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    Події, ювілеї, свята 2019 року : календар / уклад. : В.В. 

Писанець ; комун. закл. «Запорізька обл. б-ка для юнацтва» 

Запорізької обласної ради. – Запоріжжя, 2018. –  28 с. 

 

 

 

 

Видання «Події, ювілеї, свята 2019 року» інформує про державні 

свята, знаменні події, пам`ятні дати, ювілеї українських та 

зарубіжних діячів літератури, культури, науки, спорту, мистецтва, що 

відзначатимуться у 2019 році, а також міжнародні та всесвітні дні, 

про які цікаво знати. 

Зміст календаря: 

1. Свята, знаменні події, пам’ятні дати – с. 3-8. 

2. Ювіляри 2019 року – 9-24. 

3. Цікаво знати, що – 25-27. 

Розраховано на бібліотечних фахівців та широке коло читачів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач, відповідальна за випуск:                            В.В. Писанець 
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Свята, знаменні події, пам’ятні дати 

 

Січень 

1  -  Новий рік 

6  -  Святвечір або ніч перед Різдвом 

7  -  Різдво Христове 

13  -  Щедрий вечір (свято Маланки) 

14 -  свято Василя (Новий рік за старим стилем) 

19  -  Водохреща 

22  -  День Соборності (100-річчя проголошення Акту злуки УНР 

та ЗУНР, Постанова Верховної Ради України від 5 вересня 2018 

року № 2521-VIII «Про відзначення 100-річчя проголошення Акта 

злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської 

Народної Республіки та проведення Всеукраїнської естафети 

єднання») 

♦ - день прийняття Четвертого універсалу Українською 

Центральною Радою, що проголошував незалежність УНР від Росії 

27 -  День пам’яті жертв Голокосту (Постанова Верховної Ради 

України від 05.07.2011 № 3560-VI «Про 70-річчя трагедії Бабиного 

Яру») 

28 - день офіційного затвердження Верховною Радою України 

синьо-жовтого стягу Державним прапором України (Постанова 

Верховної Ради України № 2067-ХХ1 від 28 січня 1992 року «Про 

Державний прапор України») 

29 - День пам’яті Героїв Крут 

 

Лютий 

15 -  День пам’яті воїнів - інтернаціоналістів 

♦ -  Стрітення Господнє 

19 - день офіційного затвердження Верховною Радою України 

тризуба Малим гербом України (Постанова Верховної Ради України 

№ 2137-ХІІ від 19 лютого 1992 року «Про Державний герб України») 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3560-vi
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3560-vi
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=25&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=26&year=2019
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20 - День Героїв Небесної Сотні (Указ Президента України від 

11.02.2015 № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції 

гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні») 

21 - Міжнародний день рідної мови 

 

Березень 

8 - Міжнародний жіночий день 

10 -  Прощена неділя 

17 - день створення Української Центральної Ради 

21 - Всесвітній день поезії 

♦ - Міжнародний день лісів  

♦ - Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової 

дискримінації 

22 - Всесвітній день водних ресурсів 

24 - Всесвітній день боротьби з туберкульозом  

 

Квітень 

4 - День створення НАТО 

7 - Благовіщення 

♦ - Всесвітній день здоров’я 

11 - Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 

концтаборів 

12 - Всесвітній день авіації і космонавтики  

18 - Міжнародний день пам'яток і визначних місць 

♦ - День пам’яток історії та культури в Україні 

20 - День навколишнього середовища 

21 - Вербна неділя 

22 - Міжнародний день Землі 

23 - Всесвітній день книг і авторського права 

26 - Міжнародний день пам’яті Чорнобиля 

28 - Великдень 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/69/2015
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/69/2015
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=28&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=38&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=church&holiday=35&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=50&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=501&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=51&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=51&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=53&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=03&day=24&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=03&day=24&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=742&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=68&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=72&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=72&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=73&year=2019
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D1%8C
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=749&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=04&day=22&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=04&day=22&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=04&day=23&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=04&day=23&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=86&year=2019
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Травень 

1 - Свято Весни і Праці та Міжнародний день солідарності 

трудящих 

8 - День пам’яті та примирення (Указ Президента України № 

169/2015 від 24.03.2015 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї 

річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення 

Другої світової війни») 

9 - День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

12 - День матері в Україні 

15 - Міжнародний день сім’ї 

16 - День вишиванки 

18 - День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, 

День боротьби за права кримськотатарського народу (Постанова 

Верховної Ради України від 12.11.2015 № 792-VIII «Про визнання 

геноциду кримськотатарського народу», Указ Президента України № 

472/2014 від 16.05.2014 «Про День боротьби за права 

кримськотатарського народу») 

♦ - День науки і Європи 

19 - День пам’яті жертв політичних репресій (Указ Президента 

України № 431/2007 від 21.05.2007 «Про заходи у зв'язку з 70-ми 

роковинами Великого терору - масових політичних репресій 1937-

1938 років») 

♦ - День пам’яті померлих від СНІДу 

21 - Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та 

розвитку 

22 - Міжнародний день біологічного різноманіття 

29 - Міжнародний день миротворців ООН 

31 - Всесвітній день без тютюну 

 

Червень 

1 - День захисту дітей 

♦ - Всесвітній день батьків 

5 - Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=91&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=91&year=2019
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/169/2015
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/169/2015
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=99&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=101&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=667&year=2019
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/792-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/792-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/472/2014
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/472/2014
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/431/2007
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/431/2007
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=415&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=109&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=109&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=111&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=119&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=123&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=128&year=2019
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6 - Вознесіння Господнє 

8 - Всесвітній день океанів 

15 - День захисту людей похилого віку  

16 - День Святої Трійці. П’ятидесятниця 

20 - Всесвітній день біженців 

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

26 - Міжнародний день боротьби проти зловживання 

наркотиками та їх незаконного обігу 

28 - День Конституції України 

30 - День молоді в Україні (Указ Президента України від 22 

червня 1994 року N 323/94 «Про День молоді») 
  

Липень 

7 - свято Івана Купала (різдво Іоанна Хрестителя) 

8 - День родини 

11 - Всесвітній день народонаселення 

28 - День хрещення Київської Русі – України 

30 - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми 

 

