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МІЖНАРОДНІ ДЕСЯТИРІЧЧЯ 

 

2014–2024 – Міжнародне десятиріччя сталої енергетики для всіх  

2015–2024 – Міжнародне десятиріччя осіб африканського походження  

2016–2025 – Міжнародне десятиріччя дій Організації Об'єднаних Націй з проблем 

харчування  

2018–2028 – Міжнародне десятиріччя дій "Вода для сталого розвитку"  

2019–2028 – Міжнародне десятиріччя ООН щодо сімейних фермерських госпо-

дарств  

2021–2030 – Міжнародне десятиріччя Організації Об'єднаних Націй по відновленню 

екосистем  

2021–2030 – Міжнародне десятиріччя науки про океан в інтересах сталого розвитку 

2022–2032 – Міжнародне десятиріччя мов корінних народів 

 

ДЕСЯТИРІЧЧЯ В УКРАЇНІ 

 

    2018–2028 – десятиріччя української мови  

 

СІЧЕНЬ  
 

1 – Новорічне свято  

  – 200 років від дня народження угорського поета і публіциста Шандора Петефі 

(1823-1849) 

2  – 95 років від дня народження української актриси Галини Гілярівни Яблонської 

(1928) 

3  – 110 років  від дня народження українського письменника Натана Самійловича  

Рибака  (1913-1978)  

6  – 125 років від дня народження українського поета, лауреата  Національної премії 

України імені Тараса Шевченка (1963) Володимира Миколайовича Сосюри (1898-

1965) 

  –  85 років від дня народження українського поета, перекладача,  лауреата Націона-

льної премії України імені Тараса Шевченка (1991) Василя Семеновича Стуса (1938-

1985) 

7  –  Різдво Христове 

    – 170 років від дня народження українського письменника, історика, композитора 

Миколи Миколайовича Аркаса (1853-1909) 

8   – 135 років від дня народження українського театрального режисера, актора теат-

ру і кіно Гната Петровича Юри (1888-1966) 

9  – 100 років від дня народження українського поета Бориса Олексійовича Чичиба-

біна (Полушина) (1923-1994)  
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    –  95 років від дня народження українського поета, прозаїка Миколи Тодосійовича 

Негоди (1928-2008) 

11  – Міжнародний день заповідників та національних парків  

      – Міжнародний день "Дякую"  

     – 105 років від дня народження поета українського зарубіжжя Яра Славутича 

(Григорія Михайловича Жученка)  (1918-2011) 

12 – 150 років від дня народження українського художника, архітектора, графіка  

Василя Григоровича Кричевського (1873-1952)  

     – 395 років від дня народження французького поета, письменника-казкаря Шарля 

Перро (1628-1703)  

13 – 110 років від дня народження українського графіка, живописця, скульптора Ва-

силя Федоровича Форостецького (1913-1981)  

14 – 205 років від дня народження фінського письменника-казкаря, поета Захаріаса 

Топеліуса (1818-1898)   

17 – День дитячих винаходів  

19 – Богоявлення Господнє. Водохреще    

    – 55 років від дня народження українського письменника Андрія Михайловича 

Бачинського (1968)  

21 – Міжнародний день обіймів   

22 – День Соборності України  

     – 105 років від дня прийняття ІV Універсалу Української  Центральної Ради 

(1918),  яким проголошувалася незалежність Української Народної Республіки 

     –  235 років від дня народження англійського поета Джорджа Ноела Гордона Бай-

рона (1788-1824)  

      – 55 років від дня  народження української письменниці-фантастки Марини Юрі-

ївни Дяченко (Ширшової)  (1968)   

      – 240 років від дня народження французького письменника Фредеріка Стендаля 

(Анрі-Марі Бейля) (1783-1842)   

24 – 90 років від дня народження українського письменника-сатирика,  публіциста  

Євгена Михайловича Дударя (1933) 

    –  60 років від дня народження українського сценариста, казкаря, актора, телеве-

дучого Сашка Лірника (Олександра  Власюка) (1963) 

    –  65 років від дня народження польської  письменниці Барбари Космовської 

(1958)  

27 – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту  

28 – 85 років від дня народження українського спортсмена-важкоатлета, олімпійсь-

кого чемпіона Леоніда Івановича Жаботинського (1938-2016)  

29 – День пам’яті Героїв Крут  
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ЛЮТИЙ 

 

1  – Всесвітній день читання вголос   

2 – 160 років від дня народження українського письменника, перекладача Тимотея 

(Тимофія) Гнатовича Бордуляка (1863-1936) 

    – 105 років від дня народження української поетеси Любові Василівни Забашти 

(1918-1990) 

    – 55 років від дня народження чеського письменника, художника-ілюстратора 

Мартіна Содомки (1968)  

