
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗHАМEHHІ ДАТИ І ПОДІЇ 2023 РОКУ 

Культура і мистецтво 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2023 рік ознаменовано багатьма ювілейними та 

пам’ятними датами в культурно-мистецькому житті 

України та інших країн. 

 З пам’ятними датами, які будуть відзначатися в 2023 році за участі 

ЮНЕСКО, можна ознайомитися на сайті організації: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379529_eng 

2023 – Проголошено роком безпеки в Україні та 

відновлення територій 

 

Січень  

Міжнародні, всесвітні пам’ятні дні, свят 

 

01.01 – Новорічне свято 

01.02  – Всесвітній день миру або День всесвітніх молитов про мир 

(Генеральна Асамблея ООН проголосила 17 грудня 1969 р.)  

04.01- Всесвітній день азбуки Брайля (Резолюція ООН A/RES/73/161 

від  17. 12. 2018 р.)  

07.01 - Різдво Христове, свято у більше ніж 100 країнах світу 

 20.01 – День Автономної Республіки Крим 

 22.01 – День Соборності України  

27.01 – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту  

29.01 – День пам’яті героїв Крут  

Ювілейні, знаменні і пам’ятні дати 

1 – 100 років від дня народження Ясінського Богдана Дмитровича, 

громадського діяча української діаспори у США, педагога та 

бібліотекознавця (1923–2002).  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379529_eng


________________________________________                        Січень 

– 85 років від дня народження Капелюха Миколи Кононовича, 

українського художника декоративно-ужиткового мистецтва 

(художня обробка дерева і металу), заслуженого майстра народної 

творчості України (1938–2008).  

– 80 років від дня народження Кривень Ніни Іванівни, української 

актриси музичної комедії, співачки (сопрано), заслуженої артистки 

України (1943– 2004).  

– 70 років від дня народження Касьянова Геннадія Сергійовича, 

українського театрального режисера, заслуженого діяча мистецтв 

України (1953–2018).  

2 – 200 років від дня народження Здерковського Івана 

Григоровича, українського письменника, священника (1823–1901).  

– 95 років від дня народження Яблонської Галини Гілярівни, 

української актриси театру і кіно, педагога, громадського діяча, 

народної артистки України (1928). 

 – 90 років від дня народження Ороса Василя Петровича, 

українського самодіяльного художника, заслуженого майстра 

народної творчості України (1933).  

– 75 років від дня народження Мазура Миколи Івановича, 

українського художника монументально-декоративного мистецтва, 

скульптора, живописця, педагога, народного художника України 

(1948–2015). 

 – 75 років від дня народження Сорочука Ярослава Ярославовича, 

українського диригента, заслуженого діяча мистецтв України (1948–

2020).  

– 70 років від дня народження Демцю Михайла Івановича, 

українського живописця, народного художника України (1953). – 60 

років від дня народження Вільчинського Олександра 

Казимировича, українського прозаїка, драматурга, публіциста, 

педагога (1963).  



 

______________________________________                         Січень 

3 – 110 років від дня народження Рибака Натана Самійловича, 

українського письменника єврейського походження (1913–1978).  

– 85 років від дня народження Новака Віллена Захаровича, 

українського кінорежисера, актора, народного артиста України 

(1938). 

 4 – 100 років від дня смерті Врабеля Михайла Андрійовича, 

українського фольклориста, журналіста, видавця, педагога (1866–

1923). 

 5 – 160 років від дня народження Кочубея Михайла 

Миколайовича, українського драматурга, культурного діяча (1863–

1935). 

 – 100 років від дня народження Чайковського Дмитра 

Семеновича, українського театрального актора і режисера, 

педагога, заслуженого артиста України (1923–2017). 

 – 80 років від дня народження Гонтарова Віктора Миколайовича, 

українського живописця, графіка, монументаліста, педагога, 

заслуженого художник України, лауреата Національної премії 

України імені Тараса Шевченка (1943– 2009). 

 6 – 125 років від дня народження Сосюри Володимира 

Миколайовича, українського поета, прозаїка, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1898–1965).  

– 120 років від дня народження Петрової Євгенії Олексіївни, 

української театральної актриси, народної артистки УРСР (1903–

1989).  

– 85 років від дня народження Стуса Василя Семеновича, 

українського поета, прозаїка, перекладача, літературознавця, 

правозахисника, Героя України, лауреата Державної премії УРСР ім. 

Т. Г. Шевченка (1938–1985).  



 

_______________________________________                        Січень 

7 – 170 років від дня народження Аркаса Миколи Миколайовича, 

українського композитора, письменника, історика, культурно-

освітнього діяча (1853–1909).  

– 100 років від дня народження Орлової Надії Павлівни, 

української редакторки кіно, перекладача, заслуженого працівника 

культури України (1923– 2010).  

– 80 років від дня народження Бистрякова Віктора Петровича, 

українського живописця, графіка, педагога, заслуженого діяча 

мистецтв України (1943– 2021). 

 – 80 років від дня народження Коцюлима Мирослава Петровича, 

українського театрального актора і режисера, народного артиста 

України (1943– 2005).  

8 – 135 років від дня народження Юри Гната Петровича, 

українського театрального режисера, актора театру і кіно, 

народного артиста СРСР (1888– 1966). 

 9 – 100 років від дня народження Чичибабіна (за паспортом – 

Полушин) Бориса Олексійовича, українського поета, 

репресованого (1923–1994).  

10 – 80 років від дня народження Мотики Ярослава 

Миколайовича, українського скульптора, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1943). 

 11 – 175 років від дня народження Нагірного Василя Степановича, 

українського архітектора, громадського діяча (1848–1921).  

12 - 395 років від дня народження Шарля Перро (1628–1703), 

французького казкаря і поета 

 

 



________________________________________                     Січень 

 

13 – 170 років від дня народження Горленка Василя Петровича, 

українського письменника, літературного критика, 

мистецтвознавця, фольклориста та етнографа (1853–1907). 

 14 – 125 років від дня народження Горліса-Горського (справж. – 

Городянин-Лісовський) Юрія Юрійовича, українського 

письменника, військового і громадського діяча (1898–1946).  

– 95 років від дня народження Зимньої Валентини Іванівни, 

української театральної актриси, педагога, народної артистки 

України (1928–2019).  

