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    2020 рік. Календар ювілеїв, знаменних подій / уклад. : В.В. 

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

Запорізької обласної ради. – Запоріжжя, 2019. –  24 с. 

 

 

 

 

Видання «2020 рік. Календар ювілеїв, знаменних подій» 

інформує про державні свята, знаменні події, пам`ятні дати, ювілеї 

українських та зарубіжних діячів літератури, культури, науки, 

мистецтва, що відзначатимуться у 2020 році. 

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 України 

♦ - день прийняття Четвертого універсалу Українською 

Центральною Радою, що проголошував незалежність УНР від Росії 

27 -  Міжнародний 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 

14 - День усіх закоханих 

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») 

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 

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
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
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Березень 

1 - Прощена неділя 

8 - Міжнародний жіночий день 

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  

♦ - Вербна неділя 

18 - Міжнародний день пам'яток і визначних місць 

♦ - День пам’яток історії та культури в Україні 

19  - Великдень 

20 - День навколишнього середовища 

22 - Міжнародний день Землі 

23 - Всесвітній день книг і авторського права 

26 - Міжнародний день пам’яті Чорнобиля 

 

 

 

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=38&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 

10 - День матері в Україні 

15 - Міжнародний день сім’ї 

16 - День Європи 

17 - 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 

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») 

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

розвитку 

♦ - День вишиванки 

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
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
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
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=popular&holiday=667&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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7 - День Святої Трійці. П’ятидесятниця 

8 - Всесвітній день океанів 

15 - День захисту людей похилого віку  

20 - Всесвітній день біженців 

21 - Вознесіння Господнє 

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 

♦ - 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 

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=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=un&holiday=141&year=2019
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=117&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
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25 - Свято Жнив 

29 - Горіховий або Третій Спас 

♦ - 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 

12 - День українського кіно 

♦ - День фізичної культури і спорту України 

13 - День пам’яті жертв фашизму 

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 

4 - День учителя в Україні (перша неділя жовтня) 

5 - Всесвітній День вчителів 

14 - День захисника України 

♦ - День Українського козацтва 

♦ - Покрова святої Богородиці 

24 - Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй 

28 - День визволення України від фашистських загарбників 

 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=popular&holiday=195&year=2019
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=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=memory&holiday=206&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=popular&holiday=481&year=2019
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Листопад 

9 - Всеукраїнський день працівників культури  

♦ - Вступ України до Ради Європи (1995 р.) 

♦ - День української писемності та мови (Указ Президента 

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

писемності та мови») 

10 - Всесвітній день науки 

16 - Міжнародний день толерантності (рішення Юнеско, 

1995р.) 

20 - Всесвітній день дитини 

21 - День Гідності та Свободи 

28 - 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 

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 

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=302&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=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 2020 року 

