
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Ювіляри вересня 2022 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

   

1     Микола Мозговий 
(01.09.1947 –†30.08. 2010), 

естрадний 

співак, 

композитор.  
75 років з дня 

народження. 

2        3      4   

  

5  6   
  

7        8    9   Федір Маківчук 

 (09.09.1912 –†04.12.1988), 

письменник, сатирик, 
гуморист, головний редактор 

журналу "Перець". 

110 років  з дня народження  

10      
,  

11         О'Генр 

(11.09.1862 –†05.06.1910), 

америка-нський  
письменник. 

160 років з дня 

народження 

12 13   14  15  Олена Кульчицька 

(15.09.1877-

†08.03.1967),  
художниця-

ілюстратор. 

145 років з дня 
народження 

16  17   18   

19          
. 

20     Михайло 

Новицький 

(20.09.1892-†29.03.1964), 

шевченкознавець, редактор 
та видавець творів Тараса 

Шевченка 

130 років з дня народження. 

21    Стівен Едвін Кінг 

21.09.1947, 
американський 

письменник. 

75 років з дня 
народження. 

22        23     Соломія 

Крушельницька 
(23.09.1872-

†16.11.1952), 
оперна співачка. 

150 років з дня 

народження 

24 25    Анатолій 

Солов'яненко 

(25.09.1932 –

†29.07.1999), 

оперний співак. 
Герой України 

90 років з дня 

народження. 

26 27       

  

28 29   Мігель де Сервантес 

Сааведра 
(29.09.1547-
†22.04.1616), 

іспанський 

новеліст, 
драматург. 

475 років з дня народження 

30       21   Петро Ніщинський 

(21.09.1832-†16.03.1896),  
композитор, хоровий 

диригент, поет, перекладач, 

педагог. 
190 років з дня народження. 

 

 

 

 

 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1947
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https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1862
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=06&Day=05&td=1#DTH
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1910
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
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https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1947
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1952
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1932
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Вересень 2022 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

1065 років тому (957) – княгиня Ольга в Царгороді прийняла християнство 
 

 365 років тому (1657) – Івана Виговського обрано гетьманом України 

 

1     День знань  

 
Всесвітній день написання 

листів 

День пам'яті початку Другої 

світової війни (1939 р.)  

2   День нотаріату     3      
День хмарочоса 

4  Над будинком Верховної 

ради у Києві вперше піднято 

жовто- блакитний прапор  
(1991 р.) 

 

День підприємця 

День митного брокера 

 

Офіційна і загальновизнана 
дата завершення Другої 

світової війни - 2-е вересня 

1945-го року. 

5   
Міжнародний День 

благодійництва 

6    

День читання 

книг 

7        
День воєнної 

розвідки України 

 
День мережива 

8    
Міжнародний день 

грамотності 
 

Міжнародний день 

солідарності 

журналістів 

9   Міжнародний 

день краси 
 

 

День тестера 

(тестувальника) 
 

День плюшевого ведмедика 

10      
День фізкультури і 

спорту 
 

День українського 

кіно,  

11   День танкістів 
 

День працівників нафтової, 

газової та нафтопереробної 

промисловості 
 

День пам'яті жертв 

фашизму 

12 

 
День відеоігор 

13   
День програміста 

 

День позитивного 

мислення 

14  
 

Всесвітній день 

атопічної екземи 

15   
Міжнародний день 

демократії 
 

День народження 

Google 

16   Міжнародний 

день охорони 

озонового шару 
 

День памяті 

українських 

журналістів 

17       День 

рятувальника 
День винахідника і 

раціоналізатора 
 

Міжнародний день 

чистих берегів 

18  Міжнародний день 

читання електронних книжок у 

вільному доступі 
День працівника лісу 

Всесвітній день 

моніторингу води 

19  День 

народження 

Смайлика» 

 
Міжнародний 

тиждень глухих 

20          
Міжнародний день 

студентського спорту 

 

21   Міжнародний 

день миру 
 

День HR-менеджера 
 

Різдво Пресвятої 

Богородиці 
Друга Пречиста 

22        
День партизанської 

слави 

 
День без автомобілів 

23      День міста 

День осіннього 

рівнодення 

24 25 
 

День 

машинобудівника 

26  Європейський   

день мов 
 

Міжнародний день за 

повну ліквідацію 

ядерної зброї 

27      День туризму 
День вихователя і 

всіx дошкільних 

працівників 

Воздвиження Хреста 

Господнього 

28 Міжнародний 

день загального 

доступу до інформації 

 

29   День пам’яті 

трагедії Бабиного 

Яру 
 

Всесвітній день моря 

Всесвітній день серця 

30      День усиновлення 
Міжнародний день перекладача 

Всеукраїнский день бібліотек 

День мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. 
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https://rozdil.lviv.ua/Kalendar/Svyata/Veresen/kalendar.php?id=37
https://rozdil.lviv.ua/Kalendar/Svyata/Veresen/kalendar.php?id=54
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Ювіляри жовтня 2022 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

10 жовтня -   Михайло Кравчук (10.10.1892 -†09.03.1942), доктор фізико-математичних наук, професор Київського політехнічного інституту.  

                              130 років з дня народження 

15  жонтня  - Андрій Вовк  (15.10.1882-†11.02.1969), військовий діяч, генерал-полковник Армії УНР. 140 років з дня народження 

15  жонтня  - Павло Крат (15.10.1882-†25.12.1952), політичний, релігійний та громадський діяч, поет, прозаїк, перекладач, журналіст.  

                                   140 років з дня народження 

1 

  

2 Ярослав (Павло) Нємец 

(02.10.1842-†18.11.1898),   
вчений, помолог, 

громадський діяч. 
180 років з дня народження. 

3    4 5 6       7       8      . 9       
. 
. 

10           Ніна Матвієнко. 

10.10.1947, 

співачка, 

народна 
артистка 

України. 

75 років з 
дня  

народження. 

11  Володимир 

Яворівський  

11.10.1942 –

†16.04.2021, 
письменник.  

80 років з дня 

народження  

12   
. 

13      14       15   Анатолій Гай 

15.10.1952 –

†16.04.2021, 

прозаїк. 
70 років з дня 

народження 

16    175 років тому 

вийшов 

друком 
роман 
Шарлотти 

Бронте 

«Джейн 

Ейр». 
 

17        18             55 років тому 

прем'єра 

мультфільму 
Волта Діснея 

«Книга 

джунглів» 

19 20 21  Пилип Орлик 

21.10.1672 –

†26.05.1742.  
Автор першої 

Конституції в 

Україні 
350 років з 

дня народження 

22  23  

24       Імре Кальман 

24.10.1882 – 
†30.10.1953, 

угорський 

композитор. 
140 років з дня 

народження. 

25    Володимир 

Савадов 

25.10.1932, 

художник-

ілюстратор.  

90 років з дня 

народження.  

26       Андрій Саєнко 
(26.10.1962-†20.02.2014),  
учасник Революції Гідності, 

Героя Небесної Сотні, Героя 

України 
60 років з дня народження 

27  Нікколо Паганіні 
27.10.1782 – 
†27.05.1840, 

італійський 

скрипаль-
віртуоз.  

240 років з дня 

народження.  

28 ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ  
УКРАЇНИ ВІД  
ФАШИСТСЬКИХ  
ЗАГАРБНИКІВ  (1944р.) 
 

     Терентій Пархоменко 
 (28.10.1872-†23.05.1910), 
кобзар. 

150 років з дня народження 

29   Луїза Мей Олкотт 
29.10.1832 – 
†06.03.1888, 

американська 

письменниця. 
190 років з дня 

народження 

30       Михайло Бойчук 
30.10.1882 – 
†13.07.1937,  

художник-

монументаліст, 
графік. 

140 років з дня 

народження. 

