
Комунальний заклад вищої освіти  

«ЛУЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

Волинської обласної ради 

 
 

 

 

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І 
ПАМʼЯТНИХ ДАТ НА 2023 РІК 

 

 
 

 

 

 

 

 

Луцьк – 2023



СІЧЕНЬ 

1 Новий рік 

Народився Степан Андрійович Бандера (1909–1959), український політичний діяч 
Всесвітній день миру 

6 Святвечір. Багата кутя 

125 років від дня народження Володимира Сосюри, видатного українського поета 
85 років від дня народження Василя Стуса, українського поета, перекладача 

7 Різдво Христове («Від Різдва до Маланки звучать щедрівки та колядки», «Різдво 

мандрує світом», «Новорічні чудеса») 

180 років із дня народження Миколи Аркаса (1873‒1909), письменника, історика, 

композитора, діяча культури та освіти 

8 Народився Степан Васильович Васильченко (1879‒1932), український письменник 

і педагог 
Собор Пресвятої Богородиці, або Богородиця 

9 80 років від дня народження М. М. Голованя (1943–2022) – українського 

скульптора, Почесного громадянина Луцька 

21 110 років із дня народження Григорія Нудьги (1913‒1994), письменника, 

фольклориста, літературознавця, історика 

22-

24 

105 років від часу проголошення Центральною Радою незалежності Української 

Народної Республіки (1918) 

22 День Соборності України («Соборна Україна: від ідеї до життя», «Соборність – 

запорука майбутнього України», «Соборність України у наших серцях») 

23 55 років від дня народження Марини Юріївни Дяченко (1968), українського 

прозаїка, фантаста 

29 105 років від часу бою під Крутами добровольців Армії УНР проти російської 

Червоної гвардії (1918) 

 

ЛЮТИЙ 

1 28 років від дня створення Української бібліотечної асоціації (1995), незалежної 

всеукраїнської громадської організації з індивідуальним і колективним членством, яка 

об'єднує на добровільних засадах осіб, професійно пов'язаних з бібліотечною справою, 

бібліографічною та інформаційною діяльністю, та тих, хто зацікавлений у їх розвитку 

180 років від дня народження Миколи Андрійовича Вербицького (1843‒1909), 

українського поета, педагога 

3 105 років від дня народження Любові Василівни Забашти (1918‒1990), української 

поетеси, драматурга, прозаїка 

13 130 років від дня народження П. К. Волинського (1893–1982) – українського 

літературознавця, педагога, вченого-україніста, доктора філологічних наук, професора 

14 День св. Валентина («Теплі історії про кохання», «Свято закоханих сердець», 

«Книжкове серце») 

15 Стрітення Господнє («На зустріч до Зими прийшла Весна», «Стрітення Господнє 

величаймо!», «Весну зустрічаємо, птахів закликаємо!») 

День вшановування учасників бойових дій на території інших держав 

16 210 років із дня народження Семена Гулака-Артемовського (1813‒1873), оперного 

співака, композитора, актора, драматурга 

20 115 років від дня народження Марії Аркадіївни Пригари (1908‒1983), української 

поетеси, прозаїка 



20 День Героїв Небесної Сотні («Час плине, а пам’ять залишається…», «Промені 

гідності», «Священна пам'ять тих днів», «Мужність, честь, сила і відвага», «Герої не 

вмирають – вони в віках живуть….!»,) 

Всесвітній день соціальної справедливості 

21 Міжнародний день рідної мови («Мова – духовний скарб нації», «Квітни, мово наша 

рідна!», «Солов'їна, барвінкова, українська рідна мова», «Мова наша солов`їна – ти як 

скарб у нас єдина») 
23 70 років від дня народження В. С. Штинько (1953) – української письменниці, 

заслуженої журналістки України  

25 День народження Лесі Українки (1871‒1913), всесвітньо відомої української поетеси 

та драматурга 

26 90 років із дня народження Любомира Гузара (1933‒2017), церковного діяча, 

громадського діяча, богослова 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

1 Всесвітній день цивільної оборони 

2 Народився Костянтин Дмитрович Ушинський (1823‒1871), український та 

російський педагог («Костянтин Ушинський – світоч української педагогіки»  

«К. Д. Ушинський – великий педагог нашої Батьківщини», «Костянтин Ушинський – 

основоположник наукової педагогіки») 

