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Видання містить знаменні і пам’ятні дати суспільно-

політичного та культурно-мистецького життя України та світу на 

2021 рік. 

 

Адресовано бібліотечним спеціалістам, працівникам культури, 

педагогам та іншим категоріям читачів, як допоміжний посібник 

при плануванні роботи. 
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Міжнародні Десятиріччя: 

 2021 – 2030 роки – Десятиліття відновлення екосистем; 

 2016 – 2025 роки – Десятиліття дій Організації Об’єднаних 
Націй з проблем харчування; 

 2014 – 2024 роки – Десятиліття сталої енергетики для всіх; 

 2013 – 2022 роки – Десятиліття зближення культур. 

 

 

 За ініціативи ЮНЕСКО щорічно відзначається Міжнародний 
тиждень медійної грамотності - «Медіа грамотна громада – 

місія здійсненна» (17.11 – 23.11); 

 2021 – 2030 роки – Міжнародне десятиліття науки про океан в 
інтересах стійкого розвитку; 

 м. Тбілісі (Грузія) – Всесвітня столиця книги 2021 року. 

 

 

ООН оголосила 2021 рік: 

 Міжнародний рік творчої економіки для сталого розвитку; 

 Міжнародний рік овочів та фруктів; 

 Міжнародний рік миру та довіри. 
 

 

 Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження щодо 

підготовки та відзначення у 2021 році 100-річчя Національної 

академії внутрішніх справ. 

 

 

Президентом України проголошено 2021-й рік: 

 Десятиріччя української мови 2018 – 2027 рр.; 

 2020 – 2021 навчальний рік оголошено Роком математичної 
освіти в Україні. 
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Значимі події України 2021 року, що відзначатимуться на 

державному рівні: 

 Відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 
років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року; 

 Також відзначатимуться ювілеї: 

 150-річчя від дня народження Лесі Українки (Постанова 

Верховної Ради України від 8 лютого 2018 № 2286- VIII); 

 150-річчя від дня народження Василя Стефаника (Постанова 
Верховної Ради України від 18 червня 2020 р. № 732-ІХ). 
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СІЧЕНЬ 
 

1 - Новорічне свято 

- Всесвітній день миру 

2 - 180 років від дня народження Тадея Розеславовича Рильського (1841 – 

1902), українського культурно-освітнього діяча, етнографа 

- 85 років від дня народження Андрія Степановича Крижанівського 

(1936-1989), українського письменника 
6 - Святвечір. Голодна кутя 

- 175 років тому Тарас Григорович Шевченко закінчив писати «Заповіт» 

(1846) 

7 - Різдво Христове 

8 - Собор Пресвятої Богородиці. Святки 
- 110 років від дня народження Степана Андрійовича Крижанівського 

(1911) українського поета, критика, літературознавця 

11 - Міжнародний день «спасибі» 

12 - День українського політв’язня 

- 145 років від дня народження Джека Лондона (1876 – 1916), 

американського письменника 

13 - Щедра кутя 

14 - Новий рік за старим стилем 

15 - 130 років від дня народження Осипа Емільовича Мандельштама (1891 

– 1938), російського поета 

17 - Всесвітній день снігу (третя неділя січня) 

18 - 200 років від дня народження Петрушевича Антона Степановича (1821 

– 1913), історика, археолога, етнографа 

19 - Богоявлення. Хрещення Господнє. Водохреще 

21 - Міжнародний день обіймів 

22 - День Соборності та Свободи України 

24 - 245 років від дня народження Ернста Теодора Амадея Гофмана (1776 – 

1822), німецького письменника 

25 - Тетянин день (День студентів)* 

- 70 років від дня народження Оксани Іванівни Думанської (1951), 

сучасної української дитячої письменниці 

27 - Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

- 265 років від дня народження Вольфганга Амадея Моцарта (1756 – 

1791), австрійського композитора, піаніста і скрипаля 

- 195 років від дня народження Михайла Євграфовича Салтикова-

Щедріна (1826 – 1889), російського письменника 

- 180 років від дня народження Архіпа Івановича Куїнджі (1841 – 1910), 

українського і російського художника 

- 130 років від дня народження Павла Григоровича Тичини (1891 – 1967), 

українського радянського поета, державного і громадського діяча 

29 - День пам’яті героїв Крут (з 2007 р.) 

- 155 років від дня народження Ромена Роллана (1866 – 1944), 
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французького письменника, музикознавця, громадського діяча 

30 - День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ (Збройних 

Сил України) 

* День студента і Тетянин день на 

перший погляд не мають нічого спільного. 

Однак якби не одна подія, що сталася 25 січня 

1755 року. В цей день протектор науки і 

культури камер-юнкер Іван Шувалов представив 

на підпис імператриці Єлизаветі Петрівні указ 

про заснування першого Московського 

університету в Російській імперії. 

