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 Календар знаменних і пам’ятних дат на 2020 рік : інформаційно-

бібліографічний посібник / укладач Н. І. Фенько ; Полтавська обласна бібліотека для 

юнацтва ім. Олеся Гончара. – Полтава, 2019. – 38 с. 

 

 

 Видання містить інформацію про знаменні і пам’ятні дати наукового, 

суспільно-політичного і культурно-мистецького життя України та світу. 

 Для фахівців, що працюють з юнацтвом та молоддю міських, районних 

бібліотек та бібліотек ОТГ і може бути використано при плануванні роботи 

книгозбірень. 

Відбір літератури закінчено у листопаді 2019 року.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Полтавська обласна бібліотека для юнацтва ім. Олеся Гончара, 2019 
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Врахуйте при плануванні, що 

ООН проголошені наступні десятиріччя: 

2011 – 2020 рр. – Десятиріччям дій із забезпечення безпеки дорожнього руху 

2011 – 2020 рр. – Десятиріччям біорізноманітності ООН 

2011 – 2020 рр. – Третім десятиріччям за викорінення колоніалізму 

2013 – 2022 рр. – Міжнародним десятиріччям зближення культур 

2014 – 2023 рр. – Десятиріччям стійкої енергетики для всіх 

2016 –2 025 рр. – Десятиріччям дій Організації Об’єднаних Націй з проблем  

                            харчування 

2018 – 2028 рр. – Міжнародним десятиріччям дій «Вода для сталого  

                           розвитку» 

ЮНЕСКО оголосило:  

м. Куала-Лумпур (Малайзія) – Всесвітньою столицею книги – 2020  

м. Лісабон – Зеленою столицею – 2020 

          м. Рієка (Хорватія) і м. Голуей (Ірландія) – Культурними столицями – 2020 

МІЖНАРОДНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ оголосив: 

м. Лозанну місцем проведення ІІІ Міжнародних юнацьких Олімпійських ігор 

м. Токіо (столицю Японії) – столицею ХХХІІ літніх Олімпійських ігор 

 ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ оголошено: 

2020 – Роком Європи в Україні  

2018 – 2027 рр. – Десятиріччям української мови  

Державні програми: 

Державна програма розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 рр. 

Державна цільова програма з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і 

соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та 

осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної 
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безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 

в Донецькій та Луганських областях, забезпечення їх здійснення на період до 

2022 року 

Обласні програми: 

Обласна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2018 ‒ 2020 

рр. 

Обласна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017 ‒ 2020 рр. 

Комплексна Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної 

спадщини в Полтавській області на 2018 ‒ 2020 рр. 

Обласна програма «Бюджет участі Полтавської області на 2017 ‒ 2020 рр.» 

Обласна програма «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019 ‒ 2021 

рр.». 

Регіональна цільова програма охорони довкілля, раціонального використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням 

регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017 ‒ 2021 роки («Довкілля-

2021») 

Обласна програми «Питна вода Полтавщини» на 2011 ‒ 2020 рр 

Комплексна програма щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони 

прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2016 ‒ 2020 

рр. 

Програма зайнятості населення Полтавської області на 2018 ‒ 2020 рр. 

 

                                                               СІЧЕНЬ 

1  

Новорічне свято      

2  

70 років від дня народження Надії Павлівни Гуменюк (1950), української 

письменниці та поетеси 

  100 років від дня народження Айзека Азімова (1920–1992), американського 

письменника 
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3  

125 років від дня народження Бориса Миколайовича Лятошинського (1895–

1968), американського композитора, диригента, педагога 

125 років від дня народження Насті Андріанівни Присяжнюк (1895–1987), 

української фольклористки, краєзнавця, педагога  

5  

140 років від дня народження Василя Миколайовича Верховинця (1880–  

1938), українського композитора, диригента 

6  

Святвечір. Багата кутя 

  7   

 Різдво Христове 

125 років від дня народження Антона Дмитровича Лебединця (1895–1979), 

українського композитора, хорового диригента, педагога, музично-громадського 

діяча 

8  

Собор Пресвятої Богородиці. Святки  

85 років від дня народження Василя Андрійовича Симоненка (1935 – 1963), 

українського поета 

110 років від дня народження Галини Сергіївни Уланової (1910–1998), 

російської артистки балету, педагога 

90 років від дня народження Василя Опанасовича Музичука (1930), 

українського художника 

9  

130 років від дня народження Карела Чапека (1890–1938), чеського 

письменника, прозаїка, драматурга 

 

 



6 

 

10 

90 років від дня народження Валентини Іларіонівни Щедрової (1930), 

української скульпторки 

12  

140 років від дня народження Василя Васильовича Безкоровайного (1880–

1966), українського композитора, диригента, піаніста, педагога, музичного діяча 

13  

  День святої Меланії Римлянки. Щедрий вечір 

 120 років від дня народження Олександра Івановича Ковіньки (1900– 1985), 

українського письменника, гумориста 

14  

Обрізання Господнє 

День Святителя Василя Великого 

Новий рік за старим стилем 

15 

170 років від дня народження Софії Василівни Ковалевської (1850–1891), 

російського математика, письменниці, публіцистки 

150 років від дня народження Андроника Григоровича Лазарчука (1870–

1934), українського живописця, педагога, культурного діяча 

140 років від дня народження Павла Семеновича Ходченка (1880–1967), 

українського письменника 

17 

200 років від дня народження Анни Бронте (1820–1849), англійської 

письменниці, поетеси 

18  

Хрещенський святвечір. Святвечір водохресний. Голодна кутя 

 19  

Богоявлення. Хрещення Господнє. Водохреще 
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20  

