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Цього року виповнюється: 

 955 років від дня народження Нестора (бл.1055–бл.1113), 

українського письменника і літописця.  

 530 років від дня народження Фернана Магеллана 

(бл.1480–1521), португальського мореплавця на службі 

Іспанії.  

 505 років від дня народження Роксолани (Настя 

Лісовська) (1505–1561), української дівчини, яка ставши 

дружиною Сулеймана ІІ відігравала значну роль у 

політичному житті Османської імперії 1520–60–х рр.  

 415 років від дня народження Богдана Хмельницького 

(бл.1595–1657), гетьмана України, державного діяча і 

полководця.  

 385 років від дня народження Марусі Чурай (Чураївна) 

(1625–1653), легендарної української народної співачки, 

поетеси та композитора.  

 205 років від дня народження І.М.Скоропадського (1805–

1887), губернського предводителя дворянства, який 

походив з українського козацько–старшинського роду, 

відомий як засновник дендрологічного парку в Тростянці.  

 195 років від дня народження М.М.Вербицького (1815–

1870), українського композитора, хорового диригента, 

священика.  

Події: 

 825 років тому (1185–1187) було написане “Слово о 

полку Ігоревім”, пам’ятка давньоукраїнської літератури 

часів Київської Русі.  

 165 років з часу писання “Заповіту” (1845), вірша 

Т.Шевченка.  

 



 
  

 

                                           січень 

 

2  90 років з дня народження А.Азимова (1920-1992), 

американського письменника - фантаста 

4 135 років від дня народження В.Г.Яна (1875–1954), 

російського письменника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
225 років з дня народження Грімма Я. (1785 – 1863), 

німецького казкаря, філолога 

 7 
  Різдво Христове  
  85 років від дня народження Джералда Дарелла (1925-1995), 

англійського письменника і натураліста 

 
8  75 років від дня народження В.А.Симоненка (1935–1963), 

українського поета 

 9 
 120 років від дня народження Карела Чапека  (1890 -1938), 

чеського письменника 

 15 
 215 років від дня народження О.С.Грибоєдова (1795–1829), 

російського письменника  

 105 від дня народження Л.І.Ковіна (1905-1967), російського 

письменника  

 
21 

  165 років від дня народження О.А.Косач (Тесленко–

Приходько) (1845–1927), української письменниці і 

громадської діячки  

105 років від дня народження В.Л.Василевської (1905–1964), 

польської та української письменниці 22 
 День Соборності України  

  75 років від дня народження О.В.Меня (1935–1990), 

російського православного священика 

27  220 років від дня народження П.П.Гулака–Артемовського 

(1790–1865), українського поета і культурно–освітнього діяча 

 

 

 

27 Міжнародний день пам`яти жертв Холокосту 

29 
  День пам′ яті героїв Крут  

 150 років від дня народження  А.П.Чехова (1860 - 1904),       

російського письменника 

 

 

 

 

 

 

30 
 80 років від дня народження В.З.Нестайка (1930), 

українського драматурга, письменника 

31 
105 років від дня народження Джона Генрі О’Хари (1905–

1970), американського письменника 

 
350    років від дня народження Дефо Даніеля (1660 – 1731), 

англійського письменника 



Лютий 
  

 

 

 

 

Цього місяця виповнюється :  

90 років від дня народження Ф.О. Абрамова (1920 - 1983), 

російського письменника  /29.02.1920 – високосний рік/ 

2  Всесвітній день водоболотних угідь 

6 180 років від дня народження Г.М.Ге (1830–1911), 

українського і російського письменника, культурного 

діяча 

7 125 років від дня народження Гаррі Сінклера Льюїса 

(1885–1951), американського письменника 

10 120 років від дня народження Б.Л. Пастернака (1890 - 

1960), російського письменника 

14 155 років від дня народження В.М.Гаршина (1855–

1888), російського письменника 

14 День святого Валентина. 

15 
День вшанування учасників   бойових дій на теріторії 

інших держав.  

15 
110 років від дня народження  Ларри Я.Л. (1900 – 1977), 
російського письменника 

20 
105 років від дня народження У.О.Самчука (1905–1978), 

українського письменника і театрального діяча  

21 Міжнародний День рідної мови. 

22 200 років від дня народження Фредеріка Шопена (1810 – 

1849, польського композитора, піаніста.) 