Імператриця ідею науковця Михайла Ломоносова і графа Івана Шувалова 

про створення навчального закладу підтримала і в цей же день 12 січня (25 січня 

за новим стилем) 1775 року підписала указ. Крім того, дата – 25 січня – була 

обрана неспроста. 25 січня у матері графа Шувалова, Тетяни Петрівни, були 

іменини. Вважається, що з цього моменту День студента і Тетянин день стали 

нероздільними святами. 

Правда в Україні 25 січня як День студента стає все менш популярним. 

Українські студенти відзначають свій день 17 листопада. 

 

ЛЮТИЙ 
 

2 - Всесвітній день водно-болотних угідь 

- День бабака 

- 120 років від дня народження Валер’яна Петровича Підмогильного (1901 

– 1937), українського радянського письменника 

4 - Всесвітній день боротьби проти раку 

9 - День безпечного Інтернету. Відзначається щорічно з 2004 р. у другий 

вівторок лютого за ініціативою європейських некомерційних організацій 

12 - 150 років від дня народження Леся (Олекса Семеновича) Мартовича 

(1871 – 1916), українського письменника і громадського діяча 

13 - Всесвітній день радіо. Відзначається щорічно з ініціативи ЮНЕСКО з 

2011 р. 

14 - День Святого Валентина (День Закоханих) 

15 - День пам’яті воїнів-інтернаціоналістів 

- День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 

Відзначається в Україні згідно з Указом Президента № 180/2004 від 11 

лютого 2004 р. 

- 115 років від дня народження Муси Джаліля (1906 – 1944), татарського 

поета 

16 - 190 років від дня народження Миколи Семеновича Лєскова (1831 – 1895), 

російського письменника 

- 105 років від дня народження Василя Миколайовича Баженова (1916 – 

1995), російського письменника, члена Спілки письменників України (1975) 

17 - 115 років від дня народження Агнії Львівни Барто (1906 – 1981), 
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російської письменниці 

19 - Затверджено Державний герб України 

20 -  День вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення 

пам’яті Героїв Небесної Сотні 

- День соціальної справедливості 

21 - Міжнародний день рідної мови Проголошено на ХХХ сесії Генеральної 

конференції ЮНЕСКО. 

22 - Міжнародний день підтримки жертв злочинів 

25 - Перший офіційний Державний герб України. 25 лютого 1918 року в 

Коростені Українська Центральна Рада прийняла Тризуб за офіційний герб 

УНР. 

- 150 років від дня народження Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-

Квітки) (1871 – 1913), видатної української поетеси, прозаїка, перекладача, 

літературного критика та фольклориста 

27 - 150 років від дня народження Генріха Манна (1871 – 1950), німецького 

письменника 

- 90 років від дня народження Петра Івановича Ковальчука (1931 – 1995), 

українського письменника 

29 - 125 років від дня народження Кості Котки (Миколи Петровича Любченка) 

(1896 – 1937), українського письменника 

 

БЕРЕЗЕНЬ 
 

1 - Початок весни 

- 120 років від дня народження Павла Андрійовича Байдебури (1901 – 

1985), українського прозаїка, журналіста 

3 - Всесвітній день письменника. Відзначається згідно з рішенням 48-го 

конгресу Міжнародного ПЕН-клубу, який відбувся 12–18 січня 1986 р. 

- 210 років від дня народження Антіна Любича Могильницького (19811 – 

1873), український письменник, громадський і політичний діяч 

4 - Створено Українську Центральну Раду, 1917 

5 - День подяки співробітникам 

6 - 70 років з дня смерті Володимира Кириловича Винниченка (1880 – 

1951), український політичний та громадський діяч, прозаїк, драматург та 

художник 

7 - 120 років від дня народження Семена Дмитровича Скляренка (1901 – 

1962), українського радянського письменника, автора історичних романів 

та белетриста. 

8 - Міжнародний день прав жінок і миру. Відзначається щорічно згідно з 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН A/RES/32/142 від 16.12.1977 р. 

- Міжнародний жіночий день. Святковий день в Україні відповідно до ст. 

73 Кодексу законів про працю 

9 - Народився Тарас Григорович Шевченко (1814 – 1961), українського 

письменника, класика української літератури, мислителя, художника, 

громадського та політичного діяча 
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10 - 160 років з дня смерті Тараса Григоровича Шевченка (1814 – 1861), 

українського письменника, класика української літератури, мислителя, 

художника, громадського та політичного діяча 

14 - День українського добровольця 

- Масляна* 

15 - Всесвітній день захисту прав споживачів 

20 - Міжнародний день щастя. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/66/281 від 12.07.2012 р. 

- День весняного рівнодення 

21 - Всесвітній день поезії. Відзначається щорічно відповідно до резолюції 

30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО від 15.11.1999 р. 

- Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації. 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/2142 (ХХІ) від 26.10.1966 р. 

22 - Всесвітній день водних ресурсів 

24 - Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз 

25 - День служби безпеки України 

- Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної 

работоргівлі 

26 - День Національної гвардії України 

27 - Міжнародний день театру 

28 - 130 років від дня народження Олекса Андрійовича Слісаренко (1891 – 

1943), українського поета і прозаїка 

* Масляна — це свято проводів Зими і 

довгоочікуваної зустрічі красуні весни. 

Знаменитий вислів - «Перший млинець Комам» - 

саме так воно пишеться правильно, по 

давньоруському означає віддавати перші млинці 

Комам (ведмедям), щоб задобрити їх після 

зимової сплячки. 

Це свято було одним з найулюбленіших серед слов’ян, тому що у цей 

день вони відзначали настання нового року. Можливо хтось не знає, але аж до 14 

століття рік на Русі починався з березня. 

Сама назва «Масляна» з’явилося лише у 16 столітті. Воно виникло тому, 

що згідно з православним звичаєм на цьому тижні з раціону харчування 

виключалося м’ясо, але молочні продукти, рибу, здобу ще можна було їсти. Ось і 

наші предки пекли млинці масляні. 

Меню на Масляну рясніє своєю 

різноманітністю: сирники, пироги, млинці, вареники, 

коржі. Основною стравою є млинці. Є думка, що 

млинці символізують весняне сонце, яке з кожним 

днем приносить усе більше тепла і подовжує дні. Але 

всупереч цим марновірством, млинці є поминальною 

стравою. Поминання предків – ще одна традиція 

Масляної.  
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КВІТЕНЬ 
 

1 - День сміху 

- День їстівної книги (Міжнародний фестиваль їстівних книжок) 

- Міжнародний день птахів. Відзначається щорічно з 1906 р. від дня 

підписання Міжнародної конвенції про охорону птахів. 

2 - Міжнародний день дитячої книги. Встановлено з ініціативи та за 

ухвалою Міжнародної ради дитячої книги. Відзначається щороку 

(починаючи з 1967) 2 квітня — в день народження великого казкаря 

Ганса Крістіана Андерсена 
- 85 років від дня народження Григорія Павловича Карпенка (1936), 

українського письменника, перекладача 

4 - День створення НАТО 

- День геолога. Відзначається щорічно в першу неділю квітня 

відповідно до Указу Президента України № 110/95 від 07.02.1995 р. 

5 - Перша конституція. Перша українська конституція була прийнята на 

зборах козацтва біля містечка Тягина на правому березі річки Дністер 

5 квітня 1710 року. 

- 140 років від дня народження Дмитра Миколайовича Ревуцького 

(1881 – 1941), українського композитора, музикознавця, 

фольклориста, літературознавця 

- 115 років від дня народження Анатолія Івановича Шияна (1906 – 

1989), українського письменника 

6 - 185 років від дня народження Миколи Васильовича 

Скліфософського (1836 – 1904), російського та українського хірурга 

7 - Всесвітній день здоров’я 

11 - Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів 

- 95 років від дня народження Мирослава Леоновича Бутрина (1926 – 

2000), українського літературознавця, бібліотекознавця, бібліографа 

12 - Всесвітній день авіації і космонавтики 

13 - 115 років від дня народження Оксани Дмитрівни Іваненко (1906 – 

1997), української письменниці 

15 - 135 років від дня народження Миколи Степановича Гумільова (1886 

– 1921), російського поета 

- 100 років від дня народження Георгія Тимофійовича Берегового 

(1921 - 1995), українського льотчика-космонавта 

16 - 180 років від дня народження Христини Данилівни Алчевської 

(1841-1920), українського педагога-просвітителя 

17 - Український день довкілля (відзначається щорічно у третю суботу 

квітня з 1998 року) 

18 - Міжнародний день пам’ятників та історичних місць. Відзначається 

щорічно з 1984 р., заснований Асамблеєю Міжнародної ради з питань 

охорони пам’яток і визначних місць (ІКОМОС) при ЮНЕСКО 

- День пам’яток історії та культури. Відзначається щорічно 

відповідно до Указу Президента України № 1062/99 від 23.08.1999 р. 



