
ЛИСТОПАД 

(1889–†07.12.1938), Станіслава Корвін-Шимановська – співачка, педагог, 

уродженка с. Тимошівка Кам’янського району.  

130 років від дня народження. 

 

1 Міжнародний день вегана відзначається з 

1994 року щорічно 1 листопада, в річницю 

першої «Веганської спільноти», утвореної 

1944 року у Великій Британії. Цього дня 

проводяться заходи та акції, присвячені веганам і 

веганізму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 років тому (1939) Верховна Рада СРСР прийняла Закон про входження 

Західної України до складу Союзу РСР та возз’єднання її з Українською РСР 

 

(1939), Федір Миколайович Стригун – актор, режисер, народний артист 

України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, 

уродженець с. Томашівка Уманського району. 

80 років від дня народження. 

 

60 років з часу затоплення сіл Черкащини водами Кременчуцького водосховища 

(1959).  

 

 



 

1 

 

40 років Черкаському Будинку торгівлі (1979). 

2 Міжнародний день припинення безкарності за злочини 

проти журналістів – Міжнародний день ООН, 

встановлений резолюцією A/RES/68/163 Генеральної 

Асамблеї ООН року, який відзначається щорічно 

2  листопада. 

 

(1899-†04.08.1984), Стефан Семчук – поет, журналіст, католицький публіцист, 

священик УГКЦ.  

120 років від дня народження 

3 День інженерних військ України. 

 

 

 

 

 



3 

  

 

(1874-†28.06.1953), Флоренс Гамілтон Рендел Лайвсей – канадська англомовна 

письменниця, журналістка й перекладачка української літератури, дослідниця 

українського фольклору. 

145 років від дня народження 

4 День залізничника України 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1884–†?.1935), Григорій Костянти нович Голоскевич – український мовознавець, 

лексикограф, автор першого Українського правописного словника, громадський 

діяч, член Української Центральної Ради. Репресований більшовицькою владою. 

Реабілітовано 11 серпня 1989 року. 

135 років від дня народження. 

 (1894–†18.03.1953), Костянтин Олександрович Копержинський – український і 

російський літературознавець, історик української літератури і театру, 

фольклорист, етнограф, бібліограф. 

125 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1989


5 Всесвітній день розповсюдження інформації про проблему цунамі 

 

(1919–†25.11.2018), Віктор Олександрович Міняйло – український письменник, 

лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.  

100 років від дня народження. 

 

(1929–†12.02.2001), Ігор Олександрович Дзеверін – літературознавця, академіка 

НАН України, уродженець смт. Драбів.  

90 років від дня народження. 

 

(1934–†06.06.2018), Кіра Георгіївна Муратова (дівоче прізвище Короткова) – 

українська кінорежисер, народна артистка України, лауреат Національної премії 

України імені Тараса Шевченка.  

85 років від дня народження 

6 Міжнародний день попередження експлуатації 

навколишнього середовища під час війни та військових 

конфліктів. 5 листопада 2001р. Генеральна Асамблея ООН 

оголосила 6 листопада кожного року Міжнародним днем 

попередження експлуатації навколишнього середовища під час 

війни та військових конфліктів (резолюція 56/4). Приймаючи це рішення, вона 

враховувала, що шкода, яка наноситься навколишньому середовищу після їх  

 



6 закінчення відчувається на стані екосистем і природних ресурсів і часто виходить 

за межі національних територій та період життя одного покоління. Генеральна 

Асамблея послалась також на Декларацію тисячоліття ООН, в якій підкреслено 

необхідність вживати заходи з охорони спільного навколишнього середовища 

 

(1919–†15.01.2005), Олександр Михайлович Матійко – український поет, 

публіцист, заслужений працівник культури України. 

100 років від дня народження. 

  

(1929), Дмитро Сергі йович  аливайко –  український літературознавець, фахівець 

з порівняльного дослідження світової й української літератури, лауреат 

Національної премії України імені Тараса Шевченка. 

