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Видання містить перелік основних ювілейних і пам’ятних дат 

2021 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 (запроваджений Папою Павлом VI у 

1968 р.); 

 - 320 років від дня народження В. Г. Григоровича-Барського, 

українського мандрівника, письменника (1701-1747); 

 - 165 років від дня народження М. П. Вітошинського, 

українського співака (1856-1901); 

 - 125 років від дня народження В. І. Касіяна, українського 

художника, графіка, лауреата Республіканської премії імені 

Т. Г. Шевченка (1964) (1896-1976). 

2 - 200 років від дня народження П. Ф. Симиренка, 

українського промисловця, мецената (1821-1863); 

 - 180 років від дня народження К. П. Михальчука, 

українського мовознавця, етнографа (1841-1914); 

 - 180 років від дня народження Т. Р. Рильського, 

українського культурно-освітнього діяча, етнографа (1841-

1902); 

 - 95 років від дня народження Віри Вовк (В. О. Селянської), 

української письменниці, літературознавця, прозаїка, 

перекладачки, лауреата Національної премії України імені 

Тараса Шевченка (2008) (р. н.1926). 

3 - 165 років від дня народження І. Ф. Селезньова, 

українського живописця (1856-1936). 

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

рішенням Генеральної Асамблеї ООН). 

5 - 95 років від дня народження В. Я. Лозового, українського 

художника (1926-1999). 

6 - 130 років від дня народження В. М. Свєчникова, 

українського вченого у галузі металознавства (1891-1981); 

 - 120 років від дня народження М. М. Гришка, українського 

ботаніка, генетика, селекціонера (1901-1964). 

7 - Різдво Христове; 

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

поета, публіциста (1901-1919). 

8 - 155 років від дня народження С. Ю. Кобилянського, 

українського живописця (1866-1940); 
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 - 135 років від дня народження С. Й. Шкурата, українського 

актора (1886-1973). 

9 - 160 років від дня народження С. І. Федака, українського 

громадсько-політичного діяча, адвоката (1861-1937); 

 - 120 років від дня народження А. Я. Кагана, єврейського 

письменника (1901-1965). 

10 - 115 років від дня народження Н. Г. Рахліна, українського 

диригента (1906-1979). 

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). 

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

пропозицією В'ячеслава Чорновола); 

 - 145 років від дня народження Джека Лондона, 

американського письменника, публіциста (1876-1916); 

 - 100 років від дня народження Л. М. Литвиненка, 

українського хіміка-органіка (1921-1983); 

 - 85 років від дня народження Р. В. Паулса, латиського 

композитора, піаніста, диригента (р. н. 1936). 

14 - 135 років від дня народження В. С. Пустовойта, 

українського селекціонера (1886-1972). 

15 - 180 років від дня народження А. І. Куїнджі, російського 

живописця (1841-1910); 

 - 150 років від дня народження А. Ю. Кримського, 

українського історика, письменника (1871-1942). 

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

ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили 

Донецький аеропорт). 

17 - 120 років від дня народження Г. Д. Епіка, українського 

письменника, перекладача (1901-1937). 

18 - 155 років від дня народження Ю. І. Міхновського, 

церковного діяча, архієпископа УАПЦ (1866-1937). 

19 - 285 років від дня народження Джеймса Ватта, англійського 

винахідника (1736-1819). 
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20 - День Автономної Республіки Крим (відзначається з 1991 р. 

у день відновлення Кримської автономії у складі України). 

21 - Міжнародний день обіймів (відзначається з 1986 р.); 

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

поета, мовознавця (1881-1939); 

 - 140 років від дня народження С. М. Чарнецького, 

українського поета, театрального діяча (1881-1944); 

 - 130 років від дня народження М. М. Попова, українського 

історика (1891-1938); 

 - 100 років від дня народження А. С. Арутюнянца, 

українського графіка-карикатуриста (1921-1999); 

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

живописця (1921-2001). 

22 - День Соборності України (відзначається згідно з указом 

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

23 - 120 років від дня народження Г. Л. Левицької 

(Г. Л. Крушельницької), української піаністки, педагога 

(1901-1949). 

24 - Міжнародний день освіти (відзначається з 2019 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День зовнішньої розвідки України; 

 - 120 років від дня народження М. І. Ромма, російського 

кінорежисера, сценариста (1901-1971). 

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

честь святої Тетяни, християнської мучениці); 

 - 170 років від дня народження Арне Евенсена Гарборга, 

норвезького письменника (1851-1924). 

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

проведення першої сесії Ради митного співробітництва 

(1953). 

27 - Міжнародний день пам’яті жертв голокосту (відзначається 

за рішенням Генеральної Асамблеї ООН з 2006 р. у день 

визволення в’язнів нацистського концтабору «Аушвітц»); 

 - 265 років від дня народження Вольфганга Амадея Моцарта, 

австрійського композитора (1756-1791); 
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 - 130 років від дня народження П. Г. Тичини, українського 

поета, перекладача, лауреата Республіканської премії імені 

Т. Г. Шевченка (1962) (1891-1976). 

28 - 70 років від дня народження Л. К. Каденюка, українського 

льотчика-космонавта (1951-2018). 

29 - День пам’яті Героїв Крут (відзначається згідно з указом 

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

 - 155 років від дня народження Ромена Роллана, 

французького письменника, музикознавця, лауреата 

Нобелівської премії з літератури (1915) (1866-1944). 

30 - 240 років від дня народження Альберта фон Шаміссо, 

німецького письменника, природознавця (1781-1838); 

 - 100 років від дня народження І. П. Шамякіна, білоруського 

письменника (1921-2004). 

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

фестивалі молодих ювелірів у м. Ташкенті);  

 - 180 років від дня народження Лази Костича, сербського 

письменника, перекладача (1841-1910). 

   

ЛЮТИЙ 
1 - 90 років від дня народження В. В. Микити, українського 

живописця, лауреата Національної премії України імені 

Тараса Шевченка (2005) (р. н. 1931). 

2 - Всесвітній день охорони водно-болотяних угідь 

(відзначається у день підписання Рамсарської конвенції 

(1971); 

 - 165 років від дня народження І. О. Демченка, 

українського фольклориста, етнографа (1856-1910); 

 - 120 років від дня народження В. П. Підмогильного, 

українського письменника (1901-1937). 

3 - 120 років від дня народження І. М. Буланкіна, 

українського біохіміка (1901-1960). 

4 - Всесвітній день боротьби проти раку (проголошений 

Міжнародним союзом боротьби з онкологічними 

захворюваннями); 

 - 140 років від дня народження Фернана Леже, 

французького художника (1881-1955); 
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 - 85 років від дня народження Б. М. Мозолевського, 

українського археолога, поета (1936-1993). 

5 - Міжнародний день бойскаутів; 

 - 100 років від дня народження В. В. Бабенцова, 

українського художника (1921-2012). 

6 - Міжнародний день бармена (відзначається у День святого 

Аманда – покровителя виноробів і рестораторів). 

7 - 160 років від дня народження К. П. Сосенка, українського 

етнографа (1861-1941); 

 - 115 років від дня народження О. К. Антонова, 

українського авіаконструктора (1906-1984). 

8 - 160 років від дня народження Є. О. Кивлицького, 

українського історика, бібліотекознавця (1861-1921); 

 - 100 років від дня народження І. П. Мележа, білоруського 

письменника (1921-1976). 

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

Святою Аполонією, яка 9 лютого 249 р. прийняла 

мученицьку смерть за віру у Христа); 

 - 150 років від дня народження І. І. Корабльова, 

українського вченого в галузі бджільництва (1871-1951). 

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

рішенням Генеральної Асамблеї ООН). 

11 - 160 років від дня народження В. Д. Огієвського, 

українського вченого-лісівника (1861-1921). 

12 - 155 років від дня народження Л. І. Шестова, українського 

філософа, літератора (1866-1938); 

 - 150 років від дня народження Леся Мартовича 

(О. С. Мартовича), українського письменника (1871-

1916); 

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

українського письменника, журналіста (1901-1975). 

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

Генеральної конференції ЮНЕСКО); 

 - 230 років від дня народження С. Ф. Щедріна, російського 

живописця (1791-1830). 