22 195 років від дня народження Єршова П.П. (1815 – 1869), 

російського поета - казкаря 

23 День захисника Вітчизни 

29 90 рокыв выд дня народження Абрамова Ф.А.мова Ф.А. (1920 
– 1983), русского писателя 



          

1 
95 років від дня народження З.З.Каменкович (1915–1989), 

російської письменниці України 

6 
195 років від дня народження П.П.Єршова (1815–1869), 

російського письменника 

8 Міжнародний жіночий день 

9 
 Народився Т.Г.Шевченко (1814-1861), український поет, художник, 

мислитель  

10 
70 років від дня смерті М.Булгакова (1920 - 1940), російського 

письменника 

13 
105 років від дня народження М.Д.Станіславського (1905–1970), 

українського режисера 

15 Всесвітній день прав споживача  

19 

115 років від дня народження М.Т.Рильського (1895–1964), 

українського поета і громадського діяча  

80 років від дня народження Л.В.Костенко (1930), української 

поетеси 

20 

День працівників житлово–комунального господарства і 

побутового обслуговування населення  

105 років від дня народження В.Ф.Панової (1905–1973), російської 

письменниці 

21 

Міжнародний день ліквідації расової дискримінації  

Всесвітній день поезії  
325 років від дня народження Йоганна Себастьяна Баха (1685–

1750), німецького композитора і органіста  

22 

Всесвітній день водних ресурсів  

115 років від дня народження Івана Ле (1895–1978), українського 

письменника  

23 

Всесвітній метеорологічний день  

Всеукраїнський день працівників культури та аматорів 

народного мистецтва  

24 

Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз  

105 років від дня смерті Жюля Верна (1828–1905), французького 

письменника  

25 

День Служби безпеки України 

190 років від дня народження Анни Бронте (1820 - 1849), 

англійської письменниці, поетеси 

26 День внутрішніх військ МВС України  

27 Міжнародний день театру 

                    Березень 



                         

 

    квітень 

 

 

                                                                                 

                            

 

1. Міжнародний день птахів                                                                  

День сміху 

2 
205 років від дня народження Ганса Крістіана Андерсена 

(1805–1875),датського письменника  

170 років від дня народження Еміля Золя  (1840 - 1902), 

французького письменника                                        

 3 
90 років від дня народження Ю.М. Нагібіна  (1920 – 19940, 

російського письменника, кінодраматурга 

4 
100 років від дня народження Ю.П.Германа   (1910 - 1067), 

російського письменника 

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  

 

 

18 
18–22.04. – Дні заповідників і національних парків 

 День пам’яток історії та культури 

 Міжнародний день пам’яток і визначних місць  

 

 

 

 

22 
Всесвітній День Землі  

 23 
Всесвітній день книги і авторського права    
   90 років від дня народження Г.М. Тютюнника (1920 - 

1961), українського письменника 

 

 

26 
День Чорнобильської трагедії  

 29 
205 років від дня народження Анрі Огюста Барб’є (1805–

1882), французького поета  

 



 

                            травень 

1   День міжнародної солідарності трудящих  

3 Всесвітній день свободи преси                                                                         

День Сонця 

3 
 115 років від дня народження Т.С.Осьмачки (1895–1962), 

українського письменника, перекладача  

5   95 років від дня народження Є.А.Долматовського (1915), 

російського поета  

5 100 років від дня народження  Берггольц О.Ф. (1910 – 1975), 

російської поетеси 

6  100 років від дня смерті Б.Д.Грінченка (1863 – 1910), 

українського письменника, фольклориста, громадського діяча 

8 
  День Червоного Хреста і Червоного Півмісяця  

 130 років від дня смерті Гюстава Флобера (1821 – 1880), 

французького письменника 

9  Міжнародний  День Європи                            

9   День Перемоги  

9 205 років від дня смерті Йоганна Шіллера (1759–1805), 

німецького драматурга, поета, теоретика мистецтва, історика  

9 150 років від дня народження Баррі Д.М. (1860 – 1937), 

англійського письменника 

10   День Матері  

15   День Європи   (в Україні)      

18  Міжнародний день музеїв  

22 
 125 років від дня смерті Віктора марі Гюго (1802 -1885), 

французького письменника, громадського діяча 

24  День слов’янської писемності і культури. Рівноапостольних  

Кирила і Мефодія                                                                                          



Європейський день парків 

24 
 105 років від дня народження М.О.Шолохова (1905–1984), 

російського письменника 

 70 років від дня народження Й. Бродського (1940 - 1996), 

російського поета 

25  105 років від дня народження О.Є.Корнійчука (1905–1972), 

українського письменника–драматурга  

28  День прикордонника                                                                                
День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження 