Серпень 

2 - День пророка Іллі  

12 - Міжнародний день молоді 

14 - Медовий Спас або Маковея 

19 - Преображення Господнє (Яблучний Спас) 

23 - День українського прапора (Указ Президента України від 

23 серпня 2004 року № 987/2004 «Про День Державного Прапора 

України») 

♦ - Європейський День пам’яті жертв сталінізму і нацизму 

♦ - Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її 

ліквідації 

24 - День незалежності України 

25 - Свято Жнив 

29 - Горіховий або Третій Спас 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=117&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=134&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=641&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=130&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=141&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=145&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=06&day=26&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=06&day=26&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=150&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=458&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=166&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=389&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=676&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=184&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=188&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=674&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=190&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=190&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=195&year=2019
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29 - Міжнародний день дій проти ядерних випробувань 

 

Вересень 

1 - День знань 

2 - День закінчення Другої світової війни 

4 - день підняття жовто-блакитного прапора над будинком 

Верховної ради у 1991 році 

8 - День пам’яті жертв фашизму 

14 - День українського кіно 

♦ - День фізичної культури і спорту України 

21 - Міжнародний день миру 

22 - День партизанської слави України 

27 - Всесвітній день туризму 

29 - День пам’яті трагедії Бабиного Яру 

30 - Всеукраїнський день бібліотек 

 

Жовтень 

1 - Міжнародний день людей похилого віку 

♦ - День ветерана 

5 - Всесвітній День вчителів 

6 - День учителя в Україні (перша неділя жовтня) 

14 - День захисника України 

♦ - День Українського козацтва 

♦ - Покрова святої Богородиці 

18 - Україна увійшла до Ради Європи (1995р.) 

24 - Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй 

28 - День визволення України від фашистських загарбників 

 

Листопад 

9 - Всеукраїнський день працівників культури  

♦ - День української писемності та мови (Указ Президента 

України від 9 листопада 1997 року № 1241/97 «Про День української 

писемності та мови») 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=08&day=29&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=08&day=29&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=490&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=206&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=203&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=204&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=217&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=220&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=223&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=693&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=232&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=484&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=238&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=251&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=653&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=481&year=2019
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10 - Всесвітній день науки 

16 - Міжнародний день толерантності (рішення Юнеско, 

1995р.) 

17 - Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій (третя 

неділя листопада у жовтні 2005 року, у відповідності з резолюцією 

Генеральної Асамблеї ООН, оголошена Всесвітнім днем пам’яті 

жертв ДТП) 

20 - Всесвітній день дитини 

21 - День Гідності та Свободи 

23 - День  пам'яті жертв голодоморів (четверта субота 

листопада, Указ Президента України від 26 листопада 1998 року 

№т1310/98 «Про встановлення Дня пам'яті жертв голодоморів») 

 

Грудень 

1 - Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

2 - Міжнародний день боротьби за скасування рабства 

3 - Міжнародний День людей з інвалідністю 

5 - Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і 

соціального розвитку (резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 

A/RES/47/3 1985 року) 

6 - День Збройних Сил України 

7 - Міжнародний день цивільної авіації 

9 - Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, 

вшанування їхньої людської гідності і попередження цих злочинів 

10 - Міжнародний день прав людини (засноване 4 грудня 1950 

року на засіданні Генеральної Асамблеї ООН) 

14 - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

19 - День святого Миколая 

♦ - Міжнародний день допомоги бідним 

25 - Різдво за Григоріанським календарем (католицьке, 

лютеранське) 

 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=398&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=294&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=291&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=302&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=319&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=320&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=325&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=327&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=683&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=683&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=337&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=337&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=662&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=342&year=2019
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Ювіляри 2019 року 

Січень 

1 105 р. від д. н. Юрія Оліферовича Збанацького (1914-1994), 

українського прозаїка, кінодраматурга  

♦   110 р. від д. н. Степана Андрійовича Бандери (1909-1959), 

українського політичного діяча, одного з лідерів Організації 

українських націоналістів  

♦   100 р. від д. н. Джерома Девіда Селінджера (1919-2010), 

американського письменника  

3  50 р. від д. н. Міхаеля Шумахера (1969), німецького спортсмена-

автогонщика, семикратного чемпіона світу 

6  185 р. від д. н. Степана Васильовича Руданського (1834-1873), 

українського поета 

♦ 80 р. від д. н. Валерія Васильовича Лобановського (1939-2002), 

українського футболіста і заслуженого тренера, героя України 

8 195 р. від д. н. Вілкі Коллінза (1824-1889), англійського 

письменника 

♦ 140 р. від д. н. Степана Васильовича Васильченка (Панасенко)        

(1879-1932),  українського письменника і педагога 

9 95 р. від д. н. Сергія Йосиповича Параджанова (1924-1990), 

вірменського та українського кінорежисера 

12  125 р. від д. н. Василя Еллана-Блакитного (Василь Михайлович 

Елланський) (1894-1925), українського революційного діяча і 

письменника  

♦ 110 р. від д. н. Марії Овксентіївни Приймаченко (1909-1997), 

української майстрині народно-декоративного розпису, народної 

художниці України 

♦  90 р. від д. н. Миколи Павловича Мащенка (1929-2013), 

українського кінорежисера, сценариста, письменника, народного 

артиста України  

17  40 р. від д. н. Олега Володимировича Лісогора (1979), українського 

плавця, чемпіона світу 
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18  370 р. від д. н. Шарля-Луї де Монтеск'є (1689-1755), французького 