14 - День святого Валентина; 
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 - Міжнародний день книгодарування (відзначається з      

2012 р. за ініціативою Еммі Бродмур, засновниці 

популярного американського порталу дитячої книжки 

«Delightful Children’s Books»); 

 - 120 років від дня народження Амді Гірайбая, 

кримськотатарського поета, історика (1901-1930); 

 - 85 років від дня народження Анни Герман, польської 

естрадної співачки (1936-1982). 

15 - День вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав (відзначається згідно з указом Президента 

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

 - 160 років від дня народження Шарля Едуарда Гільома, 

швейцарського фізика, лауреата Нобелівської премії з 

фізики (1920) (1861-1938); 

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

українського історика, діяча культури (1866-1929); 

 - 110 років від дня народження Муси Джаліля, татарського 

поета (1906-1944). 

16 - 190 років від дня народження М. С. Лєскова, російського 

письменника (1831-1895). 

17 - 150 років від дня народження М. М. Юр’єва, українського 

математика (1871-1934); 

 - 115 років від дня народження А. Л. Барто, російської 

письменниці (1906-1981). 

18 - 165 років від дня народження С. Ф. Русової (С. Ф. 

Ліндфорс), української громадської діячки, педагога 

(1856-1940); 

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

філософа (1921-1998). 

19 - Всесвітній день китів (заснований у 1986 р. Міжнародною 

китовою комісією, яка запровадила заборону на китовий 

промисел); 

 - 200 років від дня народження Августа Шлейхера, 

німецького мовознавця (1821-1868); 

 - 170 років від дня народження Я. М. Шульгіна, 

українського історика (1851-1911). 
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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). 

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

ініціативою ЮНЕСКО); 

 - 200 років від дня народження С. М. Ходецького, 

українського біолога, лісівника (1821-1887); 

 - 120 років від дня народження В. Г. Смекаліна, 

українського композитора, диригента (1901-1940); 

 - 100 років від дня народження В. К. Малика 

(В. К. Сиченка), українського письменника (1921-1998). 

22 - 185 років від дня народження П. І. Бажанського, 

українського композитора, музикознавця (1836-1920). 

23 - 100 років від дня народження З. В. Гончарука, 

українського поета, перекладача (1921-1993). 

24 - 235 років від дня народження Вільгельма Грімма, 

німецького філолога (1786-1859); 

 - 100 років від дня народження А. М. Кашшая, 

українського живописця (1921-1991); 

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

українського скульптора (1921-1991). 

25 - 180 років від дня народження П’єра Огюста Ренуара, 

французького живописця (1841-1919); 

 - 160 років від дня народження Я. В. Жарка, українського 

письменника, актора (1861-1933); 

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

українського письменника, етнографа (1861-1934); 

 - 150 років від дня народження Лесі Українки (Л. П. Косач-

Квітки), української поетеси (1871-1913); 

 - 100 років від дня народження О. І. Саєнка, українського 

поета, прозаїка (1921-1995). 

26 - День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя (відзначається згідно з указом 

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

 - 90 років від дня народження В. В. Толканьова, 

українського хорового диригента, педагога (1931-2003). 
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27 - 190 років від дня народження М. М. Ге, російського 

живописця (1831-1894); 

 - 120 років від дня народження М. С. Гришка, українського 

співака (1901-1973); 

 - 120 років від дня народження О. І. Жирадкова, 

українського скульптора (1901-1992). 

28 - 140 років від дня народження П. Ф. Альошина, 

українського архітектора, педагога (1881-1961); 

 - 135 років від дня народження Макса Фасмера, німецького 

філолога, славіста (1886-1962); 

 - 120 років від дня народження Лайнуса Карла Полінга, 

американського хіміка, лауреата Нобелівської премії з 

хімії (1954) та Нобелівської премії миру (1962) (1901-

1994); 

 - 120 років від дня народження Р. А. Сімовича, 

українського композитора, педагога (1901-1984). 

   

БЕРЕЗЕНЬ 
1 - Всесвітній день цивільної оборони (відзначається з 1972 р. 

за рішенням Міжнародної організації цивільної оборони). 

2 - 115 років від дня народження О. Н. Щербаня, українського 

вченого в галузі теплофізики (1906-1992). 

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); 

 - 155 років з дня заснування Національної бібліотеки 

України імені Ярослава Мудрого (1866); 

 - 125 років від дня народження І. С. Паторжинського, 

українського співака, педагога (1896-1960). 

4 - 140 років від дня народження Я. І. Веселовського, 

українського письменника, критика (1881-1917); 

 - 120 років від дня народження І. Є. Жуковського, 

українського архітектора, диригента (1901-1980). 

5 - 100 років від дня народження В. О. Єфімова, українського 

вченого в галузі металургії (1921-2002). 
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6 - 170 років від дня народження О. О. Ізмаїльського, 

українського вченого, агронома (1851-1914); 

 - 90 років від дня народження О. І. Білаша, українського 

композитора, лауреата Державної премії УРСР імені Т. Г. 

Шевченка (1975) (1931-2003). 

7 - 165 років від дня народження П. Д. Мартиновича, 

українського живописця, графіка (1856-1933); 

 - 120 років від дня народження С. Д. Скляренка, 

українського письменника (1901-1962); 

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

композитора, педагога (1921-1996). 

8 - Міжнародний день прав жінок і миру (відзначається з     

1977 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - Міжнародний жіночий день; 

 - 260 років від дня народження Яна Потоцького, польського 

історика, етнографа, письменника (1761-1815); 

 - 230 років від дня народження Казімежа Бродзінського, 

польського поета, перекладача (1791-1835); 

 - 100 років від дня народження І. А. Коломієць, 

українського скульптора (1921-2005). 

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

художника, мислителя (1814-1861); 

 - 135 років від дня народження Г. І. Нарбута, українського 

художника-графіка (1886-1920); 

 - 95 років від дня народження К. В. Філатова, українського 

художника, лауреата Державної премії УРСР імені Тараса 

Шевченка (1972) (1926-2006). 

11 - 205 років від дня народження О. С. Афанасьєва-

Чужбинського (О. С. Афанасьєва), українського 

письменника (1816-1875). 

12 - 140 років від дня народження В. І. Бирчака, українського 

письменника, літературознавця (1881-1952). 

13 - День землевпорядника. 

14 - День українського добровольця (відзначається згідно з 

постановою Верховної Ради України від 17 січня 2017 р.  

№ 1822-VIII); 
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 - 200 років від дня народження П. Д. Селецького, 

українського композитора, піаніста (1821-1879). 

15 - Всесвітній день захисту прав споживачів (відзначається з 

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

Асамблеї ООН). 

16 - 150 років від дня народження М. Г. Бурачека, українського 

живописця, художника театру, педагога (1871-1942); 

 - 140 років від дня народження Г. І. Компанійця, 

українського композитора, диригента (1881-1959). 

17 - 240 років від дня народження Ебенезера Елліота, 

англійського поета (1781-1849); 

 - 190 років від дня народження В. Г. Демченка, українського 

юриста (1831-1914); 

 - 165 років від дня народження М. О. Врубеля, російського 

художника (1856-1910); 

 - 145 років від дня народження В. М. Щербаківського, 

українського етнографа, археолога (1876-1957). 

18 - День працівника податкової та митної справи України; 

 - 135 років від дня народження Курта Коффки, німецького й 

американського психолога (1886-1941); 

 - 110 років від дня народження Л. Д. Дмитерка, українського 

письменника, поета, публіциста, перекладача, лауреата 

Державної премії УРСР імені Тараса Шевченка (1979) 

(1911-1985). 

19 - Всесвітній день сну (відзначається з 2008 р. у рамках 

проєкту Всесвітньої організації охорони здоров’я); 

 - 90 років від дня народження Е. І. Андієвської, української 

письменниці, поетеси, художниці, лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка (2018) (р. н. 1931). 

20 - Міжнародний день астрології (неофіційне свято, 

відзначається вченими-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 найближчу 
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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); 

 - 160 років від дня народження О. Т. Грабини, українського 

письменника (1861-1924). 