7  – 545 років від дня народження англійського письменника, філософа, державного  

діяча Томаса Мора (1478-1535)  

8  – 195 років від дня народження французького письменника Жуля Верна (1828-

1905) 

    – 125 років від дня народження німецького письменника Бертольда Брехта (1898-

1956) 

     – 205 років від дня народження українського художника Василя Івановича Штер-

нберга (1818-1845) 

13 – Всесвітній день радіо  

     – 180 років від дня народження українського письменника, педагога, громадсько-

го діяча Миколи Андрійовича Вербицького (1843-1909)  

     – 75 років від дня народження українського письменника, сценариста, драматурга  

Богдана Олексійовича Жолдака (1948-2018) 

     – 120 років від дня народження французького письменника Жоржа Сіменона 

(1903-1989) 

14 – День Святого Валентина   

     – Міжнародний день дарування книг  

     – День безпечного Інтернету  

15 – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав  

     – 95 років від дня народження естонського письменника, казкаря Ено Мартино-

вича Рауда (1928-1996) 

16 – День єднання 

     – 210 років від дня народження українського співака, композитора, актора, дра-

матурга Семена Степановича Гулака-Артемовського (1813-1873) 

17 – День спонтанного прояву доброти  

    – 115 років від дня народження українського поета, прозаїка Олекси Федоровича 

Влизька (1908-1934) 

19 – 550 років від дня народження польського астронома, математика і фізика Ми-

колая Коперніка (1473-1543)  

20 – День Героїв Небесної Сотні  

     – Всесвітній день соціальної справедливості   
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     – 135 років від дня народження українського композитора, піаніста, музикознавця  

Василя Олександровича Барвінського (1888-1963)  

    – 115 років від дня народження української письменниці, перекладачки, лауреатки 

премії імені Лесі Українки 1979 року Марії Аркадіївни Пригари (1908-1983) 

    – 95 років від дня народження українського письменника, бандуриста Івана Олек-

сійовича Немировича (1928-1986) 

21 – Міжнародний день рідної мови   

    – 50 років від дня народження української поетеси, дитячої письменниці Мар’яни 

Орестівни Савки (1973)   

23 – 60 років від дня народження українського поета, прозаїка, перекладача, лауреа-

та Національної премії України імені Тараса Шевченка 2015 року  Костянтина Вілі-

йовича Москальця (1963)                                                                                                                                

     – 120 років від дня народження чеського письменника та публіциста Юліуса Фу-

чіка (1903-1943) 

      – 55 років від дня народження австралійської письменниці Соні Хартнетт (1968)  

24 – 152 роки від дня народження української поетеси, драматурга Лесі Українки 

(Лариси Петрівни Косач-Квітки) (1871-1913). Лесині дні  

27 – 110 років від дня народження американського письменника Ірвіна Шоу (1913-

1984)  

28 – 490 років від дня народження французького філософа, письменника епохи Від-

родження Мішеля Ейкема де Монтеня (1533-1592) 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

 

3  – Всесвітній день письменника  

    – Всесвітній день дикої природи 

    – 135 років від дня народження української письменниці Наталени Андріанівни 

Королевої (1888-1966) 

4  – 100 років від дня народження українського дитячого письменника, поета Олега  

Васильовича  Буценя (1923-1966) 

     – 80 років від дня народження українського письменника, кобзаря, композитора, 

журналіста Миколи Степановича Литвина (1943-2020)  

     – 345 років від дня народження італійського композитора Антоніо Вівальді (1678-

1741) 

5   –  Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення  

     – 120 років від дня народження української письменниці, лауреатки премії імені 

Лесі Українки 1972 року  Наталії Львівни Забіли (1903-1985) 

8  – Міжнародний жіночий день  

9  – 209 років від дня народження українського поета, художника, мислителя Тараса 

Григоровича Шевченка (1814 – 1861). Шевченківські дні  
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     – 100 років від дня народження українського прозаїка, публіциста, лауреата пре-

мії імені Лесі Українки 1991 року Миколи Яковича Олійника (1923-1997) 

10 – 70 років від дня народження українського музиканта, співака, композитора, по-

ета,  лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка 2015 року Тараса 

Гаринальдовича  Петриненка (1953) 

12 – 160 років від дня народження українського вченого-енциклопедиста, філософа, 

природодослідника, організатора і першого президента Української Академії наук 

Володимира Івановича Вернадського (1863-1954) 

13 – 135 років від дня народження українського педагога і письменника Антона Се-

меновича Макаренка (1888-1939)  

    – 185 років від дня народження італійського письменника, історика, філолога Ра-

ффаелло Джованьйолі (1838-1915) 