– 90 років від дня народження Наум Наталії Михайлівни, 

української актриси театру і кіно, народної артистки України, 

лауреата Державної премії України ім. О. Довженка (1933, за ін. 

даними 23.11.1932 – 2004). 

– 85 років від дня народження Марченка Леоніда Леонідовича, 

українського актора театру і кіно, заслуженого артиста України 

(1938).  

17 – 115 років від дня народження Синиці Григорія Івановича, 

українського живописця, педагога, заслуженого художника України, 

лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1908–1996). 

 – 100 років від дня народження Мороза Мирослава 

Олександровича, українського літературознавця, бібліографа, 

етнографа, фольклориста, громадського діяча (1923–2006).  

– 75 років від дня смерті Карлашова (Карлаш) Миколи, 

українського оперного співака (баритон, бас), актора, режисера, 

диригента в США (1881– 1948).  

 

 

__________________________________                                    Січень 



19 – 100 років від дня народження Віри Смереки (уродж. – Ніпот 

Віра Степанівна), української письменниці та громадської діячки у 

Великій Британії (1923–2010). 

 – 65 років від дня народження Москалюка Віктора Макаровича, 

українського живописця, педагога, народного художника України 

(1958). 

 – 60 років від дня народження Трояновської Лариси 

Володимирівни, української актриси театру і кіно, заслуженої 

артистки України (1963).  

– 90 років від дня смерті Яновського (справж. – Зігль) Бориса 

Карловича, українського композитора, музичного критика, 

диригента, педагога (1875–1933).  

20 – 120 років від дня народження Садиленка Юрія 

Харлампійовича, українського художника і педагога (1903–1967). 

 21 – 110 років від дня народження Нудьги Григорія Антоновича, 

українького письменника, фольклориста, літературознавця, 

історика, літературного критика та культуролога, репресованого 

(1913–1994).  

– 80 років від дня народження Задої Юрія Михайловича, 

українського бандуриста, кобзаря, педагога, заслуженого 

працівника культури України (1943).  

22 - 235 років від дня народження Джорджа Байрона (1788– 1824), 

англійського поета-романтиста  

23 -  240 років від дня народження Стендаля (справж. – АнрМарі 

Бейль) (1783–1842), французького письменника. 

– 90 років від дня народження Мокренка Анатолія Юрійовича, 

українського оперного та камерного співака (баритон), актора, 

педагога, народного артиста СРСР, лауреата Державної премії УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка (1933–2020).  

 



____________________________________                                 Січень 

24 – 160 років від дня народження Нижанківського Остапа 

Йосиповича, українського композитора, диригента, видавця, 

священника, культурного діяча (1863–1919).  

– 90 років від дня народження Дудара Євгена Михайловича, 

українського письменника-сатирика, публіциста, артиста 

розмовного жанру, заслуженого діяча мистецтв України (1933). 

 – 75 років від дня народження Лимана Валерія Вікторовича, 

українського кінорежисера-документаліста, заслуженого діяча 

мистецтв України (1948). 

25 – 100 років від дня народження Анненкової (Анненкова-

Мельник) Стефанії Петрівни, української театральної актриси, 

заслуженої артистки УРСР (1923–1980). 

 26 – 160 років від дня народження Кошиця (справж. – Порай-

Кошиць) Павла Олексійовича, українського оперного і камерного 

співака (тенор), педагога (1863–1904).  

Лютий 

Міжнародні, всесвітні пам’ятні дні, свят. 

 

01–07.02 – Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відноси 

13.02 – Всесвітній день радіо  

15.02 – День вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав  

16.02 – День єднання – День вшанування військового журналіста 

України 

 20.02 – День Героїв Небесної Сотні – Всесвітній день соціальної 

справедливості  

 



___________________________________________                    Лютий 

21.02 – Всесвітній день екскурсовода – Міжнародний день рідної 

мови  

26.02 – День кримського спротиву російській окупації  

Ювілейні, знаменні і пам’ятні дати 

 

1 – 240 років від дня народження Ферлієвича Василя Івановича, 

українського письменника (1783–1851).  

– 85 років від дня народження Гайдука Василя Михайловича, 

українського композитора, хорового диригента, педагога, 

заслуженого діяча мистецтв України (1938).  

– 70 років від дня народження Дворського Павла Ананійовича, 

українського співака (тенор), композитора, народного артиста 

України (1953).  

2 – 160 років від дня народження Бордуляка Тимотея (Тимофій) 

Гнатовича, українського письменника, священника, 

просвітянського та громадського діяча (1863–1936).  

– 100 років від дня народження Дзюбана Івана Феодосійовича, 

українського живописця, графіка, заслуженого художника України 

(1923–2008). 

 – 60 років від дня народження Яременка Віктора Анатолійовича, 

українського артиста балету, балетмейстера, народного артиста 

України (1963).  

3 – 160 років від дня народження Попович-Боярської Клементини 

Карлівни, української письменниці, громадської діячки (1863–1945).  

– 110 років від дня народження Єніна Євгена Йосиповича, 

українського диригента, заслуженого діяча мистецтв України (1913–

1994).  

 



____________________________________________                Лютий 

– 90 років від дня народження Корогодського Романа Мироновича 

українського кінознавця, сценариста, літературо- та 

мистецтвознавця, дисидента (1933–2005).  

– 70 років від дня народження Будника Миколи Петровича, 

українського кобзаря, бандуриста, майстра народних музичних 

інструментів, художника і поета (1953–2001).  

5 – 120 років від дня народження Снєгірьова Івана Тимофійовича, 

українського письменника, кінорежисера-документаліста (1903–

1956). 

 6 – 80 років від дня смерті Юхименка Івана Яковича, українського 

театрального актора і режисера, педагога, заслуженого артиста 

УРСР (1892–1943).  

8 - 195 років від дня народження Жуля Верна (1828–1905), 

французького письменника  

10 - 125 років від дня народження Бертольда Брехта (1898– 1956), 

німецького письменника, театрального діяча  

12-  60 років від дня народження Жакліна Вудсона (1963), 

американського письменника, автора книг для дітей та підлітків  

13 - 120 років від дня народження Жоржа Сіменона (1903– 1989), 

франкомовного письменника бельгійського походження 

- 90 років від дня народження Марти Теодорівни Чопик 

(1931/1933–2020), дитячої письменниці (Терн.) 

 

 

 

 

 



_______________________________________                             Лютий 

16 – 210 років від дня народження Гулака-Артемовського (справж. 