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 ООН з питань продовольства та сільського 

господарства (ФАО); 

 - Міжнародний день лялькаря (відзначається з 2003 р. за 

ініціативою Міжнародного союзу діячів театру ляльок); 

 - День працівників житлово-комунального господарства і 

побутового обслуговування населення; 

 - 170 років від дня народження Ісмаїл-бея Гаспринського, 

кримськотатарського письменника (1851-1914). 

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

рішенням Конференції ООН з навколишнього 

середовища); 

 - 85 років від дня народження М. Г. Осадчого, українського 

поета, журналіста, правозахисника (1936-1994). 

23 - Всесвітній метеорологічний день (відзначається з 1961 р. у 

день, коли набрала чинність Конвенція про заснування 

Всесвітньої метеорологічної організації (1950); 

 - 145 років від дня народження Г. А. Ільїнського, 

українського і російського філолога, історика, етнографа 

(1876-1937); 

 - 140 років від дня народження Роже Мартена дю Гара, 

французького драматурга (1881-1958). 

24 - Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на 

туберкульоз (відзначається згідно з указом Президента 

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

25 - День Служби безпеки України; 
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 - 100 років від дня народження Яна Козака, чеського 

письменника, громадського діяча (1921-1995). 

26 - День Національної гвардії України; 

 - 70 років від дня народження С. Є. Сапеляка, українського 

поета, публіциста, правозахисника, лауреата Державної 

премії УРСР імені Тараса Шевченка (1993) (1951-2012). 

27 - 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.); 

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

конгресі інституту театру при ЮНЕСКО); 

 - 150 років від дня народження Генріха Манна, німецького 

письменника (1871-1950). 

28 - 130 років від дня народження О. А. Слісаренка, 

українського письменника (1891-1937); 

 - 85 років від дня народження Маріо Варгаса Льйоса, 

перуанського письменника, філософа, лауреата 

Нобелівської премії з літератури (2010) (р. н.1936). 

29 - 140 років від дня народження Марійки Підгірянки 

(М. О. Ленерт-Домбровської), української поетеси (1881-

1963). 

30 - 135 років від дня народження М. І. Терещенка, 

українського мецената (1886-1956); 

 - 100 років від дня народження О. І. Дея, українського 

літературознавця, фольклориста (1921-1986). 

31 - 130 років від дня народження Б. В. Романицького, 

українського режисера, актора (1891-1988). 

   

  КВІТЕНЬ 
1 - Міжнародний день птахів (запроваджений ЮНЕСКО у 

день підписання Міжнародної конвенції про охорону 

птахів у 1906 р.); 

 - День гумору (неофіційне свято, що відзначається у 

багатьох країнах світу); 
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 - 100 років від дня народження Андре Стіля, французького 

письменника, публіциста (1921-2004). 

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

за ініціативою Міжнародної ради дитячої книги у день 

народження датського письменника Ганса Крістіана 

Андерсена); 

 - 130 років від дня народження Т. Т. Демиденка, 

українського вченого в галузі рослинництва (1891-1959). 

3 - 170 років від дня народження Болеслава Червенського, 

польського письменника, публіциста (1851-1888). 

4 - Міжнародний день Інтернету (свято, започатковане Папою 

Римським Іоанном Павлом II у 1998 р.); 

 - День геолога; 

 - 80 років від дня народження Л. Н. Горлача 

(Л. Н. Коваленка), українського письменника, лауреата 

Національної премії України імені Тараса Шевченка (2013) 

(р. н. 1941). 

5 - 140 років від дня народження Д. М. Ревуцького, 

українського музикознавця, фольклориста (1881-1941); 

 - 115 років від дня народження А. І. Шияна, українського 

прозаїка, драматурга (1906-1989). 

6 - Міжнародний день мультфільмів (відзначається з 2002 р. 

за ініціативою Міжнародної асоціації анімаційного кіно); 

 - 185 років від дня народження М. В. Скліфосовського, 

російського й українського хірурга (1836-1904). 

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

вступу в силу Статуту Всесвітньої організації охорони 

здоров’я (1946); 

 - 150 років від дня народження Б. О. Лазаревського, 

українського і російського письменника (1871-1936). 

8 - Міжнародний день ромів (відзначається з дня створення 

Міжнародного союзу циган у 1971 р.). 

9 - 200 років від дня народження Шарля П'єра Бодлера, 

французького поета, перекладача (1821-1867). 

11 - Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 

концтаборів (відзначається з 1991 р. за рішенням 

Генеральної Асамблеї ООН). 
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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; 

 - 60 років з дня польоту Ю. О. Гагаріна в космос (1961). 

13 - Всесвітній день рок-н-ролу (неофіційне свято, 

започатковане у США); 

 - 115 років від дня народження Семюела Бекета, 

ірландського письменника, лауреата Нобелівської премії з 

літератури (1969) (1906-1989); 

 - 115 років від дня народження О. Д. Іваненко, української 

дитячої письменниці, перекладачки, лауреата Державної 

премії УРСР імені Тараса Шевченка (1986) (1906-1997). 

14 - 120 років від дня народження Ю. О. Мокрієва, 

українського драматурга (1901–1991). 

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

день підписання в 1935 р. Договору про міжнародні норми 

охорони культурних цінностей – Пакту Реріха); 

 - День екологічних знань (відзначається з 1992 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День працівників карного розшуку; 

 - 125 років від дня народження Г. О. Кононова, українського 

живописця (1896-1975); 

 - 90 років від дня народження Томаса Єста Транстремера, 

шведського поета, лауреата Нобелівської премії з 

літератури (2011) (1931-2015). 

16 - 180 років від дня народження Х. Д. Алчевської, 

українського педагога-просвітителя (1841-1920). 

17 - День довкілля (відзначається згідно з указом Президента 

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

 - 100 років від дня народження С. Л. Кошового, 

українського живописця (1921-1977). 

18 - Міжнародний день пам’яток і визначних місць 

(відзначається з 1984 р. за рішенням ЮНЕСКО); 
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 - День пам’яток історії та культури (відзначається згідно з 

указом Президента України від 23 серпня 1999 р. № 

1062/99). 

19 - 200 років від дня народження О. В. Черная, українського 

зоолога (1821-1898). 

20 - Міжнародний день китайської мови або День китайської 

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

честь Цан Цзє – основоположника китайської писемності);  

 - 130 років від дня народження Ю. Й. Тютюнника, 

українського військового діяча (1891-1929). 

21 - 100 років від дня народження Л. Г. Скрипник, українського 

мовознавця (1921-2004). 

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

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 135 років від дня народження Є. Я. Сагайдачного, 

українського художника, педагога (1886-1961). 

23 - Всесвітній день книги та авторського права (відзначається 

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

та М. Сервантеса); 

 - 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; 

 - 200 років від дня народження П’єра Дюпона, французького 

поета-пісняра (1821-1870); 

 - 130 років від дня народження С. С. Прокоф’єва, 

російського піаніста, композитора, диригента (1891-1953). 

24 - Міжнародний день солідарності молоді (відзначається з 

1957 р. за рішенням Всесвітньої федерації демократичної 

молоді); 

 - 150 років від дня народження Л. Б. Хавкіної, українського 

та російського бібліотекознавця, бібліографа (1871-1949); 

 - 120 років від дня народження С. З. Божка, українського 

письменника, публіциста (1901-1947). 
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25 - Всесвітній день поріднених міст (відзначається з 1963 р. за 

рішенням Всесвітньої федерації поріднених міст); 

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

українського мистецтвознавця (1921-2011). 

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); 

 - 35 років від дня аварії на Чорнобильській атомній 

електростанції (1986). 

27 - 115 років від дня народження Є. С. Шабліовського, 

українського літературознавця, критика (1906-1983). 

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

рішенням Міжнародної організації праці); 

 - Міжнародний день секретаря (відзначається з 1952 р. за 

ініціативою Національної асоціації секретарів США); 

 - 80 років від дня народження І. В. Жиленко, української 

поетеси, дитячої письменниці, журналістки, лауреата 

Державної премії УРСР імені Тараса Шевченка (1996) 

(1941-2013). 