31        

    

    

    

    

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
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https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1947
КАЛЕНДАРІ/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2022%20дос/75%20років
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://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1672
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../AppData/Roaming/Microsoft/Word/років
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Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

Міжнародний місяць шкільних бібліотек 
Цього місяця виповнюється: Жовтень 1877 р. Спроба селянського повстання («Чигиринська змова»), підготовленого селянською 

підпільною організацією «Таємна дружина», що охоплювала 40 сіл Чигиринського повіту. 

Жовтень 1917 р. Народна рада Христинівської волості прийняла рішення про відкриття у Христинівці вищої початкової школи імені 

Михайла Грушевського. 

3 - 7 жовтня 1917 - 105 років тому в Чигирині проходив з'їзд Вільного козацтва України. 

24 жовтня - Тиждень роззброєння 

1  День ветеранів та 

людей похилого віку   
 

Міжнародний день 

музики 
 

 Міжнародний день 

кави 

2    День працівників 

освіти 
Міжнародний день 

соціального педагога 
День кадрового працівника 

День територіальної 

оборони України 

3    Міжнародний 

день лікаря 
 

Міжнародний день 

архітектора 

4      Всесвітній 

тиждень космосу 
 

Всесвітній день 

тварин 

5   Всесвітній день 

вчителів 

 

6       7    Всесвітній день 

усмішки 
8   День юриста 9   Всесвітній день 

пошти   

День художника 

День працівників 

Дeржавної санітарно-

епідеміологічної служби 

10            
. Вcесвітній день 

психічного здоров'я 
 

День працівників 

стандартизації тa 

метрології 

11   Міжнародний 

день дівчат 

 

 

12   
. 

13  Міжнародний день 

пo зменшенню 

небезпеки стихійних 

лих 
 

Всесвітній день 

захисту зору 

14         Покрова   

           Пресвятої  

         Богородиці 

День захисників і 

захисниць України 
 

День Українського 

козацтва 

15 Всесвітній день 

сільської жінки 
Міжнародний день білої 

тростини 

День пpацівників 

целюлозно-паперової 

промисловості 

Всесвітній день чистих 

рук 

16    День шефа 
 

Всесвітній день хліба 

Всесвітній день 

продовольства 
 

День працівників 

харчової промисловості 
 

Всесвітній день 

анестезіолога 

17     Міжнародний 

день боротьби з 

бідністю   

18    В цей день в  

1995-му році наша 

суверенна держава 

Україна офіційно увійшла 

до Ради Європи. 

19     Всеукраїнський 

день відповідальності 

людини 

20    Міжнародний 

день авіадиспетчера 
 

Міжнародний день 

кухаря і кулінара 

21     Всесвітній день 

яблук  
75-ті роковини від початку 
проведення радянськими 

карально-репресивними 

органами операції "Захід" – 
масової депортації населення 

Західної України до Сибіру  

(21.10.1947). 

22    Всесвітній день 

людей з вадами 

мовлення 

23        День 

працівників реклами 

 

24    День Організації 

Об'єднаниx Націй 
 

Всесвітній день 

інформації пpо розвиток 

25     День маркетолога 
 

День виробника 

кабельно-провідникової 

продукції 

26    27     Всесвітній день 

аудіовізуальної 

спадщини 

28     День звільнення 

України вiд фашист-ських 

загарбників (1944р.) 

Міжнародний день 

анімації 
      День дідусів і бабусь 

29     Дeнь працівників 

служби позавідомчої 

охорони 
 

Всесвітній день 

боротьби з інсультом 

30       День 

автомобіліста і 

дорожника 

31  Міжнародний день 

Чорного моря 
 

Міжнародний день 

економії 
 

Всесвітній день міст 
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Ювіляри листопада 2022 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 
2    Сергій Лебедєв, 

(02.11.1902-†03.07.1974), 

вчений, академік, творець 
першого в континентальній 

Європі комп’ютера.  
120 років з дня народження 

1    2   Стефан Стубелевич, 

(02.11.1762-†17.04.1814), 
винахідник, фізик, автор 
першого підручника з фізики 

260 років з дня народження 

 

3   Ірен Роздобудько 

03.11.1962, 

журналістка, 
письменниця.  

60 років з дня 

народження. 

4      Богдан Лепкий 
04.11.1872 – 

†21.07.1941,  
педагог, 

прозаїк, поет. 

150 років з дня 
народження 

 

5    6   Мішель Джейн 

Магоріан 

06.11.1947, 
англійська 

дитяча 

письменниця. 
70 років з дня 

              народження 

7  Марія Склодовська- 

Кюрі  
07.11.1867 – 

†04.07.1934, 
французький 

фізик і хімік. 

155 років з дня 
народження. 

8   Анджели Нанетті 

08.11.1942, 
італійська 

письменниця. 

80 років з дня 
народження 

9    

 

10  11  Курт Воннегут 
 11.11.1922 – 
†11.04.2007, 

американський 

письменник. 
100 років з дня 

народження. 

12 13    Дмитро Міллер, 
(13.11.1862-†14.06.1913), 
історик, краєзнавець 

160 років з дня народження 

 

14    Андрій Малишко 

14.11.1912 – 
†17.02.1970, 

поет.  

110 років з дня 
народження  
 

15   Іван Драченко 

(15.11.1922-†16.11.1994), 
військовий діяч, військовий 

льотчик, учасник вигнання 

нацистів із території України 
100 років з дня народження 

 

16   17   Софія Андрухович 

17.11.1982, 
Письменниця, 

перекладачка 

40 років з дня 
народження 

18  Олександр Есаулов 

18.11.1952, 
прозаїк. 

70 років з дня 

народження. 

 

19    Юрій Кнорозов 

(19.11.1922-31.03.1999), 
вчений, історик, етнограф, 

дослідник культури майя, 

мовознавець 
100 років з дня народження 

 

20  Георгій (в миру 

Григорій Осипович 

Кониський) 
20.11.1717 – 

†13. 02.1795 
філософ, 

письменник, 

проповідник 
305 років з дня народження  

21  Сергій Якутович 

21.11.1952 – 
†27.06.2017, 

книжковий 

ілюстратор.   
70 років з дня 

народження. 

. 

22    Михайло Кучер 
 (22.11.1922-†04.06.1999), 
історик, археолог 

100 років з дня народження 

 

23    Олексій 

Мурженко 

(23.11.1942-†31.12.1999),  
дисидент, правозахисник, 

політв’язень радянського 

режиму 

80 років з дня народження 

24       25   Михайло Івасюк 
25.11.1917 – 
†05.02.1995, 

письменник, 

літературо-
знавець 

105 років з дня 

                    народження 

26  
 

 

 

 
 

 

Три хвилі голодомору в 

Україні 

27     Олександр  

Берендей 

 (27.11.1912-†?1988), 
вчений, садівник, 

селекціонер 

110 років з дня народження 

28    29  Вільгельм Гауф 

29.11.1802 – 

†18.11.1827, 
німецький казкар.  
220 років з дня  

 народження. 

30   Джонатан Свіфт 

30.11.1667 – 

†19.10.1745, 

ірландський 
письменник,  

355 років з дня  

                    народження. 

30  Катерина Мотрич 

30.11.1947, 

прозаїк, поетеса. 

75 років з дня 
народження. 

 

 

14   Астрід  Ліндгрен 
 14.11.1907 – 

†14.11.2002, 

дитячя шведська 
письменниця. 

115 років з дня 

народження. 