29  Міжнародний день миротворців ООН  

31  Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням  

 

Цього місяця виповнюється  

745 років від дня народження Аліг’єрі Данте (1265–1321), 

італійського поета доби Передвідродження (приблизно 29 травня) 

 

380 років від часу Переяславського бою (1630) між українським 

селянсько–козацьким військом і польсько–шляхетською армією 

поблизу Переяслава (тепер м.Переяслав–Хмельницький Київ. обл.)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

                                   

1  Міжнародний день захисту дітей 

2 
  270 років від дня народження Даносьєна Альфонса Франсуа де 

Сада (1740 - 1814), французького письменника 

  170 років від дня народження Томаса Гарді (1840 - 1928), 

англійського письменника 

4  Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії 

5  Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

5  День проголошення Київського Патріархату 

6  День журналіста 

6  135 років від дня народження Томаса Манна (1875–1955), 

німецького письменника 

8  155 років від дня народження Н.І.Кобринської (1855–1920), 

української письменниці і громадської діячки 

10 80 років від дня народження І.С.Глазунова (1930), російського 

живописця і графіка 

17  Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухами 

20 
 Всесвітній день біженців 

21  75 років від дня народження Франсуази Саган (1935), французької 

письменниці 

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

Початок Великої Вітчизняної війни 

23 
 День державної служби ООН                                                               

День державної служби 

25  День митної служби України 

26  Міжнародний день боротьби із зловживанням наркотиками та 

їх незаконним розповсюдженням 

26  Міжнародний день підтримки жертв тортур 

28  День Конституції України 

29  65 років тому (1945) був підписаний радянсько–чехословацький 

договір про Закарпатську Україну 

29 110 років від дня народження  Сент-Екзюпері А. (1900 – 1944), 

французського  письменника 

            Червень 



Липень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
110 років від дня народження Ю.К.Смолича (Корнійович) 

(1900 - 1976), українського письменника і громадського 

діяча 

10 
105 років від дня народження Л.А.Кассіля (1905–1970), 

російського письменника  

11 
Всесвітній день народонаселення 

115 років від дня народження П.Г. Безпощадного (1895 - 

1968), українського і російського поета 

17    День металурга 

18 
  105 років від дня народження П.Ф.Кочури (Кочур) (1905–

1976), українського письменника 

26   125 років від дня народження Андре Моруа (1885–1967), 

французького письменника 

26   130 років від дня народження В.К.Винниченка (1880–1951), 

українського громадсько–політичного і державного діяча, 

письменника, публіциста 



      Серпень 

1 День Військово–Морських Сил України 

5 
160 років від дня народження Гі де Мопассана (1850 - 1893), 

французького письменника 

6 Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї 

8   115 років від дня народження М.М.Нікітіна (1895–1963), 

російського письменника 

10   115 років від дня народження М.М.Зощенка (1895–1958), 

російського письменника 

11  115 років від дня народження Павла Журби (справж.–

Скрипников П.Т.) (1895–1976), російського письменника 

12   Міжнародний день молоді 

14 150 років від дня народження  Сетон-Томпсона. Е (1860 – 1946), 

канадського  письменника, художника 

18  16о років від дня смерті Оноре де Бальзака  (1799 - 1850), 

французького письменника 

19    230 років від дня народження П’єра Жана Беранже (1780–

1857), французького поета 

22 
  90 років від дня народження Рея Бредбері (1920), 

американського письменника 

23   День Державного Прапора України 

23   Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі і її 

ліквідації 

23   130 років від дня народження О.С.Гріна (1880–1932), 

російського письменника 

24 День незалежності України 

28  85 років від дня народження А.Н.Стругацького (1925–1991), 

російського письменника 

28  85 років від дня народження Ю.В.Трифонова (1925–1981), 

російського письменника 



                        Вересень 

1 День знань 

1 
135 років від дня народження Берроуза Е.Р. (1875 – 1950), 

американського письменника 

6 
135 років від дня народження Михайла Дашкевича (1875-1948), 

українського письменника 

7 
140  років від дня народження Купріна О. І. (1870 – 1938), 

російського письменника 

8  Міжнародний день грамотності 

11  День фізичної культури і спорту 

11  День українського кіно 

15 120 років від дня народження Кристі А. (1890 – 1976), англійської 

письменниці  

16  Міжнародний день збереження озонового шару 

17  День працівників цивільного захисту 

20 Міжнародний день миру 

22  День партизанської слави 

26  День машинобудівника 

26  26-30.09. – Всесвітній день моря 

27  День туризму 

29  215 років від дня народження К.Ф.Рилєєва (1795-1826), 

російського поета, декабриста 

29 
  165 років від дня народження Карпенка-Карого (І.К.Тобілевича) 

