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ПЕРЕДМОВА

Шановні читачі! Перед вами — черговий випуск «Календаря знаменних і пам’ятних дат на 2014/2015 
навчальний рік» (далі — Календар), який укладено редакцією журналу з урахуванням терміну підго-
товки планово-звітної документації в загальноосвітніх навчальних закладах.

Мета Календаря — привернути увагу шкільних бібліотекарів, учителів, педагогів-організаторів 
і всіх зацікавлених до ювілеїв видатних вітчизняних і зарубіжних особистостей, а також найбільш зна-
чущих подій як світового масштабу, так і тих, що пов’язані лише з історією нашої країни.

Інформаційною базою для укладання Календаря стали енциклопедії, довідники, навчальні програми 
для ЗНЗ, календарі, інформаційні матеріали та інші документи, представлені на веб-сайтах провідних 
бібліотек (Національної парламентської бібліотеки України, Національної бібліотеки України для ді-
тей, Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського), а також Верховної 
Ради України, Організації Об’єднаних Націй в Україні та ін.1 Під час укладання Календаря були врахо-
вані: укази Президента України «Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня 
народження Тараса Шевченка», «Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України 
від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років», 
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про Основні орієнтири виховання учнів 
1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та інші документи2.

Календар містить 9 розділів, у яких відображено дати, що мають особливе значення для розвитку 
людства взагалі та українського суспільства зокрема, перелік професійних і екологічних свят, творів- 
ювілярів і свят, які були започатковані в різних країнах світу, однак знайшли багато прихильників 
в Україні, особливо серед школярів.

Швидко зорієнтуватися в пошуку потрібної персони на сторінках Календаря допоможе імен-
ний покажчик.

Звертаємо вашу увагу на те, що передплатники кожного наступного номера журналу «Шкільний 
бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання» або «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. 
Бібліотечна робота», починаючи з серпня 2014 року, щомісячно отримуватимуть електронні додатки 
на компакт-диску до всіх дат у Календарі (інформаційні матеріали, списки рекомендованої літератури 
та переліки цікавих інтернет-ресурсів, нариси, ілюстрації, фото, презентації, відеоролики тощо). 

Упевнені, що запропонований Календар допоможе вам раціонально та ефективно спланувати 
цікаві, захопливі й інформаційно насичені заходи, проекти та акції, спрямовані на всебічний розвиток 
учнів, формування в них громадянської свідомості, патріотизму, поваги до сучасного та минулого нашої 
держави й особистостей, які в різні роки долучалися до збагачення культурної, освітньої та наукової 
скарбниці України.

Свої пропозиції та зауваження ви можете надіслати до редакції журналу за адресою:

вул. Горького, 172, оф. 720, м. Київ, 03150  
e-mail: schoollib_red@libcenter.com

red@libcenter.com

1	 Національна	 парламентська	 бібліотека	 України	 (http://www.nplu.org);	 Національна	 бібліотека	 України	 для	 дітей	
(http://www.chl.kiev.ua);	Державна	науково-педагогічна	бібліотека	України	імені	В.О.	Сухомлинського	(http://www.
dnpb.gov.ua/);	Організація	Об’єднаних	Націй	в	Україні	(http://www.un.org.ua/ua/about-un-in-ukraine).

2	 Документи,	які	були	використані	для	укладання	Календаря,	наведено	в	розділі	«Список	використаних	джерел».
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УКРАЇНА ТА СВІТ ВІДЗНАЧАЮТЬ

ДЕСЯТИЛІТТЯ
2005–2014 роки — Міжнародне десятиліття освіти в інтересах сталого розвитку ООН (проводиться 
згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН)

2005–2014 роки — Друге міжнародне десятиліття корінних народів світу (проводиться згідно з ре-
золюцією Генеральної Асамблеї ООН)

2005–2015 роки — Міжнародне десятиліття дій «Вода для життя» (проводиться згідно з резолюцією 
Генеральної Асамблеї ООН)

2006–2016 роки — Десятиліття реабілітації та сталого розвитку постраждалих регіонів (третє 
десятиліття після Чорнобиля, проводиться згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН) 

2008–2017 роки — Друге десятиліття боротьби за ліквідацію злиднів (проводиться згідно з рішен-
ням Генеральної Асамблеї ООН)

2010–2020 роки — Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, присвячене пустелям і боротьбі 
з опустеленням (проводиться згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН)

2011–2020 роки — Десятиліття дій із забезпечення безпечного дорожнього руху (проводиться 
згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН)