Собор святого Іоанна Предтечі 

21 

175 років від дня народження Олени Антонівни Косач (1845–1927), 

української письменниці, громадської діячки 

 22 

 День Соборності України. Відзначається щорічно з 1999 р. З 30 грудня 2011-

го святкувався як День Соборності та Свободи України. 13 листопада 2014 р., 

відповідно до Указу Президента України № 871/2014, свято було відновлено як День 

Соборності України 

25 

  День мучениці Тетяни. Тетянин день 

27  

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту  

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / 

RES / 60 / 7. Цього дня 1945 р. радянські війська звільнили в’язнів концтабору 

Освенцим 

230 років від дня народження Петра Петровича Гулака-

Артемовського (1790–1865), українського поета, перекладача, літературознавця, 

педагога, громадсько-культурного діяча 

29 

 День пам'яті героїв Крут. Відзначається щорічно в день, коли біля селища 

Крути в 1918 р. відбувся бій між більшовицькою армією та загоном київських 

курсантів і козаків «Вільного козацтва». В Україні офіційно цю дату почали 

відзначати після підписання Президентом України Указу «Про вшанування пам’яті 

Героїв Крут» № 15/2007 від 15.01.2007 р.  

160 років від дня народження Антона Павловича Чехова (1860–1904), 

російського письменника 

30  

120 років від дня народження Ісака Осиповича Дунаєвського (1900–1955), 

українського та російського композитора, диригента, скрипаля, громадського діяча, 

одного із основоположників радянської оперети, музичної кінокомедії 
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90 років від дня народження Всеволода Зіновійовича Нестайка (1930–2014), 

українського письменника, драматурга, журналіста, класика сучасної української 

дитячої літератури                                                             

                                                      ЛЮТИЙ  

1  

90 років від дня народження Миколи Петровича Бідняка (1930–2000), 

українського живописця, іконописця, графіка, майстра декоративно-ужиткового 

мистецтва (Канада) 

2 

175 років від дня народження Івана Павловича Пулюя (1845–1918), 

українського фізика, електротехніка, винахідника, організатора науки, публіциста, 

перекладача, громадського діяча (Австрія, Чехія) 

4  

Всесвітній день боротьби проти раку. Проголошений Міжнародним союзом 

проти раку (UICC) 

День безпечного Інтернету. Відзначається щорічно з 2004 р. у вівторок 

другого тижня лютого за ініціативою європейських некомерційних організацій 

140 років від дня народження Климента (Климентія) Васильовича 

Квітки (1880–1953), українського музикознавця, етнографа, фольклориста, 

правознавця 

10 

130 років від дня народження Бориса Леонідовича Пастернака (1890–1960), 

російського поета і письменника 

11 

220 років від дня народження Вільяма Генрі Фокса Тальбота (1800–1877), 

англійського фізика, хіміка, одного із винахідників фотографії 

 12 

 Собор трьох святителів: Василя Великого, Іоанна Златоуста, Григорія 

Богослова 

   125 років від дня народження Анатолія Галактіоновича 

Петрицького (1895–1964), українського живописця, театрального художника 
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13  

Всесвітній день радіо. Відзначається щорічно з ініціативи ЮНЕСКО з 2011 

року 

14 

  День святого Валентина  

90 років від дня народження Георгія В’ячеславовича Якутовича (1930–

2000), українського графіка, ілюстратора 

  15 

  Стрітення Господа нашого Ісуса Христа  

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 
Відзначається в Україні згідно з Указом Президента № 180/2004 від 11 лютого 2004 

року 

18 

120 років від дня народження Оксани Андріївни Петрусенко (1900–1940), 

української співачки 

20 

  Всесвітній день соціальної справедливості. Відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/62/ 10 від 18.12.2007р. В 

Україні відзначається згідно з Указом Президента України № 1021/2001 від 04.11. 

2011 р. 

  День Героїв Небесної Сотні. Відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 69/2015 від 11.02. 2015 р. 

 115 років від дня народження Уласа Самчука (1905-1987), українського 

письменника 

           21 

Міжнародний день рідної мови. Проголошено на ХХХ сесії Генеральної 

конференції ЮНЕСКО, відзначається щорічно з 2000 р. відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 56 / 262 

170 років від дня народження Вікентія В’ячеславовича Хвойки (1850–1914), 

українського археолога чеського походження, першовідкривача трипільської 

культури  
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24 

155 років від дня народження Івана Левковича Липи (1865-1923), 

українського письменника і громадського діяча 

25 

170 років від дня народження Володимира Григоровича 

Барвінського (1850–1883), українського письменника, публіциста, видавця, юриста, 

громадсько-культурного діяча 

                                                             БЕРЕЗЕНЬ 

 1 

Всесвітній день цивільної оборони. Відзначається щорічно в день набрання 

чинності – 1 березня 1972 р. – Статуту Міжнародної організації цивільної оборони 

210 років від дня народження Фридерика (Фредеріка) Францішека 

Шопена (1810–1849), польського композитора, піаніста  

120 років від дня народження Федора Михайловича Малицького (1900–

1988), українського поета, прозаїка 

  3 

  Всесвітній день письменника. Відзначається згідно з рішенням 48-го 

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

4 

205 років від дня народження Михайла Михайловича Вербицького (1815– 

1870), українського композитора 

5 

150 років від дня народження Євгена Оскаровича Патона (1870–1953), 

українського вченого в галузі електрозварювання і мостобудування, педагога  

7 

60 років від дня народження Світлани Олегівни Талан (1960), української 

письменниці 

8 

  Міжнародний день прав жінок і миру. Відзначається щорічно згідно з 

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

 80 років від дня народження Леоніда Михайловича Осики (1940–2001), 

українського режисера, сценариста 

  13 

   60 років від дня народження Юрія Ігоровича Андруховича (1960), 

українського поета, прозаїка, есеїста, перекладача 

  14  

День преподобної мучениці Євдокії (свято Явдохи) 