філософа-просвітителя, письменника, енциклопедиста 

♦  155 р. від д. н. Івана Сидоровича Їжакевича (1864-1962), 

українського живописця і графіка, народного художника України 

19  210 р. від д. н. Едгара Аллана По (1809-1849), американського 

прозаїка, поета, критика 

♦  180 р. від д. н. Поля Сезанна (1839-1906), французького 

художника-постімпресіоніста  

♦ 75 р. від д. н. Олександра Олексійовича Шостака (1944), 

запорізького поета 

24 140 р. від д. н. Станіслава Пилиповича Людкевича (1879-1979),  

українського композитора, педагога, музикознавця, фольклориста 

25  260 р. від д. н. Роберта Бернса (1759-1796), шотландського поета 

♦ 145 р. від д. н. Сомерсета Моема (1874-1965), англійського 

письменника 

♦ 120  р. від д. н. Хемфрі Богарта (1899-1957), американського 

актора 

27 180 р. від д. н. Павла Платоновича Чубинського (1839-1884), 

українського етнолога, фольклориста, поета, громадського діяча, 

автора слів Гімну України 

♦ 140 р. від д. н. Павла Петровича Бажова (1879-1950), російського 

прозаїка 

29  65 р. від д. н. Опри Уінфрі (1954), американської телезірки 

30  185 р. від д. н. Володимира Боніфатійовича Антоновича (1834- 1908), 

українського історика, етнографа, археолога, археографа 

 

Лютий 

2  190 р. від д. н. Альфреда Едмунда Брема (1829-1884), німецького 

зоолога, письменника-натураліста 

3 210 р. від д. н. Фелікса Мендельсона (Якоб Людвіг Фелікс 

Мендельсон) (1809-1847), німецького композитора, диригента, 

піаніста  

♦ 155 р. від д. н. Володимира Івановича Самійленка (1864-1925), 

українського поета-лірика, сатирика, перекладача 
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♦ 145 р. від д. н. Гертруди Стайн (1874-1946), американської 

письменниці 

4 55 р. від д. н. Олега Валерійовича Протасова (1964), українського 

футболіста, заслуженого майстра спорту 

5 105 р. від д. н. Вільяма Сьюарда Барроуза (1914-1997), 

американського письменника 

7 215 р. від д. н. Миколи Андрійовича Маркевича (1804-1860), 

українського історика, етнографа, фольклориста, письменника 

♦ 70 р. від д. н. Григорія Івановича Лютого (1949), запорізького поета 

8 185 р. від д. н. Дмитра Івановича Менделєєва (1834-1907), 

російського вченого-хіміка 

9 145 р. від д. н. Всеволода Мейерхольда (1874-1940), російського 

театрального режисера, актора, педагога, реформатора театру 

11  105 р. від д. н. Лариси Михайлівни Письменної (1914-1992), 

української письменниці 

12  210 р. від д. н. Чарлза Роберта Дарвіна (1809-1882), англійського 

науковця, творця теорії еволюції 

♦ 210 р. від д. н. Авраама Лінкольна (1809-1865), президента США, 

ліквідатора рабства  

13 250 р. від д. н. Івана Андрійовича Крилова (1769-1844), російського 

письменника-байкаря 

14  145 р. від д. н. Льва Володимировича Писаржевського (1874-1938), 

українського вченого-хіміка 

15  455 р. від д. н. Галілео Галілея (1564-1642), видатного італійського 

вченого епохи Відродження, засновника класичної механіки, фізика, 

астронома, математика, поета 

16 135 р. від д. н. Олександра Романовича Бєляєва (1884-1942), 

російського письменника-фантаста 

17 160 р. від д. н. Миколи Федоровича Гамалії (1859-1949), 

українського мікробіолога і епідеміолога 

♦ 60 р. від д. н. Євгенії Анатоліївни Кононенко (1959), українського 

прозаїка, поета, перекладача 

19 85 р. від д. н. Бориса Ілліча Бездольного (1934-2001), запорізького 

письменника, журналіста  
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20 130 р. від д. н. Левка Миколайовича Ревуцького (1889-1977), 

українського композитора, педагога, музично і громадського діяча 

♦ 125 р. від д. н. Ярослава Івашкевича (1894-1980), польського 

письменника і громадського діяча 

23 140 р. від д. н. Казимира Севериновича Малевича (1879, або 1878-

1935), українського та російського художника-авангардиста 

 

Березень 

2 195 р. від д. н. Бедржиха Сметани (1824-1884), чеського 

композитора, диригента, основоположника чеської опери 

♦ 160 р. від д. н. Шолом-Алейхема (Шолом Нохумович Рабинович)  

(1859-1916), єврейського прозаїка 

4  625 р. від д. н. Генріха Мореплавця (1394-1460), португальського 

інфанта, організатора морських експедицій  

♦  70 р. від д. н. Володимира Михайловича Івасюка (1949-1979), 

українського поета і композитора 

7 95 р. від д. н. Володимира Івановича Омельченка (1924-1975), 

запорізького поета 

9  205 р. від д. н. Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), 

великого українського письменника, художника 

♦ 145 р. від д. н. Софії Пилипівни Левицької (1874-1937), української 

художниці 

♦ 110 р. від д. н. Євгена Порфировича Пономаренка (1909-1994), 

українського актора 

10  115 р. від д. н. Докії Кузьмівни Гуменної (1904-1996), прозаїка 

українського зарубіжжя 

14 140 р. від д. н. Альберта Ейнштейна (1879-1955), німецького та 

американського фізика, лауреата Нобелівської премії 

16 160 р. від д. н. Олександра Степановича Попова (1859-1906), 

російського фізика, електротехніка, одного з винахідників радіо 

♦ 125 р. від д. н. Юрія Дарагана (1894-1926), українського поета, 

представника «празької школи» 

17 110 р. від д. н. Олекси Десняка (Олексій Гнатович Руденко)          

(1909-1942), українського письменника 
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♦ 100 р. від д. н. Олексія Федотовича Коломійця (1919-1994), 

українського письменника-драматурга 

18 175 р. від д. н. Миколи Андрійовича Римського-Корсакова (1844-

1908), російського композитора, педагога, диригента 

♦ 150 р. від д. н. Невілла Чемберлена (1869-1940), британського 

державного діяча 

♦ 115 р. від д. н. Марка Миколайовича Вороного (1904-1937), 

українського поета, перекладача 

♦ 50 р. від д. н. Василя Михайловича Іваничука (1969), українського 

шахіста, міжнародного гросмейстра  

21 180 р. від д. н. Модеста Петровича Мусоргського (1839-1881), 

російського композитора 

♦ 90 р. від д. н. Юрія Миколайовича Мушкетика (1929), українського 

письменника 

22  420 р. від д. н. Антоніса Ван Дейка (1599-1641), фламандського 

живописця  

23 270 р. від д. н. П'єра-Симона Лапласа (1749-1827), французького 

математика і астронома 

24 145 р. від д. н. Гаррі Гудіні (Еріх Вайс) (1874-1926), 

американського фокусника-ілюзіоніста 

26 145 р. від д. н. Роберта Фроста (1874-1963), американського поета 

29  55 р. від д. н. Олександра Анатолійовича Волкова (1964), 

українського баскетболіста, олімпійського чемпіона 

30 175 р. від д. н. Поля Марі Верлена (1844-1896), французького 

поета-символіста 

♦ 125 р. від д. н. Миколи Павловича Барабашова (1894-1971), 

українського вченого-астронома, академіка 

31 105 р. від д. н. Леоніда Миколайовича Новиченка (1914-1996), 

українського літературознавця, літературного критика 

 