2013–2022 роки — Міжнародне десятиліття зближення культур (проводиться згідно з резолюцією 
Генеральної Асамблеї ООН)

РОКИ
2013–2015 роки — Роки з підготовки відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських 
загарбників і 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні1941–1945 років

2014 рік — Рік Тараса Шевченка в Україні (проводиться згідно з Указом Президента України від 
11 квітня 2012 року № 257/2012)

2014 рік — Рік учасників бойових дій на території інших держав (проводиться згідно з Указом 
Президента України від 12 червня 2013 року № 329/2013)

2014 рік — Міжнародний рік сім’ї (проводиться згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН)

2014 рік — Міжнародний рік малих острівних держав, що розвиваються (проводиться згідно з ре-
золюцією Генеральної Асамблеї ООН)

2015 рік — Рік ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років (проводиться згідно з Указом 
Президента України від 19 жовтня 2012 року № 604/2012)

2015 рік — Міжнародний рік ґрунтів (проводиться згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН)

2015 рік — Міжнародний рік світла та світлових технологій (проводиться згідно з резолюцією Ге-
неральної Асамблеї ООН)

ТИЖНІ

Березень, останній тиждень — Всеукраїнський тиждень дитячого читання

Квітень, останній тиждень — Глобальний тиждень безпечного дорожнього руху ООН

Квітень-травень — Тиждень знань із основ безпеки життєдіяльності

Травень, останній тиждень — Міжнародний тиждень освіти в галузі мистецтва 

Вересень, перша декада — Тиждень фізичної культури 
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Жовтень, перший тиждень

другий тиждень

третій тиждень

останній тиждень

— Всесвітній тиждень космосу

— Міжнародний тиждень освіти для дорослих в Україні

— Європейський тиждень місцевої демократії

— Тиждень екологічного споживача
Жовтень-листопад — Тиждень знань із основ безпеки життєдіяльності
Листопад, тиждень, на який 

припадає 11 число

другий тиждень

— Міжнародний тиждень науки і миру 

— Всеукраїнський тиждень безпеки  
дорожнього руху

Грудень, другий тиждень — Всеукраїнський тиждень права 

ДО 70-Ї РІЧНИЦІ ПЕРЕМОГИ 
У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ 1941–1945 РОКІВ

Заходи, що проводяться впродовж навчального року (постійно):

 ¾ Всеукраїнська естафета пам’яті «Слава визволителям України»

 ¾ Міжнародні воєнно-патріотичні збори «Союз спадкоємців Перемоги»

 ¾ Захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України на тему «Пам’ят-
ники українцям — учасникам Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років»

 ¾ Конкурси творів-привітань «Листівка ветеранові», малюнків, плакатів і рефератів до Дня Перемоги

 ¾ Екскурсії учнівської та студентської молоді до музеїв історії Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 років

 ¾ Відзначення ювілеїв видатних земляків — героїв Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років

Книжкові столиці світу:

у 2015 році — Інчхон (Південна Корея)
у 2014 році — Порт-Харкорт (Нігерія)
у 2013 році — Бангкок (Таїланд)
у 2012 році — Єреван (Вірменія)
у 2011 році — Буенос-Айрес (Аргентина)
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870 років із часу створення Галицького Єван-
гелія, однієї з найдавніших книжних пам’яток 
Київської Русі (1144)

700 років від часу зведення мечеті-медресе хана 
Узбека, найстарішої в Східній Європі  культової спо-
руди мусульман, що розташована в АР Крим (1314)

545 років від дня народження Васко да Гами 
(1469−1524), португальського мореплавця

545 років від дня народження Нікколо Макіа-
веллі (1469−1527), італійського філософа, пись-
менника-комедіографа, поета, державного діяча

440 років із часу появи першого друкованого 
в Україні слов’яно-руського «Букваря», упоряд-
кованого та виданого І. Федоровим у Львові (1574)

395 років тому надруковано книгу «Євангеліє 
учительне» (1619)

370 років від дня народження Івана Степановича 
Мазепи (1644 [за ін. джерелами 1639] – 1709), 
українського військового, політичного та держав-
ного діяча, гетьмана Війська Запорізького

340 років від першого видання Києво-Печерською 
друкарнею «Київського синопсиса», першого 
короткого нарису історії України та Росії від най-
давніших часів до останньої чверті XVII ст. (1674)