21  Василь Івчук, 

(21.11.1902-†02.10.1938), 
педагог, рятівник людей від 

Голодомору 1932–1933 років 
в Україні, Герой України 
120 років з дня народження 
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Листопад 2022 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

 

1   День народження 

Європейського союзу 

 

Річниця проголошення 

ЗУНР 

2    Річниця 

проголошення ЗУНР 
3   Міжнародний день 

боротьби з насильства 

та залякування в школі 

4     День 

залізничника 
 

 

СВЯТО ІКОНИ 

КАЗАНСЬКОЇ БОЖОЇ 

МАТЕРІ 

5   Всесвітній день 

поширення інформації 

про проблему цунамі 

6   День визволення     

               Києва (1943) 
День працівника 

соціальної сфери 
Міжнародний день 

запобігання експлуатації 

довкілля під час війни і 

збройних конфліктів 

День ракетних військ 

і артилерії 
 

День інженерних військ 

 

7 8   Всесвітній день 

містобудування 

9   День української 

писемності і мови 
 

Всеукраїнський день 

працівників культури 

тa майстрів народного 

мистецтва 

10   Міжнародний 

день бухгалтерії 
 

Всесвітній день молоді 
 

Всесвітній день науки за 

мир і розвиток 

11  Міжнародний день 

енергозбереження 

  

12 

 
Всесвітній день 

боротьби з пневмонію 

13 Міжнародний день 

незрячих 

Всеукраїнський День 

молитви за сиріт 
 

День виноградаря і 

винороба України 

 
День шопінгу 

14  Міжнародний 

день логопеда 
 

Всесвітній день 

боротьби пpоти 

цукрового діабету 

15   Всесвітній день 

вторинної переробки 

16  Міжнародний 

день толерантності 

17   Всесвітній день 

філософії  

День студента 
Всесвітній день боротьби 

з хронічним 

обструктивним 

захворюванням легень 
 

18 День сержанта 

Збройних Сил 

України 

19  День працівників 

гідрометеорологічної 

служби 
 

День скловиробника  
 

Міжнародний день 

чоловіків 

20  Всесвітній день 

пам'яті жертв ДТП 
 
 

День працівників 

сільського господарства 
 

 

Всесвітній день дитини 
 

День працівників радіо, 

телебачення і зв'язкуДень 

працівників радіо, 

телебачення і зв'язку 

Всесвітній День гудзиків 

21  День Гідності та 

Свободи 

Всесвітній день 

телебачення 

День десантно-

штурмових військ 

22   Міжнародний 

день сина 

23 24    День подяки 
 

Всесвітній день 

інформації про 

розвиток 
 

День завоювання 

друзів 

25   Всеукраїнський 

день логіста 
 

  

26   Дeнь пам'яті 

жертв голодоморів 

(1921-23; 1932-33; 1946- 
1947)     Три хвилі 
голодомору в Україні 

 

27    

Всесвітній день вітань 

28      День 

працівника системи 

фінансового 

моніторингу 

29 30  Міжнародний день 

захисту інформації 
 

Всесвітній день 

домашніх тварин 

25 листопада по 10 грудня – 

 Всеукраїнська акція “16 днів проти насильства” 
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Ювіляри грудня 2022 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

7 грудня – Олена Сепанів (07.12.1892-†11.07.1963), військова та громадська діячка, 

географиня, історикиня, репресована, учасниця боротьби за незалежність 
України у ХХ столітті. 130 років з дня народження 

18 грудня - Віктор Бернадськй (18.12.1882-†?1939), винахідник, фізик, репресований 

                  140 років з дня народження  

19 грудня - Надія Горлицька (19.12.1922-†28.08.2006), вишивальниця, берегиня  

                              Чудотворної ікони Холмської Богородиці, заслужена майстриня народної  

                              творчості України. 100 років з дня народження 

1     2   3    Григорій Сковорода 

03.12.1722 – 

†09.11.1794, 

просвітитель, 
філософ, поет. 

300 років з дня 

                     народження. 

4           

5    Володимир 

Вайсблат 

(05.12.1882-†08.01.1945), 

видавець, шевченкознавець, 

мистецтвознавець, 
перекладач 

140 років з дня народження 

6    Роман Дашкевич 
(06.12.1892-†12.01.1975), 
військовий діяч, генерал-
хорунжий Армії УНР, 

учасник боротьби за 

незалежність України у ХХ 
столітті 

130 років з дня народження 

7    Енн Файн 
07.12.1947,  

британська 
письменниця.  

75 років з дня 

народження 

8     Григорій Шерстюк 

(08.12.1882-†19.11.1911), 
мовознавець, педагог, 
журналіст, видавець та 

громадський діяч 

140 років з дня народження 

9   10      11    Андрій Бандера 
11.12.1882 – 

†10.07.1941, 
громадський діяч, 

діяч ЗУНР, 

капелан УГА.  
140 років з дня 

                   народження 

12  Егнер Турбйорн 
12.12.1912 – 

†24.12.1990, 

норвезький 

прозаїк, 

художник-
ілюстратор. 

110 років з дня народження. 

.13  Микола Леонтович 
13.12.1877 – 

†23.01.1921, 

український 

композитор 

(«Щедрик», 
«Дударик») 

145 років з дня народження. 

14   Геннадій Біліченко 

(14.12.1972-†13.04.2014), 
військовий діяч, капітан, 
перший загиблий 

військовослужбовець в 

антитерористичній операції 
50 років з дня народження 

15  Олександр Густав 

Ейфель 

15.12.1832 – 

†28.12.1923, 

французький 

інженер-
будівельник і  

архітектор 

190 років з дня народження. 

16   17   Йозеф Лади 
 

17.12.1887 – 
†14.12.1957, 

чеський 

художник 
(сценограф і 

графік) 

ілюстратор і казкар.  
135 років з дня народження 

18    Микола Куліш 
18.12.1892 – 

†03.11.1937,  

драматург, 

публіцист, 

представник 
"Розстріляного 

Відродження", репресований. 

130 років з дня народження. 

19   Микола Дядечко 
(19.12.1912-†09.01.2000), 
вчений, ентомолог, академік 

110 років з дня народження 

20    21   Паїсій (справжнє ім’я 

– Петро) Величковський 
(21.12.1722-†15.11.1794), 
церковний діяч, богослов, 
філософ 

300 років з дня народження 

 

22   Данило 

Самойлович  

(22.12.1742-†04.03.1804), 
лікар, епідеміолог 
280 років з дня народження 

 

 

23   24  В'ячеслав Чорновіл 
24.12.1937 – 
†25.03.1999, 

український 

політик, 
дисидент, 

публіцист; 

Герой України. 
85 років з дня народження. 

25  Олесь Бердник 
25.12.1927 – 
†18.03.2003  

письменник. 

95 років з дня 
народження 

26    Чарльз Беббідж 
26.12.1792 – 

†18.10.1871, 
англійський 

математик, 

винахідник 
першої 

обчислювальної машини. 

230 років з дня народження. 

27    Луї Пастер 
27.12.1822 – 

†28.09.1895, 
французький 

хімік і 

бактеріолог.  
200 років з дня 

                      народження. 

28   Степан Лазуренко 

(28.12.1892-†27.02.1969), 
військовий діяч, полковник 
Армії УНР, учасник 

боротьби за незалежність 

України у ХХ столітті 
130 років з дня народження 

 

29   Тарас Силенко  
(29.12.1972-†22.06.2021), 
кобзар 
50 років з дня народження 

 

30   Андрій Сова  
 (30.12.1912-†11.12.1994), 
актор, гуморист, педагог 
110 років з дня народження 

 

31  Михайль Семенко 
31.12.1892 – 

†24.10.1937, 
поет, редактор, 

представник 

"Розстріляного 
Відродження", 

репресований. 

130 років з дня народження. 

13   Генріх Гайне 
13.12.1797 – 

†17.02.1856, 
німецький поет. 