Квітень 

1 210 р. від д. н. Миколи Васильовича Гоголя (Яновський) (1809-

1852), російського і українського письменника 
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2  185 р. від д. н. Фредеріка Огюста Бертольді (1834-1904), 

французького скульптора, автора статуї «Свобода» (США) 

3 95 р. від д. н. Марлона Брандо (1924-2004), американського 

актора, режисера 

4 105 р. від д. н. Марії Ростиславівни Капніст (Маріетта Капніст – 

Сірко) (1914-1993), української актриси 

5 125 р. від д. н. Дмитра Івановича Чижевського (1894-1977), 

українського вченого-енциклопедиста, філософа, славіста,  

культуролога 

7 180 р. від д. н. Володимира Маркіяновича Шашкевича (1839-1885), 

українського поета, публіциста, культурно-освітнього діяча 

8 145 р. від д. н. Михайла Андрійовича Коссака (1874-1938), 

українського композитора, диригента і музикознавця 

12 180  р. від д. н. Миколи Михайловича Пржевальського (1839-1888), 

російського мандрівника, географа, дослідника Центральної Азії 

15 105 р. від д. н. Вадима Кириловича Стеценка (1914-1984), 

українського композитора, скрипаля 

16 175 р. від д. н. Анатоля Франса (Жак Анатоль Франсуа Тібо)         

(1844-1924), французького прозаїка, літературного критика 

♦ 130 р. від д. н. Чарлі Чапліна (Чарлз Спенсер Чаплін) (1889-1977), 

англійського та американського актора, кінорежисера, сценариста  

21 105 р. від д. н. Володимира Андрійовича Данченка (1914-1967), 

українського актора, народного артиста  

22 295 р. від д. н. Іммануїла Канта (1724-1804), німецького філософа, 

родоначальника німецької класичної філософії 

23 455 р. від д. хрещення Вільяма Шекспіра (1564-1616), англійського 

поета і драматурга 

25 420 р. від д. н. Олівера Кромвеля (1599-1658), англійського 

воєначальника, лорд-протектора Англії 

28 145 р. від д. н.  Карла Крауса (1874-1936), австрійського 

письменника-сатирика  

29 120 р. від д. н. Дюка Еллінгтона (Едвард Кеннеді Еллінгтон)         

(1899-1974), афроамериканського джазового музиканта, композитора, 

піаніста  
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Травень 

2 160 р. від д. н. Джерома Клапки Джерома (1859-1927), англійського 

письменника-гумориста 

3 550 р. від д. н. Нікколо Макіавеллі (1469-1527), італійського  

політичного мислителя, письменника 

4 90 р. від д. н. Одрі Хепберн (Одрі Кетлін Растон) (1929-1993), 

легендарної американської кіноактриси та фотомоделі 

5 200 р. від д. н. Станіслава Монюшка (1819-1872), польсько-

білоруського композитора, диригента, педагога 

8 135 р. від д. н. Гаррі С. Трумена (1884-1972), американського 

державного діяча, 33-го президента США  

9 95 р. від д. н. Булата Шалвовича Окуджави (1924-1997), російського 

письменника, композитора 

10 120 р. від д. н. Фреда Астера (Фредерік Аустерліц) (1899-1987), 

американського актора, танцівника, хореографа 

11 155 р. від д. н. Етель Ліліан Войнич (1864-1960), англійської 

письменниці 

♦ 115 р. від д. н. Сальвадора Далі (1904-1989), іспанського та 

американського живописця-сюрреаліста 

13 170 р. від д. н. Панаса Мирного (Панас Якович Рудченко) (1849-

1920), українського прозаїка і драматурга 

♦ 110 р. від д. н. Михайла Денисовича Гайдабури (1909-1942), 

запорізького письменника і журналіста 

15 160 р. від д. н. П'єра Кюрі (1859-1906),  французького вченого-

фізика, лауреата Нобелівської премії 

17 115 р. від д. н. Жана Габена (Жан Алексис Монкорже) (1904-

1976), французького актора театру і кіно 

♦ 90 р. від д. н. Бориса Георгійовича Шарварка (1929-2002), 

українського режисера фестивалів, концертів, народного артиста 

України 

20 220 р. від д. н. Оноре де Бальзака (1799-1850), французького 

письменника  

♦ 175 р. від д. н. Миколи Івановича Мурашка (1844-1909), 

українського художника, педагога, історика мистецтвознавства 
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♦ 140 р. від д. н. Бориса Миколайовича Мартоса (1879-1977), 

українського громадсько-політичного і державного діяча 

22 160 р. від д. н. Артура Конан Дойла (1859-1930), англійського 

(шотландського) письменника  

♦ 140 р. від д. н. Симона Васильовича Петлюри (1879-1926), 

українського державного і політичного діяча, публіциста, 

організатора збройних сил  

♦ 95 р. від д. н. Шарля Азнавура (Шахнур Вахінак Азнавурян) (1924-

2018), французького шансоньє, письменника та актора  

23 220 р. від д. н. Томаса Гуда (1799-1845), англійського поета 

24  200 р. від д. н. Вікторії І (1819-1901), королеви Великобританії 

27 160 р. від д. н. Панаса Карповича Саксаганського (Тобілевич)        