Січень 

2 100 р. від д. н. Айзека Азімова (1920-1992), американського 

письменника-фантаста, ученого  

3 125 р. від д. н. Бориса Миколайовича Лятошинського (1895-1968), 

українського композитора, педагога, диригента  

4 310 р. від д. н. Джованні Батіста Перголезі (1710-1736), 

італійського композитора  

♦ 235 р. від д. н. Якоба Гріма (1785-1863), німецького 

письменника-казкаря, філолога 

5 140 р. від д. н. Василя Миколайовича Верховинця (Костіва) (1880-

1938), українського композитора, диригента, фольклориста, педагога, 

етнографа, хореографа 

7 95 р. від д. н. Джеральда Малколма Даррелла (1925-1995), 

англійського вченого-зоолога, письменника 

8 85 р. від д. н. Василя Андрійовича Симоненка (1935-1963), 

українського поета-шістдесятника, журналіста, правозахисника 

9 130 р. від д. н. Карела Чапека (1890-1938), чеського письменника 

11 145 р. від д. н. Рейнгольда (Ернеста) Моріцевича Глієра (1875-1956), 

українського і російського композитора, диригента, педагога 

12 140 р. від д. н. Василя Васильовича Безкоровайного (1880-1966), 

українського композитора, диригента, піаніста, педагога  

13 120 р. від д. н. Олександра Івановича Ковіньки (1900-1985), 

українського письменника-гумориста 

14 95 р. від д. н. Юкіо Місіми (1925-1970), японського письменника, 

актора, політичного діяча  

15 170 р. від д. н. Софії Василівни Ковалевської (1850-1891), 

російського вченого-математика 

♦ 165 р. від д. н. Опанаса Георгійовича Сластіона (1855-1933), 

українського художника, етнографа, педагога 

♦ 95 р. від д. н. Євгена Івановича Носова (1925-2002), російського 

письменника 
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17 420 р. від д. н. Педро Кальдерона де ла Барки (1600-1681), 

іспанського поета, драматурга 

♦ 200 р. від д. н. Анни Бронте (1820-1849), англійської письменниці  

♦ 75 р. від д. н. Івана Федоровича Карабиця (1945-2002), 

українського композитора, диригента, народного артиста України 

19 155 р. від д. н. Валентина Олександровича Сєрова (1865-1911), 

російського художника-імпресіоніста   

22 245 р. від д. н. Андре Марі Ампера (1775-1836), французького 

фізика і математика, засновника термодинаміки 

25 395 р. від д. н. Марусі Чурай (1625-1653), української народної 

поетеси 

27 245 р. від д. н. Фрідріха Шеллінга (1775-1854), німецького 

філософа-ідеаліста 

♦ 230  р. від д. н. Петра Петровича Гулака-Артемовського (1790-1865), 

українського письменника, вченого, перекладача 

29 160 р. від д. н. Антона Павловича Чехова (1860-1904), російського 

прозаїка і драматурга 

30 90 р. від д. н. Всеволода Зіновійовича Нестайка (1930-2014), 

українського письменника, журналіста, класика сучасної дитячої 

літератури 

31 305 р. від д. н. Клода Адріана Гельвеція (1715- 1771), французького 

література, філософа-просвітителя 

 

Лютий 

4 140 р. від д. н. Климента Васильовича Квітки (1880-1953), 

улькраїнського музикознавця, фольклористка, педагога 

5 170 р. від д. н. Остапа Степановича Терлецького (1850-1902), 

українського економіста, історика, філософа, публіциста  

7 135 р. від д. н. Люїса Сінклера (1885-1951), американського 

письменника 

8 90 р. від д. н. Діани Гнатівни Петриненко (1930-2018), української 

співачки, педагога 
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10 130 р. від д. н. Бориса Леонідовича Пастернака (1890-1960), 

російського письменника, перекладача 

18 165 р. від д. н. Левка Платоновича Симиренка (1855-1920), 

українського вченого-помолога і плодознавця 

♦ 120 р. від д. н. Оксани Андріївни Петрусенко (1900-1940), 

української оперної та естрадної співачки, народної артистки 

19 115 р. від д. н. Авеніра Калениковича Коломийця (1905-1946), 

українського режисера, журналіста, письменника, редактора 

20 115 р. від д. н. Уласа Олексійовича Самчука (1905-1987), 

український письменник, журналіст, публіцист, редактор 

21 95 р. від д. н. Ігоря Наумовича Шамо (1925-1982), українського 

композитора 

23 335 р. від д. н. Георга Фрідріха Генделя (1685-1759), німецького і 

британського компзитора епохи бароко 

24 155 р. від д. н. Івана Левковича Липи (1865-1923), українського 

громадського і політичного діяча, письменника, лікаря  

♦ 55 р. від д. н. Івана Володимировича Лучука (1965), українського 

сучасного письменника 

25 115 р. від д. н. Павла Павловича Вірського (1905-1975), 

українського танцівника і хореографа, народного артиста, засновника 

Ансамблю українського танцю 

29 80 р. від д. н. Йожефа Йожефовича Сабо (1940), українського 

футболіста, заслуженого тренера України 

 