(1845-1907), українського драматурга, актора, режисера, 

театрального діяча 

30  Всеукраїнський день бібліотек 

30  135 років від дня народження С.М.Сергєєва-Ценського (1875-

1958), російського письменника 



Жовтень 

                       

1  Міжнародний день людей похилого віку 

3  День працівників освіти 

3  115 років від дня народження С.О.Єсеніна (1895–1925), 

російського поета 

5  Всесвітній день вчителів 

6  85 років від дня народження М.І.Богословського (1925), 

українського та російського поета, літературознавця 

7  95 років від дня народження М.Й.Алігер (1915–1992), 

російської письменниці 

8  День юриста 

9  День художника 

11 
 125 років від дня народження Франсуа Моріака (1885–

1970), французького письменника 

12  Міжнародний день зі зменшення небезпеки стихійних лих 

14  День українського козацтва 

17  Міжнародний день боротьби з бідністю 

22 
140 років від дня народження І.О.Буніна (1870–1953), 

російського письменника 

22  75 років від дня народження Б.І.Олійника (1935), 

українського поета 

23 90 років від дня народження Родарі Дж. (1920 – 1980), 

італійського письменника 

24  День Організації Об’єднаних Націй. 60 років з часу 

створення ООН (1945) 

26  130 років від дня народження Андрія Бєлого (1880–1934), 

російського поета 

30  День автомобіліста і дорожника 



       

 

3 
 115 років від дня народження Е.Г.Багрицького (1895–1934), 

російського поета  

4  День залізничника 

5 
 95 років від дня народження А.М.Хорунжого (1915–1991), 

українського письменника 

6 
 155 років від дня народження Д.І.Яворницького (1855 - 1940), 

українського історика, фольклориста,  етнографа, письменника,  

7  День працівника соціальної сфери 

7  День молитви за жертв тоталітарних режимів 

9  День української писемності та мови 

13  160 років від дня народження Роберта Льюіса Стівенсона (1850 - 

1894), англійського письменника 

14  Всесвітній день діабету 

16  Міжнародний день толерантності 

17  День студента 

20  Всесвітній день дітей 

22  День Свободи 

25 
 Міжнародний день боротьби за ліквідацію насилля по 

відношенню до жінок 

26 
 155 років від дня смерті Адама Бернарда Міцкевича (1798–1855), 

польського поета 

27  День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій 

27 115 років тому (1895) встановлено Нобелівську премію 

28 
 130 років від дня народження О.О.Блока (1880–1921), російського 

поета і драматурга 

28  95 років від дня народження К.М.Симонова (1915–1979), 

російського письменника, громадського діяча 

29  105 років від дня народження Г.М.Троєпольського (1905–1995), 

російського письменника 

30  175 років від дня народження Марка Твена (1835–1910), 

американського письменника 

                                Листопад 



 

                                            Грудень 

1 
  Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

2 
  Міжнародний день скасування рабства 

3 
  Міжнародній день інвалідів 

4  185 років від дня народження О.М.Плещеєва (1825–1893), 

російського письменника, критика і перекладача 

4  175 років від дня народження С. Батлера (1835–1902), 

англійського письменника 

4  135 років від дня народження Райнера Марії Рільке (1875–1926), 

австрійського письменника 

5  190 років від дня народження А.А.Фета (1820 - 1892), російського 

поета  

6   День Збройних Сил України 

7 Міжнародний день цивільної авіації 

7   День місцевого самоврядування 

10   День прав людини 

12 
 100 років від дня народження В.С.Гроссмана (1905–1964), 

російського письменника 

14 
 170 років від дня народження М.Старицького (1840 - 1904), 

українського письменника, драматурга, театрального діяча 

16 
 230 років від дня народження Джейн Остен (1775–1817), 

англійської письменниці 

17 
 240 років від дня народження Бетховена (1770 - 1827), німецького 

композитора, піаніста, диригента 

20  День міліції 

21   Минає 630 років від дня смерті Джованні Боккаччо (1313–1375), 

італійського письменника–гуманіста 

29  Міжнародний день біологічного різноманіття 

30 
 145 років від дня народження Джозефа Редьярда Кіплінга (1865–

1936), англійського письменника 

30  105 років від дня народження Д.І.Хармса (1905–1942), російського 

поета і драматурга 



 


