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Знаменні дати – 2022 : календар / Миколаїв. обл. універс. наук.     

б-ка ; склад. Т. Петруня ; ред. Л. Голубенко. – Миколаїв, 2021. – 56 с. 

 

Видання містить перелік основних ювілейних і пам’ятних дат 

2022 року, розміщених у хронологічному порядку. 

Матеріал рекомендується бібліотечним працівникам та 

іншим категоріям користувачів на допомогу у підготовці до 

відзначення ювілейних дат і знаменних подій. 
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СІЧЕНЬ 
1 - Всесвітній день миру (встановлений Папою Павлом VI,  

відзначається з 1969 р. за рішенням Генеральної Асамблеї 

ООН); 

 - 145 років від дня народження С.Є. Шухевича, українського 

політичного та військового діяча (1877-1945); 

 - 100 років від дня народження В.А. Афанасьєва,  

українського мистецтвознавця (1922-2002); 

 - 80 років від дня народження Д.А. Кононенка (1942-2015), 

українського поета, перекладача, публіциста. 

2 - 200 років від дня народження Рудольфа Юліуса Клаузіуса, 

німецького фізика (1822-1888); 

 - 135 років від дня народження М.А. Чайковського 

(М.А. Чайківського), українського математика, 

громадського діяча, педагога (1887-1970). 

3 - 160 років від дня народження В.А. Безсмертного, 

українського архітектора (1862-1940); 

 - 150 років від дня народження Н.А. Демидової, української 

актриси, співачки (1872-1946); 

 - 130 років від дня народження Джона Рональда Руела 

Толкіна, англійського письменника (1892-1973); 

 - 80 років від дня народження І.Д. Низового, українського 

поета, прозаїка, публіциста, журналіста, редактора, 

громадського діяча (1942-2011). 

4 - Всесвітній день азбуки Брайля (відзначається з 2019 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 185 років від дня народження П.Г. Житецького, 

українського філолога, педагога, громадського діяча (1837-

1911). 

5 - 90 років від дня народження Умберто Еко, італійського 

вченого, філософа, письменника (1932-2016). 

6 - 200 років від дня народження Генріха Шлімана, німецького 

археолога (1822-1890); 

 - 150 років від дня народження О.М. Скрябіна, російського 

композитора (1872-1915). 

7 - Різдво Христове; 
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 - 95 років від дня народження Р.А. Братуня, українського 

поета, громадського та державного діяча (1927-1995). 

8 - 110 років від дня народження А.Д. Філіпенка, українського 

композитора (1912-1983). 

9 - 110 років від дня народження А.Г. Старицької, української 

і французької художниці, графіка (1912-1981). 

10 - 165 років від дня народження Софрона Недільського, 

українського лексикографа, філолога (1857-1917); 

 - 85 років від дня народження С.В. Кульчицького 

українського історика (1937). 

11 - Всесвітній день «дякую» (відзначається за рішенням 

Генеральної Асамблеї ООН та ЮНЕСКО); 

 - Міжнародний день заповідників та національних парків 

(відзначається з 1997 р. за ініціативою Центру охорони 

дикої природи і Всесвітнього фонду дикої природи); 

 - 180 років від дня народження Вільяма Джеймса, 

американського філософа, психолога (1842-1910). 

12 - День українського політв’язня (відзначається з 1975 р. за 

пропозицією В’ячеслава Чорновола); 

 - 200 років від дня народження Етьєна Ленуара, 

французького винахідника (1822-1900); 

 - 115 років від дня народження С.П. Корольова, українського 

вченого, конструктора (1907-1966); 

 - 100 років від дня народження В.П. Хитрикова, 

українського живописця (1922-1987). 

13 - 180 років від дня народження В.С. Мови (В.С. 

Лиманського), українського письменника, перекладача 

(1842-1891). 

14 - 130 років від дня народження Г.М. Коцюби (Г.М. 

Коцегуба), українського письменника (1892-1914); 

 - 120 років від дня народження В.П. Минка, українського 

письменника, драматурга (1902-1989); 

 - 100 років від дня народження В.Г. Гнєздилова, 

українського архітектора, скульптора (1922-1999); 

 - 85 років від дня народження Є.П. Гуцала, українського 

письменника, поета, лауреата Державної премії 

Української РСР ім. Т. Г. Шевченка (1985) (1937-1995). 
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15 - 30 років тому Президія Верховної Ради України ухвалила 

Указ про Державний гімн України (1992); 

 - 180 років від дня народження Поля Лафарга, французького 

економіста, політичного діяча (1842-1911); 

 - 140 років від дня народження І.І. Огієнка, українського 

церковного, громадського діяча, митрополита (1882-1972). 

16 - Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів» (встановлено за 

ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили 

Донецький аеропорт); 

 - 150 років від дня народження Генрі Едуарда Гордона Крега 

(Крейга), англійського режисера, художника, теоретика 

театру (1872-1966). 

17 - 150 років від дня народження А.Я. Шабленка, українського 

письменника (1872-1930). 

18 - 180 років від дня народження Л.Г. Лопатинського, 

українського мовознавця, етнографа (1842-1922); 

 - 140 років від дня народження О.О. Екстер, української 

художниці, педагога (1882-1949); 

 - 140 років від дня народження Б.М. Комарова, українського 

бібліографа, публіциста, мемуариста (1882-1975); 

 - 100 років від дня народження В.М. Потураєва, 

українського вченого в галузі механіки (1922-2003). 

19 - 150 років від дня народження І.П. Аркадьєва, російського 

та українського диригента (1872-1946). 

20 - День Автономної Республіки Крим (відзначається з 1991 р. 

у день відновлення Кримської автономії у складі України); 

 - 120 років від дня народження Назима Хікмета Рана, 

турецького письменника, громадського діяча (1902-1963). 

21 - 140 років від дня народження Г.О. Золотова, українського 

живописця, графіка (1882-1960). 

22 - День Соборності України (відзначається згідно з указом 

Президента України від 13 листопада 2014 р. № 871/2014). 

23 - 190 років від дня народження Едуарда Мане, французького 

живописця (1832-1883); 

 - 120 років від дня народження П.М. Усенка, українського 

поета (1902-1975). 
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24 - Міжнародний день освіти (відзначається з 2019 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День зовнішньої розвідки України; 

 - 290 років від дня народження П’єра Огюстена Карона де 

Бомарше, французького драматурга (1732-1799); 

 - 105 років від дня народження Т.Н. Яблонської, української 

художниці, лауреата Державної премії України ім. 

Т. Шевченка (1998) (1917-2005). 

25 - Тетянин день (християнське і народне свято, назване на 

честь святої Тетяни, християнської мучениці); 

 - 190 років від дня народження І.І. Шишкіна, російського 

живописця (1832-1898); 

 - 150 років від дня народження М.О. Скрипника, історика, 

державного діяча (1872-1933); 

 - 140 років від дня народження Вірджинії Вулф, англійської 

письменниці (1882-1941). 

26 - Міжнародний день митника (відзначається з 1983 р. у день 

проведення першої сесії Ради митного співробітництва 

(1953); 

 - 150 років від дня народження М.К. Малюшицького, 

білоруського та українського вченого в галузі 

рослинництва (1872-1929); 

 - 130 років від дня народження А.С. Хуторяна, українського 

письменника (1892-1955). 

27 - Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту (відзначається 

за рішенням Генеральної Асамблеї ООН з 2006 р. у день 

визволення в’язнів нацистського концтабору «Аушвітц»); 

 - 190 років від дня народження Льюїса Керрола, (Чарльза 

Латвіджа Доджсона), англійського письменника, 

математика, логіка (1832-1898); 

 - 100 років від дня народження М.Д. Декерменджі,  

українського скульптора (1922-1971). 

28 - 30 років тому Верховна Рада затвердила національний 

синьо-жовтий прапор Державним прапором України 

(1992); 

 - 130 років від дня народження В.Ф. Різниченка (В.Ф. 

Різникова), українського історика, бібліографа (1892-1938). 
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29 - День пам’яті Героїв Крут (відзначається згідно з указом 

Президента України від 15 січня 2007 р. № 15/2007); 

 - 230 років від дня народження Джоаккіно Антоніо Россіні, 

італійського композитора (1792-1868); 

 - 60 років від дня народження Ольги Навоя Токарчук,  

польської письменниці, есеїстки, сценаристки, лауреата 

Нобелівської премії (2018) (1962). 

30 - 140 років від дня народження Франкліна Рузвельта, 32-го 

президента США (1882-1945); 

 - 100 років від дня народження Ю.Ю. Кондуфора                     

(1922-1997), українського історика. 

31 - Міжнародний день ювеліра (запроваджений у 2008 р. на 

фестивалі молодих ювелірів у м. Ташкенті);  

 - 225 років від дня народження Франца Шуберта, 

австрійського композитора (1797-1828); 

 - 120 років від дня народження Альви Мюрдаль, шведської 

дипломатки, політика, соціолога, лауреата Нобелівської 

премії миру (1982) (1902-1986). 

   

      Цього місяця виповнюється 140 років з дня виходу 

першого номера щомісячного історико-етнографічного та 

літературного часопису «Киевская старина» (1882-1906). 

   

ЛЮТИЙ 
1 - 180 років від дня народження В.Д. Орловського, 

українського живописця (1842-1914); 

 - 125 років від дня народження Є.Ф. Маланюка, 

українського поета, мистецтвознавця (1897-1968). 

2 - Всесвітній день водно-болотяних угідь (відзначається у 

день підписання Рамсарської конвенції (1971); 

 - 210 років від дня народження Є.П. Гребінки, українського 

і російського письменника, байкаря (1812-1848); 

 - 140 років від дня народження Джеймса Джойса, 

ірландського письменника (1882-1941); 

 - 100 років від дня народження А.Ф. Пономаренка, 

українського художника театру, графіка (1922-2006). 
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3 - 210 років від дня народження Йонаша Заборського, 

словацького письменника (1812-1876); 

 - 80 років від дня народження А.Г. Погрібного, 

літературознавця, письменника (1942-2007). 

4 - Всесвітній день боротьби проти раку (проголошений 

Міжнародним союзом боротьби з онкологічними 

захворюваннями); 

 - 125 років від дня народження Ф.П. Максименко, 

українського бібліографа, книгознавця (1897-1983); 

 - 100 років від дня народження В.П. Маслова, українського 

правознавця (1922-1987). 

5 - Міжнародний день бойскаутів. 

6 - Міжнародний день бармена (відзначається у День святого 

Аманда – покровителя виноробів і рестораторів); 

 - 130 років від дня народження Вільяма Перрі Мерфі,   

американського лікаря, лауреата Нобелівської премії з 

фізіології та медицини (1934) (1892-1987). 

7 - 210 років від дня народження Чарлза Діккенса, 

англійського письменника (1812-1870); 

 - 120 років від дня народження А.І. Рудницького, 

українського композитора, диригента, піаніста, педагога, 

музикознавця (1902-1975). 

8 - 200 років від дня народження О.В. Марковича 

(О.В. Маркевича), українського фольклориста, етнографа, 

громадського діяча (1822-1867). 

9 - Міжнародний день стоматолога (день свята пов’язують зі 

святою Аполонією, яка 9 лютого 249 р. прийняла 

мученицьку смерть за віру у Христа); 

 - 155 років від дня народження Г.А. Коваленка, 

українського письменника (1867-1938). 

10 - Всесвітній день зернобобових (відзначається з 2019 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 125 років від дня народження Джона Франкліна Ендерса, 

американського біолога, лауреата Нобелівської премії з 

фізіології та медицини (1954) (1897-1985); 

 - 80 років від дня народження О.М. Петрової, українського 

живописця, графіка, мистецтвознавця (1942). 
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11 - 175 років від дня народження Томаса Едісона, 

американського винахідника (1847-1931). 

12 - 90 років від дня народження С.П. Колесника, 

українського письменника, журналіста, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Шевченка (1992) (1932). 