Березень 

1 210 р. від д. н. Фридеріка (Францишека) Шопена (1810-1849), 

польського композитора, віртуоза-піаніста 

♦ 90 р. від д. н. Івана Івановича Білика (1930-2012), українського 

письменника 

4  205 р. від д. н. Михайла Михайловича Вербицького (1815-1870), 

українського композитора, священика, громадського діяча, автора 

музики гімну України 
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4 150 р. від д. н. Євгена Оскаровича Патона (1870-1953), 

українського вченого в галузі зварювання та мостобудування, 

академіка 

6 545 р. від д. н. Мікеланджело Боунарроті (1475-1564), італійського 

скульптора, художника, архітектора, поета, інженера 

♦ 85 р. від д. н. Богдана Рубчака (1935-2018), українського поета, 

літературознавця, члена Нью-Йоркської групи 

8 445 р. від д. н. Якоба Беме (1575-1624), німецького філософа, 

письменника-містика 

♦ 105 р. від д. н. Риви Наумівни Балясної (1910-1980), української 

єврейської поетеси 

♦  80 р. від д. н. Леоніда Михайловича Осики (1940-2001), 

українського режисера, сценариста, народного артиста України 

♦ 50 р. від д. н. Любові Йосифівни Відути (1970), української сучасної 

письменниці 

10 80 р. від д. н. Чака Норріса (Карлоса Рея Норріса) (1940), 

американського кіноактора, продюсера, майстра бойових мистецтв 

12 335 р. від д. н. Джорджа Берклі (1685-1753), ірландського 

філософа, англіканського єпископа 

13 60 р. від д. н. Юрія Ігоровича Андруховича (1960), українського 

сучасного письменника, перекладача, есеїста 

17 120 р. від д. н. Миколи Івановича Супруненка (1900-1984), 

українського історика, професора, академіка 

19 185 р. від д. н. Василя Федоровича Симиренка (1835-1915), 

українського промисловця, винахідника, видавця, мецената 

♦ 125 р. від д. н. Максима Тадейовича Рильського (1895-1964), 

українського поета, перекладача, академіка, публіциста 

♦ 120 р. від д. н. Фредеріка Жоліо-Кюрі (1900-1958), французького 

фізика, громадського діяча 

♦ 90 р. від д. н. Ліни Василівни Костенко (1930), української 

письменниці, героя України 

21 125 р. від д. н. Івана Ле (1895-1978), українського письменника 

♦ 65 р. від д. н. Лесі Воронини (Олени Анастасіївни Вороніної) (1955), 

української сучасної письменниці 
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22 160 р. від д. н. Порфирія Даниловича Демуцького (1860-1927), 

українського композитора, хорового диригента, фольклориста  

♦ 130 р. від д. н. Федора Зотиковича Коновалюка (1890-1984), 

українського живописця 

24 120 р. від д. н. Івана Семеновича Козловського (1900-1993), 

українського і російського оперного співака-тенора 

27 175 р. від д. н. Вільгельма Рентгена (1845-1923), німецького фізика 

28 95 р. від д. н. Дмитра Михайловича Гнатюка (1925-2016), 

українського оперного співака, режисера, народного артиста України 

30 90 р. від д. н. Віктора Васильовича Ликова (1930-1993), 

запорізького письменника 

31 335 р. від д. н. Йоганна Себастьяна Баха (1685-1750), німецького 

композитора, органіста, скрипаля 

 

Квітень 

1 205 р. від д. н. Отто фон Бісмарка (1815-1898), німецького 

державного і політичного діяча 

♦ 85 від д. н. Вадима Дмитровича Крищенка (1935), українського 

поета-пісняра, заслуженого діяча мистецтв 

2  215 р. від д. н. Ганса Крістіана Андерсена (1805-1875), данського 

письменника-казкаря 

♦ 180 р. від д. н. Еміля Золя (1840-1902), французького 

письменника-романіста 

4 60 р. від д. н. Сергія Батурина (1960), українського сучасного 

письменника 

5 130 р. від д. н. Никона Івановича Прудкого (1890-1982), 

українського бандуриста 

♦ 100 р. від д. н. Артура Гейлі (1920-2004), канадського прозаїка 

7 75 р. від д. н. Василя Івановича Голобородька (1945), українського 

письменника 

12 90  р. від д. н. Мирослава Володимировича Поповича (1930-2018), 

українського вченого-філософа, академіка, громадського діяча 
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18 160 р. від д. н. Уляни Кравченко (1860-1947), української 