225 років з дня 

народження 
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Грудень 2022 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

   

1    Всесвітній день 

боротьби пpоти 

СНІДу 
 

День працівників 

прокуратури 

День невролога 

2  Міжнародний день 

боротьби за 

скасування рабства 

3           Міжнародний 

день людей з 

інвалідністю 

4          ВВЕДЕННЯ В 

ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ 

БОГОРОДИЦІ 
 

Міжнародний день 

банків 

5    Міжнародний 

день волонтера 
 

День працівників 

статистики 
 

Всесвітній день 

грунтів 

6        День Збройних 

Сил України 
7         День 

української хустки 
 

День місцевого 
самоврядування 

 

Міжнародний день 

цивільної авіації 
 

День святої Катерини 

8      9  Міжнародний день 

боротьби пpоти 

корупції 

 
Міжнародний день 

пам’яті жертв 

злочину геноциду 

10     День прав 

людини 

 
Всесвітній день 

футболу 

11        День 

благодійництва 
 

Всесвітній день 

хворого на 

бронхіальну астму 
 

Міжнародний день гір  

12        День 

Сухопутних військ 

Збройниx Сил 

України 

13       День 

Апостола Андрія 

Первозваного  
 

Розпочинається 

Національний 

тиждень читання 

14       День вшaнування 

учасників ліквідації 

наслідків аварії нa 

Чорнобильській АЕС 

(День ліквідатора) 

 

15  День працівників 

суду 
16   17      Дeнь працівника 

державної виконавчої 

служби  

 
 

День Святої Варвари 

18  Міжнародний 

день мігрантів 
 

День працівників 

органів РАЦСу 
 

Преподобного Сави 
 Міжнародний день 

загального охоплення 

послугами охорони 

здоров'я 

19      День святителя 

Миколи Чудотворця 
 

Міжнародний день 

допомоги бідним 
 

День адвокатури 

20   Міжнародний 

день солідарності 

людей 

21День народження 

кросворду 
 

 

22   День енергетика 
День дипломатичної 

служби України 
 

 

23  Всесвітній день 

сноуборду 

 

 

24  День працівників 

архівних установ 

 

 

25  Різдво Христове 

за Григоріанським  

Календарем 

католицьке Різдво 

26        27     Міжнародний 

день протиепідемічної 

готовності 

28    29 День інформаційно-

медійних структур 
Міністерства оборони 
України та Збройних Сил 
України 

30    31     
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Ювіляри січня 2023 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

1 січня - Остап Стасів (01.01.1903-†19.02.1985), фізик, засновник і директор Інституту кристалофізики у Берліні. 120 років з дня народження 

9 січня - Борис Чичибабін (09.01.1923-†15.12.1994), поет, репресований. 100 років з дня народження 

10 січня - Василь Плющ (10.01.1903-†16.11.1976), історіограф, лікар, фтизіатр. 120 років з дня народження 

10 січня - Юрій Шеляг-Сосонко (10.01.1933-†13.12.2019), вчений, геоботанік, академік. 90 років з дня народження 

12 січня - Василь Кричевський (12.01.1873-†15.11.1952), художник, архітектор, графік. 150 років з дня народження 

15 січня - Мемет Севдіяр (15.01.1913-†09.06.1999), кримськотатарський письменник, журналіст, громадський діяч. 110 років з дня народження 

22 січня - Анатолій Мокренко (1933-†24.03.2020), опернй співак, актор, педагог. 90 років з дня народження 

23 січня - Михайло Донець (23.01.1883-†10.09.1941), співак, репресований. 140 років з дня народження 

1   П'єр де Кубертен 

(1863 – †1937), 
ініціатор 

відродження 

давньогрецьких 
змагань 

Олімпійські ігри 

сучасності. 
160 років з дня народження 

2  Всеволод Петрів 

(02.01.1883-†10.07.1948),  
військовий діяч, генерал-
хорунжий Армії УНР, 

історик, педагог 

140 років з дня народження 

3    4     Ісаак Ньютон 
(1643 – †1727) 
англійський фізик,  

математик, 

астроном. 
380 років з дня народження. 

5       6    Василь Стус   
(1938 – †1985), 

поет, 
правозахисник. 

85 років з дня 

народження 

7   Микола Аркас 

(07.01.1853-†13.03.1909), 
письменник, історик, 
композитор, діяч культури та 

освіти 

180 років з дня народження. 

8     

9   Микола Негода   
   (09.01.1928 – 

†11.09.2008), поет 
і письменник.  

95 років з дня 

народження    
. 

10  Дональд Кнут 
10.01.1938,  
американський 

вчений, «батько» 

сучасного 
програмування. 

85 років з дня народження. 

11    Василь Кук, 

(11.01.1913-†09.09.2007), 
військовй та політичний 

діяч, останній 

головнокомандувач УПА. 
110 років з дня народження. 

12  Шарль Перро 
(1628 – †1703), 
французький 

казкар. 

395 років з дня 
народження. 

13    Василь Горленко, 
(13.01.1853-†27.04.1907), 
письменник, літературний 

критик, мистецтвознавець, 

фольклорист; 
170 років з дня народження 

14  Ніна Річчі 
(1883 – †1970), 
відомий 

французький 

модельєр. 
140 років з дня 

народження. 

15  Брюс Шнайер 
15.01.1963, 
найвідоміший 

американський 

криптограф.  
60 років з дня 

народження. 

16       17     18   Рей Долбі  
(1933 – †.2013), 
винахідник 

першого реально 

працюючого 
відеомагнітофона.  

90 років з дня народження. 

19     20   21   Григорій Нудьга 

(21.01.1913-†14.03.1994), 
письменник, фольклорист, 

літературознавець, історик 

110 років з дня народження. 

22   Джордж Ноель 

Гордон Байрон 

(1788 – †1824), 

англійський поет-

романтик. 
235 років з дня   

народження. 

23   Фредерік Стендаль 
(1783 – †1842), 

французький 

письменник. 

240 років з дня 
народження. 

24 Віктор Доманицький 

(24.01.1893-†24.03.1962), 

вчений, аграрій; 

130 років з дня народження 

25  Володимир 

Зеленський, 
 Президент 

України 

 (з 2019 р.) 
45 років з дня 

народження.  

26       27  28     Юлій Мейтус 

(28.01.1903-†02.04.1997), 
композитор; 

120 років з дня народження 

 

29       
 

 

30   31 Норман Мейлер 
(1923 – †2007), 

американський 
письменник-

романіст. 

100 років з дня 
народження. 

25  Дмитро Григорович 
(1883 – †1938), 
український 
авіаконструктор, 

творець першого 

гідроплана. 
140 років з дня народження. 

4  Микола Ткаченко 
(1893 – †1965), 

історик, 
ахеограф, 

архівіст.  

130 років з дня 
народження. 

23 січня - Віктор Шестопалов (23.01.1923-†28.11.1999), вченний, радіофізик.  

                  100 років з дня народження 
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Січень 2023 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

     . 

1      Новий рік 
 

Всесвітній день миру 
 

День суспільного 

надбання 

2    3    4     Всесвітній день 

азбуки Брайля 
 

 5       

6      Святвечір 
 

 

7   Різдво Христове    

 

8       
. 

9            
. 

10   День метро 
 

 

11    Всесвітній день 

Дякую 
 

.  

12      13      Маланки 
 

(Щедрий вечір) 
.  
. 

14  Василя 
 

Старий Новий рік 
 

 

15     Всесвітній день 

снігу 
 

 

16      День пам'яті 

кіборгів 
 

 

17     Міжнародний 

День дітей-

винахідників 

18    Святвечір 19    Хрещення 

Господнє  
 

 

20  День Автономної 

Республіки Крим 
 

 

21 Міжнародний день 

обіймів 
 

 

22     День 

Соборності України 

 
23  24        День 

зовнішньої розвідки 

України 

25        

Тетянин день 

26   Міжнародний 

день митника    
 

День працівника 

контрольно-ревізійної 

служби України 

27 Міжнародний день 

пам'яті жертв 

Голокосту   

 

28   Міжнародний 

день захисту 

персональних даних   

29      День пам'яті 

героїв Крут (1918) 
 

 

30   31 Міжнародний день 

ювеліра 
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Ювіляри лютого 2023 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

   

1 2 Тимофій Бордуляк 

(02.02.1863-†16.10.1936), 
письменник, перекладач, 
священник; 

160 років з дня народження 

3  Роман Корогодський 

(03.02.1933-16.06.2005), 

літературознавець, 
мистецтвознавець; 

90 років з дня народження 

4 Тимофій Сафонов 

(04.02.1873-†29.05.1930), 

художник, мистецтвознавець, 

педагог, громадського діяча; 
150 років з дня народження 

5         

6  Дмитро Григорович 

(06.02.1883-†26.07.1938), 

авіаконструктор, творець 

першого гідроплану та 

першого у світі морського 

торпедоносця; 
140 років з дня народження 

7    8   Жюль Габріель Верн 
(1828 – †1905), 

французький 

письменник. 