14 – День українського добровольця  

17 – 120 років від дня народження українського письменника Юрія Петровича 

Дольд-Михайлика (1903-1966) 

20 – Міжнародний день щастя  

     – 195 років від дня народження норвезького драматурга і поета Генріка Ібсена 

(1828-1906) 

21 – Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації 

     – Всесвітній день людей з синдромом Дауна  

     – Всесвітній день поезії  

     – Міжнародний день лісів  

22 – Всесвітній день водних ресурсів (Всесвітній день води)  

23 – Всесвітній метеорологічний день  

24 – Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз  

     – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз 

27.03 - 2.04 – Всеукраїнський тиждень дитячого читання  

26 – День Національної гвардії України   

27 – Міжнародний день театру  

28 – 85 років від дня народження українського письменника, лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка 1994 року Олеся (Олександра) Васильовича 

Лупія (1938) 

     – 540 років від дня народження італійського  художника, архітектора епохи Рене-

сансу Рафаеля Санті ( Рафаелло Санті (Санціо) (1483-1520) 

30 – 50 років від дня народження української письменниці Марини Степанівни Пав-

ленко (1973) 

     – 170 років від дня народження нідерландського художника Вінсента ван Гога 

(1853-1890) 
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КВІТЕНЬ 

 

1  – День сміху  

     – Міжнародний день птахів  

2  – Міжнародний день дитячої книги 

     – 140 років від дня народження українського живописця Олексія Васильовича 

Грищенка (1883-1977) 

     – 75 років від дня народження австралійської письменниці Емелі Родди (Дженні-

фер Джун Роу) (1948) 

3  – 120 років від дня народження української письменниці Лесі Верховинки (Яро-

слави Миколаївни  Кучковської) (1903-1936)   

    – 115 років від дня народження українського поета-гумориста, сатирика Степана 

Івановича Олійника (1908-1982)  

    – 105 років від дня народження українського письменника, громадського діяча, 

лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка 1962 року Олеся (Оле-

ксандра) Терентійовича Гончара (1918-1995) 

    – 240 років від дня народження американського письменника Вашингтона Ірвінга 

(1783-1859) 

4  – 70 років від дня народження американської співачки українського походження 

Квітки (Квітослави) Цісик (1953-1998) 

    – 205 років від дня народження англійського письменника Томаса Майн Ріда 

(1818-1883) 

6  – Міжнародний день спорту заради розвитку та миру   

7  – Всесвітній день здоров’я  

8  – 120 років від дня народження українського письменника, представника «Роз-

стріляного Відродження» Бориса Тенети (Гурія) ( 1903-1935) 

10 – 90 років від дня народження українського письменника, лауреата премії імені 

Лесі Українки 1988 року  Віктора Семеновича Близнеця (1933-1981) 

11 – Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів  

12 – День працівників ракетно-космічної галузі України  

     – Всесвітній день авіації і космонавтики 

     – День скаута в Україні  

15 – Всеукраїнський День довкілля  

     – Всесвітній день цирку  

16 – Великдень  

17 – 40 років від дня народження української письменниці Тетяни Володимирівни 

Малярчук (Тані Малярчук) (1983)  

18 – Міжнародний день пам’яток і визначних місць  

      – День пам’яток історії та культури України  
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20 – 120 років від дня народження українського письменника, кіносценариста, жур-

наліста, представника «Розстріляного Відродження» Гео (Георгія) Шкурупія (1903-

1937)  

22 – Всесвітній день Матері-Землі  

     – 100 років від дня народження американської  письменниці, лауреатки премії 

імені Ганса Крістіана Андерсена 1978 року  Поли Фокс (1923-2017)  

 23 – Всесвітній день книги і авторського права  

    – 100 років від дня народження українського письменника, кіносценариста,  лау-

реата Національної премії України імені Тараса Шевченка 1978 року Василя Сидо-

ровича Земляка (Вацика) (1923-1977) 

     – 105 років від дня народження французького письменника Моріса Дрюона (1918-

2009) 

26 – Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф. День Чор-

нобильської трагедії  

28 – Всесвітній день охорони праці  

     – День охорони праці в Україні  

29 – Міжнародний день танцю  

30 – Міжнародний день джазу  

    – 140 років від дня народження чеського письменника-сатирика Ярослава Гашека 

(1883-1923) 

 

ТРАВЕНЬ 

 

3  – День Сонця  

      – Всесвітній день свободи преси  

     – 90 років від дня народження латвійського поета Іманта Зієдоніса (1933-2013)  

4  – Міжнародний день протидії булінгу 

5  – 195 років від дня народження української письменниці Ганни  Барвінок  (Олек-

сандри Михайлівни Білозерської-Куліш) (1828-1911) 

7  – 190 років від дня народження німецького композитора, піаніста, диригента Йо-