90 років від дня народження. 

  

(1934–†15.06.1992), Володимир Антонович Маняк –  український письменник, 

поет, прозаїк, публіцист, громадський діяч, дослідник Голодомору в Україні, 

автор чорної книги-меморіалу «33-й: голод», лауреат Національної премії 

України імені Тараса Шевченка. 

85 років від дня народження. 

7 (1899–†01.11.1984), Микола Федорович Комарницький – педагог, журналіст, 

краєзнавець, бібліограф, колишній житель м. Умань.  

120 років від дня народження. 

 

(1909–†26.11.1937), Іван Кирилович Маловічко – український поет-футурист. 

Також прозаїк, журналіст. Член літературної організації «Нова генерація». Автор 

збірки поезії, присвяченої країні Комі («Мореїн із Комі», 1934), уродженець с. 

Верещаки Лисянського району. Жертва сталінського терору. 

110 років від дня народження 

 

(1929), Бенні Аллана Андерсена – данський поет, прозаїк. 

90 років від дня народження. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_1932%E2%80%941933
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


 
 

7 (1939), Валентин Микитович Сперкач  – український режисер-документаліст, 

заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України імені 

Тараса Шевченка. 

80 років від дня народження 
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 (клуб веселих та кмітливих) 

 

 

 

 

 

 

 

8 (1874 – †05.01.1955), Євген Вікторович Тарле – радянський історик, педагог. 

Академік АН СРСР. Автор книг «Наполеон», «Нашествие Наполеона на 

Россию», «Талейран», «Жерминаль и прериаль», «Крымская война» та ін. Життя 

якого пов’язане з Херсонщиною. 

145 років від дня народження. 

 



8 (1889–†17.01.1973), Дмитро Григорович Ісаєвич – український громадський та 

політичний діяч, журналіст. 

130 років від дня народження. 

 

(1919-1996), Михайло Потапович  ечай – український письменник.  

100 років від дня народження. 

 

 (1954), Кадзуо Ішіґуро – британський письменник японського походження, лауреат 

Нобелівської премії з літератури 2017 року. 

65 років від дня народження. 

 

(1954),  аталка Геннадіївна Білоцеркі вець  – українська поетеса і перекладачка.  

65 років від дня народження. 

9 День Преподобного  естора-

літописця  Печерського. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
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%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%B0


9 

Міжнародний день проти фашизму, расизму та антисемітизму 
 

 

 

 

 

 

 

 

День Книги рекордів Гіннеса 
 

 

 

 

 

 

 



9 (1884–†13.03.1970), Микола Лазорський (справжнє прізвище Микола Панасович 

Коркішко) – український письменник, журналіст і географ.  

Псевдоніми – М. Карельський, М. Лазорський. 

135 років від дня народження. 

 

(1909–†03.10.1976), Микола Олександрович Далекий (справжнє прізвище – 

Алексєєв) – радянський український і російський письменник і сценарист. 

110 років від дня народження. 

  

(1919–†21.02.2000), Олена Михайлівна Апанович – український історик, архівіст, 

письменниця, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка.  

100 років від дня народження. 

10 Всесвітній день молоді 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
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%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA


10 (1759–†09.05.1805), Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер – німецький поет, філософ, 

теоретик мистецтва і драматург, професор історії і військовий лікар, 

представник напрямків «Буря і натиск» і романтизму в літературі, автор «Оди 

до радості», змінена версія якої стала текстом гімну Європейського Союзу.  

260 років від дня народження. 

 

(1909–†17.12.1943), Іван Терентійович Семиволос – український поет доби 

Розстріляного відродження, уродженець с. Квітки Корсунь-Шевченківського 

району. Був репресований.  