15 

Всесвітній  день захисту прав споживачів. Відзначається щорічно з 1983 

року під егідою Всесвітньої організації союзів споживачів 

19 

90 років від дня народження Ліни Василівни Костенко (1930), української 

письменниці 

125 років від народження Максима Тадейовича Рильського (1895-1964), 

українського поета 

20 

  Міжнародний день щастя. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

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

  21  

Всесвітній день поезії. Відзначається щорічно згідно з резолюцією 30-ї сесії 

ЮНЕСКО 

 Міжнародний день лісів. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/67/200 від 14.02.2013 р. 

Всесвітній день людей з синдромом Дауна. Відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 66 / 149 

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації. 
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 

2142 (XXI) 
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22 

 Сорок святих 

  Всесвітній день водних ресурсів. Проголошений Генеральною Асамблеєю 

ООН (резолюції 47/193 від 22 грудня 1992 року) 

23 

Всесвітній метеорологічний день. Відзначається щорічно з 1950 р. від дня 

набуття чинності Конвенції Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) WMO / 

EC-XII / Res. 6 

         24 

  Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз. Відзначається 

щорічно з 1982 р., від дня коли доктор Р. Кох оголосив про виявлення 

туберкульозної бацили 

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз. 
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 290/2002 від 

22/03/2002 р. 

Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень 

прав людини та гідності жертв. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 65 / 196  

26  

День Національної гвардії України. Відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 148/2015 від 18.03.2015 р. 

25 

Міжнародний день солідарності із жертвами рабства та трансатлантичної 

работоргівлі. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 

ООН A / RES / 62 / 122 

День Служби безпеки України. Відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 193/2001 від 22.03.2001 р.  

26 

День Національної гвардії України. Відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 148/2015 від 18.03.2015 р. 

 



13 

 

   27 

 Міжнародний день театру. Відзначається щорічно з 1962 р. відповідно до 

рішення ІХ Конгресу Міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО  

30 

  День преподобного Олексія (Теплого Олекси) 

31 

335 років від дня народження Йогана Себастьяна Баха (1685-1750), 

німецького композитора 

                                                              КВІТЕНЬ 

 1 

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

підписання Міжнародної конвенції про охорону птахів 

День сміху. Неофіційне свято. Відзначається за традицією  

85 років від дня народження Вадима Дмитровича Крищенка (1935), 

українського поета 

2  

Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму. 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A 

/RES/62/139 

180 років від дня народження Еміля Золя (1840–1902), французького 

письменника 

 4 

Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в 

діяльності щодо розміновування. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 60 / 97   

5 

130 років від дня народження Никона Івановича Прудкого (1890–1982), 

українського кобзаря, бандуриста 
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7 

 Благовіщення Пресвятої Богородиці 

  Всесвітній день здоров'я. Відзначається щорічно в день набуття чинності 

Статуту ВООЗ WHA/A.2/Res.35 

  11 

  Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів. 
Відзначається щорічно за ініціативою ООН у день, коли в’язні концтабору 

Бухенвальд почали інтернаціональне повстання проти нацистів та вибороли свою 

свободу 

  12 

 Вхід Господній у Єрусалим. Вербна неділя  

  Міжнародний день польоту людини в космос. Відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/65/271  

День працівників ракетно-космічної галузі України. Відзначається 

щорічно відповідно до Указу Президента України № 230/97 від 13.03.1997 р. 

15 

Міжнародний день культури. (World Day of Culture було засновано на честь 

прийняття 15 квітня 1935 року міжнародного договору «Про охорону художніх і 

наукових закладів та історичних пам’яток», який став відомий в міжнародно-

правовій практиці як Пакт Реріха. З ініціативою відзначати дату підписання Пакту 

як Міжнародний день культури виступила в 1998 році Міжнародна ліга захисту 

культури, заснована за два роки до цього Міжнародним центром Реріхів. Це 

громадська організація, діяльність якої спрямована на захист і примноження 

досягнень культури, мистецтва, науки, релігії. А в 2008 році за ініціативою 

громадських організацій Росії, Італії, Іспанії, Аргентини, Мексики, Куби, Латвії, 

Литви було створено Міжнародний рух за утвердження 15 квітня Всесвітнім днем 

культури під Прапором Миру.) 

 16 

310 років від дня обрання (1710) гетьманом України Пилипа Орлика  

 17 

Страсна п’ятниця 
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  18 

  Міжнародний день пам’ятників та історичних місць. Відзначається 

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

пам’яток і визначних місць (ІКОМОС) при ЮНЕСКО 

День пам'яток історії та культури. Відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 1062/99 від 23.08.1999 р. 

День довкілля. Відзначається щорічно у третю суботу квітня відповідно до 

Указу Президента України № 855/98 від 06.08.1998 р.  