13 - Всесвітній день радіо (відзначається з 2011 р. за рішенням 

Генеральної конференції ЮНЕСКО); 

 - 160 років від дня народження Т.Я. Дворникова, 

українського живописця (1862-1922); 

 - 100 років від дня народження О.Ф. Нємця, українського 

фізика (1922-2002); 

 - 100 років від дня народження Б.З. Шаца, українського 

графіка (1922-2002). 

14 - Міжнародний день книгодарування (відзначається з      

2012 р. за ініціативою Еммі Бродмур, засновниці 

популярного американського порталу дитячої книжки 

«Delightful Children’s Books»); 

 - 150 років від дня народження О.С. Раєвського, 

українського та російського вченого, конструктора 

паровозів (1872-1924); 

 - 100 років від дня народження М.О. Рибалка, українського 

поета, лауреата Державної премії Української РСР імені 

Т. Г. Шевченка (1985) (1922-1995). 

15 - День вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав (відзначається згідно з указом Президента 

України від 11 лютого 2004 р. № 180/2004); 

 - 170 років від дня народження О.А. Попова, українського 

живописця (1852-1919); 

 - 130 років від дня народження М.І. Юнак, українського 

живописця, графіка (1892-1977). 

16 - 120 років від дня народження Г.С. Козаковського, 

українського актора, режисера (1902-1980). 

17 - 160 років від дня народження Огай Морі, японського 

письменника, перекладача, історика (1862-1922). 

18 - 130 років від дня народження О.С. Серебровського, 

українського біолога (1892-1948); 
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 - 100 років від дня народження М.А. Савицького, 

білоруського живописця (1922-2010); 

 - 100 років від дня народження Юхана Смуула, естонського 

письменника (1922-1971). 

19 - 100 років від дня народження Ф.Г. Ісаєва, українського 

поета, перекладача (1922-2000). 

20 - Всесвітній день соціальної справедливості (відзначається 

з 2009 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День Героїв Небесної Сотні (відзначається згідно з указом 

Президента України від 11 лютого 2015 р. № 69/2015); 

 - 125 років від дня народження Л.С. Шполянського, 

українського хорового диригента, педагога (1897-1984); 

 - 80 років від дня народження А.П. Радзіховського 

українського вченого-медика, хірурга, художника (1942). 

21 - Міжнародний день рідної мови (відзначається з 2000 р. за 

ініціативою ЮНЕСКО); 

 - 145 років від дня народження Н.І. Прусліна, українського 

диригента, композитора (1877-1943). 

22 - 290 років від дня народження Джорджа Вашингтона, 

першого президента США (1732-1799). 

23 - 125 років від дня народження В.В. Левандовського, 

українського та російського кінорежисера, художника-

мультиплікатора (1897-1962). 

24 - 150 років від дня народження І.Д. Запорожченка, 

українського поета-кобзаря (1872-1932); 

 - 90 років від дня народження Мішеля Жана Леграна, 

французького композитора, піаніста (1932-2019). 

25 - 200 років від дня народження Л.О. Мея, російського 

поета, драматурга, перекладача (1822-1862); 

 - 135 років від дня народження Леся Курбаса 

(О.С. Курбаса), українського режисера, актора, 

драматурга (1887-1937). 

26 - День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя (відзначається згідно з указом 

Президента України від 26 лютого 2020 р. № 58/2020); 

 - 220 років від дня народження Віктора Гюго, 

французького письменника (1802-1885); 
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 - 130 років від дня народження Юліана Ейсмонда,  

польського письменника, перекладача (1892-1930). 

27 - 200 років від дня народження Теофіля Ленартовича, 

польського поета, перекладача (1822-1893); 

 - 120 років від дня народження Джона Стейнбека, 

американського письменника, лауреата Нобелівської 

премії з літератури (1962) (1902-1968). 

28 - 100 років від дня народження Л.М. Коваленка, 

українського літературознавця, критика (1922-1983);  

 - 90 років від дня народження Ю.Й. Богатикова, 

українського естрадного співака (1932-2002). 

   

БЕРЕЗЕНЬ 
1 - Всесвітній день цивільної оборони (відзначається з               

1990 р. за рішенням Міжнародної організації цивільної 

оборони); 

 - 130 років від дня народження Рюноске Акутагави, 

японського письменника (1892-1927); 

 - 100 років від дня народження Іцхака Рабина, політичного 

діяча Ізраїлю, лауреата Нобелівської премії миру (1994) 

(1922-1995). 

2 - 140 років від дня народження А.Є. Тесленка, українського 

письменника (1882-1911). 

3 - Всесвітній день дикої природи (відзначається з 2013 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - Всесвітній день письменника (відзначається з 1986 р. за 

рішенням 48-го конгресу Міжнародного ПЕН-клубу); 

 - 160 років від дня народження О.М. Бекетова, 

українського архітектора, педагога (1862-1941). 

4 - 80 років від дня народження В.М. Прядки, українського 

скульптора-монументаліста, педагога (1942). 

5 - 195 років від дня народження Л.І. Глібова, українського 

поета, байкаря (1827-1893); 

 - 100 років від дня народження П’єра Паоло Пазоліні, 

італійського письменника, кінорежисера, сценариста 

(1922-1975). 
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6 - 95 років від дня народження Габріеля Гарсіа Маркеса, 

колумбійського письменника, лауреата Нобелівської 

премії з літератури (1982) (1927-2014). 

7 - 135 років від дня народження О.С. Соловйова, 

українського композитора, диригента, педагога (1887-

1973); 

 - 90 років від дня народження В.А. Дахна, українського 

режисера, художника-мультиплікатора (1932-2006). 

8 - Міжнародний жіночий день (Міжнародний день прав 

жінок і миру) (відзначається з 1977 р. за рішенням 

Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 100 років від дня народження М.С. Канюки, українського 

сценариста, редактора, викладача (1922-2000); 

 - 100 років від дня народження Є.С. Матвєєва, російського 

актора (1922-2003). 

9 - День народження Т. Г. Шевченка, українського поета, 

художника, мислителя (1814-1861); 

 - 160 років від дня народження М.К. Пимоненка, 

українського живописця (1862-1912). 

10 - 250 років від дня народження Фрідріха Шлегеля, 

німецького письменника (1772-1829); 

 - 160 років від дня народження Полін Джонсон, канадської 

поетеси (1862-1913). 

11 - 100 років від дня народження Б.Л. Яровинського, 

українського композитора (1922-2000). 

12 - День землевпорядника (відзначається згідно з указом 

Президента України від 11грудня 1999 р. № 1556/1999); 

 - 135 років від дня народження Г.Г. Ібрагімова, 

кримськотатарського письменника, громадського діяча 

(1887-1938); 

 - 135 років від дня народження П.М. Пелеха, українського 

психолога (1887-1961). 

13 - 135 років від дня народження Б.П. Левитського 

(Б.П. Левицького), українського композитора, педагога 

(1887-1937); 

 - 130 років від дня народження Є.П. Терлецького, 

українського державного діяча (1892-1938); 
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 - 125 років від дня народження О.В. Топачевського, 

українського ботаніка, гідробіолога (1897-1975). 

14 - День українського добровольця (відзначається згідно з 

постановою Верховної Ради України від 17 січня 2017 р.  

№ 1822-VIII); 

 - 150 років від дня народження О.Х. Новаківського, 

українського живописця (1872-1935); 

 - 80 років від дня народження Л.І. Андрієвського, 

українського графіка, живописця, журналіста (1942). 

15 - Всесвітній день захисту прав споживачів (відзначається з 

1962 р., офіційно – з 1983 р. за рішенням Генеральної 

Асамблеї ООН); 

 - 140 років від дня народження С.Ю. Семковського 

(С.Ю. Бронштейна), українського філософа, соціолога 

(1882-1937). 

16 - 140 років від дня народження Х.О. Алчевської, 

української поетеси, педагога (1882-1931). 

17 - 275 років від дня народження Ф.К. Вовка, українського 

етнографа, археолога, антрополога (1847-1918); 

 - 175 років від дня народження О.І. Маркевича, 

українського історика, фольклориста, літературознавця 

(1847-1903). 

18 - 140 років від дня народження О.М. Іванчука, українського 

публіциста, фольклориста, етнографа (1882-1920); 

 - 90 років від дня народження А.П. Непокупного, 

українського мовознавця, поета, перекладача (1932-2006). 

19 - 145 років від дня народження В.М. Доманицького, 

українського філолога, історика, фольклориста, 

бібліографа (1877-1910). 

20 - Міжнародний день астрології (неофіційне свято, 

відзначається астрологами та ентузіастами в День 

весняного рівнодення); 

 - Міжнародний день Землі (відзначається з 1971 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН в день весняного 

рівнодення); 

 - Міжнародний день планетаріїв (відзначається з 1994 р. за 

ініціативою Асоціації італійських планетаріїв у 
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найближчу неділю до дня весняного рівнодення); 

 - Міжнародний день щастя (відзначається з 2012 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День французької мови (Міжнародний день франкофонії) 

(відзначається з 2010 р. за рішенням Генеральної 

Асамблеї ООН); 

 - День працівників житлово-комунального господарства і 

побутового обслуговування населення (відзначається 

згідно з указом Президента України від 19 травня 1995 р. 

№ 385/95); 

 - 160 років від дня народження А. Марцинюка, 

українського письменника (1862-1938). 

21 - Всесвітній день поезії (відзначається з 2000 р. за 

рішенням ЮНЕСКО); 

 - Міжнародний день лісів (відзначається з 1971 р. за 

ініціативою Європейської конфедерації сільського 

господарства та Продовольчої та сільськогосподарської 

Організації ООН); 

 - Міжнародний день лялькаря (відзначається з 2003 р. за 

ініціативою Міжнародного союзу діячів театру ляльок); 

 - 90 років від дня народження Уолтера Гілберта, 

американського біохіміка, лауреата Нобелівської премії з 

хімії (1980) (1932). 

22 - Всесвітній день водних ресурсів (відзначається з 1992 р. 

за рішенням Конференції ООН з навколишнього 

середовища); 

 - 180 років від дня народження М.В. Лисенка, українського 

композитора, піаніста, фольклориста (1842-1912). 

23 - Всесвітній метеорологічний день (відзначається з 1961 р. 

у день, коли набрала чинність Конвенція про заснування 

Всесвітньої метеорологічної організації (1950). 

24 - Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на 

туберкульоз (відзначається згідно з указом Президента 

України від 22 березня 2002 р. № 290/2002); 

 - 240 років від дня народження О.А. Кіпренського,  

російського живописця (1782-1836). 

25 - День Служби безпеки України; 
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 - 280 років від дня народження В.Г. Рубана, українського і 

російського письменника, видавця, історика (1742-1795). 

26 - Година Землі (міжнародна акція, започаткована 

Всесвітнім фондом природи у 2007 р., що закликає людей, 

організації та комерційні установи вимкнути 

«необов’язкове» світло та електричні пристрої на одну 

годину, щоб привернути увагу до екологічних проблем 

планети (Україна приєдналася до всесвітньої кампанії у 

2009 р.); 

 - День Національної гвардії України; 

 - 115 років від дня народження О.П. Любимського, 

українського живописця (1907-1981). 

27 - Міжнародний день театру (запроваджений у 1961 р. на IX 

конгресі інституту театру при ЮНЕСКО); 

 - 120 років із дня народження І.М. Тоїдзе, грузинського 

графіка і живописця (1902-1985). 

28 - 430 років від дня народження Яна Амоса Коменського, 

чеського педагога, письменника (1592-1670). 

30 - 130 років від дня народження Стефана Банаха, польського 

і українського математика (1892-1945). 

31 - 290 років від дня народження Франца Йозефа Гайдна, 

австрійського композитора (1732-1809); 

 - 140 років від дня народження К.І. Чуковського 

(М.В. Корнейчукова), російського письменника (1882-

1969); 

 - 100 років від дня народження Ю.О. Фіяли, українського 

композитора, піаніста, диригента (1922-2017). 