110 років від дня народження 

 
11–17 – МІЖ АРОД ИЙ ТИЖДЕ Ь  АУКИ ТА МИРУ 

11 

Міжнародний День енергозбереження. За ініціативи 

міжнародної екологічної мережі «Шкільний проект з 

використання ресурсів та енергії» (SPARE) 11 листопада 

оголошено Днем енергозбереження. Рішення про заснування 

цього свята було прийнято у квітні 2008 року на міжнародній нараді координаторів 

SPARE, що проходила у Казахстані. А вже в листопаді 2008-го світ відзначив 

перший День енергозбереження. Це свято отримало статус міжнародного, оскільки 

взяти участь у проекті побажали близько 20 країн. Основна мета свята – привернути 

увагу влади та громадськості до раціонального використання ресурсів та розвитку 

відновлюваних джерел енергії. Проблема енергозбереження набагато глибша, ніж 

може здатися на перший погляд. Економія енергії дозволить знизити забруднення 

навколишнього середовища. 

 

(1909-†14.08.1993), Інна Костянтинівна Кульська – українська поетеса. 

110 років від дня народження. 

 

(1919–†17.11.1997), Ольга Яківна Кусенко – українська актриса. Народна артистка 

УРСР. Народна артистка СРСР , уродженка м. Канів.  

100 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


11 (1919–†21.05.2004), Юхим Йосипович Березін (сценічний псевдонім – Штепсель) – 

український актор, артист розмовного жанру.  Народний артист УРСР. 

100 років від дня народження. 

 

(1929–†23.10.2012), Василь Дем’янович Шпак – український майстер 

декоративного мистецтва, уродженець с. Чеснівка Лисянського району.  

90 років від дня народження. 

 12–17 – ВЕУКРАЇ СЬКИЙ ТИЖДЕ Ь ДІАБЕТУ 

12 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

День фахівця з безпеки 
 

 

 

 

 

 

 

(1929–†28.08.1995), Міхаель Андреас Гельмут Енде – німецький письменник, 

автор низки творів для дітей, з яких найбільш відомий роман «Нескінченна 

історія». 

90 років від дня народження. 

 

(1929–†06.10.1998), Ролан Антонович Биков (за документами, починаючи з 

повоєнного часу, через помилку паспортиста – Роланд Анатолійович; сценічне 

ім'я – Ролан Биков) – відомий радянський актор та кінорежисер. 

90 років від дня народження. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80


13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всесвітній день геоінформаційних систем (ГІС)   

 
   

 

 
 

 



13 (1889–†28.09.1956), Остап Вишня (Павло Михайлович 

Губенко) – український письменник, новеліст, класик 

сатиричної прози XX століття.  

130 років від дня народження. 

14  

 

  

  

 
 

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%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F


14 

 

Всесвітній день юзабіліті Юзабіліті (Usability) 

– це властивість продукту бути придатним до використання. Та визначає 

загальну степінь зручності предмета при використанні. Якщо говорити про 

сайт, як про певний інтернет-продукт, то він також володіє своїм юзабіліті в тій 

чи іншій мірі. Юзабіліті – це характеристика, яка в першу чергу звернена до 

відвідувачів сайту. 

 

Міжнародний 

(1889–†14.11.1964), Джавахарлал  еру – перший прем'єр-міністр Індії. Махатма 

Ганді називав його своїм політичним наступником. Донька Джавахарлала Неру 

Індіра та онук Раджив теж займали в Індії найвищі державні посади.  

130 років від дня народження. 

15 

 

День вторинної переробки. За останні 30 років людство 

витратило третину наявних на Землі ресурсів. З кожним роком 

споживання ресурсів збільшується на півтора відсотка. Тому 

таке важливе значення набуває економія природних ресурсів, 

пошуки альтернативних ресурсів, вторинна переробка 

сировини. 

Для залучення уваги громадськості, промислових структур до проблеми вторинної 

переробки відходів проводиться День вторинної переробки. У цей день доречно 



проведення акцій Рісайклінг (вторинної переробки) кольорових і чорних металів, 

зношених покришок від автомобілів, пластикових пляшок, паперу. 