19 

Світле Христове Воскресіння (Великдень) 

21 

  Вхід Господній в Єрусалим або Вербна неділя 

 100 років від дня підписання (21 та 24.04.1920) Варшавського договору (або 

Договір Пілсудський – Петлюра) – політичної і військової конвенцій між 

представниками Польщі та Директорії УНР  

22 

 Всесвітній День Матері-Землі. Відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/63/278 

23 

  Всесвітній день книги та авторського права. Відзначається щорічно 

відповідно до рішення 28-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО від 15.11.1995 

року 

  100 років від дня народження Григорія Михайловича Тютюнника (1920–

1961), українського письменника, публіциста, журналіста, педагога  

24 

Міжнародний день солідарності молоді. (Міжнародний день солідарності 

молоді в боротьбі проти колоніалізму, за мирне існування, встановлений із 1957 

року за рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді) 

100 років від дня народження Дмитра Григоровича Білоуса (1920–2004), 

українського поета, критика, перекладача, педагога, громадського діяча 
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25 

120 років від дня народження Вероніки Олександрівни 

Черняхівської (1900–1938), української поетеси, перекладачки 

26 

Всесвітній день поріднених міст. Відзначається щорічно в останню неділю 

квітня відповідно до рішення Всесвітньої федерації поріднених міст (ВФПМ) 

 День Чорнобильської трагедії (1986). Відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президії Верховної Ради Української РСР № 8985-ХІ від 29.03.1990 р. 

  Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу. Відзначається 

щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/71/125  

 Міжнародний день інтелектуальної власності. Відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної асамблеї Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності (ВОІВ), ухваленої у вересні 2000 р. 

 130 років від дня народження Миколи Костянтиновича Зерова (1890–1937), 

українського поета, критика, перекладача, літературознавця, педагога 

28 

  Всесвітній день охорони праці. Відзначається щорічно з 2003 р. за 

ініціативою Міжнародної організації праці (МОП) 

День охорони праці. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 685/2006 від 18.08.2006 р. 

 29  

День пам’яті жертв застосування хімічної зброї. Відзначається щорічно 

відповідно до рішення 10-ї сесії Конференції держав – учасниць Організації 

заборони хімічної зброї C-10/5 від 11.11.2005 р.  

Міжнародний день танцю. Відзначається щорічно з 1982 р. за рішенням 

Міжнародного комітету танцю при Міжнародному інституті театру 

   30 

  Міжнародний день джазу. Відзначається щорічно відповідно до ініціативи 

ЮНЕСКО з листопада 2011 р.  

 День прикордонника України. Відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 111/2018 від 27.04.2018 р. 
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                                                            ТРАВЕНЬ 

 1  

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

про працю 

100 років від дня народження Нонни Кронідівни Копержинської (1920–

1999), української актриси театру та кіно 

75 років від дня народження Василя Івановича Зінкевича (1945), 

українського співака, Героя України (2009) 

3  

Всесвітній день свободи преси. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A DEС/48/432  

День Сонця. Відзначається щорічно з 1994 р. з ініціативи Міжнародного 

товариства сонячної енергії (МТСЕ)  

150 років від дня народження Олександра Миколайовича Бенуа (1870–

1960), російського та французького художника, мистецтвознавця, театрального 

діяча, мемуариста 

5 

 120 років від дня народження Юрія Івановича Липи (1900–1944), 

українського письменника, публіциста, лікаря, громадсько-політичного діяча  

6 

  День великомученика Георгія Побідоносця (Юрія Змієборця, Георгія 

Переможця)  

 7 

180 років від дня народження Петра Ілліча Чайковського (1840–1893), 

російського композитора, диригента 

8 

Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. 
Відзначається щорічно в день народження Анрі Дюнана (1828–1910), засновника 

Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 
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8-9 

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

війни. Відзначаються щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/59/26 День пам’яті та примирення. Відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 169/2015 від 24.03.2015 р. 

9 

  День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Відзначається 

щорічно відповідно до Указу Президента України № 315-VIII від 09.04.2015 р.  

10 

  День матері. Відзначається щорічно в другу неділю травня відповідно до 

Указу Президента України № 489/99 від 10.05.1999 р. 

12 

200 років від дня народження Флоренс Найтингейл (1820–1910), англійської 

сестри милосердя, засновниці перших у світі курсів сестер милосердя, громадської 

діячки 

  13 

 180 років від дня народження Альфонса Доде (1840–1897), французького 

письменника 

15 

  Міжнародний день сім'ї. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/47/237  

 175 років від дня народження Іллі Ілліча Мечникова (1845–1916), 

українського та російського біолога, одного з основоположників ембріології, 

порівняльної патології, імунології та мікробіології, лауреата Нобелівської премії в 

галузі фізіології та медицини (1908) 

 16 

День Європи. Відзначається щорічно в третю суботу травня відповідно до 

Указу Президента України № 339/2003 від 19.04.2003 р. 

День науки. Відзначається щорічно в третю суботу травня відповідно до 

Указу Президента України № 145/97 від 14.02.1997 р. 
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 125 років від дня народження Тодося (Теодосія, Феодосія) Степановича 

Осьмачки (1895–1962), українського поета, прозаїка, перекладача, педагога, 

громадсько-політичного діяча (США) 

 17 

День пам’яті жертв політичних репресій. Відзначається щорічно в третю 

неділю травня відповідно до Указу Президента України № 431/2007 від 21.05.2007 р. 

18 

  Міжнародний день музеїв. Відзначається щорічно відповідно до рішення ХІ 

Генеральної конференції Міжнародної ради музеїв, яка відбулась у травні 1977 р. 

 День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу (1944). 

Відзначається щорічно відповідно до Постанови Верховної Ради України № 792-

VIII від 12.11.2015 р. 

100 років від дня народження Іоанна (Івана) Павла ІІ (світське – Кароль 

Юзеф Войтила (1920–2005), Папи Римського (1978–2005), релігійного та 

політичного діяча, філософа, теолога, письменника, публіциста, Святого 

Католицької церкви, канонізованого у 2014 р. 

20 

День банківських працівників. Відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 316/2004 від 06.03.2004 р. 