   

  Цього місяця виповнюється 100 років з часу 

заснування Лесем Курбасом українського театру-студії 

«Березіль» (1922). 

   

  КВІТЕНЬ 
1 - Міжнародний день птахів (запроваджений ЮНЕСКО у 

день підписання Міжнародної конвенції про охорону 

птахів у 1906 р.); 

   



 

16 

 - День гумору (неофіційне свято, що відзначається у 

багатьох країнах світу). 

2 - Міжнародний день дитячої книги (відзначається з 1997 р. 

за ініціативою Міжнародної ради дитячої книги у день 

народження датського письменника Ганса Крістіана 

Андерсена); 

 - 100 років від дня народження С.Т. Адамовича, 

українського графіка, живописця (1922-1998). 

3 - День геолога (відзначається згідно з указом Президента 

України від 7 лютого 1995 р. № 110/95); 

 - 120 років від дня народження Д.М. Шавикіна, 

українського живописця, графіка (1902-1965); 

 - 100 років від дня народження Г.Л. Файнерман, 

українського живописця (1922-1991). 

4 - Міжнародний день Інтернету (свято, започатковане 

Папою Римським Іоанном Павлом II у 1998 р.); 

 - Міжнародний день вебмайстра; 

 - 115 років від дня народження І.І. Сухішвілі, грузинського 

артиста балету, балетмейстера (1907-1985); 

 - 90 років від дня народження А.А. Тарковського, 

російського режисера (1932-1986). 

5 - 140 років від дня народження В.К. Липинського, 

українського історика, філософа, публіциста (1882-1931). 

6 - Міжнародний день мультфільмів (відзначається з 2002 р. 

за ініціативою Міжнародної асоціації анімаційного кіно); 

 - 200 років від дня народження О.І. Герцена, російського 

філософа, публіциста, письменника (1812-1870). 

7 - Всесвітній день здоров’я (відзначається з 1948 р. у день 

вступу в силу Статуту Всесвітньої організації охорони 

здоров’я (1946); 

 - 140 років від дня народження Д.І. Дорошенка, 

українського політичного діяча, історика, публіциста 

(1882-1950). 

8 - Міжнародний день ромів (відзначається з дня створення 

Міжнародного союзу циган у 1971 р.); 

 - 170 років від дня народження Р.Г. Заклинського, 

українського історика, етнографа (1852-1931); 
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 - 125 років від дня народження Р.Д. Єфименка, 

українського режисера (1897-1971); 

 - 100 років від дня народження Гюнтера Штайна, 

німецького письменника, перекладача (1922-1982). 

9 - 140 років від дня народження В.Л. Модзалевського, 

українського історика, архівіста (1882-1920); 

 - 120 років від дня народження Б.М. Іванова, українського 

скульптора (1902-1941). 

10 - 85 років від дня народження Б.А. Ахмадуліної, російської 

поетеси (1937-2010); 

 - 85 років від дня народження М.А. Касьяна, українського 

лікаря (1937-2009). 

11 - Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 

концтаборів (відзначається з 1991 р. за рішенням 

Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 125 років від дня народження Г.В. Курнакова, 

українського живописця (1887-1977); 

 - 120 років від дня народження М.Г. Гречини, українського 

архітектора (1902-1979). 

12 - Всесвітній день авіації і космонавтики (відзначається з 

1968 р. за рішенням Міжнародної авіаційної федерації); 

 - Міжнародний день польоту людини в космос 

(відзначається з 2011 р. за рішенням Генеральної 

Асамблеї ООН на честь 50-ї річниці польоту); 

 - День працівників ракетно-космічної галузі України 

(відзначається згідно з указом Президента України від 13 

березня 1997 р. № 230/97); 

 - 155 років від дня народження О.М. Колесси, українського 

літературознавця, мовознавця, фольклориста (1867-1945). 

13 - Всесвітній день рок-н-ролу (неофіційне свято); 

 - 135 років від дня народження І.П. Кавалерідзе, 

українського скульптора, кінорежисера (1887-1978). 

14 - 140 років від дня народження Моріца Шліка, німецького і 

австрійського філософа, фізика, математика (1882-1936). 

15 - Міжнародний день культури (відзначається з 1999 р. у 

день підписання в 1935 р. Договору про міжнародні 

норми охорони культурних цінностей – Пакту Реріха); 
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 - День екологічних знань (відзначається з 1992 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День працівників карного розшуку; 

 - 90 років від дня народження В.Г. Дончика, українського 

літературознавця, критика (1932-2017). 

16 - День довкілля (відзначається згідно з указом Президента 

України від 6 серпня 1998 р. № 855/98); 

 - 130 років від дня народження О.С. Залеського, 

українського композитора, музикознавця (1892-1984). 

17 - 125 років від дня народження Торнтона Уайлдера, 

американського письменника (1897-1975). 

18 - Міжнародний день пам’яток і визначних місць 

(відзначається з 1984 р. за рішенням ЮНЕСКО); 

 - День пам’яток історії та культури (відзначається згідно з 

указом Президента України від 23 серпня 1999 р. 

№ 1062/99); 

 - 125 років від дня народження М.М. Крушельницького, 

українського актора, режисера (1897-1963). 

19 - 120 років від дня народження В.О. Каверіна, російського 

письменника (1902-1989). 

20 - Міжнародний день китайської мови або День китайської 

мови в ООН (відзначається з 2010 р., встановлений на 

честь Цан Цзє – основоположника китайської 

писемності);  

 - 160 років від дня народження О.П. Новицького, 

українського історика мистецтва (1862-1934). 

21 - 185 років від дня народження Фредрика Баєра, данського 

письменника, політичного діяча, лауреата Нобелівської 

премії миру (1908) (1837-1922). 

22 - Міжнародний день Матері-Землі (відзначається з 2009 р. 

за рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 155 років від дня народження В.О. Корнієнка, 

українського живописця, графіка (1867-1904). 

23 - Всесвітній день книги та авторського права (відзначається 

з 1996 р. за рішенням ЮНЕСКО в день смерті В. 

Шекспіра та М. Сервантеса); 
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 - Міжнародний день англійської мови або День англійської 

мови в ООН (відзначається з 2010 р. у день смерті 

Вільяма Шекспіра); 

 - Міжнародний день іспанської мови або День іспанської 

мови в ООН (відзначається з 2010 р. у день смерті Мігеля 

Сервантеса); 

 - Всеукраїнський день психолога (відзначається з 2004 р.); 

 - 165 років від дня народження М.Д. Сосенка, українського 

живописця (1857-1920); 

 - 125 років від дня народження Лестера Пірсона, 

канадського політика, дипломата, історика, лауреата 

Нобелівської премії миру (1957) (1897-1972); 

 - 120 років від дня народження Галдора Лакснесса, 

ісландського письменника, лауреата Нобелівської премії з 

літератури (1955) (1902-1998). 

24 - Всесвітній день поріднених міст (відзначається з 1963 р. 

за рішенням Всесвітньої федерації поріднених міст); 

 - Міжнародний день солідарності молоді (відзначається з 

1957 р. за рішенням Всесвітньої федерації демократичної 

молоді); 

 - 150 років від дня народження Ю. Кміта, українського 

письменника, літературознавця (1872-1943); 

 - 90 років від дня народження В.О. Пащенка, українського 

архітектора, графіка (1932-1993). 

25 - 115 років від дня народження М.П. Трублаїні 

(М.П. Трублаєвського), українського письменника (1907-

1941). 

26 - Всесвітній день інтелектуальної власності (відзначається з 

2000 р. за рішенням Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності); 

 - Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і 

катастроф (відзначається з 2003 р. за рішення Генеральної 

Асамблеї ООН); 

 - Міжнародний день секретаря (відзначається з 1952 р. за 

ініціативою Національної асоціації секретарів США); 

 - 120 років від дня народження С.П. Ковганюка, 

українського письменника, перекладача (1902-1982); 
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 - 100 років від дня народження Ю.Д. Буряківця, 

українського письменника (1922-1966). 

27 - 170 років від дня народження Станіслава Грудзінського, 

польського письменника (1852-1884). 

28 - Всесвітній день охорони праці (відзначається з 1989 р. за 

рішенням Міжнародної організації праці); 

 - 130 років від дня народження І.М. Плещинського, 

українського графіка (1892-1961); 

 - 120 років від дня народження Югана Боргена, 

норвезького письменника (1902-1979). 

29 - Міжнародний день танцю (відзначається з 1982 р. за 

рішенням ЮНЕСКО в день народження Жана Новера – 

французького балетмейстера); 

 - 145 років від дня народження Кочича Петара, сербського 

письменника (1877-1916). 

30 - Міжнародний день джазу (відзначається з 2012 р. за 

рішенням ЮНЕСКО); 

 - День прикордонника України (відзначається згідно з 

указом Президента України від 27 квітня 2018 р. 

№111/2018); 

 - 90 років від дня народження В.А. Шевчука, українського 

письменника (1932-1999). 

   

ТРАВЕНЬ 
1 - День міжнародної солідарності трудящих (заснований у    

1889 р. конгресом II Інтернаціоналу); 

 - 95 років від дня народження І.М. Лозинського, 

українського літературознавця, бібліографа (1927-1992). 

2 - 120 років від дня народження Алана Маршалла, 

австралійського письменника (1902-1984). 

3 - Всесвітній день свободи преси (відзначається з 1992 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День Сонця (відзначається з 1994 р. за ініціативою 

європейського відділення Міжнародного товариства 

сонячної енергії); 

 - 145 років від дня народження Ф.І. Шміта, українського і 

російського історика мистецтва (1877-1942). 
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4 - 250 років від дня народження Фрідріха Брокгауза, 

німецького книговидавця (1772-1823). 

5 - День Європи (відзначається з 1949 р. у день підписання 

Статуту Ради Європи у Лондоні); 

 - 170 років від дня народження В.Я. Майбороди, 

українського і російського співака (1852-1917); 

 - 115 років від дня народження Ірини Вільде 

(Д.Д. Макогон), української письменниці, лауреата 

Республіканської премії ім. Т. Шевченка (1965) (1907-

1982); 

 - 100 років від дня народження А.А. Дімарова 

(А.А. Гарасюти), українського письменника, лауреата 

Державної премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка 

(1922-2014). 

6 - День піхоти (відзначається згідно з указом Президента 

України від 19 квітня 2019 р. № 152/2019); 

 - 150 років від дня народження М.І. Коробки, українського 

і російського фольклориста, літературознавця (1872-

1921). 

7 - 155 років від дня народження Владислава Реймонта, 

польського письменника, лауреата Нобелівської премії з 

літератури (1924) (1867-1925). 

8 - Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного 

Півмісяця (заснований на честь відомого швейцарського 

мецената Жана Анрі Дюнана); 

 - День матері (відзначається згідно з указом Президента 

України від 10 травня 1999 р. № 489/1999). 

8-9 - Дні пам’яті та примирення (проголошені у 2004 р. 

Генеральною Асамблеєю ООН до 60-ї річниці закінчення 

Другої світової війни в Європі); 

 - 120 років від дня народження Андре Мішеля Львова, 

французького мікробіолога, лауреата Нобелівської премії 

з фізіології та медицини (1965) (1902-1994). 

9 - День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 

 - 110 років від дня народження М.Д. Рудя, українського 

письменника (1912-1989); 
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 - 75 років від дня народження Роберта Горвіца, 

американського біолога, лауреата Нобелівської премії в 

області медицини та фізіології (2002) (1947). 

10 - 100 років від дня народження Б.І. Купенка, українського 

художника театру (1922-1992). 

11 - 115 років від дня народження К.М. Герасименка, 

українського поета, драматурга (1907-1942). 

12 - Всесвітній день медичних сестер (відзначається з 1971 р. 

за ініціативою Міжнародної ради медсестер у день 

народження англійської сестри милосердя Флоренс 

Найтінгейл); 

 - 180 років від дня народження Жюля Массне, 

французького композитора (1842-1912). 

13 - 165 років від дня народження Рональда Росса, 

британського лікаря, паразитолога, лауреата Нобелівської 

премії з фізіології та медицини (1902) (1857-1932). 