315 років від дня народження Мануїла Олек-
сандровича Козачинського (1699–1755), україн-
ського вченого-гуманіста, філософа, педагога, 
культурно-освітнього й церковного діяча

280 років із часу заснування Нової Січі, останньої 
Запорізької Січі (1734–1775)

250 років від виходу Указу російської імпера-
триці Катерини II про скасування гетьманства 
в Україні (1764)

200 років від дня народження Амвросія Лук’я-
новича Метлинського (1814–1870), українського 
літературознавця, фольклориста, поета, перекла-
дача, видавця, освітнього діяча

200 років від дня народження Хведора Холод-
ного (Хведір Хведорович Гриценко, 1814–1889), 
кобзаря з Полтавщини

120 років із часу заснування бібліотеки Науко-
вого товариства ім. Т. Шевченка у Львові (1894)

80 років із часу заснування дитячого видавни-
цтва «Веселка» (1934)

75 років із часу заснування Державної історичної 
бібліотеки України (1939)

2014 РОКУ ВИПОВНЮЄТЬСЯ

2015 РОКУ ВИПОВНЮЄТЬСЯ
1970 років від дня народження Плутарха (45–
127), давньогрецького письменника, історика, 
філософа, вченого

1125 років від дня народження рівноапостольної 
Ольги (бл. 890–969), Великої княгині київської, 
видатного державного діяча, правителя Київської 
Русі, православної святої

885 років від дня народження Кирила Туров-
ського (бл. 1130–1182), культурного діяча Ки-
ївської Русі

885 років від дня народження Ярослава Осмо-
мисла (1130–1187), князя галицького

790 років від дня народження Фоми Аквінського 
(1225 [або 1226] – 1274), середньовічного філо-
софа й теолога

565 років від дня народження Юрія Дрогобича 
(Котермак, бл. 1450–1494), українського вченого, 
астронома, астролога

535 років від дня народження Фернана Магелла-
на (бл. 1480–1521), португальського мореплавця 
на службі Іспанії

510 років від дня народження Роксолани (Ана-
стасія Лісовська, 1505–1561), українки, яка одру-
жившись із Сулейманом ІІ, відіграла значну роль 

у політичному житті Османської імперії 1520–
1560-х років.

505 років від дня народження Івана Федорова 
(Москвитин, між 1510 і 1530 – 1583), українського 
та російського друкаря, філолога, освітнього діяча, 
засновника книгодрукування в Україні й Росії

455 років від дня народження Памво Берин-
ди (бл. 1560–1632), українського мовознавця- 
лексикографа, письменника та педагога, мисли-
теля та перекладача

445 років від дня народження Петра Кононовича 
Сагайдачного (Конашевич, бл. 1570–1622), геть-
мана українських реєстрових козаків, військового 
й політичного діяча

430 років із часу заснування Львівської братської 
школи (бл. 1585)

420 років від дня народження Богдана (Зіновія) 
Михайловича Хмельницького (бл. 1595–1657), 
гетьмана України, державного діяча й  полковод-
ця, дипломата

405 років від дня народження Івана Дмитро-
вича Сірка (бл. 1610–1680), кошового отамана 
Запорізької Січі

400 років із часу заснування Києво-Печерської 
друкарні (1615)
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400 років із часу заснування Київської братської 
школи (1615)

390 років від дня народження Марусі Чурай 
(Чураївна, 1625–1653), української народної спі-
вачки, поетеси та композитора

385 років із часу козацько-селянського  
повстання під керівництвом гетьмана нереє-
стрових запорізьких козаків Тараса Федоровича 
(Трясила) проти гніту Речі Посполитої (1630)

355 років від дня народження Даніеля Дефо 
(бл. 1660–1731), англійського письменника 
й  публіциста

345 років від дня народження Самійла Васильо-
вича Величка (1670–1728), українського історіо-
графа та письменника

315 років від дня народження Олекси Васильови-
ча Довбуша (1700–1745), українського народного 
героя, керівника антифеодального руху селян- 
опришків у 30–40-х рр. XVIII ст.