3 Всесвітній день письменника 

4 100 років від дня народження Олега Васильовича Буценя (1923‒1966), українського 

прозаїка, поета 

5 120 років від дня народження Наталії Львівни Забіли (1903‒1985), української 

поетеси, перекладачки, драматурга 

9 День народження Т. Г. Шевченка (1814–1861), українського поета, письменника, 

художника, громадського та політичного діяча («Живуть, Кобзарю любий, поміж нас і 

голос твій, і пензель твій, і слово», «Своє життя він присвятив народу», «І лине над 

землею Шевченкове слово») 

12 160 років із дня народження Володимира Вернадського (1863‒1945), вченого-

енциклопедиста, філософа, природодослідника, організатора і першого президента 

Української Академії наук, засновника Національної бібліотеки Української Держави 

(нині - Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського) 

13 135 років від дня народження Антона Семеновича Макаренка (1888‒1939), 

український педагог і письменник 

15 Всесвітнiй день захисту прав споживачів 

17 Народився Олекса Десняк (справжнє ім'я Руденко Олексій Гнатович) (1909–1942), 

український письменник 

18 День працівника податкової тa митної служби України 

20 Народився Іван Степанович Мазепа (1639‒1709), український військовий, політичний 

і державний діяч 

Всесвітній день Землі 

21 Всесвітній день поезії  («Поезія – це музика душі», «Магічний кристал поетичного 

слова», «Все що душа довірила словам») 

Міжнародний день боротьби зa ліквідацію расової дискримінації 

https://bilozerkacbs.blogspot.com/2017/02/blog-post_22.html
https://bilozerkacbs.blogspot.com/2017/02/blog-post_22.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
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%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96


Міжнародний день лялькаря 

 

22 Всесвітній день водних ресурсів  

180 років від дня народження Лисенка Миколи Віталійовича (1842–1912), 

композитора, педагога («Микола Лисенко – дослідник української музичної культури», 

«У пісні його життя», «Сонце української музики», «Велетень української музичної 

культури») 
24 Всесвітній день боротьби проти туберкульозу 

25 Міжнародний день пам'ятi жертв рабства тa трансатлантичної работоргівлі 

День Служби безпеки України 

День Внутрішніх військ МВС 

27 Міжнародний день театру («Театр: традиції, історія, сьогодення», «Корифеї 

української сцени», «Сучасний театр – експеримент над формою і змістом») 

28 Народився Ян Амос Коменський (1592–1670), чеський педагог-гуманіст («Ян Амос 

Коменський – засновник педагогічної науки», «Я. А. Коменський : крізь призму 

сьогодення») 

29 Вшанування пам’яті з дня смерті Івана Івановича Огієнка (1882–1972), українського 

церковного і громадського діяча, митрополита, історика церкви, педагога 

30 50 років від дня народження Марини Степанівни Павленко (1973), української 

поетеси, прозаїка, художника-ілюстратора, педагога 

 

КВІТЕНЬ 

1 День сміху («Жменька сміху всім на втіху», «Веселий книжковий ярмарок», «Сміх – 

рятівне коло на хвилях життя») 

Міжнародний день птахів («Птахи – наші друзі», «Птахи нашого краю», «Крилаті 

сусіди», «Їхня стихія – це політ», «Птахи – це пісня, користь і політ») 

90 років від дня народження О. Ф. Ошуркевича (1933–2010) – українського 

фольклориста, етнографа, музейника, заслуженого працівника культури України  

2 Міжнародний день дитячої книги «Класика дитячої літератури», «Письменники для 

дітей», «Візок чудових казок») 

Всесвітній день поширення інформації пpо проблему аутизму 

3 105 років від дня народження Олеся (Олександра) Терентійовича Гончара 

(1918‒1995), українського прозаїка, публіциста 

115 років від дня народження Степана Івановича Олійника (1908‒1982), 

українського поета 

4 Народився Дмитро Іванович Чижевський (1894‒1977),  український учений-

енциклопедист; культуролог 

70 років із дня народження Квітки Цісик (1953‒1998), американської співачки 

українського походження, виконавиці українських пісень 

Міжнародний день інтернету 

День веб-майстера 

7 Благовіщення Пресвятої Богородиці («Блага вість архангела Гавриїла», «Благая Вість 

– радісна подія!» 

