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2020 –  оголошено Роком науки про океан 
 

Міжнародні десятиліття 

 

2011 – 2020  –  Десятиліття біорізноманітності 

2011 – 2020  –  Десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху 

2010 – 2020  –  Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, присвячене пустелям та бо-

ротьбі з опустеленням 

2013 – 2022  –  Міжнародне десятиліття зближення культур 

2014 – 2024  –  Десятиліття стійкої енергетики для всіх 

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

 

Пам’ятні дати сучасної України 

 

 395 років від дня народження української народної поетеси      

 Марусі Чурай ( Марини Гордіївни) ( 1625 -1653) 

 60 років дитячому журналу «Малятко» (1960) 
 

СІЧЕНЬ 

 

1    70  років від дня народження української поетеси  Галини Кирпи (1950) 

2    100 років від дня народження американського письменника-фантаста Айзека Азі-

мова (1920 – 1992) 

 70  років від дня народження українського поета, прозаїка Надії Павлівни Гуме-

нюк (Лис) (1950) 

3    125 років від дня народження українського композитора, диригента, педагога Бо-

риса Миколайовича Лятошинського (1895 – 1968) 

4    235 років від дня народження німецького письменника-казкаря Якоба Людвіга Ка-

рла Грімма (1785 – 1863) 

7    Різдво Христове 

 95 років від дня народження англійського зоолога і письменника Джеральда Ма-

лкольма Даррелла (1925 – 1995) 

8    85 років від дня народження українського поета Василя Андрійовича Симоненка 

(1935 – 1963) 

9    130 років від дня народження чеського письменника-фантаста Карела Чапека  

(1890 - 1938) 

11   Міжнародний день «Дякую»  

 Міжнародний день заповідників і національних парків 

13    120 років від дня  народження українського письменника-гумориста Олександра 

Івановича Ковіньки (1900-1985) 
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15  225 років від дня народження російського поета, драматурга Олександра Сергі-

йовича Грибоєдова (1795 – 1829) 

17   День дитячих винаходів 

 420 років від дня народження іспанського поета, драматурга Педро Кальдерон де 

ла Барка (1600 – 1681) 

19   Богоявлення Господнє, Водохреща 

 155 років від дня народження російського  художника Валентина Олександрови-

ча Сєрова (1865 – 1911) 

21    Міжнародний день обіймів 

22    День Соборності та Свободи України (День Злуки) 

 100 років від дня народження англійської дитячої письменниці Анни Філіппи 

Пірс (1920 – 2006)                                                                                              

27    Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

       230 років від дня народження українського поета Петра Петровича Гулака - 

Артемовського (1790 – 1865) 

29    День пам’яті героїв Крут 

 160 років від дня народження російського драматурга Антона Павловича Чехова 

(1860-1904) 

30    120 років від дня народження російського композитора Ісаака Осиповича Дунаєв-

ського (1900 – 1955) 

 90 років від дня народження українського письменника, класика сучасної дитя-

чої літератури Всеволода Зіновійовича Нестайка (1930 – 2014) 

 

ЛЮТИЙ 

 

4     День безпеки в Інтернеті 

 200 років від дня народження чеської письменниці Божени Немцової (1820 – 

1862) 

6    80 років від дня народження українського поета, прозаїка, перекладача Олега 

Юхимовича Орача (Комара) (1940  – 2005)   

7    135 років від дня народження американського письменника Гаррі Сінклера Льюїса 

(1885 – 1951)  

10    130 років від дня народження російського поета, прозаїка, перекладача Бориса 

Леонідовича Пастернака (1890 – 1960) 

11    Міжнародний день жінок і дівчаток в науці 

 350 років від дня народження українського літописця Самійла Васильовича Ве-

личка (1670 – 1728) 

14    Міжнародний день дарування книг 

 День Святого Валентина 
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15    100 років від дня народження норвезької дитячої письменниці Анне-Катріне Вес-

тлі (1920 – 2008) 

17    Міжнародний день спонтанного прояву доброти 

18    Річниця завершення битви за Дебальцеве (2015) 

 240 років від дня народження російського живописця і графіка Олексія Гаврило-

вича Венеціанова (1780 – 1847) 

19   День Державного герба України 

 Міжнародний день захисту морських ссавців. День кита 

20   Всесвітній день соціальної справедливості  

 День вшанування подвигу учасників Революції гідності та увінчання пам’яті Ге-

роїв Небесної сотні. День Героїв Небесної Сотні. 

 115 років від дня народження прозаїка українського зарубіжжя Уласа Олексійо-

вича Самчука (1905 – 1987) 

21    Міжнародний день рідної мови 

  115 років від дня народження поета, прозаїка українського зарубіжжя Дмитра 

Чуба (Дмитро Васильович Нитченко) (1905 – 1999)             

 95 років від дня народження українського композитора Ігоря Наумовича Шамо 

(1925 – 1982) 

24    155 років від дня народження українського поета, прозаїка  Івана Львовича Липи 

(1865 – 1923) 

25    149 років від дня народження української поетеси, драматурга Лесі Українки (Ла-

риса Петрівна Косач-Квітка) (1871 – 1913). Лесині дні          

 115 років від дня народження українського танцівника і хореографа, засновника 

Ансамблю українського танцю Павла Павловича Вірського (1905 – 1975) 

24    60 років від дня народження українського казкаря, прозаїка, поета  Віктора  Бори-

совича Васильчука (1960) 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

 

1      Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення 

3      Всесвітній день письменника 

 Всесвітній день дикої природи 

4      Всесвітній день читання вголос 

 205 років від дня народження українського композитора, автора Гімну України 

Михайла Михайловича Вербицького (1815 – 1870) 

 150 років від дня народження українського вченого, фахівця в галузі мостобуду-

вання Євгена Оскаровича Патона (1870 – 1953) 