(1859-1940), українського актора, режисера, драматурга і педагога 

♦ 90 р. від д. н. Романа Івановича Іваничука (1929-2016), 

українського письменника, громадського діяча  

28 240 р. від д. н. Томаса Мура (1779-1852), ірландського поета-

пісняра доби романтизму  

29 145 р. від д. н. Гілберта Кіта Честертона (1874-1936), англійського 

письменника  

31 200 р. від д. н. Волта Вітмена (1819-1892), американського поета, 

есеїста, журналіста  

 

Червень 

1 215 р. від д. н. Михайла Івановича Глінки (1804-1857), російського 

композитора-класика  

2 115 р. від д. н. Джонні Вайсмюллера (1904-1984), американського 

плавця і артиста (роль Тарзана)  

♦ 100 р. від д. н. Юрія Трохимовича Тимошенка (псевдонім – 

Тарапунька) (1919-1986), українського артиста естради і кіно, 

народного артиста 

5  200 р. від д. н. Джона Кауча Адамса (1819-1892) , англійського 

астронома і математика 

6 420 р. від д. н. Дієго Веласкеса (1599-1660), іспанського 

живописця 
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♦ 220 р. від д. н. Олександра Сергійовича Пушкіна (1799-1837), 

російського письменника  

♦ 130 р. від д. н. Ігоря Івановича Сікорського (1889-1972), 

українського і американського авіаконструктора, одного з піонерів 

авіації 

11  120 р. від д. н. Ясунарі Кавабати (1899-1972), японського 

письменника 

13 145 р. від д. н. Марка Черемшини (Іван Юрійович Семанюк)         

(1874-1927), українського письменника, громадського і культурного 

діяча  

14 50 р. від д. н. Штефі Граф (Штефані Марія Граф) (1969), німецької 

тенісистки, олімпійської чемпіонки  

15 425 р. від д. н. Ніколя Пуссена (1594-1665), французького 

живописця  

17 105 р. від д. н. Федора Аврамовича Жарка (1914-1986), 

українського співака-бандуриста  

19 95 р. від д. н. Василя Володимировича Бикова (1924-2003), 

білоруського письменника  

20 200 р. від д. н. Жака Оффенбаха (Якоб Ебершт) (1819-1880), 

французького композитора  

23 130 р. від д. н. Анни Андріївни Ахматової (Горенко) (1889-1966), 

російської поетеси  

26  195 р. від д. н. Вільяма Томсона (лорд Кельвін) (1824-1907), 

англійського фізика, одного з основоположників термодинаміки 

27 50 р. від д. н. Віктора Васильовича Петренка (1969), українського 

фігуриста, олімпійського чемпіона  

29 170 р. від д. н. Олени Пчілки (Ольги Петрівни Косач-

Драгоманової) (1849-1930), української поетеси  

 

Липень 

1 215 р. від д. н. Жорж Санд (Амандіна Аврора Люсіль Дюпен)       

(1804-1876), французької письменниці  

2 305 р. від д. н. Христофа Віллібальда Глюка (1714-1787), 

австрійського композитора  
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3 70 р. від д. н. Віктора Михайловича Колотова (1949-2000), 

українського футболіста, заслуженого тренера України  

7 135 р. від д. н. Ліона Фейхтвангера (1884-1958), німецького 

письменника 

8 180 р. від д. н. Джона Девісона Рокфеллера (1839-1937), 

американського промисловця 

9 185 р. від д. н. Яна Неруди (1834-1891), чеського письменника  

12 135 р. від д. н. Амедео Кліменте Модильяні (1884-1920), 

італійського художника і скульптора 

♦ 115 р. від д. н. Пабло Неруди (Рікардо Еліесер Нефталі Рейес 

Басоальто) (1904-1973), чілійського поета і громадського діяча, 

лауреата Нобелівської премії  

14 185 р. від д. н. Миколи Олександровича Корфа (1834-1883), 

українського і російського педагога-просвітителя  

19 205 р. від д. н. Кольта Семюела (1814-1862), американського 

зброяра, винахідника револьвера системи «Кольт» 

♦ 185 р. від д. н. Едгара Дега (Едгар-Ілер-Жермен де Га)              

(1834-1917), французького художника-імпресіоніста  

20 715 р. від д. н. Франческо Петрарки (1304-1374), італійського 

поета та літописця  

21 120 р. від д. н. Ернеста Хемінгуея (1899-1961), американського 

письменника та журналіста, лауреата Нобелівської премії  

22 95 р. від д. н. Анатолія Аркадійовича Горчинського (1924-2007), 

українського композитора, співака, режисера  

23 65 р. від д. н. Алли Петрівни Кудлай (1954), української естрадної 

співачки, народної артистки України  

25 90 р. від д. н. Василя Макаровича Шукшина (1929-1974), 

російського прозаїка, сценариста, кінорежисера, актора  

26 125 р. від д. н.  Олдоса Хакслі (1894-1963), англійського 

письменника і критика  

27 195 р. від д. н. Олександра Дюма (сина) (1824-1895), французького 

письменника  

28  215 р. від д. н. Людвіга Андреаса Фейербаха (1804-1872), 

німецького філософа 
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31 105  р. від д. н. Луї де Фюнеса (Луї Жермен Давід де Фюнес де 

Галарза) (1914-1983), французького комедійного актора 

 

Серпень 

1 275 р. від д. н. Жана Батиста Ламарка (Жан Батист П'єр Антуан де 

Моне Ламарк) (1744-1829), французького вченого-біолога  

♦ 200 р. від д. н. Германа Мелвілла (1819-1891), американського 

письменника  

3 115 р. від д. н. Кліффорда Дональда Саймака (1904-1988), 

американського прозаїка-фантаста  

4 165 р. від д. н. Марії Костянтинівни Заньковецької (Адасовська)     

(1854-1934), української актриси і театральної діячки  

♦ 160 р. від д. н. Кнута Гамсуна (1859-1952), норвезького 

письменника  

♦ 85 р. від д. н. Олександра Івановича Авраменка (1934-1974), 

запорізького письменника 

5 175 р. від д. н. Іллі Юхимовича Рєпіна (1844-1930), російського  

і українського живописця  

♦ 120 р. від д. н. Бориса Дмитровича Антоненка-Давидовича (Давидов) 