290 років від дня народження Григорія Андрі-
йовича Полетики (1725–1784), українського гро-
мадсько-політичного діяча, письменника

165 років від дня народження Вікентія Хвойки 
(1850–1914), чеського та українського археолога

120 років із часу заснування Нобелівської пре-
мії (1895)

110 років із часу створення Альбертом Ейнште-
йном спеціальної теорії відносності (1905)

90 років із часу заснування Канівського музею- 
заповідника «Могила Т.Г. Шевченка», нині — 
Шевченківський національний заповідник у Каневі 
(1925)
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ЗНАМЕННІ ДАТИ 2014 РОКУ
ВЕРЕСЕНЬ

1

День знань 

85 років від дня народження Геннадія Володимировича Калиновського (1929–2006), 
художника, графіка, ілюстратора творів Л. Керрола, Д. Свіфта,  П. Треверс

75 років тому розпочалася Друга світова війна (1939)

5 Міжнародний день благодійності

6 155 років від дня народження Бориса Яковича Букрєєва (1859–1962), україн-
ського математика

8 Міжнародний день грамотності

9
245 років від дня народження Івана Петровича Котляревського (1769–1838), україн-
ського письменника 

150 років від дня народження Івана Михайловича Колесси (1864–1898), українського 
фольклориста, військового лікаря

10 120 років від дня народження Олександра Петровича Довженка (1894–1956), україн-
ського кінорежисера та письменника

11
Усікновення голови Іоанна Предтечі

150 років від дня народження Павла Арсеновича Грабовського (1864–1902), українського 
поета, публіциста, революційного демократа

13

День фізичної культури та спорту

180 років від дня народження Анатолія Патрикійовича Свидницького (псевдонім —  
Патриченко, 1834–1871), українського письменника

120 років від дня народження Джона Бойнтона Прістлі (1894–1984), англійського пись-
менника, драматурга

14 Міжнародний день пам’яті жертв фашизму

15

Міжнародний день демократії

225 років від дня народження Джеймса Фенімора Купера (1789–1851), американ-
ського письменника

210 років від дня народження Михайла Олександровича Максимовича (1804–1873), 
українського вченого-природознавця, історика, фольклориста, письменника

16 Міжнародний день миру
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17
155 років від дня народження Ганни Львівни Берло (1859–1942), українського філолога, 
історика, педагога, перекладача, громадського діяча

150 років від дня народження Михайла Михайловича Коцюбинського (1864–1913), 
українського письменника та громадського діяча

18 195 років від дня народження Жана Бернара Леона Фуко (1819−1868), французького 
фізика-експериментатора

21

Різдво Пресвятої Богородиці

День батька

120 років від дня народження Дмитра Андрійовича Балики (1894–1971), бібліотеко-
знавця, бібліографа

22 День партизанської слави

24 275 років від дня народження Григорія Олександровича Потьомкіна (1739–1791), росій-
ського державного та військового діяча

26
Європейський день мов

165 років від дня народження Івана Петровича Павлова (1849–1936), російського фізіолога

27
Воздвиження Хреста Господнього

Всесвітній день туризму

Всеукраїнський день дошкілля

28
160 років від дня народження Гната Гнатовича Рошковича (1854–1915), україн-
ського живописця

85 років від дня народження Дмитра Васильовича Павличка (1929), українського поета

30
День мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії

Всеукраїнський день бібліотек

День усиновлення

ЖОВТЕНЬ

Міжнародний місячник шкільних бібліотек

1
Міжнародний день людей похилого віку

День ветерана
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2

Міжнародний день боротьби проти насилля 

230 років від дня народження Євстафія (Остапа) Петровича Рудиковсь кого (1784–1851), 
українського письменника

180 років від дня народження Остапа Михайловича Левицького (псевдоніми та криптоні-
ми — Ковбасюк, Драла, Муха, О. L. та ін., 1834–1903), українського письменника та перекладача

3 135 років від дня народження Володимира Вікторовича Дорошенка (1879–1963), україн-
ського бібліографа, літературознавця, перекладача

4 155 років від дня народження Сергія Васильовича Малютіна (1859–1937), художника, 
ілюстратора казок О.С. Пушкіна

5

Всесвітній день учителя

День працівників освіти

170 років від дня народження Євгена Андрійовича Фенцика (1844–1903), українського 
письменника та освітнього діяча

105 років від дня народження Богдана-Ігоря Антонича (1909–1937), українського 
поета та мистецтвознавця

6 100 років від дня народження Тура Хейєрдала (1914–2002), норвезького вченого-  
антрополога та археолога, мандрівника, письменника

8 175 років від дня народження Григорія Захаровича Врецьони (1839–1901), українського 
педагога, письменника, культурного діяча

9
140 років від дня народження Миколи Костянтиновича Реріха (1874–1947), російського 
живописця, археолога, мандрівника, громадського діяча

110 років від дня народження Миколи Платоновича Бажана (1904–1983), українського 
поета, перекладача, державного та громадського діяча