письменниці 

19 110 р. від д. н. Марка Бараболі (1910-1945), українського 

письменника-сатирика 

23 100 р. від д. н. Григорія Михайловича Тютюнника (1920-1961), 

українського псьменника 

25 120 р. від д. н. Вероніки Олександрівни Черняхівської (1900-1938), 

української поетеси, перекладача 

26 130 р. від д. н. Миколи Костянтиновича Зерова (1890-1937), 

українського поета, критика, літературознавця, перекладача 

♦ 85 р. від д. н. Станіслава Володимировича Тельнюка (1935-1990), 

українського письменника, літературного критика 

27 200 р. від д. н. Герберта Спенсера (1820-1903), англійського 

філософа, соціолога  

29 145 р. від д. н. Рафаеля Сабатіні (1875-1950), англійського 

письменника 

30 150 р. від д.н. Франца Легара (1870-1948), угорського 

композитора, диригента 

180 років з часу виходу в світ першої збірки Т. Шевченка «Кобзар» 

(1840) 

  

Травень 

1 100 р. від д. н. Нонни Кронидівни Копержинської (1920-1999), 

української актриси театру і кіно, народної артистки 

♦ 55 р. від д. н. Симони Вілар (1965), української сучасної 

письменниці 

5 120 р. від д. н. Юрія Івановича Липи (1900-1944), українського 

письменника, публіциста, громадського діча 

7 180 р. від д. н. Станіслава Монюшка (1840-1893), російського 

композитора, диригента, педагога 

9 185 р. від д. н. Максима Олексійовича Антоновича (1835-1918), 

українського і російського філософа-матеріаліста, просвітителя  
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10 110 р. від д. н. Еріка Берна (1910-1970), американського 

психолога і психіатра 

12 95 р. від д. н. Павла Даниловича Омеляненка (1925-1984), 

запорізького письменника 

13 180 р. від д. н. Альфонса Доде (1840-1897), французького 

письменника-романіста і драматурга 

15 115 р. від д. н. Іллі Ілліча Мечникова (1845-1916), українського 

вченого-біолога, один з основоположників імунології, ембріології 

16 125 р. від д. н. Тодося Осьмачки (Теодосія Степановича 

Осьмачки) (1895-1962), українського письменника, перекладача 

18 100 р. від д. н. Івана Павла ІІ Великого (Кароля Войтили) (1920-

2005), Папи Римського, Святого католицької церкви, поета, поліглота 

22 180 р. від д. н. Марка Лукича Кропивницького (1840-1910),  

українського письменника, драматура, актора, засновника 

українського театру 

♦ 100 р. від д. н. Миколи Григоровича Гринька (1920-1989), 

українського актора, народного артиста 

♦ 75 р. від д. н. Юрія Євгеновича Рибчинського (1945), українського 

поета-пісняра, сценариста, заслуженого діяча мистецтв 

23 55 р. від д. н. Володимира Львовича Єшкілєва (1965), українського 

сучасного письменника  

24 190 р. від д. н. Олексія Кіндратовича Саврасова (1830-1897), 

російського художника-пейзажиста  

28 280 р. від д. н. Федота Івановича Шубіна (1740-1805), російського 

скульптора  

29 110 р. від д. н. Сави Овсійовича Голованівського (1910-1989), 

українського письменника  

 