11 
 

19 - 85 років від дня народження Григорія Григоровича Кияша (1936), 

українського письменника 

21 - 205 років від дня народження Шарлоти Бронте (1816 – 1855), 

англійської письменниці 

22 - Всесвітній день Землі 

- 135 років від дня народження Євгена Яковича Сагайдачного (1886 – 

1961), українського художника, педагога 

23 - Всесвітній день книги і авторського права 

- 155 років від дня народження Миколи Михайловича Дерлиці (1866- 

1934), українського письменника 

24 - Міжнародний день солідарності молоді 

26 - День Чорнобильської трагедії (1986) 

- Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу 

29 - Міжнародний день танцю 

 

ТРАВЕНЬ 
 

1 - День праці. В Україні святковий день відповідно до ст. 73 Кодексу 

законів про працю 

- Свято Весни і Праці та Міжнародний день солідарності трудящих 

3 - Всесвітній день свободи преси 

- День Сонця 

4 - 145 років від дня народження Максима Івановича Вдовиченка 

(Гаврилюка) (1876 – після 1919), українського поета 

5 - 175 років від дня народження Генрика Сенкевича (1846 – 1916), 

польського письменника 

8 - День пам’яті та примирення в Україні 

- Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової 

війни 

- Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

9 - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (75 років із часу 

перемоги) 

10 - День матері в Україні 

14 - 150 років від дня народження Василя Семеновича Стефаника (1871 – 

1936), українського поета і громадського діяча 

15 - Міжнародний день сім’ї 

- День Європи в Україні (щорічно у третю суботу травня) 

- День пам’яті жертв політичних репресій. Відзначається згідно з Указом 

Президента від 21 травня 2007 року, щорічно у третю неділю травня, з 

метою належного вшанування пам’яті жертв політичних репресій, 

привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, 

викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.  

- 130 років від дня народження Михайла Опанасовича Булгакова (1891 – 

1940), російського письменника 

16 - 100 років від дня народження Миколи Олександровича Дашкієва (1921 
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– 1976), українського письменника 

17 - Всесвітній день інформаційної спільноти 

18 - Міжнародний день музеїв 

20 - День вишиванки (щороку в третій четвер травня) 

- 60 років тому (1961) встановлено республіканські премії імені 

Т.Г. Шевченка за видатні твори літератури, образотворчого мистецтва, 

музики, театрального мистецтва і кінематографії. Тепер – Державні премії 

України імені Т.Г. Шевчека в галузі літератури, журналістики і мистецтв 

21 - 100 років від дня народження Андрія Дмитровича Сахарова (1921 – 

1989), російського фізика-теоретика, громадського діяча 

22 - День перепоховання праху Тараса Григоровича Шевченка (1861), 

українського поета, художника, мислителя на Чернечій горі, поблизу 

Канева 

- 185 років від дня народження Миколи Ілліча Стороженка (1836 – 1906), 

українського літературознавця 

24 - День слов’янської писемності і культури 

- День рівноапостольних Кирила і Мефодія 

26 -  85 років від дня народження Віталія Олексійовича Коротича (1936), 

українського письменника, публіциста, перекладача, журналіста 

31 - Всесвітній день без тютюну 

 

ЧЕРВЕНЬ 
 

1 - Міжнародний день захисту дітей. Відзначається щорічно з 1949 р. 

відповідно до ухвали Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. 

В Україні День захисту дітей встановлено відповідно до Указу 

Президента України від 30 травня 1998 року № 568/98 і відзначається 

щорічно, також 1 червня. 

- Всесвітній день батьків. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/66/292 

- 85 років від дня народження Петра Федотовича Бондарчука (1936), 

українського поета, прозаїка 

5 - Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

6 - День журналіста України 

7 - 95 років від дня народження Анатолія Дмитровича Базилевича (1926 – 

2005), українського графіка 

9 - Міжнародний день друзів 

10 - 140 років від дня народження В’ячеслава Костянтиновича 

Прокоповича (1881 – 1942), керівника Української Народної Республіки з 

травня по жовтень 1920 р. 

11 - 210 років з дня народження Віссаріона Григоровича Белинського (1811 

– 1942), російського літературного критика, публіциста, філософа 

13 - День звільнення Маріуполя від проросійських терористів 

14 - 210 років від дня народження Гаррієт Бічер-Стоу (1811 – 1896), 

американської письменниці 

15 - 85 років від дня народження Романа (Аврама) Ісааковича Кофмана 
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(1936), українського композитора, диригента 

- 80 років від дня народження Івана Васильовича Миколайчука (1941-

1987), кіноактора, сценариста і режисера, заслуженого артиста України 

19 - Всесвітній день дитячого футболу. Проголошений Дитячим фондом 

ООН (ЮНІСЕФ) і Міжнародною федерацією футбольних асоціацій 

(ФІФА) з метою привернення уваги світової спільноти до проблем дітей і 

популяризації здорового способу життя серед молоді 

20 - День батька (День тата) (третя неділя червня) 

22 - День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні. Початок 

Німецько-радянської війни (1941). Відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 1245/2000 від 17.11.2000р. 