15 - Міжнародний день сім’ї (відзначається з 1994 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День пам’яті жертв політичних репресій (відзначається 

згідно з указом Президента України від 21 травня 2007 р.  

№ 431/2007); 

 - День пам’яті померлих від СНІДу (відзначається з 1983 р. 

за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я); 

 - 120 років від дня народження С.Н. Гуєцького, 

українського живописця (1902-1974). 

16 - 205 років від дня народження М.І. Костомарова, 

українського і російського історика, громадсько-

політичного і культурного діяча, письменника, 

публіциста, критика, етнографа (1817-1885); 

 - 135 років від дня народження Ігоря Сєверяніна 

(І. В. Лотарьова), російського поета (1887-1941). 

17 - Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного 

суспільства (відзначається за рішенням Генеральної 

Асамблеї ООН на честь заснування Міжнародного союзу 

електрозв'язку (1969); 

 - 125 років від дня народження К.М. Єлеви, українського 

художника (1897-1950). 
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18 - Міжнародний день музеїв (відзначається з 1978 р. за 

рішенням Міжнародної ради музеїв); 

 - День скорботи і пам’яті жертв депортації 

кримськотатарського народу (відзначається згідно з 

указом Президента України від 14 квітня 1994 р.                            

№ 165/1994); 

 - День резервіста України (відзначається згідно з указом 

Президента України від 19 квітня 2019 р. №154/2019); 

 - 150 років від дня народження Бертрана Рассела, 

англійського філософа, логіка, лауреата Нобелівської 

премії з літератури (1950) (1872-1970); 

 - 110 років від дня народження В. М. Собка, українського 

письменника, драматурга, лауреата Державної премії 

Української РСР імені Т. Г. Шевченка (1975) (1912-1981). 

19 - День вишиванки (неофіційне народне свято); 

 - 110 років від дня народження Г.М. Глюка, українського 

живописця (1912-1983). 

20 - День банківських працівників (відзначається згідно з 

указом Президента України від 6 березня 2004 р.                 

№ 316/2004); 

 - 200 років від дня народження Фредеріка Пассі, 

французького економіста, політика, лауреата 

Нобелівської премії миру (1901) (1822-1912); 

 - 140 років від дня народження Сігрід Унсет, норвезької 

письменниці, лауреата Нобелівської премії з літератури 

(1928) (1882-1949); 

 - 100 років від дня народження І.М. Чендея, українського 

письменника, кіносценариста, лауреата Державної премії 

України ім. Т. Шевченка (1993) (1922-2005). 

21 - Всесвітній день культурного розмаїття в ім’я діалогу й 

розвитку (відзначається з 2003 р. за рішенням Генеральної 

Асамблеї ООН); 

 - День Європи в Україні (відзначається згідно з указом 

Президента України від 19 квітня 2003 р. № 339/2003); 

 - День науки (відзначається згідно з указом Президента 

України від 14 лютого 1997 р. № 145/1997); 
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 - 165 років від дня народження М.Д. Пильчикова, 

українського вченого-фізика (1857-1908). 

22 - Міжнародний день біологічного різноманіття 

(відзначається з 2000 р. за рішенням Генеральної 

Асамблеї ООН); 

 - 110 років від дня народження М.В. Чернякова, 

українського літературознавця, поета (1912-1983). 

23 - День морської піхоти України (відзначається згідно з 

указом Президента України від 23 травня 2018 р.                                 

№ 145/2018). 

24 - День слов’янської писемності і культури (відзначається з 

2004 р. у день вшанування пам’яті святих 

рівноапостольних Кирила і Мефодія); 

 - Європейський день парків (відзначається з 1999 р. за 

ініціативою Федерації «ЄВРОПАРК»); 

 - 140 років від дня народження К.Г. Стеценка, українського 

композитора, хорового диригента, музично-громадського 

діяча (1882-1922); 

 - 110 років від дня народження М.П. Стельмаха, 

українського письменника, драматурга, лауреата 

Державної премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка 

(1980) (1912-1983). 

25 - День Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України (відзначається згідно з указом 

Президента України від 29 квітня 2021 р. № 181/2021); 

 - День філолога; 

 - 135 років від дня народження О.Л. Плюща, українського 

письменника (1887-1907). 

26 - 200 років від дня народження Едмона де Гонкура, 

французького письменника, мемуариста (1822-1896); 

 - 180 років від дня народження Г.Ю. Церетелі, 

грузинського письменника, громадського діяча (1842-

1900). 

27 - 120 років від дня народження І.І. Катаєва, російського 

письменника, публіциста (1902-1939). 

28 - День працівників видавництв, поліграфії і 

книгорозповсюдження; 
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 - 110 років від дня народження Патріка Вайта, 

австралійського письменника, лауреата Нобелівської 

премії з літератури (1973) (1912-1990). 

29 - Міжнародний день миротворців ООН (відзначається з 

2003 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН у день 

початку першої миротворчої операції); 

 - День хіміка. Свято працівників хімічної та нафтохімічної 

промисловості; 

 - 120 років від дня народження Г.В. Воловика, українського 

режисера (1902-1967); 

 - 120 років від дня народження Й.Ю. Каракіса, 

українського архітектора (1902-1988). 

30 - 150 років від дня народження К.І. Малицької, української 

письменниці, перекладачки (1872-1947); 

 - 135 років від дня народження О.П. Архипенка, 

українського скульптора, живописця (1887-1964); 

 - 100 років від дня народження Л.І. Ошаніна, російського 

поета (1912-1996). 

31 - Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням 

(запроваджений у 1987 р. Всесвітньою організацією 

охорони здоров’я); 

 - 160 років від дня народження М.В. Нестерова, 

російського живописця (1862-1942); 

 - 135 років від дня народження Сен-Жона Перса (Алексіса 

Леже), французького поета, дипломата, лауреата 

Нобелівської премії з літератури (1960) (1887-1975); 

 - 130 років від дня народження К.Г. Паустовського, 

російського письменника (1892-1968). 

   

  ЧЕРВЕНЬ 
1 - Всесвітній день батьків (відзначається з 2013 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - Міжнародний день захисту дітей (відзначається з 1950 р. 

за рішенням конгресу Міжнародної демократичної 

федерації жінок); 

 - День захисту дітей (відзначається згідно з указом 

Президента України від 30 травня 1998 р. № 568/1998); 
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 - 120 років від дня народження З.М. Гайдай, української 

співачки (1902-1965); 

 - 85 років від дня народження Колін Маккалоу, 

австралійської письменниці (1937-2005). 

2 - 215 років від дня народження І.М. Сошенка, українського 

живописця, педагога (1807-1876). 

4 - Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії 

(затверджений Генеральною Асамблеєю ООН у 1982 р.); 

 - День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації проти України 

(відзначається згідно з постановою Верховної Ради 

України від 1 червня 2021 р. № 1490-IX); 

 - 145 років від дня народження М.М. Паніна, українського 

живописця (1877-1963). 

5 - Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

(відзначається з 1972 р. за рішенням Генеральної 

Асамблеї ООН); 

 - День працівників водного господарства (відзначається 

згідно з указом Президента України від 18 березня 2003 р.           

№ 226/2003); 

 - День працівників місцевої промисловості (відзначається 

згідно з указом Президента України від 20 серпня 2002 р.              

№ 726/2002); 

 - 140 років від дня народження М.О. Іванова, українського 

живописця (1882-1957). 

6 - Міжнародний день російської мови або День російської 

мови в ООН (відзначається з 2010 р. у день народження 

О. С. Пушкіна); 

 - День журналіста (відзначається згідно з указом 

Президента України від 25 травня 1994 р. № 251/94); 

 - 100 років від дня народження В.К. Лебєдєва, українського 

вченого у галузі зварювання (1922-2008). 

7 - Всесвітній день безпеки продуктів харчування 

(відзначається з 2019 р. за рішенням Генеральної 

Асамблеї ООН); 

 - 140 років від дня народження М.Ю. Шаповала, 

українського письменника (1882-1935); 
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 - 70 років від дня народження Орхана Ферита Памука, 

турецького письменника, прозаїка, лауреата Нобелівської 

премії з літератури (2006) (1952). 

8 - Всесвітній день океанів (відзначається з 2009 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 175 років від дня народження О.Г. Барвінського, 

українського педагога, громадського діяча (1847-1926). 

9 - Міжнародний день друзів (відзначається з 1935 р.); 

 - 30 років з дня проведення в Києві І Всеукраїнського 

конгресу бібліотекарів (09-12.06.1992). 

10 - 190 років від дня народження Жюля Валлеса, 

французького письменника, політичного діяча (1832-

1885). 

12 - Всесвітній день боротьби з дитячою працею 

(відзначається з 2002 р. за рішенням Міжнародної 

організації праці); 

 - День працівника фондового ринку; 

 - День працівників легкої промисловості; 

 - 85 років від дня народження П.М. Чаговця, українського 

архітектора, графіка (1937-1998). 

13 - 165 років від дня народження К.Г. Заклинського, 

українського історика, фольклориста (1857-1884). 

14 - Всесвітній день донора крові (відзначається з 2005 р. за 

рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я). 

15 - Всесвітній день розповсюдження інформації про 

зловживання відносно літніх людей (відзначається з 

2011 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 120 років від дня народження Н.А. Лівицької-Холодної, 

української поетеси, перекладачки (1902-2005). 

16 - 125 років від дня народження Георга Віттіга, німецького 

хіміка-органіка, лауреата Нобелівської премії в галузі 

хімії (1979) (1897-1987). 

17 - Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою 

(відзначається з 1995 р. за рішенням Генеральної 

Асамблеї ООН); 

 - 140 років від дня народження І.Ф. Стравинського, 

російського композитора, диригента (1882-1971). 
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18 - День дільничного інспектора поліції в Україні 

(відзначається з 2004 р. згідно з наказом Міністра 

внутрішніх справ України); 

 - 210 років від дня народження І.О. Гончарова, російського 

письменника, літературного критика (1812-1891); 

 - 130 років від дня народження Ю.О. Меженка, 

українського і російського бібліографа, літературознавця 

(1892-1969). 

19 - День батька (неофіційне свято, запропоноване низкою 

громадських організацій); 

 - День медичного працівника (відзначається згідно з указом 

Президента України від 3 червня 1994 р. № 281/94); 

 - День фермера (відзначається згідно з указом Президента 

України від 18 червня 2020 р. № 234/2020); 

 - 155 років від дня народження Є.І. Купчинського, 

українського композитора, диригента (1867-1938); 

 - 100 років від дня народження Нільса Бора, датського 

фізика, лауреата Нобелівської премії з фізики (1975) 

(1922-2009). 

20 - Всесвітній день біженців (відзначається з 2001 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 90 років від дня народження Р.І. Рождественського, 

російського поета (1932-1994). 

21 - Міжнародний день йоги (відзначається з 2014 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 125 років від дня народження Ю.В. Кондратюка 

(О.В. Шаргея), українського вченого-винахідника (1897-

1942); 

 - 60 років від дня народження В.Р. Цоя, рок-музиканта, 

актора (1962-1990). 

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

Україні (відзначається згідно з указом Президента 

України від 17 листопада 2000 р. № 1245/2000); 

 - 165 років від дня народження О.Д. Монастирського, 

українського письменника (1857-1920). 

23 - Міжнародний олімпійський день (відзначається з 1948 р. 

за рішенням Міжнародного олімпійського комітету); 
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 - День державної служби ООН (відзначається з 2002 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День державної служби (відзначається згідно з указом 

Президента України від 4 квітня 2003 р. № 291/2003); 

 - 140 років від дня народження З.Ф. Кузелі, українського 

фольклориста, етнографа, бібліографа, мовознавця, 

видавця (1882-1952). 

24 - 125 років від дня народження О.Т. Бізюкова, українського 

живописця (1897-1986). 

25 - Міжнародний день моряка (запроваджений у 2010 р. 