6      205 років  від дня народження російського поета Петра Павловича Єршова (1815 

– 1869) 
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7    60 років  від дня народження української письменниці Світлани Олегівни Талан 

(1960) 

8    80 років від дня народження українського кінорежисера, сценариста Леоніда Ми-

хайловича Осики (1940 – 2001) 

9    206 років від дня народження українського поета, художника,  революційного де-

мократа Тараса Григоровича Шевченка (1814 – 1861).  Шевченківські дні 

10    День Гімну України 

12    95 років від дня народження американського письменника-фантаста Гаррі Гаррі-

сона  (1925 – 2012) 

13    60 років від дня народження українського поета, прозаїка, перекладача, віце-

президента Асоціації українських письменників Юрія Ігоровича Андруховича (1960) 

14    День українського добровольця 

19    125 років від дня народження українського поета Максима Тадейовича Рильсько-

го  (1895 – 1964) 

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

20    Міжнародний день щастя 

21    Всесвітній день поезії 

   Міжнародний день лялькаря 

 65років від дня народження української письменниці Лесі Воронини ( Вороніна 

Олена Анастасіївна) (1955)              

22     Всесвітній день водних ресурсів 

 125 років від дня народження українського письменника Івана Леонтійовича Ле 

(1895 – 1978) 

23 /29 Всеукраїнський тиждень дитячого читання 

24 120 років від дня народження українського і російського оперного співака Івана 

Семеновича Козловського (1900 – 1993) 

27    Міжнародний день театру 

 105 років від дня народження російської поетеси Вероніки Михайлівни Тунено-

вої (1915 – 1965) 

28    60 років від дня народження французького письменника Еріка-Емманюеля  Шміт-

та (1960) 

 

КВІТЕНЬ 

 

1      Міжнародний день птахів 

 День сміху 

2      Міжнародний день дитячої книги 

 215 років від дня народження датського казкаря Ганса Крістіана Андерсена 

(1805-1875) 
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 180 років від дня народження французького письменника Еміля Золя (1840 – 

1902) 

4      День створення НАТО (1949) 

5     100 років від дня народження американського письменника Артура Хейлі (1920 – 

1991) 

6    Міжнародний день спорту заради розвитку та миру 

7   Всесвітній день здоров’я 

9  85 років від дня народження української поетеси Тамари Опанасівни Коломієць 

(1935) 

11  Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів 

12  Всесвітній день авіації і космонавтики 

 День працівників ракетно-космічної галузі України 

 День скаута в Україні 

13    Всесвітній день рок-н-ролу 

14    6-та річниця з початку АТО (2014) 

 75 років від дня народження українського письменника-фантаста Сергія Сергі-

йовича Дяченка (1945) 

18  Міжнародний день пам’яток і визначних місць 

 Міжнародний день цирку 

 Всеукраїнський день довкілля 

 День пам’яток історії та культури України 

19    Великдень 

 День проліска 

20    Всесвітній день Землі 

21    Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності 

23    Всесвітній день книги і авторського права 

 100 років від дня народження українського прозаїка Григорія Михайловича Тю-

тюнника (1920-1961) 

24    100 років від дня народження українського поета, перекладача, критика Дмитра 

Григоровича Білоуса (1920 – 2004) 

26    Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф 

     Роковини Чорнобильської трагедії 

 130 років від дня народження українського поета, літературознавця Миколи Ко-

стянтиновича Зерова (1890 – 1937) 

     85 років від дня народження українського поета, прозаїка Станіслава Володи-

мировича Тельнюка (1935 – 1990) 

29  Міжнародний день танцю 

 145 років від дня народження англійського прозаїка, автора історико-

пригодницьких книг Рафаеля Сабатіні (1875 – 7950) 
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30  Міжнародний день джазу  
 

ТРАВЕНЬ 

 

3      День Сонця 

7      180 років від дня народження російського композитора Петра Ілліча Чайковсько-

го (1840 – 1893) 

8      День пам’яті та примирення 

9      День перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні (День Перемоги) 

 160 років від дня народження англійського казкаря, драматурга Джеймса Метью 

Баррі (1860 – 1937) 

 100 років від дня народження англійського прозаїка Річарда Джорджа Адамса 

(1920 -02016) 

10    День Матері 

15    Міжнародний день родини  

 755 років від дня народження італійського поета Данте Аліг’єрі (1265 – 1321) 

16    День Європи 

 День науки в Україні 

 125 років від дня народження українського поета Тодося Степановича Осьмачки 

(1895 -1962) 

 110 років від дня народження російської поетеси Ольги Федорівни Бергольц 

(1910 – 1975) 

 День пам’яті жертв політичних репресій 

18    Міжнародний день музеїв 

 День боротьби за права  кримськотатарського народу 

 День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу (1944) 

 120 років від дня народження українського поета Юрія Івановича Липи (1900- 

1944) 

21    День вишиванки   

22    Міжнародний день біологічного різноманіття 

 180 років від дня народження українського драматурга  Марка Лукича Кропив-

ницького (1840 – 1910) 

 75 років від дня народження українського поета-пісняра, драматурга  Юрія Єв-

геновича Рибчинського (1945) 

24     День слов’янської писемності і культури 

 190 років від дня народження російського живописця-пейзажиста Олексія Кінд-

ратовича Саврасова (1830 - 1897) 

 115 років від дня народження російського письменника Михайла Олександрови-

ча Шолохова (1905 - 1984) 
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 80 років від дня народження російсько – американського поета, есеїста, лауреата 

Нобелівської премії (1987) Йосипа Олександровича Бродського  (1940 – 1996) 

25    День зниклих безвісти дітей 

 85 років від дня народження українського прозаїка Юрія Феодосійовича Ярмиша 

(1935 – 2013) 

 65 років від дня народження української письменниці Любові Петрівни Понома-

ренко (1955) 

28    280 років від дня народження російського скульптора Федота Івановича Шубіна  

(1740 –1805)   

29    Міжнародний день миротворців ООН 

 Європейський день сусідів 

30    День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження в Україні 

31    Всесвітній день без тютюну 

 

ЧЕРВЕНЬ 

 

1       Міжнародний день захисту дітей 

 Всесвітній день батьків 

 Всесвітній день молока 

4      Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії 

  5      Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

  6    145 років від дня народження німецького письменника Томаса Манна (1875 – 1955) 

7      Трійця 

8  390 років Переяславської угоди (1630), укладеної між польським гетьманом С. 