23 - День державної служби ООН 

- День Святої Трійці. П’ятидесятниця (відзначають на 50-й день після 

Великодня) 

24 - 180 років від дня народження Івана Миколайовича Ге (1841 – 1893), 

українського письменника, актора, режисера 

25 - День дружби та єднання слов’ян 

26 - Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх 

незаконного обігу 

27 - День молоді в Україні (остання неділя червня) 

- День молодіжних і дитячих громадських організацій України (остання 

неділя червня) 

- 105 років від дня народження Дарії Ємець (1916 – 2007), українського 

художника, хореографа 

28 - День Конституції України. Відзначається щорічно в день прийняття 

Верховною Радою України Основного Закону України. Святковий 

неробочий день в Україні відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю 

29 - День Святих Верховних апостолів Петра і Павла 

 

ЛИПЕНЬ 
 

1 - День архітектури України 

4 - День Національної поліції України 

- 130 років від дня народження Петра Йосиповича Панча (Панченка) 

(1891 – 1978), письменника, лауреата Шевченківської премії 

5 - День звільнення міст Краматорська та Слов’янська від проросійських 

терористів 

6 - Всесвітній день поцілунку 

7 - День пророка Іоанна Хрестителя. Свято Івана Купала 

8 - День родини 

10 - 165 років від дня народження Ніколи Тесли (1856 – 1943), сербського та 

американського винахідника в галузі електротехніки  і радіотехніки, 

інженера, фізика 

11 - День шоколаду 

- Всесвітній день народонаселення 
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12 - 145 років від дня народження Сергія Ісайовича Уточкіна (1876 – 1916), 

українського льотчика-випробувача, пілота-авіатора, спортсмена 

16 - День бухгалтера України 

17 - 175 років від дня народження Миколая Миколайовича Миклухо-

Маклая (1846 – 1888), російського вченого, етнографа, мандрівника, 

громадського діяча 

18 - 75 років від часу відновлення (1946) в еміграції Спілки української 

молоді (СУМ) 

- 210 років від дня народження Уїльяма Мейкпіцса Теккерея (1811 – 1863), 

англійського письменника 

19 - 145 років від дня народження Володимира Мусійовича Чехівського (1876 

- 1937), керівника Української Народної Республіки з 1918 по 1919 р. 

20 - День шахів в Україні 

- Міжнародний день шахів 

21 - 115 років від дня народження Олени Іванівни Теліги (1906 – 1942), 

української поетеси, публіциста 

25 - 155 років від дня народження українського письменника і публіциста 

Модеста Пилиповича Левицького (1866 – 1932) 

26 - 230 років від дня народження Франца Ксавера Вольфганга Моцарта 

(Вольфганга Амадея Моцарт-младшего) (1791 – 1844), австрійського 

піаніста, композитора, диригента, педагога 

- 165 років від дня народження Бернарда Шоу (1856 – 1950), англійського 

драматурга, публіциста і критика 

28 - День хрещення Київської Русі – України 

30 - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми 

- Міжнародний день дружби 

31 - 85 років від дня народження Валерія Федоровича Гужви (1936), 

українського письменника 

 

СЕРПЕНЬ 
 

1 - 85 років від дня народження Іва Сен-Лорана (Іва Анрі Дон Матіє 

Сен-Лорана) (1936 – 2008), французького дизайнера модельєра 

2 - День святого пророка Іллі 

5 - 155 років від дня народження Володимира Миколайовича 

Леонтовича (1866 – 1933), українського письменника, громадсько-

політичного діяча 

8 - День військ зв’язку 

- День будівельника 

- Всесвітній день кішок* 

9 - 135 років від дня народження Олександра Тисовського (1886 – 

1968), українського громадського діяча, педагога, основоположника й 

організатора українського «Пласту» 

12 - Міжнародний день молоді 

14 - Свято Маковія або медово-маковий Спас 



15 
 

15 - 250 років від дня народження Вальтера Скотта (1771 – 1832), 

англійського і шотландського письменника 

19 - Свято Преображення Господнього, або Яблучний Спас 

- День пасічника 

20 - 100 років від дня народження Миколи Яковича Зарудного (1921 – 

1991), письменника, драматурга, лауреата Шевченківської премії 

21 - Всесвітній день бездомних тварин (щорічно кожну третю суботу 

серпня) 

23 - День Державного Прапора України 

- Європейський День пам’яті жертв сталінізму і нацизму 

- Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації 

24 - День Незалежності України (1991) 

27 - 165 років з дня народження Івана Яковича Франка (1856 – 1916), 

українського письменника 

- 150 років від дня народження Теодора Германа Альберта Драйзера 

(1871 – 1945), американського письменника і публіциста 

- 80 років від дня народження Богдана Сильвестровича Ступки (1941 

– 2012), українського актора театру і кіно, лауреата Шевченківської 

премії (1993) 

29 - День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України 

(Іловайський котел, 2014 рік) 

- Третій Спас, Горіховий або Хлібний 

- День шахтаря (остання неділя серпня) 