21 

 День апостола та євангеліста Іоанна Богослова 

  Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку. 
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/57/249  

 Всесвітній день вишиванки. Неофіційне свято. Відзначається щорічно в 

третій четвер травня 

22 

 День Миколи Весняного. Перенесення мощів святителя Миколая 

Чудотворця  

Міжнародний день біологічного різноманіття. Відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/55/201 
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День перепоховання (1861) праху Тараса Григоровича Шевченка, 

українського поета, художника, мислителя, на Чернечій горі поблизу Канева 

180 років від дня народження Марка Лукича Кропивницького (1840–1910), 

українського драматурга, актора, режисера, композитора, хормейстера, 

антрепренера, педагога, театрального діяча 

75 років від дня народження Юрія Євгеновича Рибчинського (1945), 

українського поета, драматурга, сценариста, одного із основоположників сучасної 

української естрадної пісні 

23 

150 років від дня народження Андрія Олександровича Потебні (1870–1919), 

українського вченого-ботаніка, педагога 

24 

  День рівноапостольних Кирила і Мефодія 

 День слов’янської писемності і культури. Відзначається щорічно в день 

вшанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія відповідно до Указу 

Президента України № 1096/2004 від 17.09.2004 р.  

25 

  День зниклих безвісти дітей. Відзначається щорічно з 2002 р. з ініціативи 

Європейського центру зниклих і тих, що зазнали сексуального насильства, дітей  

28 

 Вознесіння Господнє 

29 

 Міжнародний день миротворців ООН. Відзначається щорічно відповідно 

до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/57/129  

30 

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. 

Відзначається щорічно в останню суботу травня відповідно до Указу Президента 

України № 563/99 від 25.05.1999 р. 

31  

Всесвітній день без тютюну. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

ВООЗ WHA 42.19, прийнятого на 42-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я 
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                                                      ЧЕРВЕНЬ 

  1 

 Всесвітній день батьків. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 66 / 292 

Міжнародний день захисту дітей. Засновано в 1949 р. за рішенням сесії 

Міжнародної демократичної федерації жінок 

День захисту дітей. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 568/98 від 30.05.1998 р. 

100 років від дня народження Павла Петровича Мірошниченка (1920–2006), 

українського живописця  

4 

  Міжнародний день безвинних дітей – жертв агресії. Відзначається щорічно 

відповідно до рішення Надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН A/ 

RES/ES-7 

5 

  Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Відзначається 

щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/2994 (ХХVІІ) 

  100 років від дня народження Степана Олексійовича Сабадаша (1920–

2006), українського хорового диригента, композитора 

6 

День журналіста. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 251/94 від 25.05.1994 р.  

7 

 День святої Трійці 

8 

  Всесвітній день океанів. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/63/111 

  390 років від дня укладення (1630) Переяславської угоди між польським 

гетьманом С. Конецпольським і українською козацькою старшиною після повстання 

Т. Федоровича під Переяславом (нині Переяслав-Хмельницький Київської обл.) 
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210 років від дня народження Роберта Александера Шумана (1810–1856), 

німецького композитора, диригента, музичного критика, педагога 

100 років від дня народження Івана Микитовича Кожедуба (1920–1991), 

українського військового діяча, льотчика-винищувача, Героя Радянського Союзу 

(двічі 1944, 1945), маршала авіації (1985) 

11 

110 років від дня народження Жака-Іва Кусто (1910–1997), французького 

океанографа, фотографа, режисера, винахідника 

12  

Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Відзначається щорічно 

відповідно до ініціативи Міжнародної організації праці з 1999 р. 

  14 

 Всесвітній день донора крові. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я WHA 58.13. Цього дня в 1868 р. народився 

австрійський лікар К. Ландштейнер, який відкрив групи крові в людини 

 110 років від дня народження Валер'яна Дмитровича Ревуцького (1910–

2010), українського письменника, публіциста, мистецтвознавця, театрознавця, 

театрального критика, педагога (Канада)  

 17 

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою. Відзначається 

щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 49 / 115 

19 

 Всесвітній день дитячого футболу. Проголошений Дитячим фондом ООН 

(ЮНІСЕФ) і Міжнародною федерацією футбольних асоціацій (ФІФА) з метою 

привернення уваги світової спільноти до проблем дітей і популяризації здорового 

способу життя серед молоді 

20 

Всесвітній день біженців. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 55 / 76 

21 

День медичного працівника. Відзначається щорічно в третю неділю червня 

відповідно до Указу Президента України № 281/94 від 03.06.1994 р.  
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180 років від дня народження Акакія Ростомовича Церетелі (1840–1915), 

грузинського поета, прозаїка, драматурга, публіциста, громадського діяча 

85 років від дня народження Франсуази Саган (1935–2004), французької 

письменниці 

22 

  День скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої світової війни в 

Україні. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 

1245/2000 від 17.11.2000 р. 

 26 

Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та 

їхнім незаконним обігом. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 42 / 112 

Міжнародний день на підтримку жертв тортур. Відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 52 / 149 

210 років від дня народження Василя Васильовича Тарновського (1810–

1866), українського етнографа, історика права, мецената, громадського діяча 

28 

  День Конституції України. Відзначається щорічно в день прийняття 

Верховною Радою України Основного Закону України 

   День молоді. Відзначається щорічно в останню неділю червня відповідно до 

Указу Президента України № 323/94 від 22.06.1994 р. 

День молодіжних та дитячих громадських організацій. Відзначається 

щорічно в останню неділю червня відповідно до Указу Президента України 

№ 599/2008 від 27.06.2008 р. 