ганнеса Брамса (1833-1897) 

8   – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні  

     – Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

9  –  День Європи      

    –  90 років від дня народження українського письменника, лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка 1998 рокцу Романа Васильовича Андріяшика 

(1933-2000) 

14 – День Матері  

     – День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни  
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     – 110 років від дня народження українського письменника,  перекладача Ігоря 

В’ячеславовича Костецького (Мерзлякова) (1913-1983) 

15 – Міжнародний день родини (сім’ї)  

     – 150 років від дня народження державного, політичного і військового діяча, ге-

тьмана Української Держави  Павла Петровича Скоропадського (1873-1945) 

     – 75 років від дня народження  грузинського та українського поета, перекладача 

Рауля Шалвовича Чілачави  (1948)  

16 – 55 років від дня народження українського письменника, лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка (2020) Тараса Богдановича Прохаська (1968) 

17 – 115 років від дня народження українського письменника, перекладача Леоніда 

Соломоновича Первомайського (Іллі Шльомовича Гуревича) (1908-1973) 

18 – Міжнародний день музеїв  

     – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу  

     – День боротьби за права кримськотатарського народу  

     – День української вишиванки  

     – 975 років від дня народження перського поета, філософа, математика Омара 

Хайяма ( 1048-1131)  

20 – День науки в Україні  

     – 50 років від дня народження української письменниці, перекладачки Наталки 

Сняданко (1973) 

21 – День пам’яті жертв політичних репресій  

     – Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку  

22 – Міжнародний день біологічного різноманіття   

    –  90 років від дня народження  американського прозаїка, казкаря, художника-

ілюстратора Арнольда Лобела (1933-1987) 

23 – 125 років від дня народження  американського дитячого письменника, лауреата  

премії імені Ганса Крістіана Андерсена 1972 року Скотта О’Делла  (1898-1989) 

24 – День слов’янської писемності і культури  

     – Європейський день парків   

25 – Міжнародний день зниклих безвісти дітей  

27 – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження  

29 – Міжнародний день миротворців ООН  

31 – Всесвітній день без тютюну  

 

ЧЕРВЕНЬ 

 

1  – Міжнародний день захисту дітей  

     – Всесвітній день батьків  

     – Всесвітній день молока  
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3 – 95 років від дня народження українського актора Костянтина Петровича Степан-

кова (Волощука)  (1928-2004) 

4  – День Святої Трійці   

    – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії  

    – День пам`яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії  Російської Федера-

ції  проти України 

    – 160 років від дня народження українського та польського архітектора Владисла-

ва Владиславовича  Городецького (1863-1930)  

5  – Всесвітній день охорони навколишнього середовища  

   – 95 років від дня народження українського дитячого письменника, перекладача, 

лауреата премії імені Лесі Українки 1984 року Бориса Панасовича Комара (1928-

2018) 

   – 125 років від дня народження іспанського поета і драматурга Федеріко Гарсіа 

Лорки (1898-1936) 

7  – 120 років від дня народження українського прозаїка, лауреата премії імені Лесі 

Українки 1973 року Івана Андріановича Багмута (1903-1975) 

    – 175 років від дня народження французького живописця, графіка, скульптора По-

ля Гогена (1848-1903) 

8  – Всесвітній день океанів 

9  – 80 років від дня народження українського поета, прозаїка, актора,  лауреата пре-

мії імені Лесі Українки 1999 року Василя Михайловича Довжика (Должикова) (1943-

2022)  

10 – 95 років від дня народження американського дитячого письменника, художни-

ка-ілюстратора  Сендака Моріса (1928-2012)   

12 – Всесвітній день боротьби з дитячою працею  

     – 145 років від дня народження американського прозаїка Джеймса Олівера Кер-

вуда (1878-1927) 

14 – Всесвітній день донора крові   

    – Міжнародний день блогера  

15 – День захисту людей похилого віку (Всесвітній день розповсюдження інформації 

про зловживання відносно літніх людей)   

    – 180 років від дня народження норвезького композитора Едварда Гріга (1843-

1907)  

16 – 710 років від дня народження італійського письменника, поета, гуманіста епохи 

Відродження Джованні Боккаччо (1313-1375) 

17 – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою  

     – 50 років від дня народження сучасної української письменниці Лариси Володи-

мирівни Денисенко (1973) 

18 – День батька  
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     – 95 років від дня народження українського прозаїка, публіциста Сергія Петрови-

ча Плачинди (1928-2013)  

19 – Всесвітній день дитячого футболу  

20 – Всесвітній день біженців  

21 – День пекторалі 

     – 40 років від дня народження українського письменника Олександра Леонідови-

ча Ушкалова (Сашка Ушкалова) (1983) 