– Артемовський) Семена Степановича, українського оперного 

співака (баритон), композитора, актора, драматурга (1813–1873). 

– 55 років від дня смерті Маланюка Євгена Филимоновича, 

українського письменника, публіциста, мистецтвознавця, 

літературного критика, перекладача, громадського і політичного 

діяча (1897–1968) 

17 – 130 років від дня народження Дарії Віконської (справж. – 

Федорович Іванна-Кароліна Володиславівна), української 

письменниці, перекладача, літературо- і мистецтвознавця (1893–

1945). 

– 75 років від дня народження Пастуха Романа Івановича, 

українського письменника, публіциста, краєзнавця, журналіста, 

етнографа, фольклориста, літературознавця, культурного та 

громадського діяча (1948) 

26 – 160 років від дня народження Бажанського Івана 

Миколайовича, українського письменника, педагога (1863–1933). 

 

Березень 

Міжнародні, всесвітні пам’ятні дні, свят 

03.03 – Всесвітній день письменника 

 05.03 – Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення 

08.03 – Міжнародний жіночий день  

14.03 – День українського добровольця  

21.03 – Всесвітній день поезії  

– Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації 

– Міжнародний день лялькаря  



__________________________________________                                                              Березень 

– Міжнародний день Навруз  

21–27.03 – Тиждень солідарності з народами, які борються проти 

расизму та расової дискримінації  

24.03 – Міжнародний день права на встановлення істини щодо 

грубих порушень прав людини та гідності жертви  

26.03 – День Національної гвардії України 

27.03 – Міжнародний день театру 

Ювілейні, знаменні і пам’ятні дати 

1 – 140 років від дня народження Гануляка Григорія Григоровича, 

українського письменника, видавця 

9 – 209 років від дня народження Шевченка Тараса Григоровича, 

українського поета, художника, мислителя (1814-1861) 

– 170 років від дня народження Цеглинського Григорія Івановича, 

українського письменника, драматурга, критика, педагога, 

культурного, громадського та політичного діяча (1853–1912) 

10 – 162 роки від дня смерті Шевченка Тараса Григоровича, 

українського поета, художника, мислителя (1814–1861). 

11 – 125 років від дня народження Бобинського Василя Петровича, 

українського поета, журналіста, перекладача (1898–1938) 

13 - 185 років від дня народження Рафаелло Джованьйолі (1838–

1915), італійського письменника, історика, філолога 

13 – 135 років від дня народження Макаренка Антона Семеновича, 

українського педагога, письменника (1888–1939). 

 

 

 

 

 



______________________________________________                                                             Березень 

16 – 160 років від дня народження Головкова Герасима 

Семеновича, українського живописця (1863–1919).  

– 75 років від дня народження Левицького Михайла Васильовича, 

українського поета, перекладача, художника, громадського діяч 

17 – 425 років від дня народження Гаватовича (Гават) Якуба, 

українського і польського письменника, педагога, священника, 

культурно-освітнього діяча (1598–1679). 

 – 140 років від дня народження Богацького Павла 

Олександровича, українського письменника, журналіста, 

літературознавця, бібліографа, критика, громадського і політичного 

діяча (1883–1962) 

– 120 років від дня народження Дольд-Михайлика (справж. – 

Михайлик) Юрія Петровича, українського письменника, 

драматурга, сценариста, критика та публіциста (1903–1966) 

21 – 90 років від дня народження Бідняка Григорія Прокоповича, 

українського поета, видавця, заслуженого працівника культури Укр 

– 75 років від дня народження Германа Олега Михайловича, 

українського поета, публіциста, громадського діяча, заслуженого 

діяча мистецтв України (1948). 

22 – 120 років від дня народження Улинця Олексія Михайловича, 

українського коломийкаря (1903–1978).  

– 85 років від дня народження Савченка Віктора Васильовича, 

українського письменника, публіциста, драматурга, філософа, 

правозахисника (1938– 2016) 

23 – 100 років від дня народження Кудієвського Костянтина 

Гнатовича, українського письменника, журналіста, кінодраматурга 

(1923–1992). 

 

 



____________________________________                                Березень 

25 – 140 років від дня народження Леся Гринюка (справж. ім’я – 

Олекса Якимович), українського письменника, перекладача, 

редактора, громадського діяча (1883–1911).  

– 110 років від дня народження Козаченка Василя Павловича, 

українського письменника, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. 

Шевченка (1913– 1995) 

28 – 85 років від дня народження Лупія Олеся (Олександр) 

Васильовича, українського поета, прозаїка, драматурга, 

сценариста, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1938– 2022).  

– 75 років від дня народження Славинського Миколи Борисовича, 

українського письменника, літературного критика, журналіста, 

видавця (1948). 

 – 90 років від дня смерті Турянського Осипа Васильовича (псевд. – 

Іван Думка), українського письменника, літературного критика, 

педагога (1880– 1933). 

 

____________ 

 

Квітень  

Міжнародні, всесвітні пам’ятні дні, свят 

01.04 – День сміху 

 02.04 – Міжнародний день дитячої книги 

 06.04 – Всесвітній день мультфільмів – Міжнародний день спорту 

заради миру та розвитку 

 07.04 – Всесвітній день здоров’я 

  



__________________________________                                   Квітень 

11.04 – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 

концтаборів  

12.04 – Всесвітній день авіації і космонавтики  

15.04 – День довкілля – Міжнародний день цирку  

18.04 – Міжнародний день пам’яток і визначних місць  

           – День пам’яток історії та культури  

21.04 – Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності 

 22.04 – Міжнародний день Матері-Землі  

23.04 – Всесвітній день книги й авторського права  

26.04 – День Чорнобильської трагедії  

– Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф 

        – Міжнародний день інтелектуальної власності  

28.04 – Всесвітній день охорони праці 

 29.04 – Міжнародний день танцю  

30.04 – Всесвітній день поріднених міст – Міжнародний день джазу  

Ювілейні, знаменні і пам’ятні дати 

 

3 – 115 років від дня народження Олійника Степана Івановича, 

українського поета-гумориста, сатирика, журналіста, педагога, 

громадсько-політичного діяча (1908–1982).  