Червень 

2 180 р. від д. н. Томаса Гарді (1840-1928), англійського 

письменника 

4 65 р. від д. н. Пола Стюарта (1955), англійського письменника 
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6 490 р. від д. н. Яна Кохановського (1530-1584), польського поета і 

драматурга епохи Відродження 

♦ 145 р. від д. н. Томаса Манна (1875-1955), німецького 

письменника, есеїста 

8 210 р. від д. н. Роберта Александера Шумана (1810-1856), 

німецького композитора, музичного критика 

♦ 100 р. від д. н. Івана Микитовича Кожедуба (1920-1991), 

українського льотчика-винищувача, тричі героя, маршала авіації 

10 90 р. від д. н. Леоніда Сергійовича Татаренка (1930-1999), 

українського поета-пісняра  

11 110 р. від д. н. Жака Ів Кусто (1910-1997), французького 

дослідника світового океану, фотографа, режисера 

17 90 р. від д. н. Михайла Миколайовича Гориня (1930-2013), 

українського літературознавця, дисидента, правозахисника  

21 180 р. від д. н. Акакія Ростомовича Церетелі (1840-1915), 

грузинського поета і громадського діяча  

♦ 115 р. від д. н. Жана-Поля Сартра (1905-1980), французького 

філософа, письменника  

♦ 85 р. від д. н. Франсуази Саган (1935-2004), французької 

письменниці  

26 210 р. від д. н. Василя Васильовича Тарновського (1810-1866), 

українського етнографа, правника, громадського діяча  

27  120 р. від д. н. Леся (Олександра) Івановича Сердюка (1900-1988), 

українського актора, режисера, педагога, народного артиста 

29 120 р. від д. н. Антуана де Сент-Екзюпері (1900-1944), 

французького письменника, авіатора  

 

Липень 

7 150 р. від д. н. Осипа Петровича Куриласа (1870-1951), 

українського художника, графіка 

8 120 р. від д. н. Юрія Корнійовича Смолича (1900-1976), 

українського письменника, журналіста, театрального критика 
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9 170 р. від д. н. Івана Минчова Вазова (1850-1921), болгарського 

письменника і громадського діяча 

11 120 р. від д. н. Павла Трохимовича Кононенка (1900-1971), 

українського письменника 

18 80 р. від д. н. Марка Петровича Шевельова (1940), запорізького 

письменника, краєзнавця  

19 150 р. від д. н. Івана Кириловича Пархоменка (1870-1940), 

українського і російського живописця 

26 145 р. від д. н. Карла Густава Юнга (1875-1961), швейцарського 

психоаналітика, психолога, родоначальника аналітичної психології  

♦ 135 р. від д. н. Володимира Кириловича Винниченка (1880-1951), 

українського письменника, політичного і державного діяча  

♦ 135 р. від д. н. Андре Моруа (1885-1967), французького 

письменника  

29 155 р. від д. н. Андрея Шептицького (1865-1944), предстоятель 

Української греко-католицької церкви 

31 55  р. від д. н. Джоан Роулінг (1965), англійської письменниці 

 

Серпень 

1 120 р. від д. н. Олександра Івановича Копиленка (1900-1958), 

українського письменника, педагога, критика  

5 170 р. від д. н. Гі де Мопассана (1850-1893), французького 

письменника  

10 125 р. від д. н. Михайла Михайловича Зощенка (1895-1958), 

російського письменника-сатирика  

12 210 р. від д. н. Аполлона Миколайовича Мокрицького (1810-1870), 

українського і російського художника-портретиста, педагога 

16 160 р. від д. н. Жуля Лафорга (1860-1887), французького поета-

символіста 

♦ 100 р. від д. н. Чарлза Буковскі (1920-1994), американського 

поета, романіста 

18 270 р. від д. н. Антоніо Сальєрі (1750-1825), італійського та 

австрійського композитора, диригента, педагога 
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19 240 р. від д. н. П`єра-Жана Беранже (1780-1857), французького 