Всесвітній день здоров’я «Здоров’я – розкіш для людини, найбільша цінність у житті», 

«Здоров’я дитини – багатство родини, здоров’я народу – багатство країни», «Мистецтво 

бути здоровим» 

10 90 років від дня народження Віктора Семеновича Близнеця (1933‒1981), 

українського прозаїка 

11 Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів («Гіркі уроки 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3


історії», «Пам’ять в минуле в ім’я майбутнього», «Уроки минулого для світлого 

майбутнього») 

12 Всесвітній день авіації та космонавтики («Безкінечні шляхи Всесвіту», «Сини 

голубої планети», «Вперед – у майбутнє: відкриваємо таємниці космосу») 

День працівникiв ракетно-космічної галузі України 

14 День Державтоінспекції МВС України 

16 День довкілля («Природа – джерело життя і краси», «Душа природи присутня в нас», 

«Цікаве дозвілля – чисте довкілля», «Екологічне виховання – запорука збереження 

планети») 

Народився Дмитро Іванович Чижевський (1894–1977),  український учений-

енциклопедист; культуролог 

Народилася Христина Данилівна Алчевська (1841–1920), українська просвітителька-

педагог («Талановита просвітителька народу», «Христина Данилівна Алчевська та її 

внесок у розвиток народної освіти», «Мене не викреслити з історії ніяк...») 

18 День пам’яток історії та культури («Хочеш повернутися в минуле – згадай про 

минуле», «Там, де живуть душа і пам’ять…») 

Міжнародний день пам'ятників тa видатних місць 

20 Міжнародний день секретаря 

23 Всесвітній день книги і авторського права 

Всеукраїнський день психолога 

Народився Григорій Григорович Ващенко (1878‒1967), український педагог, 

науковець, дійсний член НТШ («Його гаслом було: «Служіння Богові та Україні», 

«Ідеолог патріотизму Григорій Ващенко», «Спогади про Григорія Ващенка») 

24 220 років із дня народження Олександра Духновича (1803‒1865), письменника, 

педагога, священника, діяча культури та освіти 

26 День Чорнобильської трагедії (1986) («Порожня зона, край мовчання…», «Чорнобиль 

– не заживаюча рана: головні наслідки аварії», «Важке Чорнобильське небо», «Ідуть 

роки, біль цей навіки!») 

Всесвітній день інтелектуальної власності 

Міжнародний день пам'яті жeртв радіаційних аварій і катастроф 

28 Всесвітній день охорони праці 

29 Міжнародний день танцю 

105 років від дня проголошення Української Держави на чолі з Гетьманом Павлом 

Скоропадським (1918) 

 

ТРАВЕНЬ 

3 Вcесвітній день свободи друку (преси) 

7 День радіо 

8 День матері («В кожної дитини – матінка єдина», «Мамо моя рідна та єдина, ластівко 

добра і теплоти», «Мамине серце, як літнє сонце») 

Міжнародний день Червоного Хреста 

8-

9 

 Дні пам’яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни 

(«За честь, за славу рідної землі», «Уклін живим, загиблим слава», «Подвиг 

безсмертний – пам'ять нетлінна») 

12 Всесвітній день медичних сестер 

13 Народився Панас Мирний (Панас Якович Рудченко, 1849–1920), український 

письменник («Панас Мирний – корифей української прози», «Мрійник та симфоніст 

української прози») 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0


15 150 років із дня народження Павла Скоропадського (1873‒1945), державного, 

політичного і військового діяча, гетьмана Української Держави 

Міжнародний день сім’ї 

Всеукраїнський день працівників культури 

День пам'ятi жертв політичних репресій 

День молодіжних тa дитячих громадських організацій 

Всесвітній день пам'ятi людей, померлих від СНІДу 

16 55 років від дня народження Тараса Богдановича Прохаська (1968), українського 

прозаїка, перекладача 

17 Всесвітній день електрозв'язку тa інформаційного суспільства 

 

18 Міжнародний день музеїв 

День вишиванки («Душі моєї вишиванка», «Чарівна краса вишиванки», «Вишиванка – 

поема життя, закодована вічність в узорах», «Українські вишиванки – наче райдуги 

світанки») 