– 105 років від дня народження Олеся Гончара (при народж. – 

Біличенко Олександр Терентійович), українського письменника, 

літературного критика, громадського діяча, Героя України, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1918–1995) 

 

 



________________________________________________                                                            Квітень 

4 – 70 років від дня народження Пасічника Михайла Павловича, 

українського поета, прозаїка, заслуженого діяча мистецтв України 

(1953) 

8 – 120 років від дня народження Тенети (справж. – Гурій) Бориса 

Йосафовича, українського письменника, представника 

«Розстріляного відродження», жертви сталінського терору (1903–

1935). 

9 – 60 років від дня народження Врублевського Василя 

Марцельовича, українського письменника, драматурга, 

перекладача, видавця, літературознавця, громадського діяча 

(1963).  

10 – 85 років від дня народження Булаха Григорія Івановича, 

українського письменника, перекладача, актора, майстра 

художнього слова, громадського діяча, народного артиста України 

(1938) 

20 – 120 років від дня народження Шкурупія Гео (Георгій, Юрій) 

Данловича, українського письменника, сценариста, журналіста, 

представника «Розстріляного відродження», репресованого (1903-

1937) 

22 – 200 років від дня народження Ільницького Василя 

Степановича, українського письменника, історика, педагога, 

перекладача, видавця, театрального критика, священника, 

громадського діяча (1823–1895). 

23 – 100 років від дня народження Земляка Василя Сидоровича 

(справж. – Вацлав Вацик), українського письменника і сценариста 

чеського походження, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. 

Шевченка (1923–1977). 

24 – 220 років від дня народження Духновича Олександра 

Васильовича, українського письменника, педагога, священника, 

культурного та освітнього діяча (1803–1865) 



___________________________________                                    Квітень 

25 – 110 років від дня смерті Коцюбинського Михайла 

Михайловича, українського письменника, культурного і 

громадського діяча (1864–1913). 

27 – 85 років від дня народження Бортняка Анатолія Агафоновича, 

українського поета, публіциста, перекладача, літературознавця 

(1938–2009). 

30 – 75 років від дня смерті Симоненка Дем’яна Гавриловича, 

українського кобзаря (1871–1948).  

– 50 років від дня смерті Башловки Михайла Федоровича, 

українського кобзаря (1924–1973). 

__________ 

 

Травень 

Міжнародні, всесвітні пам’ятні дні, свят 

01.05 – День весни та праці (День міжнародної солідарності 

трудящих)  

03.05 – Всесвітній день свободи преси  

05.05 – Міжнародний день боротьби за права інвалідів 

 08.05 – Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої 

світової війни – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

14.05 – День матері – День пам’яті українців, які рятували євреїв під 

час Другої світової війни  

15.05 – Міжнародний день сім’ї  

17.05 – Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного 

суспільства  



_________________________________                                      Травень 

18.05 – Всесвітній день вишиванки – День боротьби за права 

кримськотатарського народу – День пам’яті жертв геноциду  

кримськотатарського народу (1944) – Міжнародний день музеїв 

20.05 – День Європи  

 – День науки  

21.05 – Всесвітній день культурного різноманіття задля 

співробітництва та розвитку  

– День пам’яті жертв політичних репресій 

22.05 – День перепоховання праху Т. Г. Шевченка на Чернечій горі 

поблизу Канева 

 23.05 – День Героїв  

24.05 – День слов’янської писемності і культури  

25.05 – День філолога 27.05 – День працівників видавництв, 

поліграфії і книгорозповсюдження  

31.05 – Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням  

Ювілейні, знаменні і пам’ятні дати 

3 – 80 років від дня народження Шипа Юрія Васильовича, 

українського прозаїка, поета-пісняра, байкаря, гумориста-сатирика, 

публіциста, літературознавця (1943). 

– 150 років від дня смерті Руданського Степана Васильовича, 

українського поета, перекладача, фольклориста (1834–1873). 

5 – 65 років від дня народження Сидоржевського Михайла 

Олексійовича, українського поета, публіциста, журналіста, 

редактора, громадського діяча (1958) 

9 – 90 років від дня народження Андріяшика Романа Васильовича, 

українського письменника, журналіста, лауреата Державної премії 

України ім. Т. Г. Шевченка (1933–2000) 



________________________________                                     Травень 

15 – 75 років від дня народження Чілачави Рауля Шалвовича, 

грузинського і українського поета, перекладача, літературознавця, 

дипломата, заслуженого діяча мистецтв України (1948). 

 – 130 років від дня смерті Манжури Івана Івановича, українського 

поета, фольклориста, етнографа, журналіста, лексикографа, 

перекладача, історика та соціолога (1851–1893).  

16 – 55 років від дня народження Прохаська Тараса Богдановича, 

українського письменника, журналіста, лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка (1968).  

17 – 115 років від дня народження та 50 років від дня смерті 

Первомайського Леоніда Соломоновича (справж. – Гуревич Ілля 

Шльомович), українського письменника, драматурга, літературного 

критика, публіциста, перекладача (1908–09.12.1973) 

23 – 125 років від дня народження Ярошенка (псевд. – Воляр) 

Володимира Мусійовича, українського письменника, драматурга, 

сценариста, театрознавця та літературного критика, репресованого 

(1898–1937) 

  

 

Червень 

Міжнародні, всесвітні пам’ятні дні, свят 

01.06 – Міжнародний день захисту дітей – Всесвітній день батьків 

04.06 – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії  

05.06 – Всесвітній день охорони довкілля 

 06.06 – День журналіста  

12.06 – Всесвітній день боротьби з дитячою працею  

18.06 – День батька  



_______________________________                                            Червень 

20.06 – Всесвітній день біженців 

22.06 – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

25.06 – День дружби і єднання слов’ян – День молодіжних та 

дитячих громадських організацій  

28.06 – День Конституції України  

Ювілейні, знаменні і пам’ятні дати 

2 – 70 років від дня народження Барни Володимира Андрійовича, 

українського поета, публіциста, літературознавця, перекладача, 

громадського діяча (1953) 

7 – 120 років від дня народження Багмута Івана Андріановича, 

українського письменника, журналіста, драматурга, педагога, 

репресованого (1903– 1975) 

– 100 років від дня народження Гірника Миколи Андрійовича, 

українського поета, перекладача (1923–1981). 