(1899-1984), українського письменника, перекладача  

7 200 р. від д. н. Пантелеймона Олександровича Куліша (1819-1897), 

українського письменника, історика, фольклориста, етнографа, 

перекладача  

8 185 р. від д. н. Юрія Адальбертовича Федьковича (Осип Домінік 

Гординський де Федькович) (1834-1888), українського письменника і 

громадського діяча  

9 105 р. від д. н. Туве Маріки Янссон (1914-2001), фінсько-шведської 

письменниці, художниці  

13  205 р. від д. н. Андерса Йонаса Ангстрема (1814-1874), шведського 

фізика і астронома 

♦ 190 р. від д. н. Івана Михайловича Сєченова (1829-1905), 

російського вченого-фізіолога, психолога, мислителя-матеріаліста  
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♦ 120 р. від д. н. Альфреда Хічкока (Альфред Джозеф Хічкок)          

(1899-1980), англійського та американського кінорежисера, 

сценариста, продюсера 

13 55 р. від д. н. Степана Васильовича Процюка (1964), сучасного 

українського письменника 

15 250 р. від д. н. Наполеона Бонапарта І (1769-1821), французького 

полководця і державного діяча 

19 330 р. від д. н. Семюела Річардсона (1689-1761), англійського 

письменника та друкаря 

20 80 р. від д. н. Валерія Олександровича Шевчука (1939), українського 

письменника та перекладача  

23 250 р. від д. н. Жоржа Кюв'є (Жорж Леопольд Хрістіан Кюв'є)      

(1769-1832), французького натураліста, засновника порівняльної 

анатомії та палеонтології 

24 125 р. від д. н. Богдана Володимировича Крижанівського                

(1894-1955), українського диригента і композитора  

♦ 120 р. від д. н. Хорхе Луїса Борхеса (1899-1986), аргентинського 

прозаїка, поета і публіциста  

25 275 р. від д. н. Йоганна Готфріда Гердера (1744-1803), німецького 

філософа, фольклориста, письменника і мислителя  

♦ 95 р. від д. н. Павла Архиповича Загребельного (1924-2009), 

українського письменника, героя України  

26 105 р. від д. н. Хуліо Флоренсіо Кортасара (1914-1984), 

аргентинського і французького письменника  

28 270 р. від д. н. Йоганна Гете (Йоганн Вольфганг фон Гете)           

(1749-1832), німецького письменника та мислителя 

 

Вересень 

3  60 р. від д. н. Мирослава Івановича Дочинця (1959), сучасного 

українського письменника та журналіста 

4 210 р. від д. н. Юліуша Словацького (1809-1849), польського поета і 

драматурга  

9 250 р. від д. н. Івана Петровича Котляревського (1769-1838), 

українського письменника  
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10 125 р. від д. н. Олександра Петровича Довженка (1894-1956), 

українського кінорежисера і письменника  

♦ 105  р. від д. н. Роберта Вайза (1914-2005), американського 

кінорежисера 

11 155 р. від д. н. Павла Арсеновича Грабовського (1864-1902), 

українського поета-лірика, публіциста, перекладача  

13 125 р. від д. н. Джона Бойнтона Прістлі (1894-1984), англійського 

письменника та театрального режисера  

15 230 р. від д. н. Джеймса Фенімора Купера (1789-1851), 

американського письменника  

♦ 215 р. від д. н. Михайла Олександровича Максимовича (1804-1873), 

українського вченого-енциклопедиста, історик, етнографа, ботаніка, 

письменника  

17 155 р. від д. н. Михайла Михайловича Коцюбинського (1864-1913), 

українського письменника, громадського діяча  

20 85 р. від д. н. Софі Лорен (Софія Віллані Шіколоне) (1934), 

італійської кіноактриси  

♦ 90 р. від д. н. Івана Олексійовича Світличного (1929-1992), 

українського літературознавця, мовознавця, поета, критика, діяча 

українського руху опору 1960-1970-х років 

21 75 р. від д. н. Івана Івановича Бякова (1944-2009), українського 

біатлоніста, олімпійського чемпіона  

26 170 р. від д. н. Івана Петровича Павлова (1849-1936), видатного 

російського вченого-фізіолога, лауреата Нобелівської премії  

28 90 р. від д. н. Дмитра Васильовича Павличка (1929), українського 

поета, перекладача, літературного критика, громадсько-політичного 

діяча  

♦ 85 р. від д. н. Бріжит Бардо (1934), французької кіноактриси, 

фото-моделі, співачки 

 

Жовтень 

2 130 р. від д. н. Махатми Ганді (Могандас Карамчанд Ганді)          

(1869-1948),  ідеолога та керівника національно-визвольного руху в 

Індії 
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5 155 р. від д. н. Луї Жана Люм'єра  (1864-1948), французького 

вченого, винахідника кінематографу  

♦  110 р. від д. н. Богдана-Ігоря Антонича (1909-1937), українського 

письменника, перекладача, літературознавця  

6 105 р. від д. н. Тура Хейердала (1914-2002), норвезького 

мандрівника, вченого-дослідника  

9 145 р. від д. н. Миколи Костянтиновича Реріха (1874-1947), 

російського художника, археолога, мандрівника, філософа-містика  

♦  115 р. від д. н. Миколи Платоновича Бажана (1904-1983), 

українського письменника, перекладача, громадського діяча  

10 130 р. від д. н. Михайла Опанасовича Драй-Хмари (1889-1939), 

українського поета, літературознавця, перекладача  

15 205 р. від д. н. Михайла Юрійовича Лермонтова (1814-1841), 

російського поета, прозаїка, драматурга  

♦ 175 р. від д. н. Фрідріха Вільгельма Ніцше (1844-1900), німецького 

філософа, мислителя, психолога  

16 165 р. від д. н. Оскара Уайльда (Оскар Фінгал О'Флаерті Віллс 

Вайльд) (1854-1900), англійського прозаїка і поета  

17 205 р. від д. н. Якова Федоровича Головацького (1814-1888), 

українського лінгвіста, етнографа, фольклориста  

18 165 р. від д. н. Сергія Івановича Васильківського (1854-1917), 

українського і російського живописця-пейзажиста  

20 165 р. від д. н. Артюра Рембо (Жан Ніколя Артюр Рембо) (1854-

1891), французького поета-символіста  

♦ 70 р. від д. н. Валерія Пилиповича Борзова (1949), українського 

легкоатлета, олімпійського чемпіона  

21 65 р. від д. н. Зірки Захаріївни Мензатюк (1954), сучасної 

української письменниці 

25 175 р. від д. н. Сари Бернар (1844-1923), французької актриси  

25 80 р. від д. н. Василя Тимофійовича Скуратівського (1939-2005), 

українського народознавця, письменника, видавця  

♦ 90 р. від д. н. Петра Федоровича Сингаївського (1929-1995), 

українського письменника 
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26 200 р. від д. н. Миколи Артемійовича Терещенка (1819-1903), 