     – 75 років від дня народження польського письменника-фантаста Анджея Сап-

ковського  (1948)  

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

     – 125 років від дня народження німецького письменника Еріха Марії Ремарка  

(1898-1970)  

23 – Міжнародний Олімпійський день  

25 – 120 років від дня народження англійського письменника Джорджа Орвелла 

(Еріка Артура Блера) (1903-1950)  

26 – Міжнародний день боротьби зі зловживаннями наркотичними засобами та їх-

нім незаконним обігом  

28 – День Конституції України  

30 – 75 років від дня народження німецького ілюстратора і дитячого письменника, 

лауреата  премії імені Ганса Крістіана Андерсена 2006 року  Вольфа  Ерльбруха 

(1948) 

 

ЛИПЕНЬ 

 

1 – Міжнародний день Дніпра  

3 – 140 років від дня народження австрійського прозаїка Франца Кафки (1883-1924) 

4 – 65 років від дня народження українського поета, лауреата Національної премії 

імені Тараса Шевченка 2002 року Ігоря Миколайовича Римарука (1958-2008) 

6 – Всесвітній день поцілунку 

10 – 105 років від дня народження англійського письменника Джеймса Олдріджа 

(1918- 2015) 

11 – 55 років від дня народження українського письменника Євгена Положія 

  (1968) 

12 – 100 років від дня народження українського поета і прозаїка  Петра Кузьмича 

Мостового (1923-2010)  

13 – 145 років від дня народження українського кобзаря Івана Іовича Кучугури-

Кучеренка (1878-1937) 

14 – 120 років від дня народження американського письменника Ірвінга Стоуна 

(1903-1989) 

15  – День українських миротворців 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82
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      – 75 років від дня народження української дитячої поетеси, казкарки Віри Ми-

хайлівни Багірової (1948)  

16 – 115 років від дня народження українського письменника, поета, публіциста 

українського зарубіжжя Василя Костянтиновича Барки (Очерета) ( (1908-2003) 

     – 95 років від дня народження американського письменника-фантаста Роберта 

Шеклі (1928-2005) 

    – 60 років від дня народження австралійського прозаїка, фантаста, автора підліт-

кового фентезі  Нікса Гарта (1963)  

20 – Міжнародний день шахів 

     – Міжнародний день торту 

22 – 145 років від дня народження польського педагога, письменника, лікаря Януша 

Корчака (1878-1942) 

23 – Всесвітній день китів і дельфінів 

24 – 150 років від дня народження громадського та політичного діяча, педагога, лі-

тературознавця, письменника Івана Стешенка (1873-1918) 

25 – 100 років від дня народження шведської письменниці, лауреата Міжнародної 

премії  імені Ганса Хрістіана Андерсена 1974 року Марії Кристіни Гріпе (1923- 

2007) 

26 – 65 років від дня народження української  письменниці, лауреата Національної 

премії імені Тараса Шевченка 2010 року Галини Василівни Пагутяк (Москалець) 

(1958)  

28 – День Української Державності 

     – День хрещення Київської Русі-України 

 

СЕРПЕНЬ 

 

5 – Міжнародний день світлофора 

– 120 років із дня народження оперного та камерного співака Бориса Романовича 

Гмирі (1903-1969)  

6 – Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї 

7 – 90 років від дня народження української дитячої поетеси, прозаїка Алли 

В’ячеславівни Потапової (1933-2021) 

8 – Міжнародний день альпінізму 

   – 115 років від дня народження українського письменника Якова Васильовича Ба-

ша (Башмака) (1908 -1986) 

12 – Міжнародний день молоді 

14 – Медовий Спас  

15 – 165 років від дня народження англійської письменниці-казкарки Едіт Несбіт 

(1858-1924) 
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16  – 90 років від дня народження українського хорового диригента, композитора, 

Героя України, лауреата Національної премії ім. Т. Г. Шевченка Анатолія Тимофі-

йовича Авдієвського (1933-2016) 

19 – Всесвітній день гуманітарної допомоги 

    – Всесвітній день фотографії 

    – Свято Преображення Господа Ісуса Христа. Яблуневий Спас 

20 – 205  років від дня народження англійської письменниці Емілі Бронте (1818-

1848) 

23 – День Державного Прапора України 

   – Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації 

24 – День Незалежності України 

29 – 155 років від дня народження української письменниці, громадської діячки Лю-

дмили Михайлівни Старицької-Черняхівської (1868-1941) 

30 – 85 років від дня народження польської дитячої письменниці Дороти Тераковсь-

кої (1938- 2004) 

31 – 140 років від дня народження письменника, журналіста Осипа Назарука                           

(1883-1940) 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

1 – День знань 

   – 105 років від дня народження українського поета Ігоря Васильовича Качуровсь-

кого (1918 – 2013) 