Конецпольським і українською козацькою старшиною 

 165 років від дня народження української письменниці, громадської діячки На-

талії Кобринської (1855 – 1920) 

9  Міжнародний день друзів 

12    Всесвітній день боротьби проти застосування дитячої праці 

14  Всесвітній день донора крові 

19  Всесвітній день дитячого футболу 

21  Міжнародний день батька 

 110 років від дня народження російського поета Олександра Трифоновича Твар-

довського (1910 – 1971) 

 85 років від дня народження французької письменниці Франсуази Саган (1935 –

2004) 

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

23  Міжнародний олімпійський день 

26   Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їхнім 

незаконним розповсюдженням 
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28     День Конституції України 

 День молодіжних та дитячих громадських організацій 

 День молоді в Україні 

29    120 років від дня народження французького прозаїка Антуана де Сент-Екзюпері 

(1900 – 1944) 
 

ЛИПЕНЬ 

 

1       Міжнародний день собак 

 Всесвітній день архітектури 

 День архітектури України 

 115 років від дня народження українського гончара, майстра керамічної скульп-

тури Олександра Дорофійовича Ганжи (1905 – 1982) 

4      Міжнародний день Дніпра 

5      120 від дня народження українського театрального режисера, актора Володимира 

Герасимовича Магара (1900 – 1965) 

6      Всесвітній день поцілунку 

 70 років від дня народження українського письменника Станіслава Болеславови-

ча Чернілевського (1950) 

7      Всесвітній день здоров'я 

8       День родини в Україні  

 120 років від дня народження українського письменника, журналіста, театраль-

ного критика, діяча УНР Юрія Корнійовича Смолича (1900 – 1976) 

11     Всесвітній день шоколаду  

 130 років від дня народження української оперної співачки Олени Діонисівни 

Петляш ( Петляш - Барілотті) (1890 – 1971) 

15     День українських миротворців 

16     День проголошення незалежності України  

30  років тому в цей день Верховна Рада УРСР проголосила Декларацію про держав-

ний суверенітет України  (1990) 

20    Міжнародний день шахів 

21    110 років від дня народження російського живописця, графіка Володимира  Олек-

сандровича Сєрова (1910 – 1968) 

22    75  років від дня народження українського поета, драматурга, сценариста, заслу-

женого діяча мистецтв, народного артиста України Юрія Євгеновича Рибчинського 

(1945) 

23    Всесвітній день китів і дельфінів 

26     День флоту України 

 135 років від дня народження французького письменника Андре Моруа (1885 – 

1967) 
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28     День хрещення Київської Русі – України 

 День Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого – Хрестителя Київ-

ської Русі 

29    155 років від дня народження митрополита української греко-католицької церкви 

Андрія Шептицького  (1865 – 1944) 

30    Міжнародний день дружби 

31    55 років від дня народження англійської письменниці Джоан Роулінг   (1965) 

 

СЕРПЕНЬ 

 

 Цього місяця 100 років тому (1920) утворено Українську Військову Організацію 

(УВО) під проводом полковника Євгена Коновальця 

1    120 років від дня народження українського письменника Олександра Івановича 

Копиленка (1900 – 1958) 

 День утворення ОБСЄ.  45 років з дня підписання Гельсінського акту Наради з 

безпеки і співробітництва в Європі (1975) 

4     День Національної поліції України 

5    170 років від дня народження французького письменника Гі де Мопассана (1850 – 

1893) 

6    Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї 

7   140  років від дня народження українського письменника, художника,. політичного 

діяча Володимира Кириловича Винниченка (1880 – 1951)  

8    Міжнародний день альпінізму 

9    Міжнародний день корінних народів світу 

 130 років від дня народження українського письменника, журналіста  Михайла 

Євдокимовича Івченка (1890 – 2939) 

12    Міжнародний день молоді 

14    160 років від дня народження канадського дитячого письменника шотландського 

походження Ернеста Сетона-Томпсона (1860 – 1946) 

 Перший (Медовий) Спас (Макковія) 

15    Всесвітній день безпритульних тварин  

 День археолога 

18    270 років від дня народження італійського та австрійського композитора, дириге-

нта, педагога Антоніо Сальєрі (1750 – 1825)  

19    Всесвітній день гуманітарної допомоги 

 Всесвітній день фотографії 

 Преображення Господнє 

 Яблуневий Спас 

22    100 років від дня народження американського письменника-фантаста Рея Дугласа 

Бредбері ( 1920 – 2012) 
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23    Європейський день пам'яті жертв сталінізму і нацизму 

 День Державного Прапора України 

 140 років від дня народження російського письменника, Олександра Степанови-

ча Гріна ( Гриневський) (1880 – 1932) 

 70 років від дня народження українського письменника, журналіста Гусейнова 

Григорія Джамаловича (1950) 

24     День Незалежності України 

 250 років від дня народження французького історика, публіциста, дослідника іс-

торії українського козацтва Шарля Луї Лесюр (1770 – 1849) 

25    80 років від дня народження українського письменника, літературознавця Миколи 

Григоровича Жулинського (1940)  

27    35 років від дня народження  української дитячої письменниці Галини Сергіївни 