українського підприємця та благодійника  

28 550 р. від д. н. Еразма Роттердамського (1469 або 1466-1536), 

філософа-гуманіста епохи Відродження  

30 180 р. від д. н. Альфреда Сіслея (1839-1899), французького 

живописця-пейзажиста, представника імпресіонізму  

 

Листопад 

5 85 р. від д. н. Кіри Георгіївни Муратової (Короткова) (1934-2018), 

українського кінорежисера, народної артистки  

9 105  р. від д. н. Павела Вежинова (1914-1983), болгарського 

письменника, кіносценариста, есеїста  

10 260 р. від д. н. Фрідріха Шиллера (Йоганн-Крістоф-Фрідріх 

Шиллер) (1759-1805), німецького поета, драматурга 

11 100 р. від д. н. Юхима Йосиповича Березіна (псевдонім – 

Штепсель) (1919-2004), українського актора, народного артиста  

13 130 р. від д. н. Остапа Вишні (Павло Михайлович Губенко)           

(1889-1956), українського письменника-сатирика  

18 70 р. від д. н. Джеремі Стронга (1949), англійського дитячого 

письменника 

21 325 р. від д. н. Вольтера (Франсуа Марі Аруе) (1694-1778), 

французького мислителя, письменника, публіциста  

24 155 р. від д. н. Анрі Тулуза-Лотрека (1864-1901), французького 

живописця і графіка, представника постімпресіонізму  

26 85 р. від д. н. Юрія Тимоновича Литвина (1934-1984), українського 

письменника, журналіста, правозахисника 

29 120 р. від д. н. Григорія Михайловича Косинки (Стрілець) (1899-

1934), українського письменника  

30 145 р. від д. н. Вінстона Черчилля (1874-1965), державного діяча 

Великої Британії, лауреата Нобелівської премії з літератури 

♦ 70 р. від д. н. Ярослава Михайловича Стельмаха (1949-2001), 

українського драматурга, кіносценариста, перекладача 

 

 



 24 

Грудень 

1 110 р. від д. н. Анатолія Йосиповича Кос-Анатольського (1909-1983), 

українського композитора і педагога, народного артиста України 

 ♦ 95 р. від д. н. Михайла Григоровича Водяного (Вассерман) (1924-

1987), українського артиста, народного артиста  

19 60 р. від д. н. Марії Василівни Матіос (1959), сучасної української 

письменниці 

27 85 р. від д. н. Лариси Семенівни Латиніної (Дирій) (1934), зірки 

світової спортивної гімнастики, дев'ятиразової олімпійської 

чемпіонки  

31 150 р. від д. н. Анрі Матісса (1869-1954), французького 

живописця, графіка і скульптора 

♦ 70 р. від д. н. Любові Василівни Голоти (1949), української 

письменниці 

 

 

У 2019 році виповнюється: 

805  р. від д. н. Роджера Бекона (1214-1294), англійського філософа, 

вченого  

505  р. від д. н. Андреаса Везалія (1514-1564), творця сучасної 

анатомії  

550 р. від д. н. Васко да Гама (1469 або 1460-1524), португальського 

дослідника і мореплавця 

525  р. від д. н. Франсуа Рабле (1494 або 1493-1553), французького 

письменника  

495 р. від д. н. Луїса Ваз де Камоенса (1524-1580), португальського 

поета  

375 років від дня народження Мацуо Басьо (1644-1694), японського 

поета 
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Цікаво знати, що 

 

Січень 

11 - Всесвітній день «спасибі» 

21 - Міжнародний день обіймів 

25 - День студентів (Тетянин день) 

28 - Міжнародний день захисту персональних даних 

29 - День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни 

(відзначається з 1985 року) 

 

Лютий 

4 - Всесвітній день боротьби проти раку 

11 - Міжнародний день жінок і дівчаток в науці 

13 - Всесвітній День радіо 

14 - День всіх закоханих 

20 - День соціальної справедливості 

22 - Міжнародний день підтримки жертв злочинів 

 

Березень 

3 - Всесвітній день дикої природи  

11 - Початок Великого посту 

20 - Міжнародний день щастя 

 

Квітень 

6 - Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку 

21 - Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності 

28 - Всесвітній день охорони праці 

29 - День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї 

30 - Міжнародний день джазу 

 

Травень 

3 - Всесвітній день свободи преси 

11 - Всесвітній день мігруючих птахів 

17 - Всесвітній день інформаційної спільноти 

 

Червень 

8 - Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна 

14 - Всесвітній день донора крові 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=390&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=685&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=499&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=24&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=480&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=29&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=687&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=church&holiday=36&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=03&day=20&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=03&day=20&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=505&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=937&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=88&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=04&day=29&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=04&day=29&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=04&day=30&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=04&day=30&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=92&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=05&day=11&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=05&day=11&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=05&day=17&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=05&day=17&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=386&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=06&day=14&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=06&day=14&year=2019
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17 - Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою 

21 - Міжнародний День Йоги 

 

Липень 

6 - Всесвітній день поцілунку 

15 - Всесвітній день навичок молоді 

20 - Міжнародний день шахів 

28 - Всесвітній день боротьби з гепатитом 

30 - Міжнародний день дружби 

 

Серпень 

8 - Всесвітній день кішок 

9 - Міжнародний день корінних народів світу 

13 - Всесвітній день шульги 

17 - Всесвітній день бездомних тварин 

19 - Всесвітній день гуманітарної допомоги 

24 - День народження картопляних чіпсів 

 