поета  

21 110 р. від д. н. Юрія Григоровича Костюка (1910-1995), 

українського письменника, сценариста 

♦ 45 р. від д. н. Яни (Тетяни) Юріївни Дубинянської (1975), української 

сучасної письменниці  

22 100 р. від д. н. Рея Дугласа Бредбері (1920-2012), американського 

письменника-фантаста  

23 140 р. від д. н. Олександра Степановича Гріна (1880-1932), 

російського письменника  

24 250 р. від д. н. Шарля Луї Лесюра (1770-1849), французького 

історика, публіциста, дослідника історії українського козацтва  

25 80 р. від д. н. Миколи Григоровича Жулинського (1940), українського 

літературознавця, критика, політика  

26 140 р. від д. н. Гійома Аполінера (1880-1918), французького поета, 

художника, критика 

♦ 110 р. від д. н. Матері Терези (1910-1997), католицької черниці, 

громадської діячки, лауреата Нобелівської пемії миру 

27 250 р. від д. н. Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля (1770-1831), 

німецького філософа 

30 160 р. від д. н. Ісаака Ілліча Левітана (1860-1900), російського 

живописця-пейзажиста 

31 130 р. від д. н. Андрія Васильовича Волощака (1890-1973), 

українського поета 

1040 р. від д. н. Авіценни (Абу Алі аль-Хусейна ібн Абдаллаха ібн 

Сіни) (980-1037), перського філософа, природознавця, лікаря, поета, 

математика, астронома 

 

Вересень 

1 145 р. від д. н. Івана Гавриловича Александрова (1875-1936), 

російського академіка-інженера, автора проекту «Дніпрогес» 

♦ 145 р. від д. н. Едгара Райса Барроуза (1875-1950), 

американського письменника-фантаста  
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2 175 р. від д. н. Івана Білика (Рудченка) (1845-1905), українського 

фольклориста, письменника, перекладача, етнографа, співавтора 

Панаса Мирного  

7 150 р. від д. н. Олександра Івановича Купріна (1870-1938), 

російського письменника  

♦ 145  р. від д. н. Олександра Олександровича Мурашка (1875-1919), 

українського художника, педагога, громадського діяча 

11 135 р. від д. н. Девіда Герберта Річарда Лоуренса (1885-1930), 

англійського письменника, критика, художника 

12 145 р. від д. н. Олександра Антоновича Кошиця (1875-1944), 

українського композитора, хорового диригента, етнографа 

15 130 р. від д. н. Агати Крісті (1890-1976), англійської письменниці 

детективного жанру  

17 80 р. від д. н. Кена Кізі (1935-2001), американського 

письменника, родоначальника руху хіпі  

19 145 р. від д. н. Федора Даниловича Кушнерика (1875-1941), 

українського кобзаря  

♦ 60 р. від д. н. Оксани Стефанівни Забужко (1960), української 

сучасної письменниці, літературознавця, публіциста 

20 50 р. від д. н. Дари Корній (Мирослави Іванівни Замойської) (1970), 

української сучасної письменниці  

22 130 р. від д. н. Павла Варламовича Носача (1890-1966), 

українського кобзаря, бандуриста, композитора 

25 255 р. від д. н. Міхала Клеофаса Огіньського (1765-1833), 

польського композитора і політичного діяча  

26 100 р. від д. н. Івана Миколайовича Носенка (1920-2000), 

українського скульптора, заслуженого художника 

29 210 р. від д. н. Елізабет Гаскелл (1810-1865), англійської 

письменниці 

♦ 175 р. від д. н. Івана Карповича Карпенка-Карого (Тобілевича)  (1845-

1907), українського письменника-драматурга, актора 
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Жовтень  

1 120 р. від д. н. Томаса Клейтона Вулфа (1900-1938),  

американського письменника 

5 80 р. від д. н. Володимира Омеляновича Забаштанського  (1940-

2001), українського поета, перекладача  

7 135 р. від д. н. Нільса Генрика Давида Бора (1885-1962), данського 

фізика, громадського діяча, лауреата Нобелівської премії  

8 100 р. від д. н. Франкліна Патріка Герберта-молодшого (1920-1986), 

американського письменника-фантаста  

9 80 р. від д. н. Джона Леннона (1940-1980), британського рок-

музиканта, співака, композитора, засновника гурту «Бітлз»  