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

рішенням ЮНЕСКО в день народження Жана Новера – 

французького балетмейстера); 

 - 150 років від дня народження Вільяма Штерна, німецького 

психолога, філософа (1871-1938). 

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

рішенням ЮНЕСКО); 

 - День прикордонника України. 

   

ТРАВЕНЬ 
1 - День міжнародної солідарності трудящих (заснований у    

1889 р. конгресом II Інтернаціоналу). 

2 - 100 років від дня народження В. В. Петруся, українського 

диригента, кларнетиста (1921-1992). 
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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); 

 - День кондитера. 

4 - 120 років від дня народження Л. І. Туркевича, українського 

диригента, композитора (1901-1961). 

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

Статуту Ради Європи у Лондоні); 

 - 185 років від дня народження С. І. Воробкевича, 

українського письменника, композитора (1836-1903); 

 - 175 років від дня народження Генрика Сенкевича, 

польського письменника (1846-1916); 

 - 100 років від дня народження Артура Леонарда Шавлова, 

американського фізика, лауреата Нобелівської премії з 

фізики (1981) (1921-1999). 

6 - День піхоти; 

 - 165 років від дня народження Зігмунда Фрейда, 

австрійського психіатра, психолога (1856-1936); 

 - 150 років від дня народження Франсуа Оґюста Віктора 

Гріньяра, французького хіміка, лауреата Нобелівської 

премії з хімії (1912) (1871-1935). 

7 - 160 років від дня народження Рабіндраната Тагора, 

бенгальського та індійського письменника, драматурга, 

композитора, лауреата Нобелівської премії з літератури 

(1913) (1861-1941); 

 - 100 років від дня народження Ю. С. Мельничука, 

українського письменника, публіциста (1921-1963). 

8 - Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного 

Півмісяця (заснований на честь відомого швейцарського 

мецената Жана Анрі Дюнана). 

8-9 - Дні пам'яті та примирення (проголошені Генеральною 

Асамблеєю ООН до 60-ї річниці закінчення Другої світової 

війни в Європі у 2004 р.). 

9 - День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 
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 - День матері (відзначається згідно з указом Президента 

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

 - 150 років від дня народження В. М. Гнатюка, українського 

фольклориста, етнографа (1871-1926). 

10 - 100 років від дня народження М. І. Кривенка, українського 

живописця (1921-2008). 

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

за ініціативою Міжнародної ради медсестер у день 

народження англійської сестри милосердя Флоренс 

Найтінгейл); 

 - 85 років від дня народження І. С. Марчука, українського 

художника, лауреата Державної премії УРСР імені Тараса 

Шевченка (1997) (р. н. 1936). 

14 - 250 років від дня народження Роберта Оуена, англійського 

соціаліста-утопіста (1771-1858); 

 - 150 років від дня народження В. С. Стефаника, 

українського письменника (1871-1936); 

 - 135 років від дня народження Е. Д. Новицького, 

українського зоолога (1886-1952). 

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

16 - 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); 

 - 130 років від дня народження М. О. Булгакова, російського 

письменника, драматурга (1891-1940); 

 - 130 років від дня народження К. С. Гамсахурдіа, 

грузинського письменника (1891-1975). 

17 - Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного 

суспільства (відзначається за рішенням Генеральної 

Асамблеї ООН на честь заснування Міжнародного союзу 
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електрозв'язку (1969). 

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. 

20 - День банківських працівників; 

 - День вишиванки (неофіційне народне свято); 

 - 60 років з дня заснування Національної премії України 

імені Тараса Шевченка (з 1961 р. – Республіканська премія 

імені Т. Г. Шевченка, з 1969 р. – Державна Премія УРСР 

імені Тараса Шевченка, з 1999 р. – Національна премія 

України імені Тараса Шевченка). 

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

розвитку (відзначається з 2003 р. за рішенням Генеральної 

Асамблеї ООН); 

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

фізика, громадського діяча, лауреата Нобелівської премії 

миру (1975) (1921-1989). 

22 - Міжнародний день біологічного різноманіття 

(відзначається з 2001 р. за рішенням Генеральної Асамблеї 

ООН); 

 - 100 років від дня народження О. О. Левицького, 

українського композитора (1921-2002). 

23 - День морської піхоти України; 

 - 130 років від дня народження Пера Лагерквіста, 

шведського письменника (1891-1974). 

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»); 

 - 200 років від дня народження І. В. Вернадського, 

українського та російського економіста, публіциста,  

видавця (1821-1884); 
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 - 140 років від дня народження О. О. Богомольця, 

українського патофізіолога, громадського діяча (1881-

1946). 

25 - День філолога; 

 - 130 років від дня народження А. М. Ерделі, українського 

живописця (1891-1955); 

 - 100 років від дня народження Джека Стейнбергера, 

американського фізика, лауреата Нобелівської премії з 

фізики (1988) (р. н. 1921). 

26 - 100 років від дня народження О. І. Максимейка, 

українського поета (1921-2010). 

27 - 150 років від дня народження А. І. Крупія, українського 

поета-сатирика (1871-1948). 

28 - 120 років від дня народження К. Д. Синельникова, 

українського фізика, астронома (1901-1966). 

29 - Міжнародний день миротворців ООН (відзначається з 

2003 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН у день 

початку першої миротворчої операції); 

 - День працівників видавництв, поліграфії і 

книгорозповсюдження. 

30 - День хіміка. Свято працівників хімічної та нафтохімічної 

промисловості. 

31 - Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням 

(запроваджений у 1987 р. Всесвітньою організацією 

охорони здоров’я). 

   

     Цього місяця виповнюється 225 років з часу заснування 

Національного дендрологічного парку «Софіївка» 

(м. Умань) (1796). 

   

  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); 
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 - День захисту дітей (відзначається згідно з указом 

Президента України від 30 травня 1998 р. № 568/1998). 

2 - 130 років від дня народження О. І. Маринченка, 

українського архітектора (1891-1981). 

4 - Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії 

(затверджений Генеральною Асамблеєю ООН у 1982 р.). 

5 - Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

(відзначається з 1972 р. за рішенням Генеральної Асамблеї 

ООН); 

 - 260 років від дня народження Ф. В. Пільгера, одного з 

перших професорів ветеринарії в Україні (1761-1828). 

6 - Міжнародний день російської мови або День російської 

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

О. С. Пушкіна); 

 - День журналіста України; 

 - День працівників водного господарства; 

 - День працівників місцевої промисловості. 

7 - Всесвітній день безпеки продуктів харчування 

(відзначається з 2019 р. за рішенням Генеральної Асамблеї 

ООН). 

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

рішенням Генеральної Асамблеї ООН). 

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

10 - 140 років від дня народження В. К. Прокоповича, 

українського громадсько-політичного діяча, історика, 

публіциста (1881-1942); 

 - 70 років від дня народження В. М. Шкляра, українського 

письменника, політичного діяча, лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка (2011) (р. н. 1951). 

11 - 160 років від дня народження С. В. Заремби, українського 

композитора, піаніста, диригента (1861-1915). 

12 - Всесвітній день боротьби з дитячою працею (відзначається 

з 2002 р. за рішенням Міжнародної організації праці); 

 - День працівника фондового ринку. 

13 - День працівників легкої промисловості; 

 - 190 років від дня народження Джеймса Клерка Максвелла, 

англійського фізика (1831-1879). 
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14 - Всесвітній день донора крові (відзначається з 2005 р. за 

рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я); 

 - 285 років від дня народження Шарля Огюстена Кулона, 

французького фізика, інженера (1736-1806); 

 - 240 років від дня народження В. І. Беретті, російського та 

українського архітектора (1781-1842); 

 - 210 років від дня народження Гарріет Бічер-Стоу, 

американської письменниці (1811-1896); 

 - 130 років від дня народження Є. М. Коновальця, 

українського військового, політичного діяча (1891-1938). 

15 - Всесвітній день розповсюдження інформації про 

зловживання відносно літніх людей (відзначається з 

2011 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

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

українського живописця (1921-1998); 

 - 80 років від дня народження І. В. Миколайчука, 

українського кіноактора, сценариста, режисера, лауреата 

Державної премії УРСР імені Тараса Шевченка (1988, 

посмертно) (1941-1987). 