10
Всесвітній день охорони психічного здоров’я

125 років від дня народження Михайла Панасовича Драй-Хмари (1889–1939), україн-
ського поета та літературознавця

11 255 років від дня народження Михайла Івановича Антоновського (1759–1816), україн-
ського та російського історика, публіциста, видавця

13 125 років від дня народження Григорія Самійловича Теннера (1889–1943), україн-
ського скульптора

14
Покрова Пресвятої Богородиці 

День українського козацтва
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15

Міжнародний день сільських жінок 

200 років від дня народження Михайла Юрійовича Лермонтова (1814–1841), росій-
ського поета

170 років від дня народження Фрідріха Ніцше (1844–1900), німецького філософа

130 років від дня народження Конона Петровича Безщасного (1884–1967), україн-
ського кобзаря

16
Всесвітній день продовольства 

160 років від дня народження Оскара Уайльда (1854–1900), англійського письменника

17
Міжнародний день боротьби з бідністю

200 років від дня народження Якова Федоровича Головацького (1814–1888), українського 
поета, історика літератури, етнографа та педагога

19 160 років від дня народження Сергія Івановича Васильківського (1854–1917), україн-
ського живописця

20 160 років від дня народження Жана Ніколя Артюра Рембо (1854–1891), французького поета

21
105 років від дня народження Володимира Сидоровича Кудряшова (1909–1942), керів-
ника партизанського підпілля в Києві в роки Великої Вітчизняної війни

85 років від дня народження Урсули Ле Гуїн (народилася 1929), американської письмен-
ниці, автора казкових повістей і фантастичних романів

24
Всесвітній день інформації про розвиток 

День Організації Об’єднаних Націй

26
255 років від дня народження Дмитра Левковського (1759–1821), українського поета, пісняра

125 років від дня народження Нестора Івановича Махна (1889–1934), українського полі-
тичного та військового діяча

27
Всесвітній день аудіовізуальної спадщини 

120 років від дня народження Івана Івановича Падалки (1894–1937), українського жи-
вописця та графіка

28
День визволення України від фашистських загарбників

70 років із часу визволення України від фашистських загарбників (1944)
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ЛИСТОПАД

3 100 років від дня народження Олега Павловича Куща (1914–1984), українського бібліо-
графа та книгознавця

5 190 років від дня народження Якова Івановича Щоголева (1824–1898), українського 
поета, представника українського романтизму

6 80 років від дня народження Володимира Антоновича Маняка (1934–1992), україн-
ського письменника

9
День української писемності та мови

День Преподобного Нестора Літописця Київського

Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму

10
Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку

255 років від дня народження Йоганна Фрідріха Шиллера (1759–1805), німецького  
поета та драматурга

11 125 років від дня народження Степана Адамовича Маківки (1889–1966), українського 
письменника та громадського діяча

13 125 років від дня народження Остапа Вишні (Павло Михайлович Губенко, 1889–1956), 
українського письменника, сатирика й гумориста 

14 Всесвітній день боротьби з діабетом

16 Міжнародний день толерантності

20
Всесвітній день дитини

Міжнародний день відмови від паління

21

320 років від дня народження Вольтера (Франсуа Марі Аруе, 1694–1778), французького 
письменника, філософа, історика

125 років від дня народження Михайла Ілліча Ясинського (1889–1967), українського 
вченого, бібліографа, основоположника української бібліографії

90 років від дня народження Ігоря Івановича Корнєйчика (1924–1974), україн-
ського бібліографа

22
День свободи

День пам’яті жертв голодоморів. Всеукраїнська акція «Засвіти свічку»

24 285 років від дня народження Олександра Васильовича Суворова (1729–1800), росій-
ського полководця
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25

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насилля над жінками 

155 років від дня народження Євгена Юліановича Горницького (1859–1913), україн-
ського письменника

130 років від дня народження Івана Титовича Калиновича (1884–1927), українського 
бібліографа, видавця, перекладача, громадського діяча

26

Всесвітній день інформації

120 років від дня народження Норберта Вінера (1894−1964), американського вченого- 
математика, «батька кібернетики»

105 років від дня народження Олександра Степановича Левади (1909–1995), україн-
ського письменника

27
135 років від дня народження Григорія Авраамовича Чупринки (1879–1921), україн-
ського поета-романтика

130 років від дня народження Миколи Івановича Радзієвського (1884–1965), україн ського 
композитора й диригента

29 115 років від дня народження Григорія Михайловича Косинки (Григорій Михайлович 
Стрілець,  1899–1934), українського письменника, новеліста

30
140 років від дня народження Уінстона Леонардо Спенсера Черчилля (1874–1965), бри-
танського державного діяча

65 років від дня народження Ярослава Михайловича Стельмаха (1949–2001), україн ського 
драматурга, дитячого письменника, кіносценариста

ГРУДЕНЬ

1

Всесвітній день боротьби зі СНІДом

1991 — народ України вільним волевиявленням на референдумі підтвердив Акт проголо-
шення незалежності України.