Ткачук (1985) 

28    270 років від дня народження  німецького письменника та мислителя Йогана Во-

льфганга Гете  (1749 – 1832) 

28    95 років від дня народження російського письменника-фантаста Аркадія Натано-

вича Стругацького (1925 – 1991)  

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

ренітет і територіальну цілісність України  

30    160 років від дня народження російського живописця-пейзажиста Ісаака Ілліча 

Левітана (1860 – 1900) 

31    75 років від дня народження українського космонавта Леоніда Івановича Попова 

(1945) 
 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

1     День знань 

 145 років від дня народження американського письменника Едгара Райса Берро-

уза (1875 – 1950) 

4    65 років від дня народження українського дитячого письменника Олександра Ми-

хайловича Зубченка (1955) 

6    130 років від дня народження українського педагога, одного з провідних діячів 

українського скаутського руху «Пласт» Северина Михайловича Левицького  (1890-

1962) 

7 150 років від дня народження російського письменника Олександра Івановича 

Купріна (1870 – 1938) 

 145 років від дня народження українського живописця, педагога, громадського 

діяча Олександра Олександровича Мурашка (1875 – 1919) 

8     Міжнародний день писемності 

9     Міжнародний день краси 
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12    День українського кіно  

15    Міжнародний день демократії 

 День народження Google (1997) 

 130 років від дня народження англійської письменниці Агати Крісті (1890 – 

1976) 

16    Міжнародний день охорони озонового шару  

17    85 років від дня народження американського письменника Кена Кізі (1935 – 2001) 

18    Міжнародний день читання електронних книжок у вільному доступі 

19    145 років від дня народження українського кобзаря Федора Даниловича Кушне-

рика (1875 – 1941) 

 60 років від дня народження української письменниці Оксани Стефанівни Забу-

жко (1960) 

20     Всенародний день батька  

 50 років від дня народження української письменниці Дари Корній (Мирослава 

Іванівна Замойська) (1970) 

21    Міжнародний день миру 

 День миру в Україні 

22    130 років від дня народження українського кобзаря Павла Варламовича Носача 

(1890 - 1966) 

 120 років від дня народження російського вченого – мовознавця Сергія Іванови-

ча Ожегова (1900 – 1964) 

25    255 років від дня народження польського композитора, політичного діяча Міхала 

Клеофаса Огінського (1765 – 1833) 

26    Європейський день мов 

 100 років від дня народження українського скульптора, заслуженого художника 

УРСР Івана Миколайовича Носенка (1920 – 2000) 

27    Всесвітній день туризму 

 День туризму в Україні 

 День вихователя і дошкільних працівників 

29    День пам'яті жертв Бабиного Яру 

 175 років від дня народження українського письменника, драматурга, актора, 

режисера, театрального діяча Івана Карповича Карпенка – Карого ( Тобілевич) (1845 – 

1907) 

30    Всеукраїнський день бібліотек 

 120 років від дня народження української майстрині художньої вишивки Парас-

ки Олексіївни Березовської (1900 – 1986) 
 

ЖОВТЕНЬ  

 

1     Міжнародний день людей похилого віку 
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 День ветерана  

2     Всесвітній день посмішки 

3     125 років від дня народження російського поета Сергія Олександровича Єсеніна 

(1895 – 1925) 

4     День працівників освіти 

5     90 років від дня народження першого космонавта-українця, двічі Героя Радянсько-

го Союзу Павла Романовича Поповича (1930 – 2009) 

6     135 років від дня народження українського поета доби «Розстріляного відроджен-

ня» Володимира Юхимовича Свідзінського (1885 – 1941) 

7     90 років від дня народження австралійського письменника Томаса Майкла Кініллі 

(1935) 

9     80 років від дня народження британського рок-музиканта, співака, композитора, 

засновника і учасника гурту «Бітлз» Джона Леннона (1940 – 1980) 

11    День художника України 

 Міжнародний день дівчаток 

12    90 років від дня народження українського письменника Радія Федоровича Полон-

ського (1930 – 2003) 

 85 років від дня народження італійського оперного співака Лучіано Паваротті 

(1935 – 2007) 

13    95 років від дня народження британської політичної і державної діячки, першої 

жінки – прем’єр-міністра європейської держави Маргарет Гільда Тетчер (1925 – 2013) 

14    День захисника України 

 День Українського козацтва 

 Покрова Пресвятої Богородиці 

 День визволення м. Запоріжжя від нацистів (День міста) 

15    160 років від дня народження української акторки, перекладача, письменниці Со-

фії Віталіївни Тобілевич (1860 – 1953) 

 125 років від дня народження українського письменника Володимира Зеновича 

Гжицького (1895 – 1973) 

16    Всесвітній день хліба 

 День шефа (керівника) 

17    90 років від дня народження майстра декоративно-ужиткового мистецтва, народ-

ного художника України, лауреата Національної премії ім. Т. Шевченка Леоніда Са-

мійловича Товстухи (1930 – 2010) 

18    Україна увійшла до Ради Європи (1995) 

19    100 років від дня народження українського письменника, автора твору «Перекли-

чка» Карпа Микитовича Гулака (1920 – 2011) 

21    45 років від дня народження української письменниці Лади Лузіної (Владислава 

Миколаївна Кучерова) (1975) 
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22   150 років від дня народження російського письменника, лауреата Нобелівської 

премії Івана Олексійовича Буніна (1870 – 1953) 

 85 років від дня народження українського поета, перекладача, члена НАНУ Бо-

риса Ілліча Олійника (1935 – 2017) 

23    100 років від дня народження італійського письменника, журналіста Джанні Ро-

дарі (1920 – 1980) 

24    75 років від дня заснування Організації  Об’єднаних  Націй 

25 195 років від дня народження австрійського композитора, скрипаля, диригента 

Йоганна Баптиста Штрауса (сина) (1825 – 1899) 