17 - Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою 

(відзначається з 1995 р. за рішенням Генеральної Асамблеї 

ООН). 

18 - 180 років від дня народження Лестера Франка Уорда, 

американського соціолога (1841-1913). 

19 - 90 років від дня народження Є. Ю. Горбаня, українського 

скульптора, лауреата Державної премії УРСР імені Тараса 

Шевченка (1985) (1931-2001). 

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

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День батька (неофіційне свято, запропоноване низкою 

громадських організацій); 

 - День медичного працівника. 

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

рішенням Генеральної Асамблеї ООН). 

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

(відзначається згідно з указом Президента України від 17 

листопада 2000 р. № 1245/2000); 
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 - 165 років від дня народження Генрі Райдера Хаггарда, 

англійського письменника (1856-1925); 

 - 130 років від дня народження П. А. Лісового 

(П. А. Свашенка), українського письменника (1891-1943). 

23 - Міжнародний олімпійський день (відзначається з 1948 р. 

за рішенням Міжнародного олімпійського комітету); 

 - День державної служби ООН (відзначається з 2002 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День державної служби. 

25 - Міжнародний день моряка (запроваджений у 2010 р. 

державами-учасниками Міжнародної морської організації); 

 - 135 років від дня народження І. П. Крип’якевича, 

українського історика (1886-1967). 

26 - 150 років від дня народження А. М. Лободи, українського 

фольклориста, літературознавця, етнографа (1871-1931). 

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

рішенням Міжнародної конференції з регулювання та 

розвитку рибальства); 

 - День молоді (відзначається згідно з указом Президента 

України від 22 червня 1994 р. № 323/1994); 

 - День молодіжних та дитячих громадських організацій 

(відзначається згідно з указом Президента України від 24 

травня 2011 р. № 600/2011). 

28 - День Конституції України; 

 - 25 років з дня прийняття Конституції України (1996); 

30 - 155 років від дня народження Т. І. Осадчого, українського 

економіста, статистика (1866-1945). 

 - 110 років від дня народження Чеслава Мілоша, польського 

поета, прозаїка, перекладача, лауреата Нобелівської премії 

з літератури (1980) (1911-2004). 

   

ЛИПЕНЬ 
1 - День архітектури України (відзначається згідно з указом 

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

2 - Міжнародний день спортивного журналіста (відзначається 

з 1995 р. за рішенням Міжнародної асоціації спортивної 

преси). 
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3 - Міжнародний день кооперативів (відзначається з 1995 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН). 

4 - День Військово-Морських Сил Збройних Сил України; 

 - День Національної поліції України; 

 - День працівників морського та річкового флоту; 

 - День судового експерта; 

 - 130 років від дня народження Петра Панча 

(П. Й. Панченка), українського письменника, лауреата 

Республіканської премії імені Т. Г. Шевченка (1966) (1891-

1978). 

5 - 180 років від дня народження Кароля Свідзінського, 

польського поета (1841-1877). 

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

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 170 років від дня народження Янки Лучини 

(І. Л. Неслуховського), білоруського поета (1851-1897). 

7 - День працівника природно-заповідної справи; 

 - 115 років від дня народження Д. Д. Копиці, українського 

письменника, літературознавця (1906-1965); 

 - 100 років від дня народження І-В. Ф. Задорожнього, 

українського художника, графіка, лауреата Державної 

премії УРСР імені Тараса Шевченка (1995, посмертно) 

(1921-1988). 

8 - День родини (відзначається згідно з указом  Президента 

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

10 - 150 років від дня народження Марселя Пруста, 

французького письменника (1871-1922); 

 - 90 років від дня народження Еліс Енн Манро, канадської 

письменниці, лауреата Нобелівської премії з літератури 

(2013) (р. н.1931). 

11 - Всесвітній день народонаселення (відзначається з 1989 р. 

за рішенням Програми розвитку ООН (ПРООН); 

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

 - День рибалки (відзначається згідно з указом Президента 

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

 - 165 років від дня народження П. О. Левченка, українського 

живописця-пейзажиста (1856-1917). 
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12 - 100 років від дня народження О. С. Мельничука, 

українського мовознавця (1921-1997). 

13 - 170 років від дня народження А. В. Лисенка, українського 

письменника, лікаря (1851-1910); 

 - 100 років від дня народження П. Т. Кугая, українського 

письменника (1921-1981). 

14 - 100 років від дня народження Джефрі Вілкінсона, 

англійського хіміка, лауреата Нобелівської премії з хімії 

(1973) (1921-1996). 

15 - День українських миротворців (відзначається згідно з 

постановою Верховної Ради України від 21 травня 2013 р.  

№ 292-VII). 

16 - День бухгалтера. 

17 - День етнографа (відзначається на честь дня народження 

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

 - 175 років від дня народження М. М. Миклухо-Маклая, 

російського етнографа, мандрівника (1846-1888); 

 - 150 років від дня народження Ф. М. Колесси, українського 

фольклориста, композитора (1871-1947). 

18 - День працівників металургійної та гірничодобувної 

промисловості. 

19 - 100 років від дня народження Розалін Сасмен Ялоу, 

американського біофізика, лауреата Нобелівської премії з 

медицини (1977) (1921-2011). 

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

 - Міжнародний день шахів (відзначається з 1966 р. за 

ініціативою Всесвітньої шахової федерації). 

21 - 100 років від дня народження П. І. Білана, українського 

живописця (1921-1996). 

22 - 130 років від дня народження С. В. Пилипенка, 

українського письменника (1891-1943). 

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

Міжнародною китобійною комісією). 

25 - День працівників торгівлі; 

 - 100 років від дня народження А. В. Сороки, українського 

художника (1921-2010). 
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26 - 230 років від дня народження Франца Ксавера Вольфганга 

Моцарта, австрійського композитора, піаніста, диригента 

(1791-1844); 

 - 165 років від дня народження Джорджа Бернарда Шоу, 

англійського драматурга, публіциста (1856-1950); 

 - 90 років від дня народження І. М. Дзюби, українського 

літературознавця, критика, лауреата Державної премії 

УРСР імені Тараса Шевченка (1991) (р. н. 1931). 

28 - День Хрещення Київської Русі-України (відзначається 

згідно з указом Президента України від 25 липня 2008 р.  

№ 668/2008); 

 - 75 років від дня народження М. Ф. Слабошпицького, 

українського прозаїка, критика, літературознавця, 

публіциста, лауреата Національної премії України імені 

Тараса Шевченка (2005) (р. н. 1946). 

27 - 140 років від дня народження В. Г. Леонтовича, 

українського архітектора, інженера (1881-1968). 

28 - 120 років від дня народження М. М. Романівської, 

української письменниці, сценаристки (1901-1983). 

29 - День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. 

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). 

   

  СЕРПЕНЬ 
1 - День Повітряних Сил Збройних Сил України; 

 - 140 років від дня народження В. В. Данилова, 

українського і російського літературознавця, етнографа 

(1881-1970). 

3 - 100 років від дня народження М. О. Кокіна, українського 

живописця (1921-2009). 

4 - 160 років від дня народження Т. А. Зіньківського, 

українського письменника, перекладача (1861-1891); 
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 - 60 років від дня народження Барака Хусейна Обами, 

американського політика, 44-го президента США, 

лауреата Нобелівської премії миру (2009) (р. н.1961). 

5 - 155 років від дня народження В. М. Леонтовича, 

українського письменника (1866-1933). 

6 - Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День 

Хіросіми); 

 - 140 років від дня народження Александера Флемінга, 

шотландського бактеріолога, лауреата Нобелівської премії 

з медицини та фізіології (1945) (1881-1955). 

7 - 115 років від дня народження Л. І. Левицького, 

українського графіка, живописця (1906-1973); 

 - 100 років від дня народження І-В. Ф. Задорожного, 

українського живописця, лауреата Державної премії УРСР 

імені Тараса Шевченка (1995, посмертно) (1921-1988). 

8 - День будівельника; 

 - День військ зв’язку; 

 - День працівників ветеринарної медицини; 

 - 120 років від дня народження Ернеста Орландо Лоуренса, 

американського фізика, лауреата Нобелівської премії з 

фізики (1939) (1901-1958). 