 – 180 років від дня смерті Шашкевича Маркіяна Семеновича, 

українського письменника, поета-зачинателя нової української 

літератури в Галичині, фольклориста, перекладача, священника, 

релігійного та культурно-громадського діяча (1811–1843) 

9 – 80 років від дня народження Довжика (справж. – Должиков) 

Василя Михайловича, українського письменника, драматурга, 

перекладача, актора театру і кіно, заслуженого діяча мистецтв 

України (1943–2022) 

10 – 120 років від дня народження Шумила Микити Михейовича, 

українського письменника, сценариста, перекладача (1903–1982) 

13 – 160 років від дня народження Грінченко Марії Миколаївни, 

української письменниці, перекладача, громадського діяча (1863-

1928) 

  



Липень 

Міжнародні, всесвітні пам’ятні дні, свят 

01.07 – День архітектури України 

 08.07 – День родини  

15.07 – День українських миротворців 

 17.07 – День етнографа 

 28.07 – День хрещення Київської Руси-України 

 – День Української Державності  

30.07 – Міжнародний день дружби  

– Всесвітній день протидії торгівлі людьми 

30.07 – Міжнародний день дружби  

– Всесвітній день протидії торгівлі людьми 

Ювілейні, знаменні і пам’ятні дати 

1 – 75 років від дня народження Ящука Петра Лаврентійовича, 

українського поета, прозаїка, публіциста (1948). 

9 – 85 років від дня народження Савченка Володимира 

Захаровича, українського письменника, драматурга, педагога, 

режисера радіо і телебачення, заслуженого артиста України (1939-

2016) 

12 – 130 років від дня смерті Ге Івана Миколайовича, українського 

письменника, драматурга, перекладача, театрального актора і 

режисера (1841– 1893). 

16 – 115 років від дня народження Барки (справж. – Очерет) Василя 

Костянтиновича, українського письменника, есеїста, перекладача, 

літературознавця (1908–2003) 

 

 



_________________________________                                        Липень 

20 – 60 років від дня народження Чорногуза Ярослава Олеговича, 

українського поета, журналіста, композитора, кобзаря-бандуриста, 

співака (1963). 

26 – 250 років від дня народження Тимківського Іллі Федоровича, 

українського письменника, мовознавця, педагога, освітнього діяча 

(1773–1853) 

26 – 70 років від дня народження Лазо Сергія Васильовича, 

українського письменника, драматурга, композитора, заслуженого 

діяча мистецтв України (1953). 

– 65 років від дня народження Пагутяк (справж. – Москалець) 

Галини Василівни, української письменниці, перекладача, лауреата 

Національної премії України імені Тараса Шевченка (1958).  

27 – 170 років від дня народження Короленка Володимира 

Галактіоновича, українського письменника, публіциста, 

літературного редактора, громадського діяча (1853–1921). 

 

 

 

 

Серпень 

Міжнародні, всесвітні пам’ятні дні, свят 

02.08 – Міжнародний день пам’яті жертв нацистського геноциду 

ромів 

 09.08 – Міжнародний день корінних народів світу 

 12.08 – Міжнародний день молоді  

15.08 – День археолога  



_________________________________                                    Серпень 

19.08 – Всесвітній день гуманітарної допомоги  

23.08 – День Державного Прапора України 

 24.08 – День Незалежності України  

29.08 – День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України 

Ювілейні, знаменні і пам’ятні дати 

1 – 120 років від дня народження Майфета Григорія Йосиповича, 

українського письменника, літературо- та мистецтвознавця, 

перекладача, репресованого (1903–1975). 

– 110 років від дня смерті Лесі Українки (справж. – Косач-Квітка 

Лариса Петрівна), української поетеси, драматурга, публіциста, 

фольклориста, перекладача, культурного і громадського діяча 

(1871–1913) 

2 – 80 років від дня народження Шкраб’юка Петра Васильовича, 

українського письменника, публіциста, літературознавця, історика, 

педагога (1943). 

9 – 200 років від дня народження Навроцького Олександра 

Олександровича, українського поета, перекладача, громадського і 

культурного діяча (1823– 1892). 

13 – 150 років від дня смерті Могильницького Антіна Любича, 

українського письменника, поета-романтика, громадського і 

політичного діяча, священника (1811–1873) 

19 – 85 років від дня народження Верещака Ярослава 

Миколайовича, українського драматурга, сценариста, театрального 

критика, заслуженого діяча мистецтв України (1938–2019). 

24 – 95 років від дня народження Лук’яненка Левка Григоровича, 

українського публіциста, письменника, правозахисника,  

 



__________________________________                                    Серпень 

політичного та громадського діяча, Героя України, лауреата 

Національної премії України імені Тараса Шевченка (1928–2018). 

25 – 60 років від дня смерті Багряного (справж. – Лозов’яга) Івана 

Павловича, українського письменника, публіциста, драматурга, 

політичного діяча, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. 

Шевченка (1906-1963) 

27 – 120 років від дня народження Лужницького Григорія 

Леонідовича, українського письменника, публіциста, 

літературознавця, перекладача, театрального критика, історика 

театру (1903–1990) 

29 – 155 років від дня народження Старицької-Черняхівської 

Людмили Михайлівни, української письменниці, драматурга, 

перекладача, теоретика театру та літературного критика, 

громадського діяча, репресованої (1868 – імовірно, 1941) 

31 – 140 років від дня народження Назарука Осипа Тадейовича, 

українського письменника, публіциста, журналіста, громадського і 

політичного діяча (1883–1940) 

 

 

Вересень 

Міжнародні, всесвітні пам’ятні дні, свят 

01.09 – День знань 

 05.09 – Міжнародний день благодійності 

 08.09 – Міжнародний день грамотності 

 – Міжнародний день солідарності журналістів  

09.09 – День українського кіно 

 – День фізичної культури і спорту  



_________________________________                                        Вересень 

10.09 – День пам’яті українців 

 – жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, 

Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної 

Бойківщини у 1944–1951 роках 

 15.09 – Міжнародний день демократії  

21.09 – Міжнародний день миру 

 22.09 – День партизанської слави 

 26.09 – Європейський день мов 

 27.09 – Всесвітній день туризму  

29.09 – День пам’яті трагедії Бабиного Яру 

 30.09 – Всеукраїнський день бібліотек 

 – Міжнародний день перекладача 

 – День усиновлення в Україні 

Ювілейні, знаменні і пам’ятні дати 

1 – 125 років від дня народження Дроб’язка Євгена Антоновича, 

українського перекладача, поета, театрального режисера (1898–

1980) 

– 100 років від дня народження Бойка Григорія Пилиповича, 

українського письменника, перекладача (1923–1978). 