(1894–†13.07.1937), Іван Іванович Падалка – український художник та педагог 

доби Розстріляного відродження. Учень Опанаса Сластіона та Михайла 

Бойчука. Професор живопису Київського художнього інституту. Автор 

теоретичних праць у журналах «Нове мистецтво», «Мистецтво». 

Жертва сталінського терору терору в Україні. Убитий разом із В. Седляром та 

вчителем М. Бойчуком.  

125 років від дня народження. 

16 Міжнародний день толерантності. Свято, яке 

відзначається 16 листопада в усьому світі. Його 

запровадили у 1995 році за рішенням ЮНЕСКО. 

Саме цього дня ухвалили Декларацію принципів 

терпимості. 

 

 

 

День працівників радіо, телебачення та 

зв’язку України. 

  

– 95 років тому (1924) відбулася перша в 

Україні радіопередача. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97


16 (1939–†07.06.2015), Анатолій Трохимович Барчук – український актор театру, 

кіно та дубляжу. Заслужений артист УРСР, Народний артист України, 

уродженець с. Бабанка Уманського району.  

80 років від дня народження. 

17 Міжнародний день студента – щорічне міжнародне 

свято студентської активності, що відзначається 

17 листопада. 

День студента в Україні 

 

 

Всесвітній день боротьби проти хронічного 

обструктивного захворювання легень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всесвітній день пам’яті жертв дорожньо-

транспортних пригод 

 

 



17 (1869 – †01.05.1951), Климентій Шептицький – Блаженний Католицької Церкви, 

церковний діяч і архімандрит монахів Студійського уставу. Був послом до 

Галицького сейму та Віденського парламенту, заступником голови 

Господарського Товариства., політв’язень радянського режиму. 

150 років з дня народження. 

 

(1944), Михайло Тадейович Мартинюк – вчений-фізик, професор, колишній 

ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.  

75 років від дня народження 

18 

  

(1939), Маргарет Етвуд – канадська феміністська письменниця, поетеса, 

літературна критикиня, активістка захисту довкілля. Насамперед відома як 

авторка роману-антиутопії «Оповідь служниці» 

80 років від дня народження 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82


18 (1949), Джеремі Стронґ – англійський дитячий 

письменник. 

70 років від дня народження.  

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародний день чоловіків – щорічне 

міжнародне свято, котре святкується 19 

листопада. Вперше його відсвяткували 1999 року 

в Тринідад і Тобаго. Внаслідок це свято знайшло 

підтримку в Австралії, країнах Карибського 

басейну, Північної Америки, Європи, Азії, а 

також ООН і ЮНЕСКО. 

 

  



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1789 – †03.12.1843), Михайло Михайлович Лучкай (справжнє прізвище – Поп) – 

український закарпатський мовознавець, фольклорист та історик. Парох церкви 

Преображення Господнього в Ужгороді у 1826 – 1829, 1831 – 1843 роках. 

230 років від дня народження. 

20 Всесвітній день дитини. У 

1954 році Генеральна 

Асамблея ООН рекомендувала 

всім країнам ввести в практику 

святкування Всесвітнього дня 

дитини як дня світового 

братерства і взаєморозуміння 

дітей, присвяченого діяльності, 

спрямованої на забезпечення 

благополуччя дітей в усьому 

світі. 

1959 – Генеральна Асамблея ООН проголосила «Декларацію прав дитини».  

1989 – Генеральна Асамблея ООН ухвалила «Конвенцію про права дитини». 

  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1789
https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1826
https://uk.wikipedia.org/wiki/1829
https://uk.wikipedia.org/wiki/1831
https://uk.wikipedia.org/wiki/1843


 

20  

День індустріалізації Африки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1869–†30.06.1947), Михайло Миколайович Марковський – український 

педагог, бібліотекар та літературознавець, який досліджував творчість Лазара 

Барановича і Тараса Шевченка. Викладач Університету святого Володимира., 

уродженець с. Ксаверове Городищенського району.  