5  – Міжнародний день благодійності 

     – 100 років від дня народження українського поета Грицька Пилиповича Бойка 

(1923-1978) 

7 – 75 років від дня народження української поетеси, прозаїка Софії Василівни Май-

данської (1948) 

8 – Міжнародний день грамотності 

9 – Всесвітній День краси 

    – День українського кіно 

    – День фізичної культури і спорту України  

10 – Міжнародний день пам’яті жертв фашизму  

11 – 80 років тому (1943) засновано Державний український народний хор (нині – 

Національний заслужений академічний український народний хор ім. Г. Г. Верьов-

ки) 

16 –  День винахідника і раціоналізатора України 

    – 410 років від дня народження французького письменника Франсуа де Ларошфу-

ко (1613-1680) 

     – Міжнародний день охорони озонового шару 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
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17 – День рятівника 

18 – 135 років від дня народження канадського письменника Сірої Сови (Арчибальд 

Стенсфелд  Білейні) (1888-1938) 

    –  Міжнародний день читання електронних книжок у вільному доступі 

19 – Міжнародний день миру 

19 – Всесвітній день фотографії 

20 – 100 років від дня народження українського прозаїка Олександра Олександрови-

ча Сизоненка (1923 - 2018) 

22 – День партизанської слави 

24 – Всеукраїнський день дошкілля  

26 – Європейський день мов 

    – 135 років від дня народження англійського та американського письменника То-

маса Стернза  Еліота (1888-1965) 

    – 130 років від дня народження українського поета-байкаря Микити Павловича 

Годованця (1893-1974) 

27 – День туризму 

28 – 220 років від дня народження французького прозаїка Проспера Меріме (1803-

1870) 

    – 105 років від дня народження українського педагога, письменника Василя Олек-

сандровича Сухомлинського (1918-1970) 

    – 100 років від дня народження українського прозаїка Ростислава Феодосійовича 

Самбука (1923 -1996) 

29 – День пам'яті жертв Бабиного Яру 

30 – Всеукраїнський день бібліотек 

    –  День Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії 

    – День усиновлення в Україні 

25-30 – Всесвітній тиждень моря  

 

ЖОВТЕНЬ 

 

1 – День працівників освіти 

    – Міжнародний день музики 

    – Міжнародний день кави 

    – Міжнародний день людей похилого віку 

    – День ветерана України 

    – 165 років від дня народження українського письменника Андріана Феофановича 

Кащенка (1858-1921) 

2 – 80 років від дня народження українського драматурга, поета Богдана Михайло-

вича Стельмаха (1943-2001) 

4  – Всесвітній день захисту тварин 



16 
 

5  – 100 років від дня народження українського письменника, драматурга Володими-

ра Васильовича Канівця (1923-2017)  

6 – Всесвітній день посмішки 

8 – День художника 

9 – 60 років від дня народження українського поета, письменника Павла Івановича 

Вольвача (1963) 

14 – Покрова Пресвятої Богородиці 

    – День Українського козацтва 

    – День захисника України 

    – День молитви за всіх полеглих за волю і державність України 

15 – Всесвітній день миття рук 

16 – Всесвітній день хліба 

17 – Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності 

20 – 100 років від дня народження німецького дитячого письменника, казкаря Отф-

ріда  Пройслера (1923-2013) 

21 – Всесвітній день яблук 

24 – День Організації Об’єднаних Націй 

24 – Всесвітній день інформації про розвиток 

28 – День визволення України від нацистських загарбників 

 

ЛИСТОПАД 

 

1 – 125років від дня народження українського прозаїка, драматурга Дмитра Іванови-

ча Бедзика (1898-1982) 

5 – 200 років від дня народження українського поета Якова Івановича Щоголева 

(Щоголіва) (1823-1898) 

6 – Міжнародний день запобігання експлуатації  довкілля під час війни та збройних 

конфліктів 

9 – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва 

   – Міжнародний день боротьби з фашизмом та антисемітизмом 

   – День української писемності та мови 

10 – 120 років від дня народження українського поета Тереня (Терентія) Германови-

ча Масенка (1903-1970) 

12 – 215 років від дня народження українського поета Осипа Максимовича Бодянсь-

кого (1808-1877) 

16 – Міжнародний день толерантності 

     – Всесвітній день книги рекордів Гіннеса 

     – Міжнародний день відмови від паління 

    – 45 років від дня народження української письменниці Дзвінки (Дзвенислави) 

Валентинівни Матіяш (1978) 
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20 – Всесвітній день дитини 

     – 165 років від дня народження шведської письменниці Сельми Лагерлеф (1858-

1940) 