9 - Міжнародний день корінних народів світу (відзначається з 

1994 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 110 років від дня народження Вільяма Фаулера, 

американського фізика, лауреата Нобелівської премії з 

фізики (1983) (1911-1995). 

10 - 80 років від дня народження Р. М. Лубківського, 

українського письменника, державного і громадського 

діяча, дипломата, лауреата Державної премії УРСР імені 

Т. Шевченка (1992) (1941-2015). 

11 - 85 років від дня народження О. А. Мірошниченка, 

українського письменника-гумориста (1936-2012). 

12 - Міжнародний день молоді (відзначається з 1991 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 110 років від дня народження А. О. Білецького, 

українського філолога (1911-1995). 
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13 - Міжнародний день шульги (запроваджений у 1976 р. 

організацією «Left-handers International»); 

 - 95 років від дня народження Фіделя Кастро, кубинського 

державного діяча (1926-2016). 

14 - 130 років від дня народження Миколи Анастазієвського, 

українського живописця, графіка (1891-1974). 

15 - День археолога; 

 - 250 років від дня народження Вальтера Скотта, 

англійського і шотландського письменника (1771-1832); 

 - 100 років від дня народження Г. С. Зубковського, 

українського графіка (1921-2006); 

 - 100 років від дня народження К. О. М'яскова, українського 

композитора (1921-2000). 

16 - Міжнародний день безпритульних тварин (запроваджений 

у 1992 р. за ініціативою міжнародного Товариства прав 

тварин (ISAR); 

 - 150 років від дня народження З. П. Паліашвілі, 

грузинського композитора, педагога (1871-1933). 

18 - 185 років від дня народження О. Я. Кониського, 

українського громадського діяча, письменника, педагога 

(1836-1900). 

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; 

 - 150 років від дня народження Я. Й. Лопатинського, 

українського композитора (1871-1936); 

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

історика (1921-2001). 

20 - 120 років від дня народження Сальваторе Квазімодо, 

італійського письменника, поета, перекладача, лауреата 

Нобелівської премії з літератури (1959) (1901-1968); 

 - 100 років від дня народження М. Я. Зарудного, 

українського драматурга, лауреата Державної премії УРСР 

імені Тараса Шевченка (1978) (1921-1991). 
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23 - День Державного Прапора України (відзначається згідно з 

указом Президента України від 23 серпня 2004 р. 

№ 987/2004); 

 - 100 років від дня народження Кеннета Джозефа Ерроу 

американського економіста, лауреата Нобелівської премії 

з економіки (1972) (1921-2017). 

24 - День Незалежності України (відзначається згідно з 

постановою Верховної Ради України від 20 лютого 1992 р.  

№ 2143-XII). 

25 - Міжнародний день бібліотечного блогера (започаткований 

у 2011 р. групою «Неконференція бібліотечних блогерів»). 

26 - 90 років від дня народження Л. І. Вітковського, 

українського живописця (1931-2008). 

27 - 165 років від дня народження І. Я. Франка, українського 

письменника, поета, вченого (1856-1916); 

 - 150 років від дня народження Теодора Драйзера, 

американського письменника (1871-1945); 

 - 125 років від дня народження Ф. Г. Раневської, російської 

актриси кіно і театру (1896-1984); 

 - 80 років від дня народження Б. С. Ступки, українського 

актора, лауреата Державної премії УРСР імені Тараса 

Шевченка (1993) (1941-2012). 

28 - День авіації України. 

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); 

 - День шахтаря. 

30 - 100 років від дня народження В. В. Петрика, українського 

хореографа, фольклориста (1921-2002). 

31 - 200 років від дня народження Германа Людвіґа 

Фердінанда Гельмгольца, німецького фізика, 

фізіолога (1821-1894). 

 

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

 - День підприємця; 
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 - 100 років від дня народження А. В. Манорика, 

українського фізіолога-рослинника (1921-1974). 

2 - День нотаріату; 

 - 210 років від дня народження І. М. Вагилевича, 

українського поета, філолога, етнографа (1811-1866); 

 - 165 років від дня народження В. Л. Левицького, 

українського письменника, публіциста (1856-1938); 

 - 130 років від дня народження П. П. Филиповича, 

українського педагога, громадського діяча (1891-1937). 

3 - 150 років від дня народження В. К. Залеського, 

українського фізіолога, біохіміка (1871-1936). 

4 - 180 років від дня народження Д. К. Мороза, українського 

письменника (1841-1894). 

6 - 80 років від дня народження Ф. М. Гуменюка, 

українського живописця, лауреата Державної премії 

УРСР імені Тараса Шевченка (1993) (р. н. 1941). 

7 - День військової розвідки України; 

 - 140 років від дня народження Андре Мазона, 

французького філолога, літературознавця (1881-1967). 

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); 

 - 180 років від дня народження Антоніна Дворжака, 

чеського композитора (1841-1904); 

 - 170 років від дня народження М. М. Ковалевського, 

українського історика, правознавця, етнографа, 

громадського і політичного діяча (1851-1916). 

11 - День українського кіно (відзначається згідно з указом 

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

 - День фізичної культури і спорту (відзначається згідно з 

указом Президента України від 29 червня 1994 р.              

№ 340/1994);. 

12 - День працівників нафтової, газової та нафтопереробної 

промисловості; 
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 - День танкістів; 

 - 100 років від дня народження Станіслава Лема, 

польського письменника (1921-2006). 

13 - День програміста (неофіційне свято, відзначається на   

256-й день року); 

 - 90 років від дня народження Б. М. Харчука, українського 

письменника (1931-1988). 

14 - 115 років від дня народження Л. А. Ярошевської, 

українського композитора, концертмейстера (1906-1975). 

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

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 130 років від дня народження Аґати Крісті, англійської 

письменниці (1891-1976). 

16 - 100 років від дня народження М. С. Логвиненка, 

українського літературознавця (1921-2002). 

17 - День безпеки пацієнтів (відзначається згідно з указом 

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

 - День рятівника; 

 - 145 років від дня народження О. Й. Горовиця, 

українського піаніста, педагога (1876-1927). 

 - 120 років від дня народження М. П. Глущенка, 

українського живописця, лауреата Державної премії 

УРСР імені Тараса Шевченка (1972) (1901-1977). 

18 - День винахідника і раціоналізатора; 

 - День фармацевтичного працівника. 

19 - День працівників лісу; 

 - 110 років від дня народження Вільяма Джеральда 

Ґолдінґа, англійського письменника, лауреата 

Нобелівської премії з літератури (1983) (1911-1993). 

20 - 200 років від дня народження Кароля Мікули, 

українського піаніста, композитора (1821-1897); 

 - 110 років від дня народження М. Л. Нагнибіди, 

українського поета, перекладача, лауреата Державної 

премії УРСР імені Тараса Шевченка (1970) (1911-1985). 

21 - Міжнародний день миру (відзначається з 1992 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН як день 

глобального припинення вогню і відмови від насильства); 
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 - 110 років від дня народження М. Н. Бернеса, українського 

і російського актора, естрадного співака (1911-1969); 

 - 155 років від дня народження Герберта Джорджа Уеллса, 

англійського письменника (1866-1946). 

22 - День партизанської слави (відзначається згідно з указом 

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

 - 230 років від дня народження Майкла Фарадея, 

англійського фізика і хіміка (1791-1876). 

24 - 125 років від дня народження Френсіса Скотта 

Фіцджеральда, американського письменника (1896-1940); 

 - 115 років від дня народження А. В. Карабелеша, 

українського поета, прозаїка (1906-1964). 

25 - 140 років від дня народження Лу Сінь (Чжоу Шужень) 

китайського письменника, публіциста, літературознавця, 

перекладача (1881-1936); 

 - 115 років від дня народження Д. Д. Шостаковича, 

російського композитора, піаніста, педагога (1906-1975). 

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

Європейського Союзу); 

 - День машинобудівника; 

 - 100 років від дня народження Ф. К. Сарани, українського 

бібліографа, літературознавця, лауреата Державної премії 

УРСР імені Тараса Шевченка (1980) (1921-1995). 