7 – 75 років від дня народження Майданської Софії Василівни, 

української письменниці, публіциста, перекладача, драматурга, 

заслуженого діяча мистецтв України (1948) 

13 – 150 років від дня народження Лукіяновича Дениса Яковича, 

українського письменника, літературознавця, педагога (1873–1965). 

– 125 років від дня народження Терещенка Миколи Івановича, 

українського поета, перекладача, громадського діяча (1898–1966) 

 



__________________________________                                    Вересень 

– 330 років від дня смерті Барановича Лазаря (світське ім’я – Лука), 

українського письменника, церковного, політичного і культурного 

діяча (1620–1693) 

17 – 170 років від дня народження Павлика Михайла Івановича, 

українського письменника, публіциста, громадського і політич 

19 – 120 років від дня смерті Воробкевича Сидора Івановича, 

українського письменника, композитора, педагога, редактора, 

священника, музичного і громадського діяча (1836–1903). 

24 – 100 років від дня народження Подоляна Миколи Петровича, 

українського поета, публіциста, журналіста, заслуженого 

працівника культури України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. 

Г. Шевченка (1923-2012) 

26 – 130 років від дня народження Годованця Микити Павловича, 

українського поета-байкаря (1893–1974).  

27 – 100 років від дня народження Борового Василя Івановича, 

українського поета, перекладача, літературного критика, жертви 

сталінських репресій (1923–2014). 

27 – 70 років від дня народження Рябчука Миколи Юрійовича, 

українського письменника, публіциста, перекладача, журналіста, 

лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1953) 

– 65 років від дня народження Матвійчука Анатолія 

Миколайовича, українського поета-пісняра, естрадного співака, 

композитора, телеведучого, журналіста, музичного аналітика, 

педагога, народного артиста України (1958) 

 

 

 

 



Жовтень 

Міжнародні, всесвітні пам’ятні дні, свят 

01.10 – Міжнародний день музики  

– Міжнародний день людей похилого віку  

– День ветерана  

– День працівників освіти 

 02.10 – Всесвітній день архітектора  

05.10 – Всесвітній день вчителя  

08.10 – День художника  

14.10 – День захисників і захисниць України  

– День українського козацтва  

24.10 – День Організації Об’єднаних Націй (ООН) 

 – Всесвітній день інформації про розвиток  

24-30.10 – Тиждень роззброєння  

27.10 – Всесвітній день аудіовізуальної спадщини  

28.10 – День вигнання нацистських окупантів із України  

– Міжнародний день анімації 

Ювілейні, знаменні і пам’ятні дати 

2 – 80 років від дня народження Стельмаха Богдана Михайловича, 

українського поета, драматурга, перекладача, громадського діяча, 

заслуженого діяча мистецтв України (1943). 

3 – 90 років від дня народження Ющука Івана Пилиповича, 

українського мовознавця, літературознавця, перекладача, педагога, 

громадського діяча, заслуженого діяча науки і техніки України 

(1933–2021) 

 



________________________________                                          Жовтень 

5 – 150 років від дня народження Яцківа Михайла Юрійовича, 

українського письменника (1873–1973-1961) 

6 – 85 років від дня смерті Василя Лукича (справж. – Левицький 

Володимир Лукич), українського письменника, літературознавця, 

видавця, критика, бібліографа, культурно-освітнього діяча (1856–

1938) 

8 – 85 років від дня смерті Хоткевича Гната Мартиновича (псевд. – 

Гнат Галайда), українського письменника, режисера, 

мистецтвознавця, бандуриста, композитора, етнографа, педагога, 

театрального і громадсько-політичного діяча, жертви сталінського 

терору (1877–1938) 

12 – 120 років від дня народження Майстренка Якова 

Васильовича, українського драматурга, прозаїка, перекладача, 

репресованого (1903–1987). 

16 – 120 років від дня смерті Косача Михайла Петровича, 

українського письменника, перекладача, науковця, громадського 

діяча (1869–1903). 

26 – 75 років від дня народження Тарасюк Галини Тимофіївни, 

української письменниці, критика, публіциста, перекладача, 

заслуженого працівника культури України (1948) 

31 – 85 років від дня народження Череватенка Леоніда 

Васильовича, українського поета, мистецтвознавця, перекладача, 

сценариста, кінокритика, лауреата Національної премії України 

імені Тараса Шевченка (1938–2014) 

 

  

 

 



Листопад 

Міжнародні, всесвітні пам’ятні дні, свят. 

02.11 – Міжнародний день припинення безкарності за злочини 

проти журналістів 

 06.11 – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під 

час війни та збройних конфліктів  

09.11 – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів 

народного мистецтва  

7 – День української писемності та мови 

10.11 – Всесвітній день науки  

16.11 – Всесвітній день філософії  

– Міжнародний день толерантності – День працівників радіо, 

телебачення та зв’язку  

17.11 – День студента  

20.11 – Всесвітній день дитини  

21.11 – День Гідності та Свободи – Всесвітній день телебачення 

25.11 – День пам’яті жертв голодоморів  

– Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо 

жінок  

27.11 – День заснування Національної академії наук України 

Ювілейні, знаменні і пам’ятні дати 

1 – 125 років від дня народження Бедзика Дмитра Івановича, 

українського письменника, драматурга, журналіста (1898–1982) 

3 – 125 років від дня народження Фальківського (справж. – Левчук) 

Дмитра Никаноровича, українського письменника, сценариста, 

перекладача представника «Розстріляного відродження» (1898–

1934) 



_________________________________                             Листопад 

5 – 200 років від дня народження Щоголева (Щоголів) Якова 

Івановича, українського поета (1823, за ін. даними 1824 – 1898). 

7 – 100 років від дня народження Глинського Івана 

Володимировича, українського письменника, літературознавця, 

перекладача, фольклориста, драматурга (1923–1983). 

– 80 років від дня народження Перепеляка Івана Михайловича, 

українського поета, прозаїка, драматурга, заслуженого діяча 

мистецтв України (1943) 

9 – 200 років від дня смерті Капніста Василя Васильовича, 

українського поета, драматурга, громадського та політичного діяча 

(1758, за ін. даними 1756 або 1757 – 1823). 

10 – 120 років від дня народження Масенка Тереня (Терентій) 

Германовича, українського поета-пісняра, журналіста, перекладача 

(1903–1970). 