державами-учасниками Міжнародної морської 

організації); 

 - День Організації Чорноморського Економічного 

Співробітництва (відзначається з 2021 р. за ініціативою 

Ради директорів ОЧЕС); 

 - День митника України (відзначається згідно з указом 

Президента України від 25 червня 2020 р. № 251/2020); 

 - 100 років від дня народження І.М. Логвиненка, 

українського письменника (1922-2004). 

26  День молодіжних та дитячих громадських організацій 

(відзначається згідно з указом Президента України від 24 

травня 2011 р. № 600/2011); 

 - 130 років від дня народження Перл Бак, американської 

письменниці, лауреата Нобелівської премії з літератури 

(1938) (1892-1973). 

27 - Всесвітній день рибальства (відзначається з 1985 р. за 

рішенням Міжнародної конференції з регулювання та 

розвитку рибальства); 

 - 100 років від дня народження Г.М. Цвєткова, 

українського історика (1922-1996). 

28 - День Конституції України. 

30 - 120 років від дня народження Леопольда Мендеса, 

мексиканського графіка, живописця (1902-1969); 

 - 115 років від дня народження Р.О. Шухевича,  

українського військового та політичного діяча (1907-

1950); 
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 - 85 років від дня заснування Національного заслуженого 

академічного ансамблю танцю України ім. П.П. Вірського 

(1937). 

   

ЛИПЕНЬ 
1 - День архітектури України (відзначається згідно з указом 

Президента України від 17 червня 1995 р. № 456/1995); 

 - 200 років від дня народження Нгуєн Дінь Тьєу, 

в’єтнамського поета (1822-1888). 

2 - Міжнародний день кооперативів (відзначається з 1995 р. 

за рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - Міжнародний день спортивного журналіста 

(відзначається з 1995 р. за рішенням Міжнародної 

асоціації спортивної преси); 

 - День податківця України (відзначається згідно з указом 

Президента України від 25 червня 2020 р. № 252/2020); 

 - 145 років від дня народження Германа Гессе, німецького 

письменника, філософа, лауреата Нобелівської премії в 

галузі літератури (1946) (1877-1962); 

 - 130 років від дня народження Жана Люрса, французького 

художника (1892-1966); 

 - 100 років від дня народження Г.М. Вагнера, білоруського 

композитора, музиканта (1922-2000); 

 - 100 років від дня народження Д.В. Затонського, 

українського літературознавця, критика (1922-2009). 

3 - День Військово-Морських Сил Збройних Сил України; 

 - День працівників морського та річкового флоту 

(відзначається згідно з указом Президента України від 

12 червня 2015 р. № 332/2015). 

4 - День Національної поліції України (відзначається згідно з 

указом Президента України від 4 квітня 2018 р. 

№ 97/2018); 

 - День судового експерта (відзначається згідно з указом 

Президента України від 10 червня 2009 р. № 424/2009); 

 - 180 років від дня народження Германа Когена, німецького 

філософа (1842-1918). 
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5 - 100 років від дня народження П.Т. Ластівки, українського 

актора (1922-2018). 

6 - Всесвітній день поцілунків (відзначається з 1995 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 100 років від дня народження Л.Г. Силаєва, українського 

режисера (1922-1993). 

7 - День працівника природно-заповідної справи 

(відзначається згідно з указом Президента України від 18 

серпня 2009 р. № 629/2009); 

 - 140 років від дня народження Янки Купали 

(І.Д. Луцевича),  білоруського поета (1882-1942); 

 - 135 років від дня народження Марка Шагала, 

французького художника (1887-1985). 

8 - День родини (відзначається згідно з указом Президента 

України від 30 грудня 2011 р. № 1209/2011); 

 - 130 років від дня народження Річарда Олдінгтона,  

англійського письменника (1892-1962). 

9 - 100 років від дня народження П.П. Остапенка, 

українського скульптора (1922-2010). 

10 - День рибалки (відзначається згідно з указом Президента 

України від 22 червня 1995 р. № 464/1995); 

 - 100 років від дня народження П.Ф. Автомонова, 

українського письменника (1922-1988). 

11 - Всесвітній день народонаселення (відзначається з 1989 р. 

за рішенням Програми розвитку ООН (ПРООН); 

 - Всесвітній день шоколаду (відзначається з 1995 р.). 

12 - 115 років від дня народження П.Д. Гайдамаки, 

українського композитора (1907-1981). 

13 - 160 років від дня народження М.О. Рубакіна, російського 

книгознавця, бібліографа (1862-1946). 

14 - 125 років від дня народження Мирослава Ірчана (А. Д. 

Баб’юка), українського письменника, перекладача, 

журналіста (1897-1937). 

15 - День українських миротворців (відзначається згідно з 

постановою Верховної Ради України від 21 травня 2013 р.  

№ 292-VII); 

   



 

32 

 - 90 років від дня народження М.М. Пилинського, 

українського мовознавця (1932-1997). 

16 - День бухгалтера та аудитора (відзначається згідно з 

указом Президента України від 20 квітня 2018 р.                      

№ 103/2018); 

 - 85 років від дня народження А.М. Роговцевої, української 

актриси, лауреата Державної премії Української РСР 

імені Т. Г. Шевченка (1981) (1937). 

17 - День етнографа (відзначається на честь дня народження 

етнографа і мандрівника М. М. Миклухо-Маклая); 

 - День працівників металургійної та гірничодобувної 

промисловості (відзначається згідно з указом Президента 

України від 27 червня 2006 р. № 584/2006); 

 - 110 років від дня народження П.М. Інгульського, 

українського письменника, публіциста (1912-1976). 

18 - 85 років від дня народження Роалда Гоффмана (Руала 

Сафрана), американського хіміка, поета, драматурга, 

лауреата Нобелівської премії з хімії (1981) (1937). 

19 - День тренера (відзначається згідно з указом Президента 

України від 24 червня 2021 р. № 263/2021); 

 - 170 років від дня народження В.П. Науменка, 

українського громадського і політичного діяча, педагога 

(1852-1919). 

20 - Міжнародний день торта (відзначається з 2011 р.); 

 - Міжнародний день шахів (відзначається з 1966 р. за 

ініціативою Всесвітньої шахової федерації); 

 - 120 років від дня народження Тацуо Куроди, японського 

літературознавця, перекладача (1902-1992). 

21 - 115 років від дня народження Олега Ольжича 

(О.О. Кандиби), українського письменника, науковця 

(1907-1944); 

 - 115 років від дня народження О.І. Теліги, української 

поетеси (1907-1942). 

22 - 200 років від дня народження Грегора Йоганна Менделя, 

чеського природознавця, основоположника вчення про 

спадковість (1822-1884); 
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 - 140 років від дня народження Я.А. Гординського, 

українського письменника, фольклориста (1882-1939). 

23 - Всесвітній день китів і дельфінів (заснований у 1986 р. 

Міжнародною китовою комісією, яка запровадила 

заборону на китовий промисел); 

 - 120 років від дня народження М.М. Пархоменка,  

українського композитора, скрипаля, педагога (1902-

1964). 

24 - 220 років від дня народження Александра Дюма-батька, 

французького письменника (1802-1870); 

 - 115 років від дня народження В.О. Мисика, українського 

письменника, перекладача (1907-1983). 

25 - 120 років від дня народження М.Ф. Сидоренка, 

українського вченого-садовода (1902-1987). 

26 - 95 років від дня народження В.І. Войтка, українського 

психолога, філософа (1927-1989). 

27 - 100 років з дня заснування Міжнародного географічного 

союзу (1922); 

 - 120 років від дня народження Я.О. Галана, українського 

письменника (1902-1949). 

28 - День Хрещення Київської Русі-України (відзначається 

згідно з указом Президента України від 25 липня 2008 р.  

№ 668/2008); 

 - 125 років від дня народження П.Г. Савченка, українського 

поета (1887-1920). 

29 - День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України 

(відзначається згідно з указом Президента України від 26 

липня 2016 р. № 311/2016); 

 - 205 років від дня народження І.К. Айвазовського, 

російського живописця (1817-1900). 

30 - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми 

(відзначається з 2013 р. за рішенням Генеральної 

Асамблеї ООН); 

 - Міжнародний день дружби (відзначається з 2011 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 180 років від дня народження Адальберта Гржімалі, 

чеського і українського композитора (1842-1908). 
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31 - День працівників торгівлі (відзначається згідно з указом 

Президента України від 5 червня 1995 р. № 427/95). 

   

  Цього місяця виповнюється 65 років з часу виходу 

«Українського історичного журналу» – наукового 

часопису Інституту історії України та Інституту 

національних відносин і політології НАН України (1957). 

   

  СЕРПЕНЬ 
3 - 110 років від дня народження І.І. Барабаша, українського 

письменника (1912-1973). 

4 - 230 років від дня народження Персі Біші Шеллі, 

англійського поета (1792-1822). 

5 - 90 років від дня народження Ю.В. Белічка, українського 

мистецтвознавця  (1932-2010). 

6 - Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День 

Хіросіми); 

 - 150 років від дня народження Д.М. Соболєва, 

українського геолога (1872-1949). 

7 - День Повітряних Сил Збройних Сил України 

(відзначається згідно з указом Президента України від 27 

червня 2007 р. № 579/2007); 

 - 100 років від дня народження М.С. Трегубова, 

українського художника декоративно-ужиткового 

мистецтва, лауреата Державної премії Української РСР 

імені Т. Г. Шевченка (1986) (1922-2007). 

8 - День військ зв’язку (відзначається згідно з указом 

Президента України від 1 лютого 2000 р. № 154/2000); 

 - 100 років від дня народження А.Г. Сафаргаліна, 

українського живописця (1922-1975). 

9 - Міжнародний день корінних народів світу (відзначається 

з 1994 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 75 років від дня народження С.М. Ротару, української 

естрадної співачки (1947). 

11 - 125 років від дня народження Енід Мері Блайтон, 

англійської письменниці (1897-1968). 
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12 - Міжнародний день молоді (відзначається з 1991 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День молоді (відзначається згідно з указом Президента 

України від 28 липня 2021 р. № 333/2021); 

 - 145 років від дня народження О.С. Грушевського, 

українського історика, літературознавця, етнографа, 

архівіста, громадського діяча (1877-1942); 

 - 135 років від дня народження Ервіна Шредінгера, 

австралійського фізика, лауреата Нобелівської премії з 

фізики (1933) (1887-1961). 

13 - Міжнародний день шульги (запроваджений у 1976 р. 

організацією «Left-handers International»); 

 - 110 років від дня народження Сальвадора Едварда Лурії, 

американського мікробіолога, вірусолога, лауреата 

Нобелівської премії з фізіології та медицини (1969) (1912-

1991). 

14 - День будівельника (відзначається згідно з указом 

Президента України від 22 липня 1993 р. № 273/93); 

 - День працівників ветеринарної медицини (відзначається 

згідно з указом Президента України від 1 листопада                     

2001 р. № 1035/2001); 

 - 155 років від дня народження Джона Голсуорсі, 

англійського письменника (1867-1933); 

 - 85 років від дня народження В.О. Базилевського, 

українського поета, письменника, перекладача, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Шевченка (1996) (1937). 

15 - День археолога (відзначається згідно з указом Президента 

України від 6 серпня 2008 р. № 694/2008); 

 - 235 років від дня народження О.О. Аляб’єва, російського 

композитора (1787-1851); 

 - 80 років від дня народження В.Г. Заклунної, української 

актриси (1942-2016). 

16 - Міжнародний день безпритульних тварин (запроваджений 

у 1992 р. за ініціативою міжнародного Товариства прав 

тварин (ISAR). 

17 - 90 років від дня народження Найпола Відьядхара 

Сураджпрасада, тринідадського та британського 
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письменника, лауреата Нобелівської премії з літератури 

(2001) (1932-2018); 

 - 80 років від дня народження М.М. Магомаєва, 

азербайджанського естрадного співака (1942-2008). 

18 - 135 років від дня народження Г.А. Крушельницької, 

української співачки (1887-1965). 