* Всесвітній день кішок (World Cat Day) відзначається 

щорічно 8 серпня за ініціативою Міжнародного фонду 

захисту тварин «Animal Welfare», не тільки з метою 

вшанування пухнастих домосідів, але залучення уваги 

до проблеми безпритульних котів і кішок. 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 
 

1 - День знань 

- Початок Другої світової війни (1939) 

2 - День закінчення Другої світової війни (1945) 

- 95 років від дня народження Євгена Павловича Леонова (1926 – 1994), 

російського актора 

4 - 30 років тому над будинком Верховної Ради України у 1991 було 

піднято жовто-блакитний прапор. Синьо-жовтий прапор остаточно 

означив початок нової держави.* 

8 - Міжнародний день писемності (грамотності) 

11 - День українського кіно (друга субота вересня) 

- День фізичної культури і спорту України (друга субота вересня) 

12 - 100 років від дня народження Станіслава Германа Лема (1921), 
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польського письменника 

16 - Міжнародний день охорони озонового шару 

18 - 180 років від дня народження Михайла Петровича Драгоманова (1841 – 

1895), українського публіциста, історика, фольклориста 

20 - 110 років від дня народження Миколи Львовича Нагнибіди (1911 – 1985), 

поета, лауреата Шевченківської премії 

21 - Міжнародний день миру 

26 - Європейський день мов 

- День машинобудівника України (остання неділя вересня) 

29 - День пам’яті трагедії Бабиного Яру. 85 років трагедії (1941) 

- 155 років від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського (1866 

– 1934), українського історика і громадського політичного діяча, першого 

Президента України 

30 - Всеукраїнський день бібліотек 

- Всесвітній день моря 

 

* 24 липня 1990 Президія Київської 

міської Ради народних депутатів ухвалила 

підняти жовто-блакитний прапор поруч із 

червоно-блакитним державним прапором 

Української РСР перед будинком міськради 

на Хрещатику. А 24 серпня 1991 року була 

проголошена незалежність України, 

підтверджена на референдумі 1 грудня 1991 

року. І 4 вересня жовто-блакитний прапор 

вперше був піднятий над будинком 

Верховної Ради України поруч із державним прапором Української РСР. 

18 вересня 1991 жовто-блакитне полотнище було узаконено в якості 

офіційного прапора України постановою Президії Верховної Ради «Про прапор 

України», де йшлося: «До прийняття Конституції України дозволити в 

протокольних заходах використовувати жовто-блакитний прапор». При цьому, 

цим актом не було встановлено співвідношення сторін прапора, хоча фактично 

використовувалася пропорція 1:2. 

 

ЖОВТЕНЬ 
 

1 - День музики 

- День ветеранів та людей похилого віку 

- 230 років від дня народження Сергія Тимофійовича Аксакова (1791 – 

1859), російського письменника 

2 - Всесвітній день посмішки 

- 115 років від дня народження Івана Павловича Багряного (Лозов’ягіна), 

(1906 – 1963), українського поета, прозаїка, письменника, політичного 

діяча 

4 - Всесвітній день тварин 
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- Український День вчителя День працівників освіти чи День 

освітянина (в першу неділю жовтня). 

5 - Всесвітній день вчителя 

- 80 років з дня смерті Миколи Петровича Трублаїні (Трублаєвського) 

(1907 – 1941), українського письменника 

6 - 140 років від дня народження Івана Антоновича Кочерги (1881 – 1952), 

українського радянського драматурга (24 вересня за юліанським 

календарем) 

14 - День Українського козацтва 

- День захисника України 

15 - 180 років від дня народження Михайла Юрійовича Лермонтова (1814 – 

1841), російського письменника 

- 100 років від дня народження Дмитра Омеляновича Луценка (1921 – 

1989), українського поета 

16 - Всесвітній день здорового харчування 

- 110 років від дня народження Івана Антоновича Цюпи (1911 – 2004), 

українського радянського письменника 

17 - 85 років від дня народження Івана Федоровича Драча (1936 – 2018), 

українського поета і громадського діяча 

18 - Україна увійшла до Ради Європи 

- Європейський День боротьби з торгівлею людьми 

24-

30 
- Тиждень роззброєння* 

24 - Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй (День ООН) 

- 140 років від дня народження Івана Антоновича Кочерги (1881 – 1952), 

українського драматурга 

25 - Міжнародний День шкільних бібліотек (щорічно, кожного четвертого 

понеділка жовтня) 

28 - День визволення України від фашистських загарбників (1944) 