11 135 р. від д. н. Франсуа Моріака (1885-1970), французького 

письменника, Нобелівського лауреата  

12 85 р. від д. н. Лучано Паваротті (1935-2007), італійського оперного 

співака 

13 95 р. від д. н. Маргарет Гільди Тетчер (1925-2013), британської 

політичної і державної діячки  

14 80 р. від д. н. Леся (Олександра) Олександровича Сердюка (1940-

2010), українського актора, народного артиста України  

15 2050 р. від д. н. Вергілія (70-19 рр.до н.е.), давньоримського 

поета  

♦ 115 р. від д. н. Чарльза Персі Сноу (1905-1980), англійського 

письменника, громадського діяча, ученого  

17 90 р. від д. н. Леоніда Самійловича Товстухи (1930-2010), 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва, народного 

художника України  

♦ 75 р. від д. н. Володимира Андрійовича Чепелика (1945), 

українського скульптора, педагога, народного художника України  

19 110 р. від д. н. Федора Федоровича Манайла (1910-1978), 

українського живописця, народного художника України 

20 120 р. від д. н. Джека Ліндсея (1900-1990), англійського 

письменника, мистецтвознавця, культуролога 
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22 85 р. від д. н. Бориса Ілліча Олійника (1935-2017), українського 

поета, перекладача, державного діяча  

23 100 р. від д. н. Джанні Родарі (1920-1980), італійського 

письменника, журналіста  

25 195 р. від д. н. Йоганна Штрауса (сина) (1825-1899), австрійського 

композитора, скрипаля, диригента 

♦ 135 р. від д. н. Карпа Дем`яновича Трохименка (1885-1979), 

українського живописця, педагога, народного художника  

26 70 р. від д. н. Володимира Савовича Лиса (1950), українського 

сучасного письменника, журналіста  

27 275 р. від д. н. Максима Сазонтовича Березовського (1745-1777), 

українського композитора, диригента, співака  

30 230 р. від д. н. Кароля Йозефа Ліпінського (1790-1861), польського 

скрипаля, ко мпозитора, педагога 

31 185 р. від д. н. Йоганна Фрідріха Вільгельма Адольфа фон Байєра 

(1835-1917), німецького хіміка-органіка, Нобелівського лауреата 

 

Листопад 

1 80 р. від д. н. Миколи Хомича Лиходіда (1940-1993), запорізького 

поета  

2 85  р. від д. н. Володимира Родіоновича Коломійця (1935-2017), 

українського поета, лауреата Шевченківської премії 

3 510 р. від д. н. Бенвенуто Челліні (1500-1571), італійського 

скульптора, живописця епохи Ренесансу 

6 160 р. від д. н. Дмитра Івановича Яворницького (Еварницького) 

(1855-1940), українського історика, фольклориста, письменника  

8 120 р. від д. н. Маргарет Манерлін Мітчелл (1900-1949), 

американської письменниці, журналістки 

10 60 р. від д. н. Ніла Річарда Геймена (1960), англійського 

письменника-фантаста 

12 180 р. від д. н. Огюста Родена (1840-1917), французького 

скульптора-імпресіоніста  
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13 170 р. від д. н. Роберта Луїса Стівенсона (1850-1894), 

шотландського письменника  

14 180 р. від д. н. Клода Моне (1840-1926), французького 

художника-імпресіоніста 

17 50 р. від д. н. Андрія Анатолійовича Кокотюхи (1970), українського 

сучасного письменника  

19 145 р. від д. н. Катрі Гриневичевої (Катерини Василівни Гриневич) 