Вересень 

5 - Міжнародний день благодійності 

8 - Міжнародний день грамотності 

10 - Всесвітній день запобігання самогубствам 

15 - Міжнародний день демократії 

♦ - Всенародний День Батька 

16 - Міжнародний день охорони озонового шару 

19 - День народження смайла 

22 - День без автомобілів 

23 - День осіннього рівнодення 

26 - Всесвітній день моря  

 

Жовтень 

2 - Міжнародний день ненасильства 

4 - Всесвітній день посмішки 

10 - Всесвітній день психічного здоров’я 

11 - Міжнародний день дівчаток 

♦ - Всесвітній день яйця 

13 - Міжнародний день зменшення небезпеки лих 

15 - Міжнародний день сільських жінок 

16 - Всесвітній день продовольства 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=06&day=17&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=06&day=17&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=06&day=21&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=06&day=21&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=165&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=677&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=07&day=20&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=07&day=20&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=07&day=28&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=07&day=28&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=07&day=30&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=07&day=30&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=33&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=183&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=185&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=08&day=17&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=08&day=17&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=08&day=19&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=08&day=19&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=08&day=24&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=08&day=24&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=09&day=05&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=09&day=05&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=09&day=08&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=09&day=08&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=09&day=10&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=09&day=10&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=09&day=15&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=09&day=15&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=456&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=210&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=09&day=19&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=09&day=19&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=09&day=22&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=09&day=22&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=09&day=23&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=09&day=23&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=09&day=26&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=09&day=26&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=10&day=02&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=10&day=02&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=10&day=04&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=10&day=04&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=10&day=10&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=10&day=10&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=10&day=11&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=10&day=11&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=440&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=10&day=13&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=10&day=13&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=10&day=15&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=10&day=15&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=10&day=16&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=10&day=16&year=2019
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17 - Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів 

24 - Всесвітній день інформації про розвиток 

27 - Всесвітній день аудіовізуальної спадщини 

 

Листопад 

2 - Міжнародний день припинення безкарності за злочини 

проти журналістів 

5 - Всесвітній день поширення інформації про проблему 

цунамі 

6 - Міжнародний день запобігання експлуатації 

навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів 

8 - Міжнародний день КВК 

14 - Всесвітній день якості  

20 - Всесвітній день дитини  

21 - Всесвітній день телебачення 

♦ - Міжнародний день філософії 

♦ - Всесвітній день вітань 

22 - Чорна п’ятниця (Black Friday) 

25 - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над 

жінками 

28 - День подяки 

30 - День домашніх тварин 

 

Грудень 

2 - Міжнародний день боротьби за скасування рабства 

9 - Міжнародний день боротьби з корупцією  

10 - Всесвітній день футболу 

11 - Міжнародний День Гір 

12 - Міжнародний день нейтралітету 

15 - Міжнародний день чаю 

18 - Міжнародний день мігранта 

20 - Міжнародний день солідарності людей 

26 - День подарунків 

 

 

 

 

 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=10&day=17&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=10&day=17&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=10&day=24&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=10&day=24&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=10&day=27&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=10&day=27&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=11&day=02&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=11&day=02&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=680&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=11&day=05&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=11&day=05&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=681&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=11&day=06&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=11&day=06&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=277&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=11&day=08&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=11&day=08&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=11&day=14&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=11&day=14&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=11&day=20&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=11&day=20&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=11&day=21&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=11&day=21&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=301&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=304&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=671&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=11&day=25&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=11&day=25&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=308&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=11&day=28&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=11&day=28&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=11&day=30&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=11&day=30&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=12&day=02&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=12&day=02&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=12&day=09&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=12&day=09&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=12&day=10&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=12&day=10&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=12&day=11&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=12&day=11&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=12&day=12&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=12&day=12&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=12&day=15&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=12&day=15&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=12&day=18&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=12&day=18&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=12&day=20&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=12&day=20&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=12&day=26&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=12&day=26&year=2019
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Використані джерела інформації: 

 

 1. Васильева, Е. К. 100 знаменитых писателей / Е. К. Васильева, Ю. С. 

Пернатьев ; худож. - оформ. Л. Д. Киркач. – Харьков : Фолио, 2002. – 510 с. – 

(100 знаменитых) 

 2. Корінний, М. М. Короткий енциклопедичний словник з культури / М. 

М. Корінний, В. Ф. Шевченко. – К. : Україна, 2003. – 384 с. 

 3. Мирошникова, В. В. 100 знаменитых путешественников / В.В. 

Мирошникова, В.В. Мирошников ; худож. - оформ. Л. Д. Киркач. – Харьков : 

Фолио, 2002. – 512 с. – (100 знаменитых) 

4. Мистецтво України : біогр. довід. / Упоряд. : А. В. Кудрицький, М. Г. 

Лабінський ; за ред. : А. В. Кудрицького. – К. : Укр. енцикл., 1997. – 700 с. 

 5. Митці України : енцикл. довід. / Упоряд. : М. Г Лабінський, В. С. 

Мурза ; за ред. А. В. Кудрицького. – К. : УЕ, 1992. – 848 с. : іл. 

6. Ювілеї – 2014 : інформаційно-бібліографічні матеріали / уклад. В. В. 

Писанець ; Запорізька обл. б-ка для юнацтва. – Запоріжжя, 2013. – 76 с. 

7. Пам’ятні дати [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. –  Режим 

доступу : 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&year=2019. 

- Назва з титул. екрана. - Мова укр. – Перевірено : 11.11.2018. 

 

 

 

 

 
Комунальний заклад 

«Запорізька обласна бібліотека для юнацтва» 

Запорізької обласної ради 

просп. Соборний, 210; м. Запоріжжя; 69037 

 

Тел./факс: (061) 224-07-29; тел.: (061) 224-07-28 

 

Ел.пошта: younglib.zp@ukr.net; oub-zp@online.ua;  younglib.zp@gmail.com 

 

Сайт: http://younglibzp.com.ua 

Приєднуйтесь до нас: YouTube, Facebook, Instagram, Google+ 

 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&year=2019
mailto:oub-zp@online.ua
mailto:younglib.zp@gmail.com