- 140 років від дня народження Дмитра Яковича Макогона (1881 – 1961), 

українського письменника, культурно-освітнього діяча 

* Тиждень роззброєння проходить кожен рік 

з 24 по 30 жовтня. Щорічне проведення Тижня 

роззброєння, що починається в день річниці 

заснування Організації Об’єднаних Націй, 

передбачено в Заключному документі спеціальної 

сесії Генеральної Асамблеї 1978 року, присвяченій 

роззброєнню. 
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ЛИСТОПАД 
 

1 - День народження Європейського союзу (Дата заснування ЄС) 

- 170 років від дня народження Івана Івановича Манжури (1861 – 1893), 

українського поета, фольклориста, етнографа 

- 160 років від дня народження Дніпрової Чайки (Людмили Олексіївни 

Василевської), (1861 – 1927), української народної письменниці, 

перекладачки 

4 - День залізничника України 

- 75 років тому (1946) набув чинності статут Організації Об’єднаних Націй 

з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) 

6 - 210 років від дня народження Маркіяна Семеновича Шашкевича (1811 – 

1843), українського письменника, культурно-громадського діяча 

7 - 85 років від дня народження Миколи Степановича Вінграновського 

(1936 – 2004), українського письменника-шестидесятника, режисера, 

актора, сценариста, поета 

8 - 130 років від дня народження Олеся Досвітнього (1891 – 1934), 

українського письменника 

9 - День української писемності та мови 

- Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного 

мистецтва 

10 - Всесвітній день науки 

11 - 200 років від дня народження Федора Михайловича Достоєвського (1821 

– 1881), російського письменника 

- 80 років від дня народження Леоніда Миколайовича Талалая (1941 – 

2012), українського поета 

12 - 85 років з дня народження Миколи Федоровича Сингаївського (1936 – 

2013) українського поета 

17 - Міжнародний день студентів (День міжнародної солідарності студентів) 

(1941)* 

18 - День народження Діда Мороза 

- 110 років від дня народження Клауса Манна (1906 – 1949), німецького 

письменника 

19 - День чоловіків 
- 310 років від дня народження Михайла Васильовича Ломоносова (1711 – 

1765), російського вченого-природодослідника, поета, художника, історика 

20 - Всесвітній день дитини 

- 125 років від дня народження Ніколо Йосифовича Міцишвілі (справж. – 

Сірбіладзе) (1896 – 1937), грузинського письменника, перекладача творів  

- Т. Шевченка 

- 105 років від дня народження Михайла Олександровича Дудіна (1916 – 

1993), російського поета 

22 - 220 років від дня народження Володимира Івановича Даля (1801 – 1872), 

народного російського письменника лексикографа, етнографа 

25 - День подяки (у четвертий четвер листопада) 
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26 - Чорна п’ятниця (Black Friday) (в четверту п’ятницю листопада) 

27 - День пам’яті жертв голодомору (в четверту суботу листопада) 

- 120 років від дня народження Михайла Ореста (1901 – 1963), українського 

поета 

28 - 140 років від дня народження Стефана Цвейга (1881 – 1942), 

австрійського письменника 

30 - Всесвітній день домашніх тварин 

* День студента в Україні 

святкується двічі – 17 листопада та 25 січня, 

але Міжнародний День студента 

відзначається 17 листопада. Свято було 

засновано в Лондоні в 1941 році на 

міжнародній зустрічі студентів. 

В цей день в 1939 році фашисти 

заарештували і розстріляли лідерів чеського 

Союзу студентів. 1200 студентів були 

заарештовані і відправлені у концтабір в Заксенгаузен. Дев’ятьох студентів і 

активістів студентського руху стратили без суду в застінках в’язниці в празькому 

районі Рузіне. За наказом Гітлера всі чеські вищі навчальні заклади були закриті 

до кінця війни. 

Через два роки, в 1941 році, в Лондоні пройшла Міжнародна зустріч 

студентів, що боролися проти нацизму. За пропозицією чехословацького 

комуніста Отто Шлінген було вирішено на честь загиблих щорічно відзначати цю 

дату як День студента. 

А от 25 січня відзначається Тетянин день, який також асоціюється із днем 

студентства. 

 

ГРУДЕНЬ 
 

1 - Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

2 - Міжнародний день боротьби за скасування рабства 

3 - Міжнародний День людей з інвалідністю 

5 - 90 років від дня народження Григорія Михайловича Тютюнника (1931 – 

1980), українського письменника 

6 - День Збройних Сил України 

- 150 років від дня народження Миколи Кондратовича Вороного (1871 – 

1938), українського поета, театрознавця і перекладача 

7 - День місцевого самоврядування в Україні 

8 - 145 років від дня народження Марії Степанівни Крушельницької (1876 – 

1935), української актриси, письменниці, громадського діяча 

9 - Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, вшанування 

їхньої людської гідності і попередження цих злочинів 

10 - День захисту прав людини 

- 200 років від дня народження Миколи Олексійовича Нєкрасова (1821 – 

1878), російського поета 
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12 - 200 років від дня народження Густава Флобера (1821 – 1880), народного 

французького письменника 

13 - 165 років від дня народження Миколи Карповича Садовського 

(Тобілевича) (1856 – 1933), українського актора, театрального діяча, 

письменника 

14 - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 
- 125 років від дня народження Давіда Мойсейовича Бендаса (1896 – 1953), 

українського письменника 

19 - День святого Миколая 

20 - 405 років тому у Києво-Печерській друкарні вийшла перша датована 

книга (1616) 

25 - Католицьке Різдво 

 

Цього місяця виповнюється 

430 років від початку (1591-1593) першого великого національно-

визвольного повстання проти польського панування в Україні під проводом 

К. Косинського на Правобережній Україні. 