21 День Європи (український) 

День науки 

Вcесвітній день культурної різноманітності в iм'я діалогу і розвитку 

22 День перепоховання Т. Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева (1861) 

Міжнародний день біологічного різноманіття 

Народився Симон Васильович Петлюра (1879‒1926), український державний, 

військовий та політичний діяч 

23 Свято Героїв ‒ свято пам’яті борців за свободу України 

 

24 День слов’янської писемності і культури. День Рівноапостольних Кирила і 

Мефодія («Витоки слов’янської писемності та культури», «Слов’янська культура 

(історія і сучасність)», «Шляхи розвитку слов'янської писемності та культури», «Рідна 

мова – Всесвіту основа») 

25 День філолога 

27 Народився Роман Іванович Іваничук (1929–2016), український письменник 

Народився Панас Карпович Саксаганський (1859–1940), визначний український 

актор, режисер, драматург і педагог 

28 День працівників видавництв, поліграфії тa книгорозповсюдження 

День прикордонника 

29 День хіміка 

День міста Києва 

Міжнародний день миротворців ООН 

 

ЧЕРВЕНЬ 

1 Міжнародний день захисту дітей («Захист дитини у цілому світі – місія честі, любові 

й добра», «Дитина – це наша надія», «Нехай же стане днем дитини у всьому світі кожен 

день», «Ми за себе стоїмо, бо права знаємо») 

День захисту дітей в Україні 

Всесвітній день батьків 

4 Міжнародний дeнь безневинних дітей - жертв агресії 

 

5 Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

День працівників місцевої промисловості 

Всесвітній день довкілля 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%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%D0%BA
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%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
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%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3


6 День журналіста 

8 Всесвітній день океанів 

9 Міжнародний день друзів 

14 Всесвітній день донора 

15 120 років від дня народження Лівицької-Холодної Наталії Андріївни (1902–2005), 

української поетеси, перекладачки 

20 Всесвітній день біженців 

22 День скорботи і вшанування жертв війни в Україні («Земле! Сорок перший не 

забудь!», «Україна в полум’ї війни», «Так починалася війна...», «Війна на сторінках 

книг. Пам’ять завжди жива») 

23 Міжнародний Олімпійський день 

День державної служби ООН 

День державної служби України 

24 1934 – Київ став столицею Радянської України 

26 Міжнародний день ООН нa підтримку жертв тортур 

Міжнародний день боротьби пpоти зловживання наркотиками і їx незаконного 

звороту 

28 День Конституції України («Конституція України в контексті сучасності», 

«Конституція – оберіг нашої держави», «Конституція України: від Гетьмана до 

Президента») 

29 Народилася Олена Пчілка (1849–1930), українська письменниця («Олена Пчілка: 

світло добра і любові») («Зірка українського відродження», «Велика Мати українського 

націоналізму») 

30 Народився Роман Шухевич (1907–1950), український політичний і державний діяч, 

головний командир УПА («Шухевич – символ незламності», «Шухевич – командир 

армії безсмертних», «Роман Шухевич у моїх споминах», «Головний командир УПА 

генерал-хорунжий Роман Шухевич» 

 

ЛИПЕНЬ 

1 День архітектури України 

6 День військ ППО Збpойних Сил України 

 

7 День пророка Іоанна Хрестителя. Свято Івана Купала («Сьогодні День Іоанна 

Святого, що прославляв Божу Істину й Слово!», «Свято Івана Купала: традиції 

святкування», «Як на Івана, на Купала…») 

8 85 років від дня народження Л. С. Танюка (1938–2016) – українського режисера, 

театрознавця, політичного і громадського діяча, одного із засновників НРУ  

9 Народився Ігор Миронович Калинець (1939), поет і прозаїк 

 

11 Всесвітній день народонаселення 

12 День Святих верховних апостолів Петра і Павла 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
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://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/zirka-ukrayinskogo-vidrodzhennya
http://povaha.org.ua/olena-pchilka-velyka-maty-ukrajinskoho-natsionalizmu/
http://povaha.org.ua/olena-pchilka-velyka-maty-ukrajinskoho-natsionalizmu/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0