21 – День гідності та свободи 

     – Всесвітній день привітань 

    – Всесвітній день телебачення 

24 – Всесвітній день інформації 

25 – День пам’яті жертв Голодомору. 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років в 

Україні  

25 – 185 років від дня народження українського прозаїка Івана Семеновича Нечуя-

Левицького (1838-1918) 

27 – 160 років від дня народження української письменниці Ольги Юліанівни Коби-

лянської (1863-1942) 

29 – 245 років від дня народження українського письменника Григорія Федоровича  

Квітки-Основ’яненка (1778-1843) 

– 125 років від дня народження англійського прозаїка, поета Клайва Стейплза Льюї-

са (1898-1963) 

 

ГРУДЕНЬ 

 

1 – Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

   – 110 років від дня народження українського поета Платона Микитовича Воронька 

(1913-1988) 

   – 110 років від дня народження українського композитора Георгія Iларіоновича  

Майбороди (1913–1992)  

3 – Міжнародний день людей з інвалідністю    

5 – Міжнародний день волонтерів 

    – 145 років від дня народження українського поета Олександра Олеся (Олександра 

Івановича Кандиби) (1878-1944) 

6 – День Збройних сил України 

    – 75 років від дня народження українського поета, прозаїка Анатолія Георгійовича  

Костецького (1948-2005) 

9 – 175 років від дня народження американського прозаїка Джоела Чендлера Харріса 

(1848-1908) 

    – 160 років від дня народження українського письменника Бориса Дмитровича 

Грінченка (1863-1910) 

10 – Міжнародний  день захисту прав людини. 75 років із часу прийняття Генераль-

ною асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини (прийнята 10.12.1948 року) 

    – День благодійності в Україні 

    – Всесвітній день футболу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015
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11 – Міжнародний день гір 

13 – 130 років від дня народження українського письменника Миколи Хвильового 

(Фітільова) (1893-1933) 

14 – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

15 – Всесвітній день чаю 

19 – День святителя і чудотворця Миколи 

    – Міжнародний день допомоги бідним 

    – 155 років від дня народження американської дитячої письменниці Елінор Пор-

тер (1868-1920) 

22 – 190 років від дня народження української письменниці Марка Вовчка (Марії 

Олександрівни Вілінської) (1833-1907) 

24 – 225 років від дня народження польського поета Адама Міцкевича (1798-1855) 

26 – 125 років від дня народження українського поета Євгена Павловича Плужника 

(1898-1936) 

28 – Міжнародний день кіно 

28 – 55 років від дня народження українського дитячого письменника, прозаїка Івана 

Михайловича Андрусяка (1968) 

29  – 135років від дня народження української письменниці Галини Журби (1888-

1979) 

 

КНИГИ – ЮВІЛЯРИ 2023 РОКУ 

 

10 років 

– Воронина Л. «Слон Гудзик та Вогняна Квітка», « Різдвяна казка від слона Гудзи-

ка» (2013)  

– Дереш Л. «Миротворець» (2013) 

– Іванцова М. «Живі книги» (2013) 

– Кідрук М. «Твердиня» (2013) 

– Павленко М. «Русалонька із 7-В плюс дуже морська історія»(2013) 

 

15 років 

 

– Багряна А. «Етимологія крові» (2008) 

– Воронина Л. «Нямлик і балакуча квіточка», «Хлюсь та інші» (2008) 

– Гаврош О. «Пригоди тричі славного розбійника Пинті» (2008) 

– Дерманський О. «Танок Чугайстра», «Царство яблукарство» (2008) 

– Ільченко О. «Мандрівка Дощинки», «Пригоди неприбраних іграшок», «Як коник 

співати навчився» (2008) 

– Кононенко Є. «Неля, яка ходить по стелі» (2008) 

– Малик Г. «Третя подорож Алі» (2008) 

– Мензатюк З. «Макове князювання» (2008) 
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– Ніцой Л. «Як хом’ячок друзів шукав» (2008) 

– Павленко М. «Русалонька із 7-В проти Русалоньки з Білокрилівського лісу» (2008) 

– Рутківський В. «Потерчата» (2008) 

 

20 років 

 

– Андрухович Ю. «Дванадцять обручів» (2003) 

– Забужко О. «Сестро, сестро»(2003) 

– Матіос М. « Бульварний роман» (2003) 
 

25 років 

–  Жадан С. «Пепсі» (1998) 

– Прохасько Т. «Інші дні Анни» (1998) 

 

35років 

 

– Малик Г. «Знає Вітя все на світі» (1988) 

 

40 років 

 

– Загребельний П. «Я, Богдан» (1983) 

– Матіос М. «З трави і листя» (1983) 
 

50 років 

 

– Іваненко О. «Марія» (1973) 

– Коломієць О. «Голубі олені» (1973) 