– 75 років від дня народження Каменюка Михайла Феодосійовича, 

українського поета, публіциста, драматурга, перекладача, 

громадського діяча, заслуженого працівника культури України 

(1948). 

 – 185 років від дня смерті Котляревського Івана Петровича, 

українського письменника, драматурга, театрального і 

громадського діяча (1769–1838). 

 – 130 років від дня смерті Глібова Леоніда Івановича, українського 

поетабайкаря, драматурга, видавця, театрального критика, 

громадського діяча (1827– 1893). 

12 – 125 років від дня народження Ляшенка Луки Івановича, 

українського письменника, актора і режисера кіно, сценариста, 

репресованого (1898– 1976) 

17 – 115 років від дня народження Кочура Григорія Порфировича, 

українського перекладача, поета, літературознавця, педагога,  



____________________________________                           Листопад 

громадського діяча, правозахисника, лауреата Державної премії 

України ім. Т. Г. Шевченка, репресованого (1908–1994).  

– 50 років від дня народження Кіяновської Маріанни Ярославівни, 

української поетеси, перекладача, літературознавця, критика, 

лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка 

(1973).  

18 – 100 років від дня народження Іванченка Михайла 

Григоровича, українського письменника, художника, літературо- та 

краєзнавця, громадського діяча, репресованого (1923–2015). 

21 – 85 років від дня народження Наєнка Михайла Кузьмовича, 

українського літературознавця, критика, драматурга, педагога, 

заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної 

премії України ім. Т. Г. Шевченка (1938) 

25 – 70 років від дня народження Бакуменка Олександра 

Даниловича, українського письменника, журналіста, публіциста, 

літературо- та краєзнавства (1953) 

27 – 160 років від дня народження Кобилянської Ольги Юліанівни, 

української письменниці та громадсько-культурної діячки (1863–

1942). 

29 – 245 років від дня народження та 180 років від дня смерті 

Квітки-Основ’яненка (справж. – Квітка) Григорія Федоровича, 

українського письменника, драматурга, літературного критика, 

культурно-громадського діяча (1778– 20.08.1843). 

30 – 110 років від дня народження Донця Григорія Прокоповича, 

українського поета, літературного критика, перекладача (1913–

1985) 

 

 

 



Грудень 

Міжнародні, всесвітні пам’ятні дні, свят. 

01.12 – Всесвітній день боротьби зі СНІДом  

02.12 – Міжнародний день боротьби за скасування рабства  

03.12 – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними 

можливостями  

05.12 – Міжнародний день волонтера  

06.12 – День Збройних сил України 

 07.12 – День місцевого самоврядування 

 09.12 – Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, 

вшанування їхньої людської гідності і попередження цих злочинів – 

Міжнародний день боротьби з корупцією  

10.12 – День благодійності – Міжнародний день прав людини  

14.12 – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС  

20.12 – Міжнародний день солідарності людей  

24.12 – День працівників архівних установ 

Ювілейні, знаменні і пам’ятні дати 

1 – 110 років від дня народження Воронька Платона Микитовича, 

українського поета, публіциста, драматурга, громадського діяча, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1913–1988) 

4 – 200 років від дня народження Гушалевича Івана 

Миколайовича, українського письменника, драматурга, 

журналіста, видавця, педагога, священника, громадського діяча 

(1823–1903). 

 – 150 років від дня народження Могилянського Михайла 

Михайловича, українського письменника, публіциста,  



___________________________________                               Грудень 

літературознавця, критика, перекладача, громадського діяча (1873–

1942). 

4 – 75 років від дня народження Кумлика Романа Петровича, 

українського музиканта-віртуоза, поета-коломийкаря, заслуженого 

працівника культури України (1948–2014). 

– 60 років від дня народження Земляного Володимира 

Михайловича, українського поета, публіциста, журналіста, педагога 

(1963–2020) 

5 – 145 років від дня народження Олександра Олеся (справж. – 

Кандиба Олександр Іванович), українського поета, драматурга, 

громадського діяча (1878– 1944). 

7 – 135 років від дня народження Лепкого Лева (Левко) 

Сильвестровича, українського письменника, видавця, редактора, 

композитора та художника, громадського діяча (1888–1971). 

9 – 160 років від дня народження Грінченка Бориса Дмитровича, 

українського письменника, педагога, літературознавця, 

лексикографа, етнографа, історика, публіциста, видавця, 

громадського і культурного діяча (1863–1910). 

10 – 210 років від дня народження Геєвського Степана Лукича, 

українського письменника, перекладача, літературознавця, 

мемуариста, педагога (1813–1862) 

13 – 130 років від дня народження Хвильового (справж. – Фітільов) 

Миколи Григоровича, українського поета, прозаїка, публіциста, 

критика, громадського діяча, представника «Розстріляного 

відродження» (1893–1933). 

– 60 років від дня смерті Симоненка Василя Андрійовича, 

українського поета, прозаїка, перекладача, журналіста, лауреата 

Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка, діяча українського 

руху опору, шістдесятника (1935–1963) 



____________________________________                                  Грудень 

17 – 130 років від дня народження Ластівки Корнила Остаповича, 

українського письменника, фольклориста, етнографа в Австрії 

(1893–1975). 

19 – 150 років від дня народження Філянського Миколи 

Григоровича, українського поета, музейного діяча, репресованого 

(1873–1938). 

– 50 років від дня смерті Ґжицького Володимира Зеноновича, 

українського письменника, драматурга, публіциста, перекладача, 

мемуариста, жертви сталінського терору (1895–1973).  

20 – 100 років від дня народження Чайковського Богдана 

Йосиповича, українського письменника, заслуженого працівника 

культури України та заслуженого діяча культури Польщі (1923–

2006). 

22 – 190 років від дня народження Марка Вовчка (справж. – 

Вілінська Марія Олександрівна), української письменниці, 

перекладача, видавця, етнографа (1833–1907). 

25 – 85 років від дня народження Федорука Леоніда Євгеновича, 

українського поета-пісняра, прозаїка, композитора, заслуженого 

діяча мистецтв України (1938–2014). 