29 

120 років від дня народження Антуана де Сент-Екзюпері (1900–1944), 

французького письменника, авіатора 

                                                      ЛИПЕНЬ  

1 

 День архітектури України. Відзначається в Україні згідно з Указом 

Президента (№ 456/95 від 17 червня 1995 року) щорічно 
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2 

90 років від дня народження Петра Миколайовича Лизанця (1930), 

українського мовознавця, літературознавця, фольклориста 

4 

День Національної поліції України. Відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 97/2018 від 04.04.2018  

5 

110 років від дня народження Сергія Олексійовича Григор’єва (1910–1988), 

українського живописця, графіка 

   7  

День пророка Іоанна Хрестителя. Свято Івана Купайла  

День працівника природно-заповідної справи. Відзначається щорічно 

відповідно до Указу Президента України № 629/2009 від 18.08.2009 р. 

   120 років від дня народження Юрія Корнійовича Смолича (1900–1976), 

українського письменника, прозаїка, публіциста, драматурга, мемуариста, критика, 

журналіста, громадсько-політичного діяча 

8 

  День родини. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 1209/2011 від 30.12.2011 р. 

11 

Всесвітній день народонаселення. Відзначається щорічно відповідно до 

рекомендацій Керівної ради Фонду ООН у галузі народонаселення, поданих у 

Рішенні ПРООН 89/46, п. 21  

12 

  День Святих Верховних апостолів Петра і Павла 

   15 

 День українських миротворців. Відзначається щорічно відповідно до 

Постанови Верховної Ради України № 292-VII від 21.05.2013 р.  
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 16 

 День бухгалтера та аудитора. Відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 662/2004 від 18.06.2004 р. (зі змінами, внесеними згідно з 

Указом Президента № 103/2018 від 20.04.2018 р.) 

30 років від дня прийняття (1990) Верховною Радою УРСР Декларації про 

державний суверенітет України 

22 

35 років від дня народження Катерини Богданівни Бабкіної (1985), 

української поетеси 

 28 

 День хрещення Київської Русі-України. Відзначається щорічно відповідно 

до Указу Президента України № 668/2008 від 25.07.2008 р. 

  День пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя 

Київської Русі  

140 років від дня народження Володимира Кириловича Винниченка (1880–

1951), українського політичного та державного діяча, письменника, прозаїка, 

драматурга, художника 

29 

День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Відзначається 

щорічно відповідно до Указу Президента України № 311/2016 від 26.07.2016 р. 

                                                               СЕРПЕНЬ 

 1 

 120 років від дня народження Олександра Івановича Копиленка (1900–

1958), українського письменника, критика, педагога 

 2  

День святого пророка Іллі 

4 

  День Національної поліції України. Відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 693/2015 від 09.12.2015 р. 
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5 

  170 років від дня народження Гі де Мопассана  (1850–1893), французького 

письменника 

 6 

 Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми) 

7 

100 років від дня народження Степана Пилиповича Бевзенка (1920–2005), 

українського мовознавця, педагога 

 9 

 День святого великомученика і цілителя Пантелеймона 

  Міжнародний день корінних народів світу. Відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/49/214 

  12 

  Міжнародний день молоді. Відзначається відповідно до рішення Генеральної 

Асамблеї ООН A/RES/54/120  

14 

 Свято братів Маккавеїв. Маковій  

18  

270 років від дня народження Антоніо Сальєрі (1750–1825), італійського та 

австрійського композитора, диригента, педагога 

19 

  Свято Преображення Господа Ісуса Христа. Спаса 

   Всесвітній день гуманітарної допомоги. Відзначається відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 63 / 139  

 240 років від дня народження П’єра-Жана Беранже (1780–1857), 

французького поета 
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 22 

 100 років від дня народження Рея Дугласа Бредбері (1920-2012), 

американського 

   23 

 День Державного Прапора України. Відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 987/2004 від 23.08.2004 р. 

140 років від дня народження Олександра Гріна (1880–1932), російського 

письменника 

24 

 День незалежності України (1991). Відзначається щорічно як державне 

загальнонародне свято відповідно до Постанови Верховної Ради України № 2143-

XII від 20.02.1992 р. 

25 

 80 років від дня народження Миколи Григоровича Жулинського (1940), 

українського літературознавця, критика, громадсько-політичного діяча  

26 

140 років від дня народження Гійома Аполлінера (1880–1918), французького 

поета, критика, художника 

110 років від дня народження Матері Терези (1910-1997), албанської черниці, 

громадської діячки, засновниці доброчинних місій, лауреатки Нобелівської премії 

миру (1979) 

27 

250 років від дня народження Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля (1770–

1831), німецького філософа, творця систематичної теорії діалектики 

28 

  Свято Першої Пречистої. Успіння Пресвятої Богородиці 

   29 

 Перенесення нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. Третій Спас 
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30 

 160 років від дня народження Ісаака Ілліча Левітана (1860–1900), 

російського живописця-пейзажиста 

                                                             ВЕРЕСЕНЬ 

 1 

  День знань. Відзначається щорічно з 1984 р. 

2 

175 років від дня народження Івана Яковича Рудченка (1845–1905), 

українського письменника, перекладача, етнографа фольклориста, критика 

 6 

 120 років від дня народження Миколи Федоровича Наконечного (1900–

1981), українського мовознавця, славіста 

 7 

150 років від дня народження Олександра Івановича Купріна (1870–1938), 

російського письменника 

8 

 Міжнародний день письменності (грамотності). Відзначається щорічно 

відповідно до рішення 14-ї сесії ЮНЕСКО 1.141 (1966) 

11 

  Усікновення голови Іоанна Предтечі 

 12 

 День фізичної культури і спорту. Відзначається щорічно в другу суботу 

вересня відповідно до Указу Президента України № 340/94 від 29.06.1994 р.  