 160 років від дня народження українського художника-ілюстратора Миколи Се-

меновича Самокиша (1860 – 1944) 

26 70 років від дня народження українського прозаїка і драматурга, журналіста Во-

лодимира Савовича Лиса (1950) 

27 День пам'яті масових розстрілів української інтелігенції в урочищі Сандармох 

(1937) 

28    Міжнародний день анімації 

 День визволення України від фашистських загарбників 

 125 років від дня народження українського письменника, перекладача Майка 

Йогансена (Михайло Гервасійович Йогансен) (1895 – 1937) 

31   Міжнародний день Чорного моря 

 225 років від дня народження англійського  поета Джона Кітса (1795 – 1821)  
 

ЛИСТОПАД 

 

6     165 років від дня народження українського історика, етнографа, письменника, ар-

хеолога Дмитра Івановича Яворницького (1855 – 1940) 

7     Всесвітній день чоловіків 

8     120 років від дня народження американської письменниці Маргарет Манерлін Мі-

тчелл (1900 – 1949) 

 85 років від дня народження французького актора Алена Делона (1935) 

9        Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва 

 День пам'яті Преподобного Нестора-Літописця, першого історика України – 

Русі 

 День української писемності та мови 

10    60 років від дня народження англійського письменника-фантаста, автора повісті 

«Кароліна» та лекції «Чому наше майбутнє залежить від читання» Ніла Геймана (1960) 

12 180 років від дня народження французького скульптора-імпресіоніста Огюста 

Родена (Рене Франсуа Огюст Роден) (1840 -1917) 

 85 років від дня народження російської актриси українського походження Люд-

мили Марківни Гурченко (1935 – 2011) 
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13    170 років від дня народження британського письменника шотландського похо-

дження Роберта Луїса Стівенсона  (1850 – 1894) 

14    180 років від дня народження французького живописця-імпресіоніста Клода Моне 

(1840 – 1926) 

16    Міжнародний день толерантності 

17    50 років від дня народження українського письменника  Андрія Анатолійовича  

Кокотюхи (1970) 

19    145 років від дня народження української письменниці Катрі Гриневичевої (Кате-

рина Василівна Гриневич) (1875 – 1947) 

 120 років від дня народження німецької письменниці Анни Зегерс (1900 – 1983) 

20    Всесвітній день дитини 

21     День Гідності та Свободи 

25    95 років від дня народження українського письменника Юрія Дмитровича Бедзи-

ка (1925 – 2008) 

27    Всесвітній  день інформації 

 125 років від дня встановлення Нобелівської премії (1895) 

 60 років від дня народження української письменниці, казкарки Еліни Іванівни 

Заржицької (1960) 

28    День пам’яті жертв Голодомору 

 140 років від дня народження російського поета, драматурга, перекладача Олек-

сандра Олександровича Блока (1880 – 1921)                                                                                  

30    185 років від дня народження американського письменника Марка Твена  ( Семю-

ель Ленгхорн Клеменс) (1835 - 1910) 

 

ГРУДЕНЬ 

 

Цього місяця: 

 450 років від дня народження кошового отамана Запорозької Січі, гетьмана ре-

єстрового козацтва Петра Кононовича Сагайдачного (Конашевич – Сагайдачний) ( 

1570 – 1622) 

 360 років від дня народження англійського письменника і публіциста Даніеля 

Дефо (1660 – 1731) 

 320 років від дня народження українського народного месника, провідника руху 

карпатських опришків Олекси Васильвича Довбуша (1700 – 1745) 

 320 років від дня народження італійського архітектора, автора проектів Андріїв-

ської церкви та Маріїнського палацу в Києві Бартоломео Франческо Растреллі (1700 – 

1771) 

 285 років від дня народження українського і російського художника-портретиста 

Дмитра Григоровича Левицького (1735 – 1822) 
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1     90 років від дня народження українського письменника, лауреата Шевченківської 

премії Романа Миколайовича Федоріва (1930 – 2001) 

3     Міжнародний день людей з інвалідністю 

4     145 років від дня народження австрійського поета-символіста Райнера Марії  Ріль-

ке (1875 – 1926) 

5     Міжнародний день волонтерів 

6     День Збройних сил України 

7     120 років від дня народження української художниці, майстра народного декора-

тивного живопису Катерини Василівни Білокур (1900 – 1961) 

9     95 років від дня народження Патріарха Київського і всієї  Руси – України, одного 

із фундаторів Української Православної церкви Київського патріархату Володимира 

(Василь Омелянович Романюк) (1925 – 1995) 

 50 років від дня народження французької письменниці Анни Гавальди (1970) 

10    Міжнародний день прав людини 

11    210 років від дня народження французького поета-романтика, драматурга Альф-

реда де Мюссе (1810 – 1857) 

12    230 років від дня народження українського історика, письменника, автора трито-

мника «Історія запорозьких козаків» Олексія Івановича Мартоса (1790 – 1842) 

 105 років від дня народження американського співака і актора Френка Сінатри 

(1915 – 1998) 

13 День благодійності 

14    180 років від дня народження українського письменника, режисера Михайла Пет-

ровича Старицького (1840 – 1904) 

15    Міжнародний день чаю  

16    250 років від дня народження німецького композитора, піаніста Людвига ван Бет-

ховена (1770 – 1827) 

 245 років від дня народження англійської письменниці Джейн Остін (1775 – 

1817) 

19    День Святого Миколая  

 105 років від дня народження французької співачки і акторки Едіт Піаф ( Едіт 

Джованна Гассіон) (1915 – 1963) 

 100 років від дня народження українського поета, прозаїка, правозахисника, ди-

сидента Миколи Даниловича Руденка  (1920 - 2004) 