19 - Всесвітній день гуманітарної допомоги (відзначається за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - Всесвітній день фотографії (заснований у 2009 р. за 

ініціативою австралійського фотографа Корскі Ара); 

 - День пасічника (відзначається згідно з указом Президента 

України від 15 серпня 1997 р. № 815/97); 

 - 120 років від дня народження О.В. Донченка, 

українського письменника (1902-1954). 

20 - 175 років від дня народження Болеслава Пруса, 

польського письменника (1847-1912). 

21 - 155 років від дня народження Л.П. Добровольського, 

українського історика (1867-1929). 

22 - 160 років від дня народження Клода Дебюссі, 

французького композитора, диригента (1862-1918). 

23 - День Державного Прапора України (відзначається згідно з 

указом Президента України від 23 серпня 2004 р.                      

№ 987/2004); 

 - 155 років від дня народження О.С. Маковея, українського 

письменника, критика, перекладача (1867-1925). 

24 - День Незалежності України (відзначається згідно з 

постановою Верховної Ради України від 20 лютого       

1992 р. № 2143-XII); 

 - 75 років від дня народження Пауло Коельо, бразильського 

письменника, поета (1947). 

25 - Міжнародний день бібліотечного блогера 

(започаткований у 2011 р. групою «Неконференція 

бібліотечних блогерів»); 

 - 130 років від дня народження Степана Тудора 

(С.Й. Олексюка), українського письменника, 

літературознавця (1892-1941). 
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26 - 135 років від дня народження Д.М. Дяченка, українського 

архітектора (1887-1942). 

27 - День авіації України (відзначається згідно з указом 

Президента України від 10 лютого 1996 р. № 119/96); 

 - 120 років від дня народження Ю.І. Яновського, 

українського письменника (1902-1954). 

28 - День шахтаря (відзначається згідно з указом Президента 

України від 16 серпня 1993 р. № 304/93); 

 - 100 років від дня народження М.П. Лісовської, 

української письменниці (1922-1981). 

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

за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України (відзначається згідно з указом Президента 

України від 23 серпня 2019 р. № 621/2019); 

 - 160 років від дня народження Моріса Метерлінка, 

бельгійського письменника, лауреата Нобелівської премії 

з літератури (1911) (1862-1949). 

30 - 100 років від дня народження П.П. Глазового, 

українського поета, сатирика (1922-2004); 

 - 85 років від дня народження Л.В. Кадочникової, 

української актриси, художниці, лауреата Державної 

премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка (1991) 

(1937). 

31 - 190 років від дня народження Агапія Гончаренка (А.О. 

Гумницького), українського громадського діяча, 

журналіста, перекладача (1832-1916). 

 

  ВЕРЕСЕНЬ 
1 - День знань (відзначається з 1984 р.); 

 - 190 років від дня народження О.М. Поля, українського 

краєзнавця (1832-1890); 

 - 100 років від дня народження М.Н. Магери, українського 

письменника (1922-2008); 

 - 75 років від дня народження М.П. Мозгового, 

українського композитора, естрадного співака (1947). 

2 - День нотаріату (відзначається згідно з указом Президента 

України від 22 лютого 2010 р. № 211/2010); 
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 - 120 років від дня народження О.С. Теплицького, 

українського композитора, педагога (1902-1979). 

3 - 180 років від дня народження В.М. Вілінського, 

українського диригента, піаніста, скрипаля (1842-1875); 

4 - День підприємця (відзначається згідно з указом 

Президента України від 5 жовтня 1998 р. № 1110/1998); 

 - 140 років від дня народження Леонгарда Франка, 

німецького письменника (1882-1961). 

5 - 205 років від дня народження О.К. Толстого, російського 

письменника (1817-1875). 

6 - 125 років від дня народження І.К. Микитенка, 

українського письменника (1897-1937); 

 - 100 років від дня народження М.Ф. Овсянкіна, 

українського скульптора, лауреата Державної премії 

Української РСР імені Т. Г. Шевченка (1977) (1922-2009). 

7 - День військової розвідки України (відзначається згідно з 

наказом Міністра оборони України від 1 червня 2007 р.). 

8 - Міжнародний день грамотності (відзначається з 1966 р. за 

ініціативою ЮНЕСКО); 

 - Міжнародний день солідарності журналістів 

(відзначається з 1956 р. за ініціативою Міжнародної 

організації журналістів в пам’ять чеського журналіста 

Юліуса Фучика). 

9 - 125 років від дня народження Є.О. Цисика, українського 

диригента, педагога (1897-1956). 

10 - День фізичної культури і спорту (відзначається згідно з 

указом Президента України від 29 червня 1994 р.              

№ 340/1994); 

 - День українського кіно (відзначається згідно з указом 

Президента України від 12 січня 1996 р. № 52/1996); 

 - 100 років від дня народження І.І. Ляшка, українського 

математика, кібернетика (1922-2008). 

11 - День працівників нафтової, газової та нафтопереробної 

промисловості (відзначається згідно з указом Президента 

України від 12 серпня 1993 р. № 302/93); 

 - День танкістів (відзначається згідно з указом Президента 

України від 29 серпня 1997 р. № 922/97); 
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 - 160 років від дня народження О’Генрі (Вільяма Сідні 

Портера), американського письменника (1862-1910). 

12 - 125 років від дня народження Ірен Жоліо-Кюрі, 

французької вченої, лауреата Нобелівської премії з хімії 

(1935) (1897-1956). 

13 - День програміста (неофіційне свято, відзначається на   

256-й день року). 

14 - 175 років від дня народження П.М. Яблочкова, 

російського вченого, винахідника (1847-1894). 

15 - Міжнародний день демократії (відзначається з 2007 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 100 років від дня народження Я.Г. Шпорти, українського 

поета (1922-1956). 

16 - 145 років від дня народження Ф.М. Стешка, українського 

музикознавця, бібліографа (1877-1944). 

17 - День безпеки пацієнтів (відзначається згідно з указом 

Президента України від 4 вересня 2019 р. № 648/2019); 

 - День винахідника і раціоналізатора (відзначається згідно з 

указом Президента України від 16 серпня 1994 р.                      

№ 443/94); 

 - День рятівника (відзначається згідно з указом Президента 

України від 12 вересня 2008 р. № 830/2008); 

 - День фармацевтичного працівника (відзначається згідно з 

указом Президента України від 7 вересня 1999 р.               

№ 1128/99); 

 - 165 років від дня народження К.Е. Ціолковського, 

російського вченого в галузі авіації та динаміки ракет, 

засновника сучасної космонавтики (1857-1935). 

18 - День працівника лісу (відзначається згідно з указом 

Президента України від 28 серпня 1993 р. № 356/93); 

 - 100 років від дня народження М.С. Латишева, 

українського письменника, журналіста (1922-1980). 

19 - 120 років від дня народження М.І. Марченка, 

українського історика (1902-1983). 

20 - 130 років від дня народження М.М. Новицького, 

українського літературознавця (1892-1964). 
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21 - Міжнародний день миру (відзначається з 1992 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН як день 

глобального припинення вогню і відмови від насильства); 

 - 75 років від дня народження Стівена Кінга, 

американського письменника (1947). 

22 - День партизанської слави (відзначається згідно з указом 

Президента України від 30 жовтня 2001 р. № 1020/2001); 

 - 120 років від дня народження Елен Дімфни К’юзек, 

австралійської письменниці (1902-1981). 

23 - 150 років від дня народження С.А. Крушельницької, 

української співачки, педагога (1872-1952). 

24 - 110 років від дня народження Д.В. Ткача, українського 

письменника (1912-1993). 

25 - День машинобудівника (відзначається згідно з указом 

Президента України від 8 вересня 1993 р. № 361/93); 

 - 125 років від дня народження Вільяма Фолкнера, 

американського письменника, лауреата Нобелівської 

премії з літератури (1949) (1897-1962); 

 - 90 років від дня народження А.Б. Солов’яненка, 

українського співака (1932-1999). 

26 - Європейський день мов (відзначається з 2002 р. у країнах 

Європейського Союзу); 

 - 190 років від дня народження П.П. Сокальського, 

українського композитора, громадського діяча, 

фольклориста (1832-1887). 

27 - Всесвітній день туризму (відзначається з 1980 р. за 

ініціативою Всесвітньої туристичної організації); 

 - День туризму (відзначається згідно з указом Президента 

України від 21 вересня 1998 р. № 1047/1998); 

 - 150 років від дня народження Г.П. Світлицького, 

українського живописця (1872-1948). 

29 - Всесвітній день моря (відзначається з 1978 р. за рішенням 

Міжурядової морської консультативної організації ООН); 

 - 120 років від дня народження Ф.М. Бурлаки, українського 

письменника (1902-1972), 

 - 100 років від дня народження Ю.П. Зорі, українського 

письменника (1902-1971). 
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30 - Міжнародний день перекладача (запроваджений у 1991 р. 

Міжнародною федерацією перекладачів); 

 - Всеукраїнський день бібліотек (відзначається згідно з 

указом Президента України від 14 травня 1998 р.              

№ 471/1998); 

 - День усиновлення (відзначається згідно з указом 

Президента України від 27 листопада 2008 р.                     

№ 1088/2008); 

 - Дні європейської спадщини (загальноєвропейська 

ініціатива започаткована Радою Європи у 1991 р., з      

1999 р. проводиться під спільним патронатом Ради 

Європи та Європейської комісії, проходять у певні вихідні 

вересня); 

 - 100 років від дня народження А.М. Єгорова, українського 

архітектора, лауреата Державної премії Української РСР 

імені Т. Г. Шевченка (1973) (1922-1991). 

   

  ЖОВТЕНЬ 
1 - Всесвітній день вегетаріанства (запроваджений у 1977 р. 

на Вегетаріанському конгресі у Шотландії); 

 - Міжнародний день громадян похилого віку (відзначається 

з 1991 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН);  

 - Міжнародний день музики (відзначається з 1971 р. за 

рішенням Міжнародної музичної ради ЮНЕСКО); 

 - День ветерана (відзначається згідно з указом Президента 

України від 24 вересня 2004 р. № 1135/2004); 

 - 125 років від дня народження В.Л. Поліщука, 

українського письменника (1897-1942). 

2 - День працівників освіти (відзначається згідно з указом 

Президента України від 11 вересня 1994 р. № 513/94); 

 - День територіальної оборони (відзначається згідно з 

указом Президента України від 30 вересня 2020 р.           

№ 417/2020); 

 - 125 років від дня народження Л. М. Мосендза, 

українського поета, есеїста, гумориста (1897-1948). 

3 - Міжнародний день лікаря (відзначається з 1971 р. за 

рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я); 
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 - 170 років від дня народження К.К. Костанді, українського 

живописця (1852-1921). 

4 - Всесвітній день тварин (відзначається з 1931 р. за 

рішенням Міжнародного конгресу прихильників руху на 

захист природи); 

 - 115 років від дня народження О.Є. Засенка, українського 

літературознавця, критика, перекладача (1907-1993). 

5 - Всесвітній день вчителя (відзначається з 1994 р. за 

рішенням ЮНЕСКО); 

 - 140 років від дня народження М.О. Гаврилка, 

українського скульптора (1882-1920); 

 - 135 років від дня народження Рене Кассена, французького 

юриста, одного з авторів Загальної декларації прав 

людини, лауреата Нобелівської премії миру (1968) (1887-

1976). 

6 - 100 років від дня народження М.П. Колесника, 

українського письменника (1922-1999). 

7 - 135 років від дня народження Є.І. Червінського, 

українського архітектора (1887-1930). 

8 - День юриста (відзначається згідно з указом Президента 

України від 16 вересня 1997 р. № 1022/97); 

 - 180 років від дня народження І.І. Ничипоренка, 

українського педагога, освітнього діяча (1842-1910); 

 - 130 років від дня народження М.І. Цвєтаєвої, російської 

поетеси (1892-1941). 