195 років з дня 

народження. 

9       10  Василь Каразін 

(10.02.1773-†16.11.1842), 
вчений, винахідник, 

громадський та освітній діяч, 
публіцист 

250 років з дня народження 

11   Жорж Сіменон 

(1903 – †1989),  

французький 

письменник. 
120 років з дня 

народження. 

12      
.  

13  Микола Вербицький 

(13.02.1843-†27.11.1909), 

письменник, педагог, 

громадськй діяч; 

180 років з дня народження 

 

14      
 

15   
 

 

16    Семен Гулак-

Артемовський 
(1813 – †1873), 

композитор, 

співак, 
драматург. 

210 років з дня народження. 

17      
.  

. 

18   19   Микола Коперник 
(1473 – †1543), 

польський 
астроном і 

математик. 

550 років з дня 
народження. 

20      21 Никифор Григоріїв 

(21.02.1883-†05.081953), 

громадський та політичний 

діяч, письменник, журналіст, 
педагог; 

140 років з дня народження 

 

22      23 Казимир Малевич 
(1878 – †1935),  

художник-

абстракціоніст.  
145 років з дня 

народження. 

24   Мінору Ода 
(1923 – †2001), 

японський 

астрофізик, 
100 років з дня 

народження. 

25        450 років тому 

(25.02.1573) у 

Львові, Іван 

Федорович 
розпочав 

друкування 

„Апостола" 

26   Любомир Гузар 
(1933 – †2017),  

Верховний 

архієпископ 
Києво-

Галицький, 

архієпископ і 
Митрополит Київський. 

90 років з дня народження. 

        
27   Валентин 

Отамановський 
(1893 – †1964), 

перекладач, 

історик, 

бібліограф, 
краєзнавець. 

130 років з дня народження. 

28   Роман Орженцький 

(28.02.1863-†24.05.1923), 

математик, економіст. 

160 років з дня народження 

   

27   Ірвін Шоу 
(1913 – †1984), 

американський 
письменник. 

110 років з дня 

народження. 

3 лютого - Микола Будник (03.02.1953-†16.01.2001), кобзар, майстр музичних 

інструментів. 70 років з дня народження 

10 лютого - Михайло Струков (10.02.1883-†22.12.1973), американський авіаконструктор 

українського походження  140 років з дня народження 

10 лютого – Амет Озенбашли (10.02.1893-†04.12.1958), кримськотатарський письменник, 

драматург, громадський та політичний діяч. 130 років з дня народженн 

13 лютого – Петро Волинський (13.02.1893-†12.04.1982), педагог, методист, 

літературознавець. 130 років з дня народження 
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Лютий 2023 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

  

1      Всесвітній день 

читання в голос 
2      День Бабака 3 4 Всесвітній день 

боротьби проти раку 
5         

Міжнародний День 

загальнолюдського 

братерства 

6   Міжнародний день 

бармена 
 

Міжнародний день 

нетерпимого ставлення до 

операцій які калічать 

жіночі статеві органи 

7    8 9      Міжнародний 

день стоматолога 
10       11    Всесвітній день 

хворого 
 

Міжнародний день 

жінок та дівчат у 

науці 

12     Всесвітній день 

шлюбу 

.  

13           Всесвітній 

день радіо 

 

 

14     День Святого 

Валентина 
Міжнарод

ний день 

дарування 

книг 
 

День безпечного 

Інтернету 

15  День створення 

першого електронного 

комп'ютера 
 

День вшановування 

учасників бойових дій на 

території інших держав 
 

Міжнародний день 

онкохворої дитини 

16    День 

військового 

журналіста 
 

 

17     День 

спонтанного прояву 

доброти 
.  

.  

18   19        День 

Державного Герба 

України 
  

 

20     День пам'яті 

Героїв Небесної Сотні 
(2014) 
 

Всесвітній день 

соціальної 

справедливості 

21 Міжнародний день 

рідної мови 

 

Всесвітній день 

екскурсовода 

22     Міжнародний 

день підтримки жертв 

злочинів 

23 24     Росія почала 
широке вторгнення в  

Україну   (2022 р.) 

25 День інженерно-

авіаційної служби 

авіації Збройних Сил 

України 

26 День кримського 

спротиву російській 

окупації 
 

 

27  28     День 

працівників 

патрульно-постової 

служби України 
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https://rozdil.lviv.ua/Kalendar/Svyata/Lutyj/kalendar.php?id=28
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https://rozdil.lviv.ua/Kalendar/Svyata/Lutyj/kalendar.php?id=15
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022)
https://rozdil.lviv.ua/Kalendar/Svyata/Lutyj/kalendar.php?id=23
https://rozdil.lviv.ua/Kalendar/Svyata/Lutyj/kalendar.php?id=23
https://rozdil.lviv.ua/Kalendar/Svyata/Lutyj/kalendar.php?id=23
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https://rozdil.lviv.ua/Kalendar/Svyata/Lutyj/kalendar.php?id=27


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ювіляри березня 2023 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

1 березня - Григорій Гануляк (01.03.1883-†129.08.1945), 

                   письменник, видавець. 140 років з дня народження 

5 березня - Павло Кислий (05.03.1933-†02.12.2019), 

громадський та політичний діяч, вчений, 
матеріалознавець, академік Національної академії 

наук України. 90 років з дня народження 

7 березня - Іван Луценко (07.03.1863-†?1919), військовий, 

громадський та політичний діяч, лікар; 
                160 років з дня народження 

1    Сеймур Паперт 
(1928 – †2016), 

математик і 
програміст, 

творець мови 

Logo. 
95 років з дня народження. 

2        Костянтин 

Ушинський  

(02.03.1823-†22.12.1870), 
педагог, реформатор 

шкільної освіти; 
200 років з дня народження 

3    Наталена Королева 

(1888 – †1966),  

письменниця.  

135 років з дня 
народження.  

 4   Антоніо Вівальді 

(1678 – †1741), 
італійський 

скрипаль-віртуоз, 
композитор. 

345 років з дня 

народження. 

5    Наталя Забіла 

(1903 – †1985), 

письменниця, 

перекладач. 
120 років з дня 

народження. 

6          170 років тому 
(06.03.1853) у Венеції 

пройшла прем'єра опери 

Джузеппе 

Верді 

«Травіата». 
 

7     100 років тому 
(07.03.1923) утворено 

Золотоніський, 

Лисянський, 

Смілянський та 

Шполянський райони. 

8       

 

9    Тарас Шевченко 
(1814 – †1861), 

поет («Кобзар»), 

письменник, 
художник.  

209 років з дня 

народження. 

10     11   Нік Голоняк,  1928, 

американський 
фізик і 

винахідник 

українського 
походження; як 

«батько світлодіодів». 
95 років з дня народження 

12   Володимир 

Вернадський      
(1863 – †1945), 
вчений, засновник 

геохімії, 

біогеохімії, 
радіогеології. 

160 років з дня народження. 

13     Антон Макаренко 
.(1888 – †1939), 

педагог-

новатор, 
письменник. 

135 років з дня 

народження. 

14      

 

15     
. 

16      17   Юрій Дольд-

Михайлик 
(1903 – †1966), 

письменник, 

сценарист.  

120 років з дня 
народження. 

18  
 

19    

20   Генрік Ібсен 
(1828 – †1906), 
норвезький 

драматург. 