– Нестайко В. «Тореадори з Васюківки» (1973) 
 

55 років 

 

– Близнець В. «Древляни» (1968) 

– Гончар О. «Собор» (1968) 

– Загребельний П. «Диво» (1968) 

– Іваничук Р. «Мальви» (1968) 

– Малик В. «Посол Урус-шайтана» (1968) 
 

60 років 

 

– Гончар О. «Тронка» (1963) 

– Збанацький Ю. «Гвардії Савочка» (1963) 

– Дольд-Михайлик Ю. «У чорних лицарів» (1963) 

– Первомайський Л. «Дикий мед» (1963) 
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70 років 

– Багряний І. «Огненне коло» (1953) 

– Бредбері  Р.  «451 градус за Фаренгейтом» (1953) 
 

80 років 

 

– Сент-Екзюпері де А. «Маленький принц» (1943) 

– Смілянський Л. «Євшан-зілля» (1943) 
 

90 років 

 

– Донченко О. «Зоряна фортеця» (1933) 
 

105 років 

– Винниченко В. «Між двох сил» (1918) 

– Тичина П. «Сонячні кларнети» (1918) 

 

110 років 

 

– Портер Е. «Поліанна » (1913) 
 

120 років 

 

– Старицький М. «Розбійник Кармелюк» (1903) 
 

125 років 

– Веллс Г. «Війна світів» (1898) 

– Старицький М. «Молодість Мазепи» (1898) 
 

130 років 

– Старицький М. «Талан» (1893) 

– Українка Л. «Давня казка» (1893) 
 

140 років 

 

– Стівенсон Р. «Острів скарбів» (1883) 
 

155 років 

 

– Верн Ж. «Діти капітана Гранта» (1868) 
 

180 років 

 

– Шевченко Т. «Назар Стодоля» (1843) 
 

185 років 

– Шевченко. Т.  «Катерина» (1838) 
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190 років 

 

– Квітка-Основ’яненко Г. «Конотопська відьма» (1833) 
 

200 років 

 

– Скотт. В. «Квентін Дорвард» (1823) 
 

490 років 

 

– Рабле Ф. «Гаргантюа і Пантагрюель» (1533)  

 

При складанні матеріалу використані такі джерела: 

 

Книги 

 

Богданець-Білоскаленко, Н. І. Дитяча література. Твори українських письменників ІІ 

пол. ХХ-початку ХХІ століть : навчальний посібник / Н. І. Богданець-Білоскаленко. 

– Київ : Слово, 2011. – 480 с. 

Відлуння десятиліть: Українська література другої половини ХХ ст. : навчальний 

посібник. – Київ : Грамота, 2002. – 463 с. – (Шкільна бібліотека). 

Панченко, В. Літературний ландшафт України. ХХ століття. 50 «слайдів» /  В. Пан-

ченко. – Київ : Ярославів Вал, 2019. – 528 с. 

Скляренко, В. М. Література України / В. М. Скляренко, Я. О. Батій. – Харків : Біб-

ліоколектор, 2015. – 319 с. : іл. 

Українська література у портретах і довідках : давня література – література ХХ ст. – 

Київ : Либідь, 2000. – 360 с.  

Українська літературна енциклопедія: В 5 т. / Укладач І. О. Дзеверін та ін. – Київ : 

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

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

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

Статті із періодичних видань 

 

Бабійчук, Т. Сучасна українська література: імена, теми, інтерпретація / Т. Бабійчук 

// Українська мова і література в школах України. – 2018. – №12. –  С. 21-28. 

Балій, Л. Українська література: теорія й практика / Л. Балій // Вивчаємо українську 

мову і літературу. – 2019. – № 31-33. – С. 23-42. 

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

останніх років / Н. І. Богданець-Білоскаленко, Т. Качак // Українська мова і літерату-

ра в школах України. – 2017. – №4. – С. 21-24. 

Зубченко, Т. Розстріляне відродження / Т. Зубченко // Історія України. – 2021. – №1-

2. – С. 62-69. 
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Електронні ресурси 

 

Ділова мова. Календар [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&year=2023 

Золота колекція дитячої літератури [Електронний ресурс] // Національна бібліотека 

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

https://chl.kiev.ua/default.aspx?id=1866 

Українська Літературна Енциклопедія [Електронний ресурс] : у 5 т. / Ін-т літ. імені 

Т. Г. Шевченка Акад. наук Української РСР ; Гол. ред. Укр. Рад. Енциклопедії ім. М. 

П. Бажана. — Режим доступу:  http://izbornyk.org.ua/ulencycl/ule.htm      

  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&year=2023
https://chl.kiev.ua/default.aspx?id=1866
http://izbornyk.org.ua/ulencycl/ule.htm
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