 26 – 125 років від дня народження Плужника Євгена Павловича, 

українського письменника, драматурга, перекладача, жертви 

сталінського терору (1898–1936) 

27 – 390 років від дня смерті Смотрицького Мелетія (у миру – 

Максим Герасимович), українського письменника, філолога, 

церковного, освітнього і культурного діяча (бл. 1577 – 1633) 

29 – 165 років від дня народження Лепкого Данила Хомича, 

українського письменника, етнографа, публіциста, священника 

(1858–1912). 

 



_______________________________________                        Грудень 

– 130 років від дня народження Лісовського Роберта Антоновича, 

українського графіка, живописця, художника театру, дизайнера, 

педагога, громадського діяча в діаспорі (1893–1982) 

– 100 років від дня народження Бондаря Василя Трохимовича, 

українського письменника, журналіста, педагога (1923–1969).  

– 100 років від дня народження Сичевського Василя Павловича, 

українського письменника, кінорежисера, сценариста, заслуженого 

працівника культури України (1923–2013). 

 

 

 

 

 

Головні релігійні свята:  

07.01 – Різдво Христове  

19.01 – Хрещення Господнє. Святе Богоявлення  

15.02 – Стрітення Господнє  

07.04 – Благовіщення Пресвятої Богородиці 

 09.04 – Вхід Господній до Єрусалима (Вербна неділя)  

16.04 – Світле Христове Воскресіння. Великдень  

24.05 – Рівноапостольних Кирила і Мефодія 

25.05 – Вознесіння Господнє 

 04.06 – День Святої Трійці (П’ятдесятниця)  

19.08 – Преображення Господнє (Другий Спас)  

28.08 – Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста)  



Головні релігійні свята:  

 

21.09 – Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста)  

14.10 – Покрова Пресвятої Богородиці  

04.12 – Введення до храму Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста) 

19.12 – День святого Миколая  

25.12 – Різдво Христове за григоріанським календарем. 

 

 

 

 

Календар неформальних свят  

4 січня Всесвітній день азбуки Брайля (з 2018)  

6 січня Всесвітній день дітей-сиріт війни  

11 січня Всесвітній день «дякую»(з поч. 2000-х)  

15 січня День народження Вікіпедії (з 2011)  

Всесвітній день снігу (3-я неділя січня) (з 2012)  

21 січня Міжнародний день обіймів (1986)  

29 січня Міжнародний день без Інтернету (остання неділя січня) (з 

2000)  

1 лютого Всесвітній день читання вголос (1-а середа лютого) (з 

2010)  

6 лютого Всесвітній день без мобільного телефону (з 2001)  

11 лютого Міжнародний день жінок і дівчат в науці (з 2015) 

  



Календар неформальних свят  

14 лютого День всіх закоханих Міжнародний день дарування книг 

(з 2012)  

День безпечного інтернету (2-й вівторок лютого)  

17 лютого День спонтанного прояву доброти (з 1995) 

 9 березня Міжнародний день діджея (з 2002) 

 17 березня Всесвітній день сну (3-я п’ятниця березня) (з 2008)  

20 березня Міжнародний день щастя (з 2012)  

21 березня Міжнародний день лялькаря (з 2003) 

 6 квітня Всесвітній день мультфільмів (з 2002)  

13 квітня Всесвітній день рок-н-ролу  

26 квітня Міжнародний день секретаря (середа останнього повного 

тижня квітня) (з 1952)  

27 квітня Всесвітній день дизайну (з 1995)  

29 квітня Міжнародний день танцю (з 1982)  

30 квітня Міжнародний день джазу (з 2012)  

15 травня Міжнародний день сім’ї (з 1993)  

21 травня Міжнародний день чаю (з 2019)  

24 травня Європейський день парків (з 1999) 

 25 травня День філолога  

31 травня Всесвітній день блондинок (з 2006)  

1 червня Всесвітній день батьків (з 2012)  

Всесвітній день молока (з 2001)  

8 червня Всесвітній день океанів (з 2008)  

9 червня Міжнародний день друзів (з 1986)  



Календар неформальних свят  

10 червня Всесвітній день морозива День кулькової ручки 

Всесвітній день ляльки (2-а субота червня)  

14 червня Міжнародний день блогера (з 2004) 

 18 червня Міжнародний день батька (3-я неділя червня) (з 1966) 

 19 червня Всесвітній день дитячого футболу (з 2001 

) 21 червня Міжнародний день йоги (з 2015)  

2 липня Всесвітній день НЛО, або День уфолога  

6 липня Всесвітній день поцілунку (з 19 ст.)  

8 липня День родини (з 2012) 11 липня Всесвітній день шоколаду (з 

1995)  

12 липня День фотографа  

 30 липня Міжнародний день дружби (з 2011) 

 5 серпня Міжнародний день світлофора  

8 серпня Всесвітній день кота (з 2002) 

 13 серпня Всесвітній день шульги (з 1992)  

26 серпня Всесвітній день собаки (з 2004)  

9 вересня Міжнародний день краси (з 1995)  

13 вересня День комп’ютерника і програміста (у високосні роки – 

12 вересня)  

15 вересня День народження Google (з 1997)  

18 вересня Міжнародний день читання електронних книг у 

вільному доступі (з 2014)  

19 вересня День народження смайлика (з 1982)  

21 вересня Міжнародний день миру (з 2002) 

 25 вересня День коміксів Всесвітній день мрії (з 2012)  



Календар неформальних свят  

29 вересня Всесвітній день серця (з 1999)  

6 жовтня Всесвітній день усмішки (1-а п’ятниця жовтня) (з 1999) 

 11 жовтня Міжнародний день дівчаток (з 2012)  

13 жовтня Всесвітній день яйця (2-а п’ятниця жовтня) (з 1996) 16 

жовтня День шефа (з 1962)  

21 жовтня Всесвітній день яблука (з 1990)  

25 жовтня Всесвітній день макаронів (з 1995) 

 8 листопада Міжнародний день КВК  

11 листопада Всесвітній день оригамі (з 1980)  

16 листопада День книги рекордів Гіннеса (3-й четвер листопада) (з 

2005)  

21 листопада Всесвітній день вітань (з 1973) Всесвітній день 

телебачення (з 1996)  

26 листопада Міжнародний день Біблії (остання неділя листопада) 

(з 1940)  

30 листопада День домашніх тварин (з 1931)  

10 грудня Всесвітній день футболу  

21 грудня День народження кросворду  

26 грудня День подарунків (у країнах Британської співдружності)  

27 грудня День вирізання сніжинок 

28 грудня День календаря  