25    Різдво за григоріанським календарем 

 125 років від дня народження українського композитора, народного артиста 

УРСР, хорового диригента, педагога Григорія Гурійовича Верьовки (1895 – 1964) 

30    155 років від дня народження англійського письменника, лауреата Нобелівської 

премії Джозефа Редьярда Кіплінга (1865 – 1936) 

 

КНИГИ - ЮВІЛЯРИ 2020 РОКУ 
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5 років  –  Арєнєв В. «Порох з драконячих кісток»  (2015)  

5 років  –  Багряна А. «Геня. Повість про Славу Стецько» (2015) 

5 років  –  Бедрик Ю. «Снюсь - нюсь - нюсь» (2015)   

5 років  –  Бердт В. «Все починається в 13»  (2015) 

5 років  –  Вдовиченко Г. «Вовчі історії замку Гербуртів», «Маріупольський процес», 

«36 і 6 котів»,«Тамдевін» (2015)           

5 років  –  Винник Т. «Відлуння нашої хати» (2015)  

5 років  –  Воронина Л. «Таємне товариство Боягузів, або Засіб від переляку №9», «Та-

ємне товариство Боягузів, або Пастка для синьоморда» (2015)  

5 років  –  Гаврош О. «Різдвяний песик» (2015) 

5 років  –  Дев’ятко Н. «Легенда про юну Весну» (2015) 

5 років  –  Дорожовець О. «Старий будинок» (2015) 

5 років  –  Кідрук М. «Бот: Гуаякільський парадокс» (2015) 

5 років  –  Корній Д. «Крила кольору хмар», «Петрусь – химородник» (2015) 

5 років  –  Лущевська О. «Вітер з-під сонця» (2015) 

5 років  –  Малетич Н. «Щоденник Ельфа» (2015) 

5 років  –  Матіяш Д. «Марта з вулиці Святого Миколая»  (2015) 

5 років  –  Ніцай Л. «Зомба або історія милосердя», «Павлусь і Павлинка» (2015) 

5 років  –  Павленко М. «Миколчині історії», (2015) 

5 років  –  Положій Є. «Іловайськ», «(2015) 

5 років  –  Процюк С. «Під крилами Матері», (2015) 

5 років  –  Радушинська О. «Метелики у крижаних панцирах», (2015) 

5 років  –  Рутківський В. «Джури і Кудлатик», (2015) 

5 років  –  Старк У. «Мій друг Персі, Баффало Білл і я», (2015) 

5 років  –  Талан С. «Оголений нерв», (2015) 

5 років  –  Шило Т. «Літак в небі», (2015) 

10 років – Багряна Л. «Дивна така любов» (2010) 

10 років – Бачинський А. «Неймовірні пригоди Остапа і Даринки»(2010)  

10 років – Бедрик Ю. «Тьотя Бегемотя» (2010)  

10 років – Бердт В. «Мій друг Юрко Циркуль та інші» (2010)  

10 років – Вдовиченко Г. «Хто такий Ігор?» (2010)  

10 років – Гавальда А. «Ковток свободи» (2010)  

10 років – Гаврош О. «Галуна- Лалуна або Іван Сила на острові Щастя» (2010)  

10 років – Дашвар Л. «Мати все» (2010)  

10 років – Іванцова М. «Вітражі» (2010)  

10 років – Ільченко О. «Як крокодилу зуби лікували», «Бджолині родичі» (2010)  

10 років – Кокотюха А. «Таємниця козацького скарбу» (2010)  

10 років – Кононенко Є. «Бабусі також були дівчатами» (2010)  

10 років – Корній Д. «Гонихмарник» (2010)  

10 років – Космовська Б. «Буба» (2010)  

10 років – Логвин Ю. «Таємна перлина» (2010)  

10 років – Матіяш Д. «Казки П’ятинки» (2010)  

10 років – Нестайко В. «Чарівний талісман», «Дивовижні пригоди незвичайної прин-

цеси» (2010)  

10 років  – Ніцой Л. «Ярик і Дракон» (2010)  
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10 років – Пагутяк Г. «Урізька готика» (2010)  

10 років – Положій Є. «По той бік пагорба» (2010) 

10 років – Прохасько Т. «Нічний аеропорт», «Ботан Є» (2010)  

10 років – Процюк С. «Троянда ритуального болю. Роман про Василя Стефаника» 

(2010)  

10 років – Ребро П. «Козацькі жарти» (2010)  

10 років – Рутківський В. «Джури і підводний човен» (2010)  

15 років – Андрухович С. « Жінки їхніх чоловіків» (2005)  

15 років – Вдовенко С. «Помилка Безсмертного» (2005)  

15 років – Воронина Л. «Таємниця пурпурової планети» (2005)  

15 років – Грін Дж. «У пошуках Аляски» (2005)  

15 років – Дереш Л. «Архе» (2005)  

15 років – Дерманський О. «Король Буків, або Таємниця смарагдової книги» (2005)  

15 років – Зузак М. «Крадійка книжок» (2005)  

15 років – Ісігуро К. «Не відпускай мене» (2005)  

15 років – Павленко М. «Русалонька із 7 В, або Прокляття роду Кулаківських» (2005)  

15 років – Пагутяк Г. «Королівство» (2005)  

15 років – Парр М. «Вафельне серце» (2005)  

15 років – Прохасько Т. «З цього можна зробити кілька оповідань» (2005)  

15 років – Савченко В. «Монолог над безоднею» (2005)  

15 років – Соколян М. «Балада для Кривої Варги», «Ковдра сновиди» (2005)  

20 років – Андієвська Е. «Казки Емми Андієвської» (2000)  

20 років – Винничук Ю. «Мальва Ланда» (2000)  

20 років – Воронина Л. « Суперагент ООО. Нові пригоди» (2000)  