(1874-1965), української письменниці 

21 75 р. від д. н. Анатолія Захаровича Рекубрацького (1945-2011), 

запорізького письменника-гумориста 

23 120 р. від д. н. Параскеви Іванівни Власенко (1900-1960), 

української майстрині народного декоративного розпису 

24 160 р. від д. н. Марії Костянтинівни Башкирцевої (1860-1884), 

французької художниці українського походження 

25 95 р. від д. н. Юрія Дмитровича Бедзика (1945-2011), українського 

письменника 

28 130 р. від д. н. Зінаїди Павлівни Тулуб (1890-1964), української 

письменниці 

30 185 р. від д. н. Марка Твена (Семюеля Ленгхорна Клеменса) (1835-

1910), американського письменника, сатирика, публіциста 

 

Грудень 

1 115 р. від д. н. Олексія Івановича Полторацького (1905-1977), 

українського письменника, сценариста 

♦ 90 р. від д. н. Романа Миколайовича Федоріва (1930-2001), 

українського письменника, редактора часопису «Дзвін»  

3 90 р. від д. н. Жана-Люка Годара (1930), французького 

кінорежисера, сценариста, продюсера, актора 

5 135 р. від д. н. Миколи Степановича Погрібняка (1885-1965), 

українського художника, графіка, педагога 

7 120 р. від д. н. Катерини Василівни Білокур (1900-1961), української 

художниці, майстра народного декоративного живопису 
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8 40 р. від д. н. Ірени Ігорівни Карпи (1980), української сучасної 

письменниці 

9 95 р. від д. н. Володимира (Василя Омеляновича Романюка) (1925-

1995), Патріарха Київського і всієї Руси-України, правозахисника, 

в`ягня сталінських таборів 

10 140 р. від д. н. Леоніда Олександровича Весніна (1880-1933), 

російського архітектора, одного з проектувальників Дніпровської 

ГЕС 

14 180 р. від д. н. Михайла Петровича Старицького (1840-1904), 

українського письменника, режисера, театрального і культурного 

діяча 

16 250 р. від д. н. Людвіга ван Бетховена (1770-1827), німецького 

композитора, піаніста, диригента 

19 105 р. від д. н. Едіт Піаф (1915-1963), французької співачки, 

акторки 

25 125 р. від д. н. Григорія Гурійовича Верьовки (1895-1964), 

українського композитора, хорового диригента, народного артиста 

30 155 р. від д. н. Джозефа Редьярда Кіплінга (1865-1936), 

англійського письменника, лауреата Нобелівської премії 

У 2020 році виповнюється: 

890  р. від д. н. Ярослава Володимировича (Осмомисла) (прибл. 1130-

1187), князя Галицького  

570  р. від д. н. Юрія Дрогобича (Юрія Михайловича Котермака) (1450-

1494), українського мислителя-гуманіста, астронома, астролога, 

першого українського доктора медицини й філософії  

540 р. від д. н. Фернана Магеллана (1480-1521), португальського 

мореплавця на службі Іспанії, організатора і учасника першої 

навколосвітньої подорожі 

490  р. від д. н. Гедеона (Григорія Марковича Балабана) (1530-1607), 

українського церковного і культурного діяча, видавця  

450 р. від д. н. Петра Кононовича Сагайдачного (Конашевича-

Сагайдачного) (1570-1622), політичного, військового і громадського 
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діяча, кошового отамана Запорозької Січі, гетьмана реєстрового 

козацтва  

420 р. від д. н. Гійома ле Вассера де Боплана (1600-1673), французького 

військового інженера і каргографа, автора книги про Україну 

400 р. від д. н. Лазара Барановича (1620-1693), українського 

церковного, освітнього діяча, письменника 

360 р. від д. н. Даніеля Дефо (1660-1731), англійського письменника і 

публіциста 

350 р. від д. н. Самійла Васильовича Величка (1670-після1728), 

українського козацького літописця 

320 р. від д. н. Олекси Васильовича Довбуша (1700-1745), українського 

народного месника, провідника карпатських опришків 
 

 

Використані джерела інформації: 
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