150 років від дня народження. 

21 
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255 років тому (1764) скасовано гетьманщину. 

 

(1694–†30.05.1778), Франсуа Вольтер [справж. – Марі Франсуа Аруе],  один з 

найбільших французьких філософів-просвітників XVIII століття: 

поет, прозаїк, сатирик, трагік, історик, публіцист, що відомий своєю 

дотепністю, його нападками на настанови католицької церкви, а також 

пропагандою свободи віросповідання, свободи слова і відокремлення церкви 

від держави.  

325 років від дня народження. 

(1889–†12.05.1967), Михайло Ілліч Ясинський – український бібліограф, 

фондознавець, історик і книгознавець.  

130 років від дня народження. 

  

(1924–†03.02.1974), Корнєйчик Ігор Іванович  – видатний бібліографознавець, 

історик бібліографії, рецензент бібліографічних праць, викладач 

бібліографічних дисциплін Харківського державного інституту культури; 

кандидат педагогічних наук (1955), доцент (1957). 

95 років від дня народження 

 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


21 (1969–†06.02.2015), Віталій Миколайович Вергай – солдат 

АТО, який загинув на Донбасі. В м. Черкаси його ім’ям названо 

вулицю.  

50 років від дня народження. 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День без покупок. Напередодні різдвяних розпродажів, 

наприкінці листопада, в п’ятницю після Дня подяки, в 

усьому світі відзначається День без покупок. 

Автором ідеї Дня є рекламіст Тед Дейв, переконаний, що 

«реклама обманює, коли обіцяє, що ми станемо 

щасливішими, якщо придбаємо більше речей». Мета цього дня – звернути 

увагу на соціальні, економічні, екологічні та етичні наслідки сучасної 

культури споживацтва і дати зрозуміти людству, що крім товарів, у світі є 

багато більш цінних і цікавих речей. 

Ця щорічна акція проводиться на знак протесту проти надмірного 

споживання в розвинених країнах, яке багато в чому нав'язане рекламою, а 

також проти нерівного розподілу матеріальних благ у світі. 

 

(1819-†22.12.1880), Джордж Еліот (Мері Енн Еванс) англійська письменниця. 

200 років від дня народження. 

 
 



22 (1869–†19.02.1951), Андре Жід – французький письменник, лауреат Нобелівської 

премії з літератури.  

150 років від дня народження. 

 

(1939–†28.12.2011), Григорій Павлович Білоус – письменник, заслужений 

працівник культури України, колишній житель м. Черкаси.  

80 років від дня народження. 

23 День пам’яті жертв голодомору 

та політичних репресій. 

Всеукраїнська акція «Засвіти 

свічку». Відзначається щорічно у 

четверту суботу листопада 

відповідно до Указу Президента 

№ 1310/98 від 26.11.1998 р. 

 

 

 

24 День завоювання друзів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 (1729–†18.05.1800), Олександр Васильович Суворов – 

відомий полководець, військовий теоретик, життя якого 

пов’язане з Херсонщиною. 

290 років від дня народження. 

 

24 

(1849-†29.10.1924), Френсіс Еліза Годґсон Бернет – англо-

американська письменниця та драматург. Класик англійської 

дитячої літератури. 

170 років від дня народження. 

 

 

 

(1864–†09.09.1901), Анрі Марі Раймона де Тулуз-Лотрека – французький 

художник. 

155 років від дня народження. 

 

(1934–†06.12.2004), Донат Костянтинович Патрича – український поет, 

композитор, перекладач з грецької мови, заслужений працівник культури 

України. 

85 років від дня народження. 

 

(1934–†03.08.1998), Альфред Гаррійович Шнітке – радянський композитор, 

піаніст, теоретик музики і педагог німецького походження, один з 

найзначніших музичних діячів кінця XX століття. 