105 років від дня народження Анатолія Йосиповича Кос-Анатольського (1909–1983), 
українського композитора

2 Міжнародний день боротьби за скасування рабства

3 Міжнародний день інвалідів

4 Введення у храм Пресвятої Богородиці

5 105 років від дня народження Юрія Михайловича Косача (1909–1990), україн-
ського письменника
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8 125 років від дня народження Євгена Антоновича Золотаренка (1889–1955), україн-
ського актора

9 Міжнародний день боротьби з корупцією

10 Міжнародний день прав людини

14
День ушанування учасників ліквідації наслідків аварії  
на Чорнобильській АЕС

360 років від дня народження Данила Павловича Апостола (1654–1734), українського вій-
ськового та державного діяча, миргородського полковника, гетьмана Лівобережної України

15 125 років від дня народження Павла Антоновича Громницького (1889–1977), україн-
ського живописця

18 Міжнародний день мігрантів

19 День Святителя Миколая Чудотворця

20

Міжнародний день солідарності людей 

125 років від дня народження Лідії Володимирівни Мацієвської (1889–1955), україн-
ської актриси

110 років від дня народження Володимира Артуровича Левшина (1904–1984), російського 
письменника, автора пізнавальних книжок про математику

22
125 років від дня народження Данила Сидоровича Антоновича (1889–1975), україн-
ського актора

125 років від дня народження Натана Ісаєвича Альтмана (1889–1970), художника, ілю-
стратора творів М. Гоголя, Е. Золя, Шолом-Алейхема та ін.

23 215 років від дня народження Карла Павловича Брюллова (1799–1852), росій-
ського художника

25 Різдво Ісуса Христа за григоріанським календарем

26 155 років від дня народження Юліана Юліановича Кобилянського (1859–1922), україн-
ського філолога та педагога

29
305 років від дня народження Єлизавети Петрівни (1709–1762), російської імператриці 
з династії Романових

125 років від дня народження Костянтина Олексійовича Калініна (1889–1940), україн-
ського авіаконструктора

31 145 років від дня народження Анрі Матісса (1869–1954), французького художника
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ЗНАМЕННІ ДАТИ 2015 РОКУ
СІЧЕНЬ

1 Новорічне свято

4
230 років від дня народження Якоба Грімма (1785–1863), німецького філолога, письмен-
ника, фольклориста, казкаря

125 років від дня народження Віктора Олександровича Романовського (1890–1971), 
українського історика, археографа, архівіста

5
135 років від дня народження Василя Миколайовича Верховинця (справжнє прізвище — 
Костів, 1880–1938), українського композитора, диригента, хореографа та фольклориста

125 років від дня народження Євгена Михайловича Грицака (1890–1944), українського 
педагога та мовознавця, етнографа та громадського діяча

6 Святвечір. Багата кутя

7
Різдво Христове

165 років від дня народження Сидора Громницького (справжнє ім’я — Ізидор, 1850–1937), 
українського педагога, громадського діяча

8 80 років від дня народження Василя Андрійовича Симоненка (1935–1963), українського 
поета, журналіста, правозахисника

9
140 років від дня народження Степана Федоровича Томашівського (1875–1930), україн-
ського історика, політолога, суспільно-політичного діяча, дипломата

125 років від дня народження Карела Чапека (1890–1938), чеського письменника

13 Щедра кутя

14
Новий рік за старим стилем

115 років від дня народження Олександра Івановича Ковіньки (справжнє прізвище — 
Ковінько, 1900–1985), україн ського письменника

15

220 років від дня народження Олександра Сергійовича Грибоєдова (1795–1829), росій-
ського письменника

165 років від дня народження Софії Василівни Ковалевської (1850–1891), російського 
математика, письменника, публіциста

135 років від дня народження Павла Семеновича Ходченка (1880–1967), україн-
ського письменника