195 років з дня 
народження. 

21   22    23 Юліан Целевич 

(23.03.1843-†124.12.892), 
історик, педагог; 

180 років з дня народження 
 

Віктор Цвєтков, (23.03.1923- 

†09.10.2007), вченй, 
правознавець, академік.  

100 років з дня народження 

24   Феофан 

Лебединцев 
 (1828 – †1888) 

відомий історик, 

церковний та 
культурний діяч. 

195 років з дня народження 

25      26    Пал Ердеш 
(1913 – †1996) 

угорсько-

єврейський 
математик. 

110 років з дня 

народження. 
 

27    Генрі Ройс 
(1863 – †1933)  

британський 

підприємець, 
засновник 

компанії «Роллс 

Ройс». 
160 років з дня народження 

28      29  Кирило Розумовський 

(1728 – †1803), військовий, 

політичний і 

державний діяч, 
останній гетьман 

Війська 

Запорозького. 
295 років з дня народження. 

30 31 Микола Міхновський 

(31.03.1873-†03.05.1924), 

юрист, публіцист.  

150 років з дня народження 
 

Михайло Сегай (31.03.1923-

†01.05.2013), вчений, 

правознавець, академік 
100 років з дня народження 

9 березня - Григорій Цеглинський (09.03.1853-

†23.10.1912), педагог, письменник, громадський діяч. 

170 років з дня народження 

11 березня - Володимир Липський (11.03.1863-

†24.02.1937), вчений, природознавець, 
академік. 160 років з дня народження 

13 березня - Антон Скороходько (13.03.1883-

†26.02.1954), вчений у галузі зоогігієни, лікар, 

ветеринар. 140 років з дня народження 

https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1741
Календар%202022_2023/на%20САЙТ/95%20років
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1741
Календар%202022_2023/2023%202022/Календар%20на%202022%202023%20навчальний%20рік/2023%20дос/Дні%20нар%20Ювіл%2023/95%20років
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1678
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1741
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1903
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1985
Календар%202022_2023/на%20САЙТ/120%20років
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1814
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1861
https://www.jnsm.com.ua/h/0426P/
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1928
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1863
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1945
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1888
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1939
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1903
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1966
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1828
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1906
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1728
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/td.pl?Year=1803
https://www.jnsm.com.ua/h/0304N/
https://www.jnsm.com.ua/h/0304N/
https://www.jnsm.com.ua/h/0304N/
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/rd.pl


Березень 2023 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

  

1   Всесвітній день 

цивільної оборони 
 

Всесвітній день 

імунітету 

2 3    Всесвітній день 

письменника 
 

Всесвітній день дикої 

природи 

. 4 5    Всесвітній день 

дитячого телебачення 

тa радіомовлення 

6   7 8      Міжнародний 

жіночий 

день 
 

9  Міжнародний день 

ді-джея 
10     11     День 

землевпорядника 
12       
. 

13            
. 

14     День 

українського 

добровольця 

 

15     Всесвітнiй день 

захисту прав 

споживачів 
. 

16      17    День 

мобілізаційного 

працівника ЗСУ 

.       

Всесві́тній день сну 

18  
 

19   День 

працівників ЖКГ тa 

побутового 

обслуговування 

населення 

20   Міжнародний день 

щастя 
21  Всесвітній день 

поезії 
 

Міжнародний день 

лялькаря 
 

Всесвітній день людей із 

синдромом Дауна 

22   Всесвітній день 

водних ресурсів 
 

 
 

День таксиста 

23     Всесвітній 

метеорологічний день 
 

 

24   Всеукраїнський 

день боротьби iз 

захворюваністю 

туберкульозом 

25     День Служби 

безпеки України 

 

Міжнародний день 

пам'яті жертв рабства 

26    День 

Національної гвардії 

України  
 

 

27      Міжнародний 

день театру 
 

 
 

28      29 30 31  
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https://rozdil.lviv.ua/Kalendar/Svyata/Berezen/kalendar.php?id=12
https://rozdil.lviv.ua/Kalendar/Svyata/Berezen/kalendar.php?id=12
https://rozdil.lviv.ua/Kalendar/Svyata/Berezen/kalendar.php?id=12
https://rozdil.lviv.ua/Kalendar/Svyata/Berezen/kalendar.php?id=12
https://rozdil.lviv.ua/Kalendar/Svyata/Berezen/kalendar.php?id=12
https://rozdil.lviv.ua/Kalendar/Svyata/Berezen/kalendar.php?id=10
https://rozdil.lviv.ua/Kalendar/Svyata/Berezen/kalendar.php?id=10
https://rozdil.lviv.ua/Kalendar/Svyata/Berezen/kalendar.php?id=11
https://rozdil.lviv.ua/Kalendar/Svyata/Berezen/kalendar.php?id=11
https://rozdil.lviv.ua/Kalendar/Svyata/Berezen/kalendar.php?id=13
https://rozdil.lviv.ua/Kalendar/Svyata/Berezen/kalendar.php?id=13
https://rozdil.lviv.ua/Kalendar/Svyata/Berezen/kalendar.php?id=24
https://rozdil.lviv.ua/Kalendar/Svyata/Berezen/kalendar.php?id=24
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Ювіляри квітня 2023 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

3  Леся Верховинка 
(03.04.1903-†21.02.1936), 
письменниця. 

120 років з дня народження 

Казимир Делавінь 
(04.04.1793 – 

†11.12.1843), 
французький поет 

і драматург.  

230років з дня 
народження 

Томас Майн Рід  
(04.04.1818 – 

†22.10.1883) 
англійський 

письменник,  

205 років з дня 
народження. 

 

Вашингтон Ірвінг 
(01.04.1783 – 

†28.11.1859),  
американський 

письменник, 

біограф. 
240 років з дня народження. 

1   Едмон Ростан 
(1868 – †1918),  

французький поет і 
драматург. 

155 років з дня 

народження. 

2  Франческо Марія 

Грімальді 

(1618 – †1663),  

італійський фізик і 
астроном. 

405 років з дня 

народження. 

3  Олесь Гончар 
(1918 – †1995), 

письменник. 

105 років з дня 
народження. 

4    Квітка Цісик 
 (1953 – †1998), 

співачка 
українського 

походження. 

70 років з дня 
народження 

5  Прийнята перша 

українська конституція 

Пилипа Орлика на зборах 

козацтва біля містечка 

Тягина на правому березі 
річки Дністер 5 травня 1710 

року.  

6  Борис Підгорецький  

(06.04.1873-†1919), музичнй 

критик, фольклорист, компо-

зитор, педагог, хоровий 
диригент; 

150 років з дня народження 

7       
 

8   Діонісіос Соломос 

(1798 – †1857), 
один із засновників 

новогрецької поезії, 
225 років з дня 

народження. 

9  Йорн Утзон AC 
(1918 – †2008), 

датський 

архітектор, 
спроектував 

будівлю 

Сіднейської опери.  
105 років з дня народження     

10 Віктор Близнець, 

(10.04.1933-†02.04.1981), 

письменник. 

90 років з дня народження 

 
. 

11   
 

 

12  Монсеррат Кабальє  
(1933 – †2018), 

іспанська і 
каталонська 

оперна співачка. 
90 років з дня 

народження 

13    95 років тому 

(13.04.1928) у Києві 

відбулась прем'єра фільму 

Олександра Довженка 

«Звенигора», німого 

фільму, знятого в 1927 р. 

14    15  Генрі Джеймс, 
(1843 – †1916),  

американський 

письменник. 
180 років з дня 

народження. 

16  Фрідрих  

         Фальц-Фейн 
 (16.04.1863-†02.08.1920), 
 вчений у галузях аклімати-

зації, тваринництва, рослинн-

ицтва, заповідної справи, 
природокористування; 

160 років з дня народження  
17       18     19        20  Жуан Міро 

(1893 – †1983),  

каталонський 

художник, 

скульптор і графік.  
130 років з дня народження. 