85 років від дня народження. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


24 (1919–†31.07.2000), Петро Логвинович Варгатюк – вчений-історик, доктор 

історичних наук, професор, уродженець с. Берестівець Уманського району.  

100 років від дня народження. 

25 Міжнародний день боротьби за ліквідацію 

насильства у відношенні до жінок 

 

 

 

 

26 Святителя Іоанна Золотоустого 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1844-†03.12.1905), Олександр Левкович Боровиковський – судовий діяч, 

спеціаліст з цивільного права і процесу; український фольклорист, 

письменник. Праці: практичні коментарі до «Законів цивільних» (1909), 

«Звіт судді» (1891–94), нарис «Жіноча доля за малоросійськими піснями» 

(1867). 

175 років від дня народження 

 



 

26 (1909–†16.12.1995), Олександр Степанович Левада (справжнє прізвище при 

народженні – Косак) – український драматург та кіносценарист. Був першим 

заступником голови Держкіно України, заступником міністра культури 

України та секретарем правління Спілки письменників України. Лауреат 

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1971), уродженець 

с. Кривчунка Жашківського району. 

110 років від дня народження. 

27 (1879–†28.08.1921), Григорій Авраамович Чупринка – український поет, 

культурний, військовий і політичний діяч.  

140 років від дня народження. 

 

(1884–†27.05.1965), Микола Іванович Радзієвський – композитор, заслужений 

артист України, уродженець смт. Єрки Катеринопільського району.  

135 років від дня народження. 

28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Початок Різдвяного посту 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC._%D0%A2._%D0%93._%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1971
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA


29 

 
 

 

Міжнародний день солідарності з 

палестинським народом 

  

 

 

 

 

 

(1879–†11.05.1955), Микола Митрофанович Крилов – український математик, 

механік. Професор (1912), доктор математики (1917), академік ВУАН (1922), 

чл.-кор. АН СРСР (1928), академік АН СРСР (1929), заслужений діяч науки 

УРСР (1939); дійсний члени НТШ (1927). 

140 років від дня народження. 

 

(1899–†15.12.1934), Григорій Михайлович Косинка 

– український письменник-новеліст, перекладач доби 

«Розстріляного відродження». Жертва сталінських 

репресій.  

120 років від дня народження. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A3%D0%90%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


 

29 (1899–†22.11.1946), Езра Йосипович Фінінберг – єврейський радянський поет, 

перекладача, уродженця м. Умань.  

120 років від дня народження. 

30 Всесвітній день домашніх тварин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1874–†24.01.1965), Вінстон Леонард Спенсер-Черчиль – англійський 

державний діяч, письменник, прем’єр-міністр Великобританії, лауреат 

Нобелівської премії. 

145 років від дня народження. 

  

(1874–†24.04.1942), Люсі Мод Монтгомері – канадська письменниця і поетеса, 

автор 23 романів, 530 оповідань і більш ніж 500 віршів; її надруковані 

щоденники нараховують більше 5000 сторінок.  

145 років від дня народження 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82


 

30 (1934), Раї са Петрі вна Іванченко – українська історик, письменниця (прозаїк, 

поет), публіцист. заслужена діяч мистецтв України, лауреат Національної 

премії України імені Тараса Шевченка.  

85 років від дня народження 

 

(1949–†04.08.2001), Ярослав Михайлович Стельмах – 

український дитячий письменник, драматург, 

кіносценарист, перекладач.  

Оповідання та повісті для дітей: «Химера лісового озера, 

або Митькозавр із Юрківки», «Якось у чужому лісі», 

«Найкращий намет» та інші.  

Твори Стельмаха відзначаються захоплюючим сюжетом, 

тонким гумором, яскраво змальованими постатями 

маленьких героїв. 

Серед його п'єс є багато творів для дітей: «Шкільна 

драма», «Вікентій Прерозумний» та інші. П'єси «Привіт, Синичко!» та 

«Запитай колись у трав». 

70 років від дня народження. 

 

  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82