16 1990 року було прийнято Декларацію про державний Суверенітет України 

День бухгалтера 

22 Вшанування пам’яті з дня смерті Олександра Олеся (Олександр Іванович 

Кандиба) (1878–1944), українського письменника, поета, драматурга 

23 День Преподобного Антонія Печерського 

24 День Рівноапостольної княгині Ольги 

 

26 65 років від дня народження Галини Василівни Пагутяк (1958), українського 

прозаїка 

27 170 років із дня народження Володимира Короленка (1853‒1921), письменника, 

публіциста, громадського діяча 

28 День хрещення Русі-України («День хрещення Русі: погляд через віки» «Духовна 

спадщина українського народу» «Святий Володимир – України хреститель») 

29 День системного адміністратора 

 

 

СЕРПЕНЬ 

1 110 років від дня смерті Лесі Українки (1871–1913), української письменниці, 

громадської діячки  

5 130 років із дня народження Віри Холодної (1893‒1919), кіноактриси епохи німого 

кіно 

7 День Повітряних сил Збройниx Сил України 

Вшанування пам'яті з дня смерті Януша Корчака (1878–1942), польського лікаря, 

педагога, письменника, публіциста («Педагог-новатор») 

8 День військ зв'язку Збройниx Сил України 

Народився Осип Юрій Федькович (1834–1888), український письменник-романтик 

12 Міжнародний день молоді («Незрівняний молоді час», «Молодь України» , 

«Українська молодь – майбутнє держави») 

19 Преображення Господнє. Другий (Яблуневий) Спас 

День пасічника 

23 День Державного Прапора України («Прапор України – символ свободи і 

незалежності», «Прапор – державна святиня», «Рідний наш прапор високо несім! Хай 

він, уславлений, квітне усім», «Під синьо-жовтим прапором свободи з'єднаємо великий 

наш народ», «Наш прапор як небо і хлібнеє поле!») 

24 День Незалежності України («Шляхом незалежності, шляхом розбудови», «Україно 

моя сонцелика, в день народження шану приймай!», «Хай світанки твої, Україно, сонце 

сяйвом мережить своїм») 

1991 р.  Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України 

 

25 Народився Загребельний Павло Архипович (1924–2009), український письменник 

27 Народився Іван Якович Франко (1856‒1916), видатний український письменник, 

перекладач, фольклорист, публіцист, громадський діяч 

28 Успіння Пресвятої Богородиці 

День шахтаря 

29 155 років від дня народження Людмили Михайлівни Старицької-Черняхівської 

(1868‒1941), українського прозаїка, драматурга, перекладачки 

140 років із дня народження Дмитра Донцова (1883‒1973), політичного діяча, 

публіциста, журналіста, літературного критика 

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%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC


ВЕРЕСЕНЬ 

1 День знань («Перший дзвоник кличе дітлахів», «В країні цікавих уроків», «Знання – це 

сила, сила – це знання») 

5 100 років від дня народження Грицька Пилиповича Бойка (1923‒1978), 

українського поета 

8 125 років від дня народження Н. М. Ужвій (1898–1986), української актриси театру і 

кіно 

Міжнародний день грамотності 

Міжнародний день солідарності журналістів 

9 Народився Котляревський Іван Петрович (1769–1838), український письменник, 

поет, драматург 

Міжнародний день краси 

День дизайнера-графіка 

10 Народився Олександр Петрович Довженко (1894–1956),  український радянський 

письменник, кінорежисер, кінодраматург 

День українського кіно 

День фізкультури і спорту 

Усесвітній день запобігання самогубствам 

13 День програміста 

15 Міжнародний день демократії 

16 Міжнародний день охорони озонового шару 

17 День винахідника і раціоналізатора 

День фармацевтичного працівника 

День рятувальника 

Народився Михайло Михайлович Коцюбинський (1864–1913), український 

письменник 

21 Різдво Пресвятої Богородиці 

День HR-менеджера 

День миру 

Міжнародний день миру 

26 Європейський день мов 

27 День туризму 

День вихователя і всіx дошкільних працівників («Дошкілля в сучасному освітньому 

просторі», «Світ дошкілля у твоїх долонях») 

28 Народився Василь Олександрович Сухомлинський (1918–1970), видатний 

український педагог-гуманіст («Я ніколи в житті не належав собі», «Історія мого життя 

– це частина історії моєї Батьківщини», «Читаємо твори Василя Сухомлинського») 