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

ініціативою Всесвітньої туристської організації); 

 - День туризму (відзначається згідно з указом Президента 

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

 - 150 років від дня народження Грації Деледди, 

італійського письменника, лауреата Нобелівської премії з 

літератури (1926) (1871-1936); 

 - 100 років від дня народження К. І. Гловацької, української 

письменниці, перекладачки (1921-2001). 

28 - 100 років від дня народження Г. Н. Глікмана, 

українського графіка, скульптора (1921-1991); 

 - 100 років від дня народження В. Ф. Лисенка, українського 

письменника, літературознавця (1921-1993). 
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29 - 155 років від дня народження М. С. Грушевського, 

українського історика, громадського та політичного діяча 

(1886-1934). 

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

Міжурядової морської консультативної організації ООН); 

 - 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); 

 - 180 років від дня народження М. П. Драгоманова, 

українського письменника, фольклориста, історика (1841-

1895). 

 - 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). 

   

  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). 

2 - 115 років від дня народження Івана Багряного 

(І. П. Лозов’ягіна), українського письменника, 

драматурга, поета, лауреата Державної премії УРСР імені 

Тараса Шевченка (1992, посмертно) (1906-1963). 

3 - День працівників освіти; 
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 - 140 років від дня народження М. С. Возняка, українського 

вченого, літературознавця (1881-1954). 

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

рішенням Міжнародного конгресу прихильників руху на 

захист природи); 

 - Міжнародний день лікаря (відзначається з 1971 р. за 

рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я). 

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

рішенням ЮНЕСКО); 

 - 115 років від дня народження І. Д. Ковтуна, українського 

письменника (1906-1937). 

6 - 140 років від дня народження І. А. Кочерги, українського 

драматурга (1881-1952). 

8 - День юриста;  

 - 150 років від дня народження І. М. Піддубного, 

українського спортсмена (1871-1949). 

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

рішенням Всесвітнього поштового союзу); 

 - 135 років від дня народження І. О. Блажкевич, української 

письменниці (1886-1977). 

10 - Всесвітній день психічного здоров’я (відзначається з 

1992 р. за рішенням Всесвітньої організації охорони 

здоров’я; 

 - День працівників державної санітарно-епідеміологічної 

служби; 

 - День працівників стандартизації та метрології; 

 - День художника; 

 - 115 років від дня народження В. І. Бондаренка, 

українського художника, графіка (1906-1980). 

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

ініціативою Генеральної Асамблеї ООН). 

12 - 125 років від дня народження Еудженіо Монтале, 

італійського поета, прозаїка, лауреата Нобелівської премії 

з літератури (1975) (1896-1981). 

14 - Міжнародний день стандартизації (відзначається в день 

створення Міжнародної організації стандартизації); 
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 - День захисника України (відзначається згідно з указом 

Президента України від 14 жовтня 2014 р. № 806/2014); 

 - День Українського козацтва (відзначається згідно з 

указом Президента України від 7 серпня 1999 р.                

№ 966/1999); 

 - 115 років від дня народження П. С. Білинника, 

українського співака (1906-1998). 

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); 

 - 100 років від дня народження Д. О. Луценка, українського 

поета, лауреата Державної премії УРСР імені Тараса 

Шевченка (1976) (1921-1989). 

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

рішенням Продовольчої та сільськогосподарської 

організації ООН); 

 - День працівників целюлозно-паперової промисловості. 

17 - День працівників харчової промисловості; 

 - 85 років від дня народження І. Ф. Драча, українського 

поета, сценариста, перекладача, лауреата Державної 

премії УРСР імені Тараса Шевченка (1976) (1936-2018). 

18 - 200 років від дня народження М. С. Башилова, 

українського та російського живописця (1821-1870). 

19 - 115 років від дня народження С. І. Воскрекасенка, 

українського поета, перекладача (1906-1979). 

21 - 165 років від дня народження Я. С. Калішевського, 

українського хорового диригента (1856-1923). 

22 - 210 років від дня народження Ференца Ліста, угорського 

композитора, диригента, піаніста (1811-1886); 

 - 165 років від дня народження М. І. Зубрицького, 

українського етнографа, фольклориста (1856-1919); 

 - 145 років від дня народження П. І. Лященка, українського 

і російського економіста (1876-1955). 

24 - День Організації Об’єднаних Націй (відзначається за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН в день вступу в 

силу Статуту ООН). 
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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); 

 - 150 років від дня народження В. М. Ґордона, українського 

юриста (1871-1926); 

 - 140 років від дня народження Пабло Пікассо, іспанського 

і французького художника (1881-1973). 

27 - Всесвітній день аудіовізуальної спадщини (відзначається 

з 2005 р. за ініціативою ЮНЕСКО); 

 - 245 років від дня народження Я. М. Марковича, 

українського історика, етнографа (1776-1804). 

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); 

 - 270 років від дня народження Д. С. Бортнянського, 

українського і російського композитора, хорового 

диригента (1751-1825); 

 - 140 років від дня народження Д. Я. Макогона, 

українського письменника (1881-1961). 

29 - День військового фінансиста. 

30 - 270 років від дня народження Річарда Брінслі Шерідана, 

англійського драматурга, театрального діяча (1751-1816). 

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); 

 - День автомобіліста і дорожника; 
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 - 100 років від дня народження Макса Вальтера Шульца, 

німецького письменника, публіциста (1921-1991). 

   

  ЛИСТОПАД 
1 - 160 років від дня народження Дніпрової Чайки 

(Л. О. Василевської), української письменниці (1861-

1927). 

2 - 130 років від дня народження О. І. Маркуша, українського 

письменника, фольклориста (1891-1971). 

3 - День інженерних військ; 

 - День ракетних військ і артилерії; 

 - 220 років від дня народження Вінченцо Белліні, 

італійського композитора (1801-1835). 

4 - Всесвітній день філософії (відзначається з 2002 р. за 

регламентом ЮНЕСКО); 

 - День залізничника; 

 - 135 років від дня народження Я. А. Мамонтова, 

українського драматурга, театрознавця (1886-1940). 

5 - Всесвітній день філософії (запроваджений у 2002 р. за 

рішенням ЮНЕСКО); 

 - 115 років від дня народження Л. Д. Муравіна, 

українського скульптора (1906-1974). 

6 - 210 років від дня народження М. С. Шашкевича, 

українського письменника, поета (1811-1843). 

7 - День працівників соціальної сфери; 

 - 200 років від дня народження Д. П. Пильчикова, 

українського культурного діяча, педагога (1821-1893). 

8 - 155 років від дня народження Є. К. Тимченка, 

українського мовознавця (1866-1948); 

 - 130 років від дня народження Олеся Досвітнього 

(О. Ф. Скрипаля-Міщенка), українського письменника 

(1891-1934). 

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

 - 115 років від дня народження Я. Б. Лопатинського, 

українського математика (1906-1981). 

10 - Всесвітній день молоді (відзначається в день створення 

Всесвітньої федерації демократичної молоді); 

 - Всесвітній день науки в ім’я миру й розвитку 

(проголошений ЮНЕСКО на загальній конференції у 

2001 р.).  

11 - 200 років від дня народження Ф. М. Достоєвського, 

російського письменника (1821-1881). 

12 - 85 років від дня народження М. Ф. Сингаївського, 

українського поета (1936-2013). 

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). 

14 - Всесвітній день боротьби проти діабету (відзначається з 

2007 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН). 

16 - Міжнародний день толерантності (відзначається з 1995 р. 

за ініціативою ЮНЕСКО); 

 - День працівників радіо, телебачення та зв’язку; 

 - 175 років від дня народження М. Л. Скадовського, 

українського живописця (1846-1892). 

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

ініціативою Всесвітнього конгресу студентів); 

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

білоруського психолога (1896-1934). 

18 - Міжнародний день відмови від паління (відзначається з 

1977 р. за ініціативою Американського онкологічного 

товариства); 

 - День сержанта Збройних Сил України; 

 - 100 років від дня народження Д. О. Міщенка, 

українського письменника, лауреата Державної премії 

УРСР імені Тараса Шевченка (1993) (1921-2016). 