21   Ульріх фон Гуттен 
(1488 – †1523), 

німецький 

письменник. 
535 років з дня 

народження. 

22   Василь Ільницький 

(22.04.1823-†15.05.1895), 

історик, педагог, письмен-
ник, перекладач, видавець, 

священник, театральний 

критик; 
200 років з дня народження 

23    Василь Земляк 

(1923 – †1977), 
письменник, 

сценарист. 

100 років з дня 
народження 

24  Террі Пратчетт 
(1948 – †2015),  

британський 

письменник. 
75 років з дня 

народження 

25      
 

27  28  Франц Карл Ахард  
(1753 – †1821),  

німецький фізик і 

хімік, 
270 років з дня 

народження 

29   30     Ярослав 

Гашек 
(1883 – †1923),  

чеський письменник.  

140 років від дня народження 
 

Іван Кулик  
(1923 – †1995),  

живописець. 

100-річчя з дня 
народження 

8 квітня - Борис Тенета (08.04.1903-†19.02.1935), письменник, представник «Розстріляного Відродження», репресований.  120 років з дня народження 

20 квітня - Ґео Шкурупія (20.04.1903-†08.12.1937), письменник, кіносценарист, журналіст, представник «Розстріляного Відродження», репресований; 

                       120 років з дня народження 

24 квітня - Олександр Духнович (24.04.1803-†1865), письменник, педагог, священник, діяч культури та освіти. 220 років з дня народження 

 

Моріс Дрюон, 
(23.04.1918 – 

†14.04.2009),  

французький 
письменник. 

105років з дня народження 
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Квітень 2023 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

     

1   День сміху 
Міжнародний день 

птахів 
 

 

2    День геолога 
Міжнародний день 

дитячої книги 

 

3   4     День створення 

НАТО 
 

День веб-майстра 
 

Міжнародний день 

Інтернету 

5        Міжнародний 

день моральності 
 

 

6     Міжнародний 

день спорту 
 

 

7      Благовіщення 
 

Пресвятої Богородиці 
 

Всесвітній день здоров'я 

8     Міжнародний 

день ромів 

 

9      ВХІД 

ГОСПОДНІЙ У 

ЄРУСАЛИМ 

(ВЕРБНА НЕДІЛЯ)    

19            
. 

11  Міжнародний день 

звільнення в’язнiв 

фашистських 

концтаборів  
 

 

12  День працівникiв 

ракетно-космічної 

галузі України 
 

Вcесвітній день 

авіації і 

космонавтики 

13     Всесвітній 

день рок-н-ролу 
 

 

14      
.  
. 

15  День довкілля 
 

Міжнародний день 

культури 
 

День працівників 

кримінального 

розшуку 

16     
ВЕЛИКЕНЬ 

 

17       18    День пам'яток 

історії та культури 
 

Міжнародний день 

пам'яток і визначних 

місць 

19        20 21   Всесвітній день 

творчості та інноваційної 

діяльності 

         

22   Міжнародний 

день 

Матері-

Землі 
  

23    Всесвітній день 

книги тa авторського 

права 
 

Всеукраїнський день 

психолога 

24  День солідарності 

молоді 
 

Міжнародний день 

багатосторонності і 

дипломатії в ім’я 

миру 

25      26   Міжнародний 

день пам'яті 

Чорнобиля (1986)  
 

Всесвітній день 

інтелектуальної 

власності 
 

Міжнародний день 

секретаря 

27 День дизайнера 
 

 

28   Всесвітній день 

охорони праці 

 
 

 

29  Міжнародний 

день танцю 

 
 

 

30     Міжнародний 

день джазу 
 

День прикордонника 

України 
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Ювіляри травня 2023 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

1   Джозеф Геллер 

(1923 – †1999),  

американський 

письменник. 
100 років з дня 

народження 
 

Пилип Кулик 
(01.05.1793-†1863), 

математик, фізик, ректор 
Грацького університету; 

230 років з дня народження 

2  Бенджамін Спок  

(1903 – †1998), 

американський 

лікар-педіатр. 
120 років з дня 

народження. 

3 Голда Меїр 

(1898 – †1978), 

ізраїльська 

державна діячка, 
родом з України.  

125 років з дня 

народження 

 

4 Микола Малько 

(04.05.1883-†1961), диригент, 

педагог, музичний та 

громадський діяч; 
140 років з дня народження 

 

5          Серен  

К'єркегор 
(1813 – †1855),  
данський філософ і теолог.  

210років з дня народження 
 

Георгій Тереверко  
(1888 – †1912), 

один з перших 

українських 

планеристів.0 
135 років з дня народження 

6  Гастон Леру 
(1868 – †1927),  

французький 

письменник.  
155 років з дня 

народження.  

7   Йоганнес Брамс 
(1833 – †1897), 

німецький 

композитор, 
піаніст, диригент. 

190 років з дня 

народження 

Володимир Плотніков 

(1873-†1947), дослідник еле-

ктрохімії неводних середо-

вищ, академік; 
150 років із дня народження 

8    9   Роман Андріяшик 
(09.05.1933-†2000), 
письменник; 

90 років із дня народження 

10    11       12   
 

 

 

13   
 

 

14    

15          Павло   

Скоропадський  
(1873 – †1945), 

Гетьман Української 

Держави (1918). 
150 років з дня народження. 

 

Іван Лаврівський 
 (15.05.1773-†1846), священ-

ник, мовознавець, історик, 

педагог, діяч освіти; 
250 років з дня народження 

16   17  Анрі Барбюс  
(1873 – †1935),  

французький 
письменник. 

150 років з дня 

народження 

18   Омар Хаям 
(1048 – †1131), 

персидський поет, 
математик, філософ. 

975 років з дня народження 
 
 

Костянтин Мацієвич  

(18.05.1873-†1942), держав-

ний, громадський та політич-
ний діяч, вчений, дипломат; 

150 років з дня народжен 

19       
.  
. 

20   Наталка Сняданко 
20.05.1973, 

письменниця, 
перекладачка, 

журналістка.  

50 років з дня народження 
 

Александр Поуп  
(1688 – †1744), 

англійський 

поет, перекладач. 
335 років з дня народження 

21    

22   Ріхард Вагнер 
(1813 – †1883), 
німецький 

композитор. 

210 років з дня 

народження. 

23   24    25  Ральф Волдо Емерсон  
(1803 – †1882), 
американський 

есеїст, поет і 

філософ. 

220 років з дня народження 

26 Володимир Мономах 
(1053 – †1125), 
великий Князь 

київський. Князь 

чернігівський і 

переяславський. 

970 років з дня народження 
        

Іван Богун 
(1618 – †1664), 

козацький 
полководець 

періоду 

Національно-визвольної 
війни 1648 – 1657 років. 

405 років з дня народження 

27   Бекір Чобан-заде 

(27.05.1893-†1937), 
кримськотатарський 

письменник, вчений, 

тюрколог, літературознавець; 
130 років із дня народження 

28   Ян Ланкастер 

Флемінг 
(1908 – †1964) 

англійський розвідник, 

письменник, автор 14 рома-

нів про Джеймса Бонда. 

115 років з дня народження. 
 

. Олександра Шулежко 
(28.05.1903 – 
†1994), в роки 

нацистської 

окупації 
організувала в Черкасах 

дитячий притулок і вряту-

вала від голоду 102 дітей. 
115 років з дня ародження.9   

29      Костянтин 

Зіньківський  

(29.05.1873-1959), поет, 

перекладач, педагог. 

150 років з дня народження 

30  Георг фон Пурбах 
(1423 – †1461), 

австрійський 
астроном і 

математик. 

600 років з дня народження. 
 

 

31  
 

 

Ганнес Альвен 
(30.05.1908 – †02.04.1995), 

шведський фізик і 
астроном. 