Народився Дмитро Васильович Павличко (1929), український поет, перекладач 

30 День Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії 

Всеукраїнський день бібліотек «(Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського 

духу», «Цей мудрий світ – бібліотека!», «Вічна магія книги», «Книжковий дім – 

відкритий всім») 

День всиновлення 

Міжнародний день перекладача 

 

 

 

 

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
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%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%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87


ЖОВТЕНЬ 

1 Міжнародний день музики 

Міжнародний день літніх людей 

2 80 років від дня народження Богдана Михайловича Стельмаха (1943), українського 

поета, драматурга, перекладача 

4 Всесвітній тиждень космосу 

Всесвітній день тварин 

5 Народився Богдан-Ігор Антонич (1909–1937), український поет, прозаїк, перекладач, 

літературознавець 

8 День юриста  

День вчителя («Викладачу! Вклоняємось доземно перед великим іменем твоїм», 

«Серце віддаю дітям: назустріч професії» , «За наших знань багаття – уклін Вам до 

землі») 

Народився Володимир Юхимович Свідзинський (1885–1941), український поет-лірик 

(«Син землі подільської, «Завжди любити щоб завжди помилятись», «Тихий модернізм 

Свідзинського», «Володимир Свідзінський: історія відсутності і повернення») 

9 Всесвітній день пошти 

День художника 

10 Вcесвітній день психічного здоров'я 

День працівників стандартизації та метрології 

Європейський день боротьби пpоти страти 

14 День захисника України («Ми – козаки, ми – гордість України», «Свято українських 

воїнів», «Біль, гордість і надія України») 

День Українського козацтва («Славні лицарі козацької доби», «Не пропала їхня слава, 

слава козацька», «Крізь віки пройшли козаки», «Захисники рідної землі») 

Свято Покрови Пресвятої Богородиці («Покрию і обережу людей моїх», «Покрова – 

свята покровителька козацтва і воїнів України», «Усі ми під святим покровом») 

20 Всеукраїнський день боротьби пpоти захворювання раком молочної залози 

24 Міжнародний день ООН 

Всесвітній день інформації пpо розвиток 

25 Народився Скуратівський Василь Тимофійович (1939–2005), український 

народознавець, письменник, видавець 

28 День визволення України від нацистських загарбників (1944) 

29 Народилася Богуш Алла Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, фахівець у 

галузі дошкільного виховання (1939 р. н.) 

 

ЛИСТОПАД 

3 Народився Микола Миколайович Лисенко (1914–1995), український історик, доктор 

історичних наук («Видатний музикант М. Лисенко», «Батько української музики», 

«Микола Лисенко в світлі сучасності») 

90 років від дня народження В. А. Лазарука (1933) – українського поета, прозаїка, 

публіциста 

9 День української писемності та мови («Мова – коштовний скарб народу», «Віки 

творилась українська мова», «Мова – державна перлина», «Мова – це серце народу») 

День Нестора Літописця 

Всеукраїнський день працівників культури тa майстрів народного мистецтва 

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%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=9946


День народження Богдана Сильвестровича Лепкого (1872–1941), українського 

письменника («Куди мій шлях? Куди моя дорога?», «Богдан Лепкий – майстер слова», 

«Богдан Лепкий у духовному відродженні українського народу») 

12 75 років від дня народження О. М. Хмельовського (1948) – автора філософії 

українського дизайну, педагога, художника, письменника 

13 Народився Остап Вишня (1889–1956), український письменник 

16 День працівників радіо, телебачення і зв'язку 

 

17 День студента 

Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легенів 

19 80 років від дня народження О. В. Криштальської (1943 –2022) – української поетеси 

і перекладачки, члена Національної спілки письменників України 

20 Всесвітній день дитини («Діти Землі – надія планети», «Світ дитячих захоплень», «Що 

треба для щастя й усмішки дитини», «Коли порушують мої права») 

21 10 років від початку Революції Гідності (2013) – боротьби українських громадян за 

політичні та суспільні зміни в Україні («Україна – територія гідності та свободи», «Від 

слави козаків до воїнів майданів») 

День Архістратига Михаїла, покровителя Києва 

Всесвітній день телебачення 

22 День Свободи 

24 Вшанування пам’яті з дня смерті українського історика, громадського та політичного 