День українського кіно. Відзначається щорічно в другу суботу вересня 

відповідно до Указу Президента України № 52/96 від 12.01.1996 р.  
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15 

  Міжнародний день демократії. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН А/RES/62/7 

 130 років від дня народження Агати Крісті (1890–1976), англійської 

письменниці 

 16 

 Міжнародний день збереження озонового шару. Відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 49 / 114 

 19 

 60 років від дня народження Оксани Стефанівни Забужко (1960), української 

письменниці, поетеси, есеїстки, перекладачки, культуролога, громадської діячки 

  20 

 125 років від дня народження Дмитра Костянтиновича Зерова (1895–1971), 

українського вченого-ботаніка 

 75 років від дня народження Світлани Андріївни Йовенко (1945), 

української поетеси, публіцистки, прозаїка, перекладачки, критика 

50 років від дня народження Дари Корній  (1970), української письменниці, 

прозаїка 

21 

Різдво Пресвятої Богородиці. Друга Пречиста 

Міжнародний день миру. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 55 / 282  

22 

День партизанської слави. Відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 1020/2001 від 30.10.2001 р.  

130 років від дня народження Павла Варламовича Носача (1890–1966), 

українського кобзаря, бандуриста, композитора 

120 років від дня народження Сергія Івановича Ожегова (1900–1964), 

російського вченого-мовознавця, лексикографа 
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23 

120 років від дня народження Володимира Михайловича Кубійовича (1900–

1985), українського вченого-енциклопедиста, географа, картографа, демографа, 

громадсько-політичного діяча, організатора української науки в діаспорі  

27 

Свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього 

Всесвітній день туризму. Заснований Генеральною асамблеєю Всесвітньої 

туристської організації в 1979 р.  

День туризму. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 1047/98 від 21.09.1998 р.  

30 

 Свято Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії 

Всеукраїнський день бібліотек  Відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 471/98 від 14.05.1998 р.  

День усиновлення. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 1088/2008 від 27.11.2008 р.  

                                                            ЖОВТЕНЬ  

1 

 Міжнародний день музики. Відзначається щорічно за ініціативою 

Міжнародної музичної ради  при ЮНЕСКО з ініціативи Д. Шостаковича 

Міжнародний день людей похилого віку. Відзначається щорічно відповідно 

до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/45/106  

День ветерана. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 1135/2004 від 24.09.2004 р. 

  2  

 Міжнародний день боротьби проти насилля. Відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН А/RES/61/271 

  3 

 125 років від дня народження Сергія Олександровича Єсеніна (1895–1925), 

російського поета 
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  4 

День працівників освіти. Відзначається щорічно в першу неділю жовтня 

відповідно до Указу Президента України № 513/ 94 від 11. 09. 1994 р. 

300 років від дня народження Джованні Баттісти Піранезі (1720–1778), 

італійського архітектора, гравера, графіка, археолога 

5 

Всесвітній день учителя. Відзначається щорічно в ознаменування річниці 

підписання Рекомендації ЮНЕСКО та Міжнародної організації  праці щодо 

становища вчителів (UNESCOPRESSE, vol. 4, no. 17, р. 9) 

80 років від дня народження Володимира Омеляновича 

Забаштанського (1940–2001), українського поета, перекладача 

 9 

80 років від дня народження Джона Леннона (1940–1980), британського рок-

музиканта, співака, композитора, художника, письменника 

  13 

   Міжнародний день зменшення ризику природних катастроф. 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 

64 / 200  

14 

  Покрова Пресвятої Богородиці 

  День захисника України. Відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 806/2014 від 14.10.2014 р. 

День українського козацтва. Відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 966/99 від 07.08.1999 р. 

 15 

2090 років від дня народження Марона Публія Вергілія (70 до н. е. – 

19 до н. е.), римського поета 

160 років від дня народження Софії Віталіївни Тобілевич (1860–1953), 

української актриси, письменниці, перекладачки, фольклористки, етнографа 
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17 

Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності. Відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 47 / 196 

20 

 Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. 

 Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 42/2005 від 

17.01.2005 р. 

22 

150 років від дня народження Івана Олексійовича Буніна (1870–1953), 

російського та французького письменника, поета, перекладача, лауреата 

Нобелівської премії в галузі літератури (1933) 

23 

100 років від дня народження Степана Михайловича Горака (1920–1986), 

українського історика, славіста, публіциста, бібліографа, громадського діяча 

100 років від дня народження Джанні Родарі (1920–1980), італійського 

письменника, журналіста 

 24 

 Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй (День ООН). 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН А/RES/ 

2782 (XXVІ) 

27 

  Всесвітній день аудіовізуальної спадщини. Відзначається щорічно 

відповідно до резолюції, затвердженої на 33-й сесії Генеральної конференції 

ЮНЕСКО (2005) 

 275 років від дня народження Максима Созонтовича Березовського (1745–

1777), українського композитора, диригента, співака, класика європейської музики 

28 

  День визволення України від фашистських загарбників. Відзначається 

щорічно відповідно до Указу Президента України № 836/2009 від 20.10.2009 р. 

  125 років від дня народження Майка (Михайла) Гервасійовича 

Йогансена (1895–1937), українського письменника, перекладача, журналіста, 

критика  
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 29 

140 років від дня народження Абрама Федоровича Йоффе (1880–1960), 

російського фізика, народженого в Україні, одного із засновників фізичної школи 

30 

125 років від дня народження Луки Юрійовича Луціва (1895–1984), 

українського публіциста, літературознавця, журналіста, критика, громадського діяча 

(США) 

                                                  ЛИСТОПАД  

6 

  Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища 

під час війни та збройних конфліктів. Відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 56 / 4   

9 

 День преподобного Нестора Літописця  

День української писемності та мови. Відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 1241/97 від 06.11.1997 р.  

