 

5 - Всесвітній день учителів. 

 - 300 років з дня народження Дені Дідро (1713–1784), 

французького письменника, філософа, просвітителя. 

 - 90 рокiв вiд дня народження Володимира Васильовича Канiвця 

(1923), українського письменника. 

8 - День юриста. 

8 - 190 рокiв вiд дня народження Iвана Сергійовича Аксакова (1823-

1886), росiйського письменника-публiциста, громадського діяча. 

9 - Всесвітній день пошти. 

10 - Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих. 



10 - 200 рокiв вiд дня народження Джузеппе Фортуніно Франческо 

Вердi (1813-1901), iталiйського композитора. 

13 - День художника. 

14 - День українського козацтва 

 - 75 років з дня народження В.П.Кропивіна, російського 

письменника. 

17 - Міжнародний день боротьби з бідністю. 

24 - Міжнародний День Організації Об’єднаних Націй. 

 - Всесвітній день інформації про розвиток. 

25 - 175 років від дня народження Жоржа Бізе (Александр Сезар 

Леопольд) (1838-1875), французького композитора.  

 
- 170 рокiв вiд дня народження Гліба Iвановича Успенського (1843-

1902), росiйського письменника.  

- 100 рокiв вiд дня народження Олекси (Олексій) Івановича Гуреїва 

(1913-1999), українського письменника.  

 

Листопад 

4 - День залізничника. 

 - День працівника соціальної сфери. 

7 - 100 рокiв вiд дня народження Альбера Камю (1913-1960), 

французького письменника, філософа. 

7 - 125 років від дня народження Нестора Івановича Махна (Міхненко) 

(1888-1934), українського повстанського отамана.  

9 
- День Преподобного Нестора-Літописця Київського.  

- День української писемності та мови.  



- День книги рекордів Гіннеса. 

- 195 років від дня народження Івана Сергійовича. Тургенєва (1818-

1883), російського письменника. 

10 
- Всесвітній день молоді. 

10 - 95 років від дня народження Д. Олдріджа (1918), англійського 

письменника і громадського діяча. 

16 - День працівників радіо, телебачення та зв’язку. 

16 - Міжнародний день толерантності. 

17 - Міжнародний день студентів. 

18 - День працівників сільського господарства. 

20 - Всесвітній день дитини. 

21 - Всесвітній день телебачення. 

22 - День свободи в Україні 

23 - День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій. 

23 - 105 років з дня народження М.М.Носова (1908–1976), 

російського радянського прозаїка, драматурга, кінорежисера.  

25 
- Міжнародний день боротьби з насильством проти жінок.  

- 175 років від дня народження Івана Семеновича Нечуя-Левицького 

(справж. - Левицький) (1838-1918), українського письменника. 

27 - 150 років від дня народження української письменниці 

О.Ю.Кобилянської (1863–1943). 

29 - 235 років від дня народження Г.Ф.Квітки-Основ’яненка 

(1778–1843), українського письменника. 

30 - 100 років від дня народження Драгунського В.Ю. (1913-1972), 

дитячого письменника. 



Грудень 

1 
- Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 

- 100 рокiв вiд дня народження Георгія Iларіоновича 

Майбороди (1913-1992), українського композитора. – 

-  100 рокiв вiд дня народження Платона Микитовича Воронька 

(1913-1988), українського поета. 

3 - Міжнародний день інвалідів. 

4 - 110 років від дня народження Лагіна Л.И. (1903-1979), 

російського радянського письменника. 

5 
- Міжнародний день волонтерів.  

- 135 років з дня народження Олександра Олеся (О.І.Кандиба) 

(1878–1944), українського поета. 

5 - 210 р. від дня народження Ф.І.Тютчева (1803–1873), 

російського поета. 

5 - 90 рокiв вiд дня народження Володимира Федоровича 

Тендрякова (1923-1984), росiйського письменника. 

6 - День збройних сил України. 

7 - День місцевого самоврядування 

7 - 125 років від дня народження Левка Сильвестровича Лепкого 

(1888-1971), українського військового діяча, композитора, 

письменника. 

8 - 75 років від дня народження Андрія Федоровича 

Коцюбинського (1938), українського письменника.  

9 - 150 рокiв вiд дня народження Бориса Дмитровича Грiнченка 

(1863-1910), українського письменника, літературознавця, 

лексикографа, етнографа, історика, публіциста, педагога, 

громадсько-культурного діяча. 



10 - День прав людини. 

11 
- 210 рокiв вiд дня народження Гектора Берлiоза (1803-1869), 

французького композитора, диригента, музичного критика.  

- 140 рокiв із часу заснування (1873) Наукового Товариства 

iм. Т. Шевченка (НТШ).  

12 - 85 років від дня народження Чингіза Айтматова (1928), 

киргизького письменника, громадського діяча.  

12 - 85 років з дня народження Л.Ф.Бикова (1928–1979), відомого 

українського актора театру і кіно. 

13 - 140 років від дня народження Брюсова В.Я. (1873-1924), 

російського поета 

13 - 120 рокiв вiд дня народження Миколи Григоровича 

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

поета, прозаїка, публіциста, критика. 

14 - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

15 - День працівників суду. 

20 - День міліції. 

22 
- 180 рокiв вiд дня народження Марка Вовчка (справж. – Марiя 

Олександрiвна Вiлiнська) (1833-1907), української та російської 

письменницi. 

- 155 років від дня народження Джакома Пуччіні (1858–1924), 

італійського композитора.  

23 
- 155 років від дня народження В.І.Немировича-Данченка 

(1858-1943), відомого діяча театральної культури кінця ХІХ - 

початку ХХ ст. 





 