115 років з дня 
народження. 

 Ростислав Самбука 
(28.05.1923-1996), 

письменник. 
100 років з дня народження 
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Травень 2023 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

1  Міжнародний день 

праці 
2 3 Вcесвітній день 

свободи друку (преси) 
 

День кондитера 

4 Міжнародний день 

пожежників 

 

5 Міжнародний день 

акушерок 
 

Міжнародний день 

боротьби за права 

інвалідів 

6  Міжнародний день 

астрономії 
 

День піхоти 

7   День міста - Львів 
 

 

8   Дні пам'яті тa 

примирення, присвячені 

пам'ятi жертв Другої 

Світової війни 
 

Всесвітній день Червоного 
Хреста та Червоного 
Півмісяця 

9 День Перемоги над 

нацизмом у Другій 

Світовій війні 
 

 

10    11       12  Всесвітній день 

медичних сестер 
 

 

13  Всесвітній день 

боротьби з 

артеріальною 

гіпертонією 
 

 

14   День матері 

 
. День пам’яті українців, 

які рятували євреїв під 

час Другої світової війни 

15     Міжнародний 

день сім’ї 
 

Всесвітній День 

Захисту Клімату 

 

16   17  День 

пульмонолога 
 

Всесвітній день 

телекомунікацій та 

інформаційного 

суспільства 

18     День 

вишиванки 
 

День боротьби за права 

кримськотатарського 

народу 
 

Міжнародний день 

музеїв 
 

День резервіста 

України 

19       
.  
. 

20  День науки 
День Європи в 

Україні 
День банківських 

працівників 
 

Всесвітній день 

метролога 
 

Всесвітній день 

травматолога 

21   Всесвітній день 

пам'яті померлих від 

СНІДу 
 

День пам’ятi жертв 

політичних репресій 
 

Всесвітній день 

культурного 

різноманіття 

22  Міжнародний 

день біологічного 

розмаїття 

23  День Героїв 
 

День морської піхоти 

України 
 

Всесвітній день 

черепахи 

24   День 

слов'янської 

писемності тa 

культури 
 

Європейський день 

парків 

25     День філолога 
 

День Державної служби 

спеціального зв'язку та 

захисту інформації 

України 

26  27   День працівників 

видавництв, поліграфії 

тa 

книгорозповсюдження 

 

28   День хіміка 
 

День міста - Київ 
 

 

29  Міжнародний 

день миротворців 

ООН 

 

30      31 Всесвітній день без 

тютюну 
 

 
27 28  29  30        
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Ювіляри червня 2023 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

10 червня - Микита Шумил (10.06.1903-05.03.1982), письменник, перекладач; 

                        120 років з дня народження 

27 червня - Владислав Заремба (27.06.1833-23.10.1902), композитор, піаніст, педагог. 

                       190 років з дня народження 

1   
 

2 Андерс Федір 

Фердинандович 
(1868 – †1926), 

конструктор 
першого в Україні 

дирижабля. 

155 років з дня народження 

3   Євген Петрушевич 

(03.06.1863-29.08.1940), 

голова Української 

національної ради Західно-
Української Народної 

Республіки; 

160 років із дня народження 

4  Владислав 

Городецький  
(1863 – †1930), 

київський 
архітектор польського 

походження. 

160 років з дня народження 

5  Адам Сміт 
(1723 – †1790),  

британський 

філософ, 
економіст. 

300 років з дня народження. 

6    Роберт Скотт 
(1868 – †1912),  

англійський 

дослідник 
Антарктиди. 

155 років з дня народження 

7    8   Маргеріт Юрсенар  
(1903 – †1987), 

 французька 

письменниця.  
120 років з дня 

народження 

9   10  Роберт Максвелл 
(1923 – †1991), 

британський 

бізнесмен, творець 
видавничої та 

газетної імперії, уродженець 

Солотвино. 
100 років з дня народження 

11   

12      13  Марія Грінченко 

(13.06.1863-15.07.1928), 
письменниця, перекладачка, 

педагогиня, громадська 

діячка; 
160 років з дня народження 
 

14  Карл Ландштейнер 
(1868 – †1943), 
британський 

імунолог, відкри-

вач основних груп 
крові людини і 

резус-фактора крові. 

155 років з дня народження 

15     
 

 

 

16       17   
 

 

18  Носсрат Пезешкіан 
(1933 – †2010), 
німецький 

невролог. 

90 років з дня 
народження 

19  Джеймс Елліот 
(1943 – †2011), 

американський 

астроном. 
80 років з дня 

народження. 

20  Олександр Мишуга 

(20.06.1853-09.03.1922), 

співак, вокальнй педагог, 

меценат; 
170 років із дня народження 

 

21   
 

22  Еріх Марія Ремар 

(1898 – †1970), 

німецький 

письменник.  
125 років з дня 

народження 
 

Георгій Вульф 
(22.06.1863-25.12.1925), 

вчений, кристалофізик; 

160 років із дня народження 

23   24   
 

25   Джордж Оруелл 
(1903 – †1950),  

англійський 

письменник. 
120 років з дня 

народження 

26  Вільгельм Еміль 

Мессершмітт 
(1898 – †1978),  

німецький 

авіаконструктор. 

120 років з дня народження 

27   Пауль Маузер 
(1838 – †1914), 

німецький 
конструктор-

зброяр. 

185 років з дня народження 
 

 

 

 

28   29 
 

30   
 

 30        
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Червень 2023 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

   1  День захисту дітей 
Всесвітній день батьків 

Всесвітній день молока 

День малювання 

Початок літа 

2 Європейський день 

зубних техніків 

 

Всесвітній день 

пончика 

3  Всесвітній день 

велосипедистів 
4  День меліоратора  
 

День пам'яті дітей, загиблих в 
результаті збройної агресії РФ 
проти України 
 

День міста Черкаси 

День Святої Трійці. 

5  День повітряних кульок 

День бігу 

 

6    День журналіста 

України 
 

 

7    8    Міжнародний день 

домогосподарки і 

домохазяїна 
 

День кращих друзів 

9  Міжнародний день 

архівів чи Свято 

архіваріуса 

День Дональда 

Дака 

 

10  День працівника 

мебельної промисловості 

або День мебляра в Україні 

Всесвітній день ляльок 

Всесвітній день 

морозива 

День кулькової ручки 

11  День працівників 

текстильної і легкої 

промисловості 

12     Всесвітній день 

боротьби з дитячою 

працею 
День 

червоної 

троянди 

 

13   
 День швейної машини 
 

14  Всесвітній день 

донора крові 

 

Всесвітній день в'язання 

15    День фотографії 

природи 
 

 

 

16      День свіжих 

овочів 

17  Всесвітній день 

боротьби з опустелюванням 

і засухою 
 

 

 

 

День шльопанців 

18  День дільничного 

офіцера поліції в Україні 
 

День медичного 

працівника 
 

День любителів риболовлі 
 

День батька (День тата) 

19  День фермера 
 

День кота 

Гарфілда 

 

20  Всесвітній день 

біженців 
 

Всесвітній день захисту 

слонів в зоопарках 

21  День літнього 

сонцестояння   

Всесвітній день 

рукостискання 
 

Всесвітній день жирафа 

22   23  День державної 

служби України 
 

День «Альфи» 
 

Міжнародний день вдів 
Міжнародний день жінок в 

інженерії 
 

24  День винахідника і 

раціоналізатора 
 

День бізнес-аналітика 
 

День басейну 
 

День феї 

25   День митника 

України 
 

Міжнародний день моряка 
 

 

26  День національного 

прапора кримських 

татар в Україні 
 

День косметолога 

27   День мікро-малих і 

середніх підприємств 
 Міжнародний день 

рибальства 

 

28   29 
Всесвітній день 

промислового дизайну 
 

День вафельниці 

 

30  Міжнародний день 

парламентаризму 
 

День спостереження за 

метеоритами 

 30        
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