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного 

мистецтва. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 

1209/2011 від 30.12.2011 р. (зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента 

України № 717/2013 від 30.12.2013 р.)  

13  

Міжнародний день сліпих. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

ВООЗ 

170 років від дня народження Роберта Льюїса Стівенсона (1850–1894), 

англійського письменника 

150 років від дня народження Станіслава Севериновича 

Дністрянського (1870–1935), українського вченого-правознавця, педагога, 

громадсько-політичного та освітнього діяча 

14 

180 років від дня народження Клода Оскара Моне (1840–1926), французького 

живописця, одного із засновників імпресіонізму  
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15 

120 років від дня народження Володимира Івановича Блавацького (1900–

1953), українського актора, режисера, антрепренера, театрального діяча (США)  

 90 років від дня народження Марти Теодозіївни Тарнавської (1930), 

української поетеси, перекладачки, критика, літературознавця, бібліографа (США) 

16  

Міжнародний день толерантності. Відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/51/ 95 29  

День працівників радіо, телебачення та зв’язку. Відзначається щорічно 

відповідно до Указу Президента України № 667/94 від 11.11.1994 р. 

17 

  День студента. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 659/99 від 16.06.1999 р.  

20 

  Всесвітній день дитини. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/836 (ІХ) 

  80 років від дня народження Михайла Тихоновича Скорика (1940), 

українського журналіста, редактора, громадського діяча 

21 

  Собор Архістратига Михаїла  

День Гідності та Свободи. Відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 872/2014 від 13.11.2014 р.  

Всесвітній день телебачення. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/51/205 

190 років від дня народження Андрія Миколайовича Марковича (1830–

1907), українського етнографа, музиканта, правника, громадського та культурно-

освітнього діяча 

  22 

 130 років від дня народження Шарля де Голля (1890–1970), французького 

військового, політичного та державного діяча, першого президента П'ятої 

республіки у Франції (1958–1969) 
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 23 

  160 років від дня народження Марії Костянтинівни Башкирцевої (1860–

1884), української та французької художниці, майстрині жанрового живопису  

25 

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 

54 / 134   

210 років від дня народження Миколи Івановича Пирогова (1810–1881), 

російського та українського вченого, хірурга, анатома, патолога, педагога, 

громадського діяча, засновника воєнно-польової хірургії 

28 

День пам’яті жертв голодоморів. Відзначається щорічно у четверту суботу 

листопада відповідно до Указу Президента № 1310/98 від 26.11.1998 р. (в редакції 

Указів Президента України № 1181/2000 від 31.10.2000 р., № 797/2004 від 

15.07.2004 р.; зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента України № 

431/2007 від 21.05.2007 р.) 

140 років від дня народження Олександра Олександровича Блока (1880–

1921), російського поета, драматурга, перекладача 

130 років від дня народження Зінаїди Павлівни Тулуб (1890–1964), 

української письменниці, перекладачки, літературознавця, педагога 

                                                                 ГРУДЕНЬ  

1 

  Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Відзначається щорічно з ініціативи 

ВООЗ, відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/43/15 

 2 

 Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Відзначається 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 317 (IV)   

 3 

 Міжнародний день людей з інвалідністю. Відзначається щорічно відповідно 

до рішення Генеральної Асамблеї ООН А/RES/47/3 
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4 

  Введення у Храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста 

5  

Міжнародний день волонтерів. Відзначається відповідно до резолюції 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/40/212 

 200 років від дня народження Афанасія Афанасійовича Фета (1820–1892), 

російського поета, перекладача, мемуариста 

6 

День Збройних Сил України. Відзначається щорічно відповідно до 

Постанови Верховної Ради України № 3528-ХІІ від 19.10.1993 р. 

  7 

 Свято великомучениці Катерини 

120 років від дня народження Катерини Василівни Білокур (1900–1961), 

української художниці 

 10 

  День захисту прав людини. Відзначається щорічно відповідно до резолюції 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/423 (V)  

13 

  Святого апостола Андрія Первозванного  

14 

  День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 

України № 945/2006 від 10.11.2006 р. 

 180 років від дня народження Михайла Петровича Старицького (1840–

1904), українського письменника, поета, прозаїка, драматурга, перекладача, 

театрального та культурно-громадського діяча 

170 років від дня народження Миколи Дмитровича Кузнецова (1850–1929), 

українського та російського живописця, графіка 
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17 

  День Великомучениці Варвари 

 250 років від дня хрещення Людвіга ван Бетховена (1770–1827), німецького 

композитора, піаніста, диригента 

19 

  Святителя Миколая Чудотворця  

 22 

  День святої праведної Анни 

 24 

 100 років від дня народження Святослава Йосиповича 

Караванського (1920–2016), українського поета, мовознавця, журналіста, 

перекладача, правозахисника, громадсько-політичного діяча 

25 

  Різдво Христове (за католицьким обрядом)  

 125 років від дня народження Григорія Гурійовича Верьовки (1895–1964), 

українського композитора, хорового диригента, фольклориста, педагога, музично-

громадського діяча 

 31 

175 років від дня народження Сильвестра Теодоровича Лепкого (1845–

1901), українського письменника, священника, церковного та громадсько-

культурного діяча 

Цього місяця виповнюється: 

175 років від часу утворення (грудень 1845–січень 1846) в Києві Кирило-

Мефодіївського товариства (Україно-слов'янське товариство, Кирило-

Мефодіївське братство), першої української таємної політичної організації 
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