9 - Всесвітній день пошти (відзначається з 1957 р. за 

рішенням Всесвітнього поштового союзу); 

 - День працівників державної санітарно-епідеміологічної 

служби (відзначається згідно з указом Президента 

України від 5 жовтня 2004 р. № 1178/2004); 

 - День художника (відзначається згідно з указом 

Президента України від 9 жовтня 1998 р. №1132/98); 

 - 130 років від дня народження Г.В. Михайличенка, 

українського письменника (1892-1919). 

10 - Всесвітній день психічного здоров’я (відзначається з 

1992 р. за рішенням Всесвітньої організації охорони 

здоров’я; 
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 - День працівників стандартизації та метрології 

(відзначається згідно з указом Президента України від 8 

жовтня 2002 р. № 910/2002); 

 - 130 років від дня народження Іво Андрича, югославського 

письменника хорватського походження, лауреата 

Нобелівської премії з літератури (1961) (1892-1975); 

 - 75 років від дня народження Н.М. Матвієнко, української 

співачки, лауреатки Державної премії Української РСР 

імені Т. Г. Шевченка (1988) (1947). 

11 - Міжнародний день дівчат (відзначається з 2011 р. за 

ініціативою Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 80 років від дня народження В.О. Яворівського, 

українського письменника, політичного діяча, лауреата 

Державної премії Української РСР імені Т. Г. Шевченка 

(1984) (1942-2021). 

12 - 90 років від дня народження В.А. Чеканюка, українського 

живописця (1932-2000). 

13 - 200 років від дня народження Л.С. Ценковського, 

польського і українського ботаніка, бактеріолога (1822-

1887); 

 - 150 років від дня народження С.І. Солнцева, українського 

вченого-економіста (1872-1936). 

14 - Міжнародний день стандартизації (відзначається в день 

створення Міжнародної організації стандартизації); 

 - День захисників і захисниць України (відзначається 

згідно з законом України від 14 липня 2021 р. № 1643-ІХ); 

 - День Українського козацтва (відзначається згідно з 

указом Президента України від 7 серпня 1999 р.                

№ 966/1999); 

 - 175 років від дня народження Я.П. Новицького, 

українського фольклориста, етнографа (1847-1925). 

15 - Всесвітній день сільських жінок (відзначається за 

ініціативою Фонду Всесвітнього саміту жінок); 

 - Міжнародний день білої тростини (відзначається з 1970 р. 

за ініціативою Міжнародної федерації сліпих); 

 - День працівників целюлозно-паперової промисловості 

(відзначається згідно з указом Президента України від 1 
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жовтня 2008 р. № 885/2008); 

 - 125 років від дня народження І.А. Ільфа, російського 

письменника (1897-1937); 

 - 120 років від дня народження А.Я. Штогаренка, 

українського композитора, лауреата Державної премії 

Української РСР імені Т. Г.  Шевченка (1974) (1902-1992). 

16 - Всесвітній день продовольства (відзначається з 1979 р. за 

рішенням Продовольчої та сільськогосподарської 

організації ООН); 

 - День працівників харчової промисловості (відзначається 

згідно з указом Президента України від 8 серпня 1995 р.        

№ 714/95); 

 - 185 років від дня народження О.А. Митрака, українського 

письменника, фольклориста, етнографа (1837-1913); 

 - 95 років від дня народження Гюнтера Грасса, німецького 

письменника, лауреата Нобелівської премії з літератури 

(1999) (1927-2015). 

17 - 135 років від дня народження О.К. Приходька, 

українського диригента, педагога (1887-1977). 

18 - 120 років від дня народження С.О. Павлюченка, 

українського мовознавця, композитора (1902-2001). 

19 - 145 років від дня народження С.А. Томиліна, 

українського вченого-гігієніста (1877-1952). 

20 - 160 років від дня народження Огюста Люм’єра, 

французького вченого, винахідника кінематографа (1862-

1954). 

21 - 140 років від дня народження К.А. Ткача, українського 

поета, громадського діяча (1882-1943). 

22 - 135 років від дня народження Джона Ріда, 

американського письменника, журналіста (1887-1920); 

 - 100 років від дня народження В.І. Толочка, українського 

живописця (1922-2006). 

23 - 100 років від дня народження О.М. Вінницького, 

українського диригента (1922-1993). 

24 - День Організації Об’єднаних Націй (відзначається за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН у день вступу в 

силу Статуту ООН); 
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 - 155 років від дня народження М.Ф. Біляшівського, 

українського археолога, етнографа (1867-1926); 

 - 140 років від дня народження Імре Кальмана, угорського 

композитора (1882-1953). 

25 - Міжнародний день боротьби жінок за мир (відзначається 

з 1980 р. за рішенням Міжнародної демократичної 

федерації жінок); 

 - Міжнародний день шкільних бібліотек (відзначається з 

1999 р. за ініціативою ЮНЕСКО); 

 - Європейський день цивільного права (відзначається з 

2003 р. за ініціативою Європейської комісії і Ради 

Європи); 

 - 85 років від дня народження Н.О. Кащук, української 

письменниці, перекладачки (1937-1991). 

26 - 235 років від дня народження Вука Караджича, 

сербського філолога, фольклориста, етнографа (1787-

1864); 

 - 180 років від дня народження В.В. Верещагіна, 

російського живописця (1842-1904); 

 - 150 років від дня народження Й.М. Кишакевича, 

українського композитора, хорового диригента (1872-

1953). 

27 - Всесвітній день аудіовізуальної спадщини (відзначається 

з 2005 р. за ініціативою ЮНЕСКО); 

 - 170 років від дня народження Г.В. Левицького, 

українського астронома (1852-1918); 

 - 130 років від дня народження Грасільяну Рамуса, 

бразильського письменника (1892-1953); 

 - 100 років від дня народження Б.Н. Рапопорта, 

українського живописця (1922-2006). 

28 - Міжнародний день анімації (відзначається з 2002 р. за 

ініціативою Міжнародної асоціації анімаційного кіно); 

 - День визволення України від фашистських загарбників 

(1944) (відзначається згідно з указом Президента України 

від 20 жовтня 2009 р. № 836/2009); 

 - 120 років від дня народження Л.Г. Ткачука, українського 

геолога (1902-1981). 
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29 - День військового фінансиста (відзначається згідно з 

наказом Міністра оборони України від 29 жовтня 1999 р.). 

30 - День автомобіліста і дорожника (відзначається згідно з 

указом Президента України від 22 жовтня 1997 р. № 

1173/1997); 

 - 140 років від дня народження М.Л. Бойчука, українського 

художника, маляра-монументаліста (1882-1939).  

31 - Міжнародний день економії (відзначається з 1989 р. за 

рішенням ООН); 

 - Міжнародний день Чорного моря (відзначається з 1996 р., 
започатковано як громадсько-політична акція з нагоди 

ухвалення Конференцією міністрів довкілля країн 

Чорного моря); 

 - 100 років від дня народження А.Д. Папанова, російського 

актора (1922-1987); 

 - 100 років від дня народження А.В. Полякова, 

українського театрознавця, педагога (1922-2005). 

   

  ЛИСТОПАД 
1 - 130 років від дня народження О.О. Альохіна, російського 

шахіста (1892-1946); 

 - 100 років від дня народження П.І. Говді, українського 

мистецтвознавця (1922-1991). 

2 - 120 років від дня народження О.В. Кірсанова, 

українського хіміка-органіка (1902-1992). 

3 - День інженерних військ (відзначається згідно з указом 

Президента України від 27 жовтня 1999 р. № 1399/1999); 

 - День ракетних військ і артилерії (відзначається згідно з 

указом Президента України від 31 жовтня 1997 р. 

№ 1215/97); 

 - 140 років від дня народження Якуба Коласа 

(К.М. Міцкевича), білоруського письменника (1882-1956); 

 - 135 років від дня народження С.Я. Маршака, російського 

поета, перекладача (1887-1964); 

 - 100 років від дня народження В.С. Колодія, українського 

поета (1922-1992). 
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4 - День залізничника (відзначається згідно з указом 

Президента України від 11 грудня 2002 р. № 1140/2002); 

 - 95 років від дня народження О.П. Лук’яненка, 

українського письменника (1927-2007). 

5 - День працівників соціальної сфери (відзначається згідно з 

указом Президента України від 13 квітня 1999 р.                          

№ 374/99). 

7 - 165 років від дня народження Д.І. Багалія, українського 

історика, громадського діяча (1857-1932); 

 - 155 років від дня народження Марії Склодовської-Кюрі, 

французького та польського фізика, лауреата 

Нобелівської премії з фізики (1903) та хімії (1911) (1867-

1934). 

8 - 185 років від дня народження І.Г. Чавчавадзе, 

грузинського письменника, громадського діяча (1837-

1907); 

 - 100 років від дня народження П.О. Білецького, 

українського мистецтвознавця (1922-1998). 

9 - День української писемності та мови (відзначається 

згідно з указом Президента України від 6 листопада      

1997 р. № 1241/1997); 

 - Всеукраїнський день працівників культури та майстрів 

народного мистецтва (відзначається згідно з указом 

Президента України від 30 грудня 2011 р. № 1209/2011); 

 - 150 років від дня народження Б.С. Лепкого, українського 

письменника, педагога, перекладача (1872-1941); 

 - 70 років від дня народження Джека Вільяма Шостака, 

американського генетика, лауреата Нобелівської премії з 

фізіології або медицини (2009) (1952). 

10 - Всесвітній день молоді (відзначається в день створення 

Всесвітньої федерації демократичної молоді); 

 - Всесвітній день науки в ім’я миру й розвитку 

(відзначається з 2001 р. за ініціативою ЮНЕСКО); 

 - 135 років від дня народження Арнольда Цвейга, 

німецького письменника, громадського діяча (1887-1968); 

 - 100 років від дня народження П.О. Білецького, 

українського мистецтвознавця, педагога (1922-1998). 
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11 - 100 років від дня народження К. Т. Журби, українського 

поета, журналіста (1922-1982). 

12 - 100 років від дня народження М.У. Білого, українського 

фізика (1922-2001). 

13 - Міжнародний день сліпих (відзначається за ініціативою 

Всесвітньої організації охорони здоров’я у день 

народження французького педагога Валентина Гаюї, 

засновника першого у світі інтернату для сліпих); 

 - День виноградаря і винороба (відзначається згідно з 

указом Президента України від 22 вересня 2020 р.                  

№ 403/2020); 

 - 130 років від дня народження Д.А. Горняткевича,  

українського іконописця, бібліофіла, історика церкви 

(1892-1980). 

14 - Всесвітній день боротьби проти діабету (відзначається з 

2007 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - Міжнародний день логопеда (відзначається з 2004 р.); 

 - 145 років від дня народження Д.В. Антоновича, 

українського історика, мистецтвознавця (1877-1945); 

 - 115 років від дня народження Астрід Анни Емілії 

Ліндгрен, шведської письменниці (1907-2002); 

 - 110 років від дня народження А.С. Малишка, 

українського поета, лауреата Республіканської премії ім. 

Т. Шевченка (1964) (1912-1970). 

15 - 160 років від дня народження Гергарта Гауптмана, 

німецького письменника, лауреата Нобелівської премії з 

літератури (1912) (1862-1946). 

16 - Міжнародний день толерантності (відзначається з 1995 р. 

за ініціативою ЮНЕСКО); 

 - День працівників радіо, телебачення та зв’язку 

(відзначається згідно з указом Президента України від 11 

листопада 1994 р. № 667/94); 

 - 100 років від дня народження Жозе ді Соза Сарамаго, 

португальського письменника, лауреата Нобелівської 

премії з літератури (1998) (1922-2010). 

17 - Міжнародний день студентів (відзначається з 1946 р. за 

ініціативою Всесвітнього конгресу студентів). 
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18 - Всесвітній день філософії (запроваджений у 2002 р. за 

рішенням ЮНЕСКО); 

 - Міжнародний день відмови від паління (відзначається з 

1977 р. за ініціативою Американського онкологічного 

товариства); 

 - 100 років від дня народження Г.А. Книша (Г.А. Книшева), 

українського поета (1922-1997). 