20 років – Ісігуро К. «Коли ми були сиротами» (2000)  

20 років – Нестайко В. «Ковалі щастя або Новорічний детектив» (2000) 

20 років – Пулман Ф. «Янтарне скло» (2000)  

25 років – Гусейнов Г. «Чаша ювеліра Карла Фаберже» (1995)  

25 років – Ісігуро К. «Невтішні» (1995)  

25 років – Нестайко В. «Чорлі» (1995)  

25 років – Пулман Ф. «Північне сяйво» (1995)  

25 років – Стельмах Я. «Найкращий намет», «Вікентій Прерозумний» (1995)  

25 років – Стронг Дж. « Кімнатні пірати» (1995) 

30 років – Винничук Ю. «Відображення», «Спалах», «Місце для Дракона» (1990)  

30 років – Гуменна Д. «Дар Евдотеї» (1990)  

30 років – Мензатюк З. «Тисяча парасольок» (1990)  

30 років – Нестайко В. «Таємничий голос за спиною» (1990)  

30 років – Пагутяк  Г. «Гірчичне зерно» (1990)  

30 років – Стронг Дж. «Гармидер у школі» (1990)  

30 років – Шевчук В. Збірка казок «Панна квітів» (1990)  

35 років – Дрозд В «Спектакль» (1985) 

35 років – Малик Г. «Черлені щити» (1985) 

35 років – Нестайко В. «П’ятірка з хвостиком» (1985)  

40 років – Близнець В. "Золота гора до неба" (1980) 

40 років – Гарі Р. "Повітряні змії" (1980) 

40 років – Дімаров А. "Друга планета" (1980) 
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45 років – Нестайко В. «Вітька Магеллан» (1975)  

45 років – Старк У. «Петер і червоний птах» (1975)  

50 років –  Бах Р. «Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон» (1970)  

50 років – Малишко А. «Чому,сказати, й сам не знаю…» (1970)  

50 років – Головко А. «Артем Гармаш (1970)  

50 років – Нестайко В. «Робінзон Кукурузо», «Таємниця трьох невідомих» (1970)  

50 років – Сігал Е. «Історія кохання» (1970)  

50 років – Янссон Т. «Наприкінці листопада» (1970)  

55 років – Багряний І. «Людина біжить над прірвою» (1965)  

55 років – Носов М. «Незнайка на Місяці» (1965)  

55 років – Фаулз Дж. «Маг» («Волхв») (1965)  

55 років – Янссон Т. «Тато і море» (1965)  

60 років – Гончар О. "Людина і зброя" (1960) 

60 років – Енде М. "Джим Ґудзик і машиніст Лукас" (1960) 

60 років – Йонеско Е. "Носороги" (1960) 

60 років – Лі Г. "Убити пересмішника" (1960) 

60 років – Первомайський Л. "Шенбрунн" (1960) 

60 років –  Родарі Дж. "Казки по телефону", «Листівки з видами міст» (1960) 

65 років –  Ліндгрен А.  "Малюк і Карлсон, що живе на даху" (1955) 

65 років –  Зайцев П.  "Життя Тараса Шевченка" (1955) 

65 років –  Сутєєв В.  "Хто сказав «Няв" (1955) 

70 років –  Багряний І. "Сад Гетсиманський" (1950) 

70 років –  Белль Г.  «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…» (1950)  

70 років –  Бредбері Р. "Марсіанські хроніки" (1950) 

70 років –  Льюїс К. "Хроніки Нарнії" (1950) 

75 років –  Бажов П. "Блакитна змійка" (1945) 

75 років –  Орвелл Дж. "Скотоферма"(«Колгосп тварин») (1945) 

80 років –  Трублаїні М. «Шхуна Колумб» (1940)   

85 років  –  Вільде І. "Крадіж" (1935) 

85 років  – Королева Н. "1313" (1935) 

85 років  – Сетон- Томпсон Е. "Джоні і Ведмідь" (1935) 

85 років  – Трублаїні М. "Лахтак" (1935) 

85 років  – Яновський Ю. "Вершники" (1935) 

90 років –  Довженко О. «Земля» (1930)  

90 років – Йогансен М. «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої кохан-

ки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію» (1930)  

90 років –  Манн О. «Маріо і чарівник» (1930)  

90 років –  Маршак С. «От так неуважний», «Вусатий – смугастий» (1930)  

90 років –  Сетон- Томпсон Е. «Лобо» (1930)  

90 років –  Яновський Ю. «Голлівуд на березі Чорного моря» (1930)  

95 років –  Гемінгвей Е. "Кішка на дощі" (1925) 

95 років –  Конрад Дж. "Князь Роман" (1925) 

95 років –  Косинка Г. "В житах", «Мати» (1925) 

95 років –  Куліш М. "Комуна в степах" (1925) 

95 років –  Монтгомері Л. "Емілі виростає" (1925) 

95 років –  Фіцджеральд Ф. "Великий Гетсбі" (1925) 
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95 років –  Черемшина М. "Бо як дим підоймається" (1925) 

95 років –  Чуковський К. "Бармалей", «Лікар Айболить» (1925) 

100 років  – Баум Л. «Дивовижний чарівник з країни Оз» (1920)  

105 років  – Акутагава Р. «Ніс», «Расьомон» (1915)  

110 років  – Цвєтаєва М. "Книги в червоній палітурці" (1910) 

115 років  – О’Генрі. "Дари волхвів" (1905) 

115 років  – Українка Л. «Приязнь» (1905) 

115 років  – Лондон Д. «Жага до життя» (1905) 

120 років  – Карпенко-Карий І. "Хазяїн" (1900) 

120 років  – Кобилянська О. "Там де звізди пробивались" (1900) 

120 років  – Стефаник В. "Камінний хрест" (1900) 

125 років – Веллс Г. «Машина часу» (1895) 