17 415 років від дня народження Педро Кальдерона де ла Барки (1600–1681), іспанського 
поета, драматурга
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18
Хрещенський святвечір. Голодна кутя

165 років від дня народження Івана Омеляновича Левицького (1850–1913), українського 
бібліографа, письменника, журналіста, члена НТШ

19 Богоявлення. Хрещення Господнє

20 Свято Іоанна Хрестителя

22

День Соборності України

240 років від дня народження Андре Марі Ампера (1775–1836), французького фізика 
та математика

125 років від дня народження Григорія Самуїловича Ландсберга (1890–1957), україн-
ського фізика

24 115 років від дня народження Рене Гійо (1900–1969), французького дитячого письменника

27
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

225 років від дня народження Петра Петровича Гулака-Артемовського  
(1790–1865), українського поета, перекладача, педагога, культурно- громадського діяча

29
День пам’яті Героїв Крут

155 років від дня народження Антона Павловича Чехова (1860–1904), росій-
ського письменника

30 85 років від дня народження Всеволода Зіновійовича Нестайка (1930), українського 
письменника, драматурга, журналіста

ЛЮТИЙ

4 135 років від дня народження Климента Васильовича Квітки (1880–1953), українського 
музикознавця та фольклориста

4–11 70 років із часу проведення Кримської конференції глав урядів СРСР, США та Ве-
ликої Британії

5
165 років від дня народження Остапа Степановича Терлецького (псевдоніми — В. Кістка, 
Ів. Заневич, В. Мак, криптоніми — О. Т., О. Т-кий, 1850–1902), українського громадського 
та політичного діяча, літературознавця

6 185 років від дня народження Григорія Миколайовича Ге (псевдонім — Григір Лядава, 
1830–1911), українського та російського письменника, художника, культурного діяча
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7 130 років від дня народження Гарі Льюїса Сінклера (1885–1951), американського пись-
менника, лауреата Нобелівської премії (1930)

10

125 років від дня народження Бориса Леонідовича Пастернака (1890–1960), російського 
письменника, лауреата Нобелівської премії (1958)

75 років із часу створення в Кракові Революційного проводу ОУН на чолі зі Степаном 
Бандерою (1940)

75 років із часу першої акції НКВС СРСР щодо депортації із території Західної України 
та Західної Білорусії поляків і українців (1940)

11
635 років від дня народження Джана Франческо Браччоліні (1380–1459), італійського 
письменника-гуманіста, філолога, історика, політичного діяча

125 років від дня народження Антона Хомича Середи (1890–1961), українського художника

14
День Святого Валентина

Міжнародний день дарування книжок

175 років від дня народження Клода Оскара Моне (1840–1926), французького живописця

15
День ушанування учасників бойових дій на території інших держав

Стрітення Господнє

18

270 років від дня народження Алессандро Вольти (1745–1827), італійсь кого фізика 
та фізіолога

235 років від дня народження Олексія Гавриловича Венеціанова (1780–1847), російського 
живописця та графіка

115 років від дня народження Оксани Андріївни Петрусенко (Бородавкіна, 1900–1940), 
української співачки

19
155 років від дня народження Веніаміна Олександровича Кордта (1860–1934), україн-
ського історика, картографа, бібліографа, педагога, одного із засновників Національної 
бібліотеки України ім. В.І. Вернадського

20 110 років від дня народження Уласа Олексійовича Самчука (1905–1987), українського 
письменника, журналіста та публіциста

21
Міжнародний день рідної мови

90 років від дня народження Ігоря Наумовича Шамо (1925–1982), українського композитора

22

205 років від дня народження Фрідеріка Шопена (1810–1849), польського композито-
ра, піаніста

135 років від дня народження Осипа Васильовича Турянського (псевдонім — Іван Думка, 
1880–1933), українського письменника й літературного критика

125 років від дня народження Віктора Мусійовича Коровчинського (1890–1949), україн-
ського живописця
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23 330 років від дня народження Георга Фрідріха Генделя (1685–1759), німецького композитора

24 150 років від дня народження Івана Львовича Липи (1865–1923), українського письмен-
ника та громадсько-культурного діяча

25 165 років від дня народження Володимира Григоровича Барвінського (1850–1883), 
українського письменника, публіциста, громадсько-культурного діяча

26 130 років від дня народження Миколи Івановича Федюка (1885–1962), україн-
ського живописця

27
125 років від дня народження Осипа Йосафатовича Сорохтея (1890–1941), українського 
живописця та графіка