19 - День працівників гідрометеорологічної служби; 

 - День скловиробника; 

   



 41 

 - 310 років від дня народження М. В. Ломоносова, 

російського вченого, поета, історика (1711-1765). 

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

рішенням Генеральної Асамблеї ООН). 

21 - 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); 

 - 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); 

 - День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України; 

 - День працівників сільського господарства; 

 - 125 років від дня народження М. І. Вериківського, 

українського композитора, диригента (1896-1962). 

22 - 220 років від дня народження В. І. Даля, російського 

лексикографа, письменника (1801-1872). 

25 - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства у 

відношенні до жінок (запроваджений у 1999 р. за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 140 років від дня народження А. А. Маневича, 

українського живописця (1881-1942). 

26 - Всесвітній день інформації (запроваджений у 1994 р. 

Міжнародною академією інформатизації); 

 - 120 років від дня народження Михайла Ореста 

(М. К. Зерова), українського поета (1901-1963). 

27 - День пам’яті жертв голодоморів (відзначається згідно з 

указом Президента України від 21 травня 2007 р. 

№431/2007); 

 - 320 років від дня народження Андерса Цельсія, 

шведського астронома, фізика (1701-1744). 

28 - 140 років від дня народження Стефана Цвейга, 

австрійського письменника (1881-1942). 

29 - 185 років від дня народження Ежена Ле Руа, 

французького письменника (1836-1907). 
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30 - Міжнародний день захисту інформації (відзначається з 

1988 р. за ініціативою Асоціації комп'ютерного 

обладнання США); 

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

українського поета, перекладача (1911-1937); 

 - 70 років від дня народження Н. Н. Яремчука, українського 

естрадного співака, лауреата Державної премії УРСР 

імені Тараса Шевченка (1996, посмертно) (1951-1995). 

   

  ГРУДЕНЬ 
1 - Всесвітній день боротьби зі СНІДом (проголошений у 

1988 р. Всесвітньою організацією охорони здоров’я);  

 - День працівників прокуратури; 

 - 30 років з дня підтвердження на всенародному 

референдумі Акта проголошення незалежності України 

(1991); 

 - 260 років від дня народження Марі Тюссо, засновниці 

музею воскових фігур у Лондоні (1761-1850). 

2 - 135 років від дня народження А. О. Загродського, 

українського філолога, педагога (1886-1948). 

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

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

 - 120 років від дня народження Михася Зарецького 

(М. Ю. Касянкова), білоруського письменника (1901-

1941). 

5 - Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і 

соціального розвитку (відзначається з 1985 р. за рішенням 

Генеральної Асамблеї ООН); 

 - День працівників статистики; 

 - 120 років від дня народження Уолта Діснея, 

американського кінорежисера, художника (1901-1966); 

 - 90 років від дня народження Григора Тютюнника 

(Г. М. Тютюнника), українського письменника, лауреата 

Державної премії УРСР імені Тараса Шевченка (1989, 

посмертно) (1931-1980). 

6 - День Збройних Сил України; 
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 - 150 років від дня народження М. К. Вороного, 

українського письменника, критика, перекладача, 

театрального режисера, актора (1871-1938). 

7 - Міжнародний день цивільної авіації (відзначається з 

1994 р. за рішенням Міжнародної організації цивільної 

авіації); 

 - День місцевого самоврядування. 

8 - 145 років від дня народження М. С. Крушельницької 

(М. С. Слободи), української актриси, письменниці (1876-

1935).  

9 - Міжнародний день боротьби з корупцією (відзначається з 

2005 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН). 

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); 

 - 200 років від дня народження М. О. Некрасова, 

російського поета (1821-1877); 

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

композитора, лауреата Державної премії УРСР імені 

Тараса Шевченка (1986) (р. н. 1941). 

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

рішенням Генеральної Асамблеї ООН); 

12 - День благодійництва (відзначається згідно з указом 

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

 - День сухопутних військ України; 

 - 255 років від народження М. М. Карамзіна, російського 

історика (1766-1826); 

 - 200 років від дня народження Гюстава Флобера, 

французького письменника (1821-1880); 

 - 100 років від дня народження А. П. Могили, українського 

мовознавця, перекладача (1921-1991). 
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13 - 165 років від дня народження М. К. Садовського 

(М. К. Тобілевича), українського актора, режисера (1856-

1933); 

 - 150 років від дня народження А. С. Шеремети, 

українського актора (1871-1946). 

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; 

 - 100 років від дня народження С. Г. Александровича, 

білоруського письменника, літературознавця (1921-1986). 

16 - 100 років від дня народження В. Д. Вакуленка, 

українського письменника (1921-2000). 

17 - День працівника державної виконавчої служби. 

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); 

 - 100 років від дня народження Ю. В. Нікуліна, російського 

артиста цирку і кіно (1921-1997); 

 - 90 років від дня народження М. Х. Коцюбинської, 

українського літературознавця, перекладачки, лауреата 

Національної премії України імені Тараса Шевченка 

(2009) (1931-2011). 

19 - День адвокатури. 

20 - Міжнародний день солідарності людей (відзначається з 

2006 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН). 

21 - 160 років від дня народження Є. Х. Чикаленка, 

українського літературознавця, лінгвіста, історика (1861-

1929). 

22 - День працівників дипломатичної служби; 

 - День енергетика. 
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24 - День працівників архівних установ. 

25 - 300 років від дня народження Уїльяма Коллінза, 

англійського поета (1721-1759); 

 - 115 років від дня народження С. П. Самійленка, 

українського мовознавця-славіста (1906-1977). 

28 - Міжнародний день кіно (відзначається в день першого 

сеансу сінематографа братів Люм’єр). 

29 - 165 років від дня народження Д. Я. Крижанівського, 

українського педагога, композитора (1856-1894). 

30 - 115 років від дня народження С. Я. Гординського, 

українського поета, літературознавця, перекладача (1906-

1993). 

31 - 125 років від дня народження П. П. Плюща, українського 

мовознавця (1896-1975). 

   

Цього року виповнюється: 

 970 років з часу заснування Києво-Печерської лаври (1051); 

 175 років з часу створення у Києві Кирило-Мефодіївського 

товариства (1846); 

 160 років з часу виходу в Петербурзі першого номера 

українського журналу «Основа» (1861); 

* * * 

 985 років від дня народження Феодосія Печерського, 

давньоруського письменника (бл. 1036-1074); 

 965 років від дня народження Нестора Печерського, київського 

літописця, письменника (бл. 1056-бл. 1116); 

 580 років від дня народження Нізамаддіна Мір Алішера Навої, 

узбецького поета, мислителя (1441-1501);  

 480 років від дня народження Доменіко Ель Греко (Домінікоса 

Теотокопулоса), іспанського живописця (1541-1614); 

 450 років від дня народження Йоганна Кеплера, німецького 

астронома (1571-1630); 

 425 років від дня народження Рене Декарта, французького 

філософа (1596-1650); 

 420 років від дня народження П’єра Ферма, французького 

математика (1601-1665); 
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 415 років від дня народження Харменса Ван Рейна  Рембрандта, 

голландського художника (1606-1669); 

 385 років від дня народження Івана Скоропадського, гетьмана 

України (1646-1722); 

 340 років від дня народження Феофана (Єлеазара) Прокоповича, 

українського богослова, письменника, поета, математика, 

філософа (1681-1736); 

 275 років від дня народження Хосе де Гойї (Гойї-І-Лусьєнтеса), 

іспанського художника (1746-1828). 

 

2021 рік проголошено: 

 Міжнародним роком миру і довіри (ООН); 

 Міжнародним роком творчої економіки для сталого розвитку 

(ООН); 

 Міжнародним роком овочів та фруктів (ООН); 

 Міжнародним роком боротьби з дитячою працею (ООН). 

   

2020/2021 учбовий рік – Рік математичної освіти в Україні. 
 

     У 2021 р. Всесвітньою столицею книги проголошено м. Тбілісі 

(Грузія) (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; 



 47 

 10-16 листопада – Міжнародний тиждень науки та миру. 
 

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; 

 2021-2030 – Міжнародне десятиліття науки про океан в 

інтересах стійкого розвитку. 
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