375 років від дня народження Івана Скоропадського (1646 – 1722), 

українського козацького діяча, гетьмана Лівобережної України з 1708 р. 

370 років від дня народження Іоанна Максимовича (1651 – 1715), 

українського письменника, педагога, церковного діяча, перекладача, педагога. 

210 років від часу створення (1806) Усть-Дунайського козацького 

війська. 
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Книги-ювіляри 2021 року 
  

700 років Данте Аліг’єрі «Божественна комедія» (1321) 

440 років Федоров І. «Острозька Біблія» («Острожская Библия») (1581) 

295 років Свіфт Дж. «Мандри Гуллівера» (1726) 

240 років Фонвізін Д.І. «Недоросток» (1781) 

230 років Дюма О. «Граф Монте-Крісто» (1846) 

230 років Распе Р.Е. «Пригоди барона Мюнхгаузена» (1791) 

190 років Гоголь М.В. «Вечора на хуторі біля Диканьки» (1831) 

190 років Грибоєдов О.С. «Горе з розуму» (1831) 

190 років Гюго В. «Собор Паризької Богоматері» (1831) 

190 років Оноре де Бальзак «Шагренева шкіра» (1831) 

185 років Пушкін О.С. «Капітанська дочка» (1836) 

180 років вперше опубліковано з незначними цензурними купюрами окремим 

виданням «Гайдамаки» Тараса Григоровича Шевченка (1841 рік у 

Петербурзі) 

175 років Опублікування у Москві О. Бодянським «Історія Русів» («История 

русов или Малой России») – визначна пам’ятка історичної прози і 

публіцистики другої половини XVIII ст., що відтворює події в Україні 

від найдавніших часів до 1769 р., написана російською мовою з 

українізмами (авторство не встановлено) (1861) 

165 років Єршов П.П. «Коник-горбоконик» (1856). Українською мовою твір 

переклали М. Рильський та О. Коваленко 

155 років Достоєвський Ф.М. «Злочин і покарання» (1866) 

155 років Майн Рід Т. «Вершник без голови» (1866) 

150 років Льюїс Керролл «Аліса в Задзеркаллі» (1871) 

145 років Нечуй-Левицький І.С. «Микола Джеря» (1876) 

145 років Твен М. «Пригоди Тома Сойєра» (1876) 

140 років повість «Борислав сміється» (1881 – 1882) українського письменника 

Івана Яковича Франка, в якій вперше в українській літературі 

зображено робітничий рух 

135 років Шевченко Т.Г. «Гайдамаки» (1886) 

130 років Конан-Дойль А. «Пригоди Шерлока Холмса» (1891) 

125 років Франко І. Збірка творів «Зів’яле листя» (1896) 

125 років Кобилянська О. «Царівна» (1896) 

120 років Конан Дойль А. «Собака Баскервілів» (1901 – 1902) 

120 років Українка Л. «Одержима» (1901) 
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110 років Українка Л. «Лісова пісня» (1911) 

100 років Грін О. «Пурпурові вітрила» (1921) 

95 років Чуковський К.І. «Федорине горе», «Диво дерево», «Плутанина», 

«Телефон» (1926) 

85 років Мітчелл М. «Звіяні вітром» (1936) 

70 років Селинджер Дж.Д. «Над прірвою у житі (Ловець у житі)» (1951) 

70 років Носов М. «Вітя Малєєв у школі і вдома» (1951) 

70 років Родарі Дж. «Пригоди Цибуліно» (1951) 

60 років Іваненко О.Д. «Тарасові шляхи» (1961) 

55 років Булгаков М. «Майстер і Маргарита» (1966) 

45 років Тютюнник Г.М. «Климко» (1976) 

45 років Троєпольський Г.М. «Білий Бім чорне вухо» 

40 років Нестайко В.З. «Незвичайні пригоди в лісовій школі» (1981) 

40 років Ліндгрен Астрід Анна Емілія «Роня, дочка Розбійника» (1981) 

35 років Нестайко В.З. «Таємниці Віті Зайчика» (1986) 

10 років Павленко М.С. «Русальнока із 7-В в тенетах лабіринту» 
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