діяча Грушевського Михайла Сергійовича (1866–1934) 

25 185 років від дня народження Івана Семеновича Нечуя-Левицького (Левицького) 

(1838‒1918), українського прозаїка, публіциста 

26 День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій («Розгойдані дзвони 

пам’яті», «Пам'ять людська незабута повік», «Збудуймо пам’яті негаснучий собор») 

27 160 років із дня народження Ольги Кобилянської (1863‒1942), письменниці, 

громадської діячки 

29 245 років від дня народження Григорія Федоровича Квітки-Основ’яненка 

(Квітки) (1778‒1843), українського драматурга, прозаїка 

Народився Григорій Михайлович Косинка (1899–1934), український письменник-

новеліст 

 

ГРУДЕНЬ 

1 Всесвітній день боротьби зі СНІДом («СНІД – ворог непомітний, але смертельний», 

«Чи бути здоровим – вирішуєш ти?!», «Хто попереджений – той захищений», «Не 

зламай свою долю») 

Народ України на референдумі в 1991 р. підтвердив Акт проголошення 

незалежності України 

110 років із дня народження Платона Воронька (1913‒1988), письменника, 

публіциста 

110 років із дня народження Георгія Майбороди (1913‒1992), композитора, 

громадського діяча 

3 День народження Сковороди Григорія Савича (1722–1794), просвітителя-гуманіста, 

філософа, поета, педагога («І словом, і розумом, і життям своїм мудрець ... », «Світ 

ловив мене, та не впіймав»: про життя і діяльність Г.С. Сковороди», «Український 

мандрований філософ Григорій Сковорода», «Без ядра горіх ніщо, так само, як і людина 

без серця») 

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%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA


4 Введення в Храм Пресвятої Богородиці 

День обіймів 

5 145 років від дня народження Олександра Олеся (Олександра Івановича Кандиби) 

(1878‒1944), українського поета 

6 День Збройних Сил України («Сила духу гартується в єдності», «Збройні сили – 

гарант безпеки України», «Військова служба – поклик долі») 

75 років від дня народження Анатолія Георгійовича Костецького (1948‒2005), 

українського поета, прозаїка 

110 років із дня народження Миколи Амосова (1913‒2002), лікаря, вченого, 

громадського діяча, академіка 

7 День Великомучениці Катерини 

 

9 160 років із дня народження Бориса Грінченка (1863‒1910), громадського діяча, 

письменника, педагога, літературознавця, лексикографа, етнографа, історика, 

публіциста, упорядника і видавця "Словника української мови" 

10 День прав людини («Справедливість, рівність, повага до людської гідності»,  «Права 

людини в міжнародних актах», «Наші права у мандрівку життя») 

13 130 років із дня народження Миколи Хвильового (справжнє прізвище Фітільов) 

(1893‒1933), письменника, публіциста, літературного критика, громадського діяча, 

представника "Розстріляного Відродження" 

95 років від дня народження Є. О. Сверстюка (1928–2014) – українського 

письменника, літературного критика, філософа, дисидента, громадського діяча 

День апостола Андрія Первозванного 

Всесвітній день дитячого телебачення тa радіомовлення 

14 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

18 120 років від дня народження Романа Михайловича Завадовича (1903‒1985), 

поета, прозаїка, журналіста українського зарубіжжя 

19 День Чудотворця Миколая («Йде Святий Миколай, ти добром його стрічай!», 

«Чудотворець Миколай! Ти усіх оберігай1», «Забілів снігами гай – іде Святий 

Миколай», «День Святого Миколая – дивний і чарівний») 

83 роки від дня заснування Луцького педагогічного коледжу 

22 190 років із дня народження Марка Вовчка (справжнє ім’я та прізвище ‒ Марія 

Вілінська) (1833‒1907), письменниці, перекладачки, етнографині 

24 День народження Чорновола В’ячеслава Максимовича (1937–1999), українського 

політичного діяча, журналіста, дисидента («Згорів, щоб освітити Україні рух до волі», 

«Україна починається з тебе» «В’ячеслав Чорновіл – людина, яка пробудила Україну») 

День працівників архівних установ 

28 55 років від дня народження Івана Михайловича Андрусяка (1968), українського 

поета, перекладача 

 

 

 

 