18 - День сержанта Збройних Сил України (відзначається 

згідно з указом Президента України від 19 квітня 2019 р. 

№ 153/2019); 

 - 130 років від дня народження Г.В. Табідзе, грузинського 

поета (1892-1959). 

19 - День працівників гідрометеорологічної служби 

(відзначається згідно з указом Президента України від 11 

березня 2003 р. № 208/2003); 

 - День скловиробника (відзначається згідно з указом 

Президента України від 9 грудня 2003 р. № 1417/2003); 

 - 140 років від дня народження Люна-Амалія Дрекслера, 

польського скульптора, живописця, графіка (1882-1933). 

20 - Всесвітній день дитини (відзначається з 1954 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - Всесвітній день іммігранта (відзначається з 1990 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН у день прийняття 

Міжнародної конвенції про захист прав усіх трудящих-

іммігрантів і членів їхніх сімей); 

 - День працівників сільського господарства (відзначається 

згідно з указом Президента України від 7 жовтня 1993 р. 

№ 428/93); 

 - 130 років від дня народження Е.Р. Грабовського, 

українського живописця, графіка (1892-1955). 

21 - Всесвітній день телебачення (відзначається з 1996 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День Гідності та Свободи (відзначається згідно з указом 

Президента України від 13 листопада 2014 р.                     

№ 872/2014); 
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 - День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України 
(відзначається згідно з указом Президента України від 21 

листопада 2017 р. № 380/2017); 

 - 100 років від дня народження М.Г. Бєльського, 

українського живописця (1922-1994). 

22 - 100 років від дня народження О.І. Вовка, українського 

живописця (1922-2004). 

23 - 150 років від дня народження Г.В. Пфейффера, 

українського математика (1872-1946). 

24 - 90 років від дня народження В.О. Захаржевської, 

українського літературознавця (1932-2012). 

25 - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства у 

відношенні до жінок (запроваджений у 1999 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 135 років від дня народження М.І. Вавилова, російського 

вченого-генетика, ботаніка (1887-1943). 

26 - Всесвітній день інформації (запроваджений у 1994 р. 

Міжнародною академією інформатизації); 

 - День пам’яті жертв голодоморів (відзначається згідно з 

указом Президента України від 21 травня 2007 р.                       

№ 431/2007); 

 - 100 років від дня народження М.І. Батога, українського 

графіка, мистецтвознавця (1922-2008). 

27 - 165 років від дня народження Чарлза Скотта 

Шеррінгтона, британського вченого, лауреата 

Нобелівської премії з фізіології та медицини (1932) (1857-

1952). 

28 - День працівника системи фінансового моніторингу 

(відзначається згідно з указом Президента України від 27 

листопада 2020 р. № 523/2020). 

29 - 225 років від дня народження Гаетано Доніцетті, 

італійського композитора (1797-1848). 

30 - Міжнародний день захисту інформації (відзначається з 

1988 р. за ініціативою Асоціації комп'ютерного 

обладнання США); 

 - 150 років від дня народження М.М. Богданова, 

українського вченого, ветеринара (1872-1949). 
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- 

 

- 

   Цього місяця виповнюється:  
100 років з часу заснування видавництва «Наукова думка» 

НАН України (1922); 

90 років з часу заснування Національної спілки 

композиторів України (1932). 

   

  ГРУДЕНЬ 
1 - Всесвітній день боротьби зі СНІДом (проголошений у 

1988 р. Всесвітньою організацією охорони здоров’я);  

 - День працівників прокуратури (відзначається згідно з 

указом Президента України від 2 листопада 2000 р.                     

№ 1190/2000). 

3 - Міжнародний день інвалідів (відзначається з 1992 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 300 років від дня народження Г.С. Сковороди, 

українського просвітителя, поета (1722-1794); 

 - 125 років від дня народження А.В. Головка, українського 

письменника, лауреата Державної премії Української РСР 

імені Т. Г. Шевченка (1969) (1897-1972). 

5 - Міжнародний день волонтерів в ім’я економічного і 

соціального розвитку (відзначається з 1985 р. за рішенням 

Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День працівників статистики (відзначається згідно з 

указом Президента України від 2 грудня 2002 р.                       

№ 1120/2002). 

6 - День Збройних Сил України (відзначається згідно з 

постановою Верховної Ради України від 19 жовтня                    

1993 р. № 3528-XII); 

 - 80 років від дня народження Петера Гандке, австрійського 

письменника, перекладача, лауреата Нобелівської премії з 

літератури (2019) (1942). 

7 - Міжнародний день цивільної авіації (відзначається з 

1994 р. за рішенням Міжнародної організації цивільної 

авіації); 
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 - День місцевого самоврядування (відзначається згідно з 

указом Президента України від 25 листопада 2000 р.           

№ 1250/2000). 

8 - 190 років від дня народження Б’єрнстьєрне Б’єрнсона, 

норвезького поета, драматурга, лауреата Нобелівської 

премії з літератури (1903) (1832-1910); 

 - 130 років від дня народження М.М. Тарнавської, 

української письменниці (1892-1975); 

 - 100 років від дня народження А.П. Сологуба українського 

та французького живописця, скульптора (1922-2010). 

9 - Міжнародний день боротьби з корупцією (відзначається з 

2005 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 100 років від дня народження Я.Н. Стецюка, українського 

письменника (1892-1980). 

10 - Всеукраїнський тиждень права (відзначається згідно з 

указом Президента України від 8 грудня 2008 р.                 

№ 1149/2008); 

 - Всесвітній день прав людини (відзначається з 1950 р. у 

день прийняття Загальної декларації прав людини); 

 - Всесвітній день футболу (відзначається за рішенням 

Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День програміста (відзначається в день народження 

першої програмістки Ади Августи Байрон Кінг). 

11 - Міжнародний день гір (відзначається з 2003 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День благодійництва (відзначається згідно з указом 

Президента України від 13 грудня 2007 р. № 1220/2007). 

12 - День Сухопутних військ України (відзначається згідно з 

указом Президента України від 18 жовтня 1997 р.                      

№ 1167/97); 

 - 85 років від дня народження О.С. Вусика, українського 

письменника (1937-2017). 

12 - 225 років від дня народження Генріха Гейне, німецького 

поета (1797-1856); 

 - 145 років від дня народження М.Д. Леонтовича, 

українського композитора (1877-1921); 
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 - 95 років від дня народження Є.О. Сверстюка, 

українського поета, есеїста, філософа, лауреата Державної 

премії України ім. Т. Шевченка (1995) (1927-2014). 

14 - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС (відзначається згідно з указом 

Президента України від 10 листопада 2006 р.                     

№ 945/2006). 

15 - Міжнародний день чаю (запроваджений на Всесвітньому 

громадському форумі в Індії у 2004 р.); 

 - День працівників суду (відзначається згідно з указом 

Президента України від 8 грудня 2000 р. № 1318/2000); 

 - 190 років від дня народження Олександра Гюстава 

Ейфеля, французького інженера, архітектора (1832-1923); 

 - 170 років від дня народження Антуана Анрі Беккереля, 

французького фізика, лауреата Нобелівської премії з 

фізики (1903) (1852-1908). 

17 - День працівника державної виконавчої служби 

(відзначається згідно з указом Президента України від 22 

липня 2009 р. № 569/2009). 

18 - Міжнародний день арабської мови або День арабської 

мови в ООН (відзначається з 2010 р. в день ухвалення у 

1973 р. рішення про включення арабської мови в число 

офіційних і робочих мов ООН); 

 - Міжнародний день мігранта (відзначається з 2000 р за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 130 років від дня народження М.Г. Куліша, українського 

драматурга (1892-1937). 

19 - День адвокатури (відзначається згідно з указом 

Президента України від 2 грудня 2002 р. № 1121/2002). 

20 - Міжнародний день солідарності людей (відзначається з 

2006 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН). 

21 - 105 років від дня народження Генріха Теодора Белля, 

німецького письменника, лауреата Нобелівської премії з 

літератури (1972) (1917-1985). 

22 - День працівників дипломатичної служби (відзначається 

згідно з указом Президента України від 21 листопада     

2005 р. № 1639/2005); 
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 - День енергетика (відзначається згідно з указом 

Президента України від 25 квітня 2001 р. № 282/2001); 

 - 280 років від дня народження Д.С. Самойловича 

(Д.С. Сушковського), українського лікаря (1742-1804); 

 - 85 років від дня народження Е.М. Успенського, 

російського письменника, сценариста (1937-2018). 

23 - 125 років від дня народження Д.Г. Бандрівського, 

українського письменника, мовознавця (1897-1983). 

24 - День працівників архівних установ (відзначається згідно з 

указом Президента України від 30 жовтня 1998 р.                        

№ 1200/98); 

 - 85 років від дня народження В.М. Чорновола, 

українського політика, журналіста, лауреата Державної 

премії України ім. Т. Шевченка (1996) (1937-1999). 

26 - 110 років від дня народження О.С. Давидова, 

українського фізика (1912-1993). 

27 - 200 років від дня народження Луї Пастера, французького 

вченого, засновника мікробіології (1822-1895). 

28 - Міжнародний день кіно (відзначається в день першого 

сеансу сінематографа братів Люм’єр); 

 - 100 років від дня народження Г.О. Демченко, української 

письменниці (1922-1986). 

31 - 145 років від дня народження Г.М. Хоткевича, 

українського письменника, актора, режисера, 

композитора (1877-1938); 

 - 130 років від дня народження М.В. Семенка, українського 

поета, теоретика мистецтва (1892-1937). 

   

Цього року виповнюється: 
 475 років від дня народження Мігеля Сервантеса,  іспанського 

письменника (1547-1616); 

 425 років від дня народження Петра Могили, українського 

церковного й освітнього діяча, митрополита Київського і 

Галицького (1597-1647); 

 400 років від дня народження Жана-Батіста Мольєра, 

французького драматурга (1622-1673); 
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 350 років від дня народження П.С. Орлика, гетьмана України 

(1672-1742); 

 310 років від дня народження Карло Гольдоні, італійського 

драматурга, лібретиста (1707-1793); 

 310 років від дня народження Жан-Жака Руссо, франко-

швейцарського філософа, письменника, мислителя епохи 

Просвітництва (1712-1778). 

 

2022 рік проголошено: 

 Міжнародним роком дрібного (аматорського) рибальства та 

аквакультури (ООН); 

 Міжнародним роком скла (ООН); 

 Міжнародним роком фундаментальних наук в інтересах сталого 

розвитку (ООН). 

 
 

     У 2022 р. Всесвітньою столицею книги проголошено 

м. Гвадалахара (Мексика) (ЮНЕСКО). 
 

Тижні: 

 5-11 лютого (перший тиждень лютого) – Всесвітній тиждень 

гармонійних міжконфесійних відносин; 

 2-27 березня – Тиждень солідарності з народами, які борються 

проти расизму та расової дискримінації; 

 19-23 квітня – Глобальний тиждень грунтів; 

 24-30 квітня – Всесвітній тиждень імунізації (ВООЗ); 

 8-14 травня – Глобальний тиждень безпеки дорожнього руху 

ООН; 

 25-31 травня – Тиждень солідарності з народами 

несамокерованих територій; 

 1-7 серпня – Всесвітній тиждень грудного вигодовування 

(ВООЗ); 

 4-10 жовтня – Всесвітній тиждень космосу; 

 22-8 жовтня – Тиждень роззброєння; 

 10-16 листопада – Міжнародний тиждень науки та миру. 
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Десятиріччя: 

 2013-2022 – Міжнародне десятиріччя зближення культур; 

 2014-2024 – Десятиріччя стійкої енергетики для всіх; 

 2015-2024 – Міжнародне десятиріччя осіб африканського 

походження; 

 2016-2025 – Десятиріччя дій ООН з проблем харчування; 

 2019-2028 – Десятиліття ООН щодо сімейних фермерських 

господарств. 

 