125 років  – Кобилянська О. "Царівна", «Битва» (1895) 

125 років – Нечуй - Левицький І. «Гетьман Іван Виговський» (1895) 

130 років – Вайльд О. «Портрет Доріана Грея» (1890) 

130 років – Нечуй- Левицький І. «Над Чорним морем» (1890) 

130 років – Стівенсон Р. «Вересковий мед» (1890) 

135 років – Карпенко-Карий І. «Наймичка» (1885) 

135 років – Мопассан Г. «Любий друг» (1885) 

140 років – Достоєвський Ф. «Брати Карамазови» (1880) 

145 років – Мирний П.  "Хіба ревуть воли як ясла повні?" (1875) 

150 років – Верн Ж.  «Двадцять тисяч льє під водою» (1870) 

155 років – Воробкевич С. «Турецькі бранці» (1865) 

155 років – Керролл Л. «Аліса в Країні Чудес» (1865) 

155 років – Рід Т. «Вершник без голови» (1865) 

160 років – Вовчок М. «Інститутка» (1860) 

165 років – Вітмен В. «Листя трави» (1855) 

165 років – Лонгфелло Г. «Пісня про Гайавату» (1855) 

170 років – Діккенз Ч. «Життя Девіда Копперфільда» (1850) 

175 років – Дюма О. "Граф Монте-Крісто (1845) 

175 років  – Меріме П. "Кармен" (1845) 

180 років – Купер Ф.  «Слідогляд, або Суходільне море» (1840) 

180 років  – Меріме П.  "Коломба" (1840) 

180 років  – Шевченко Т. "Кобзар" (1840) 

185 років – Андерсен Г. "Дюймовочка" (1835) 

185 років – Гоголь М. "Тарас Бульба" (1835) 

185 років –"Калевала" (1835) 

185 років – Квітка – Основ’яненко Г.  "Сватання на Гончарівці" (1835) 

185 років – Пушкін О.  "Єгипетські ночі" (1835) 

190 років – Бальзак О. « Гобсек» (1830)  

190 років – Гете Й. « Прометей» (1830) 

190 років – Стендаль А. « Червоне і чорне» (1830) 

200 років – Пушкін О. "Руслан і Людмила" (1820) 

205 років – Байрон Дж. "Мій дух як ніч…" (1815) 

220 років –"Слово о полку Ігоревім " (1800) 

235 років – Распе Е. "Пригоди барона Мюнхаузена" (1785) 
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245 років – Бомарше П. "Севільський цирульник" (1775) 

245 років – Гете Й. "Травнева пісня" (1775) 

350 років – Мольєр Ж - Б. «Міщанин - шляхтич» (1670) 

355 років – Мольєр Ж - Б. «Тартюф» (1665) 

405 років –  Сервантес С «Дон Кіхот»  ч.ІІ  (1615) 

415 років –  Сервантес С «Дон Кіхот»  ч. І  (1605) 

420 років – Шекспір У «Дванадцята ніч»  (1600) 

425 років – Шекспір У «Ромео та Джульєтта»  (1595) 

 

ПРИ СКЛАДАННІ МАТЕРІАЛУ ВИКОРИСТАНІ ТАКІ ДЖЕРЕЛА: 
 

Книги: 
 

Андрусенко, В. П. 50 знаменитых украинских книг / В.П.Андрусенко,  Л. С. За-

гребельная, Е. Козырь. – Харьков: Фолио, 2004. – 509с. –  (100 знаменитых).  

Історія української літератури / Перші десятиріччя ХХ століття. – К.: Либідь, 

1992. – 512с. 

Клімов, А. Україна. Видатні постаті / А. Клімов. – Харків: Веста, 2009. – 128с.: іл. 

Сучасна українська проза: нові імена: бібліографічний покажчик / КЗ «ЗОУНБ» 

ЗОР; [уклад. М. Маслова, А. Мацієвська, Ю. Щеглова; відп. за вип. О. Волкова]. – За-

поріжжя: Кругозір, 2016. – 168с. 

Українська література у портретах і довідках: Давня література – література ХХ 

ст. – К.: Либідь, 2000. – 360 с.  

Українська літературна енциклопедія: В 5 Т. /Укладач І. О. Дзеверін та ін. – К.: 

«Українська енциклопедія»  ім. М. Бажана, 1988,  1990,1995. 

Українські письменники. Довідник. – К.: Велес, 2013. – 368с. 

Усі українські письменники. – Харків: Торсінг плюс, 2007. – 384с. 
  

Статті із періодичних видань: 
 

Богданець-Білоскаленко, Н. Сучасна українська література для підлітків: огляд 

останніх років/ Н. Богданець-Білоскаленко, Т. Качак // Українська мова і література в 

школах України. – 2017. – №4. – С.21–24. 

 

Сайти мережі Інтернет: 
 

Золота колекція дитячої літератури [Електронний ресурс] // Національна бібліо-

тека України для дітей : [веб-сайт]. – Режим доступу : 

http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=1866. – Назва з екрана. 

Качак Т. Б. Зарубіжна література для дітей [Електронний ресурс] : 

навч.-метод. посіб. (для студ. спец. «Початкова освіта», «Дошкільна 

освіта» / Т. Б. Качак, Л. М. Круль. – Івано-Франківськ : Типовіт, 2014. – 

236 с. – Режим доступу : http://docplayer.net/71571026-Dityacha-literatura-tetyana-

kachak-larisa-krul-navchalno-metodichniy-posibnik.html. – Назва з екрана. 
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Нові імена в українській дитячій літературі [Електронний ресурс] : бібліогр. по-

кажч. // Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна [веб-сайт]. – Елек-

трон. дані. – Режим доступу : http://laginlib.org.ua/book-galaxy/new_name – Назва з ек-

рана. 
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