105 років від дня народження Федора Михайловича Потушняка (1910–1960), україн- 
ського письменника, етнографа, археолога, педагога

БЕРЕЗЕНЬ

1
Міжнародний день дитячого телебачення та радіомовлення

115 років від дня народження Федора Михайловича Малицького (1900–1988), україн-
ського поета та прозаїка

4
265 років із часу обрання Кирила Розумовського гетьманом України (1750)

145 років від дня народження Євгена Оскаровича Патона (1870–1953), українського 
вченого, фахівця в галузі мостобудування та електрозварювання

5 140 років від дня народження Моріса Жозефа Равеля (1875–1937), французького композитора

7 180 років від дня народження Василя Федоровича Симиренка (1835–1915), українського 
промисловця, винахідника, мецената, видавця

8 Міжнародний жіночий день

9 День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861), українського поета, ху-
дожника, мислителя

14 180 років від дня народження Всеволода Порфирійовича Коховського (1835–1891), 
українського письменника та педагога

15
Всесвітній день захисту прав споживача

215 років від дня народження Федора Яхимовича (1800–1889), українського живописця, 
художника театру
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18 50 років із часу першого в історії виходу людини у відкритий космос, який здійснив ра-
дянський космонавт № 11 Олексій Архипович Леонов, двічі Герой Радянського Союзу (1965)

19
120 років від дня народження Максима Тадейовича Рильського (1895–1964), українського 
поета, перекладача, публіциста, культурно-громадського діяча

85 років від дня народження Ліни Василівни Костенко (народилася 1930), української 
поетеси, громадського діяча

21

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації

Всесвітній день поезії

330 років від дня народження Йоганна Себастьяна Баха (1685–1750), німецького компо-
зитора й органіста

22
125 років від дня народження Федора Зотиковича Коновалюка (1890–1984), україн-
ського живописця

120 років від дня народження Івана Леонтійовича Ле (Мойся, 1895–1978), україн-
ського письменника

24
130 років від дня народження Марії Іванівни Закревської (Манцер-Закревська, 1885–1950), 
української співачки 

115 років від дня народження Івана Семеновича Козловського (1900–1993), українського 
та російського співака

25 195 років від дня народження Анни (Енн) Бронте (псевдонім — Ектон Белл, 1820–1849), 
англійської письменниці, поетеси

26 135 років від дня народження Олександра Костянтиновича Богомазова (1880–1930), 
українського художника

27
Міжнародний день театру

170 років від дня народження Вільгельма Конрада Рентгена (1845–1923), німецького фізика

28
145 років від дня народження Юліана Олександровича Бачинського (1870–1940), україн-
ського письменника, журналіста, публіциста, громадсько- політичного діяча

90 років від дня народження Дмитра Михайловича Гнатюка (народився 1925), україн-
ського співака та режисера, народного артиста СРСР і України, Героя України

30 115 років від дня народження Леся Гомона (Олександр Дмитрович Королевич, 1900–1958), 
українського письменника
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КВІТЕНЬ

1 День сміху

2

Міжнародний день дитячої книги

210 років від дня народження Ганса Крістіана Андерсена (1805–1875), данського письменника

175 років від дня народження Еміля Золя (1840–1902), французького письменника

110 років від дня народження Сержа Лифаря (Сергій Михайлович Лифар, 1905–1986), 
українського балетного танцівника та хореографа, одного з найвидатніших танцівників XX ст.

4
Міжнародний день інтернету

День створення НАТО (1949)

5 125 років від дня народження Никона Івановича Прудкого (1890–1982), україн-
ського бандуриста

7

Благовіщення Пресвятої Богородиці

Всесвітній день здоров’я

165 років від дня народження Руфіна Гавриловича Судковського (1850–1885), україн-
ського живописця-мариніста

11
Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів

200 років від дня народження Андрія Йосиповича Галенковського (1815–?), українського 
віолончеліста та композитора

12

Світле Христове Воскресіння. Великдень

Всесвітній день авіації та космонавтики

75 років із часу другої акції НКВС СРСР щодо депортації з території Західної України 
та Західної Білорусії сімей осіб, заарештованих НКВС СРСР, а також сімей військово-
службовців, ув’язнених у таборах військовополонених (1940)

15 Міжнародний день культури

16 70 років від початку Битви за Берлін (16 квітня – 8 травня 1945)

18
Міжнародний день пам’ятників та історичних місць

День пам’яток історії та культури України
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19 105 років від дня народження Марка Бараболі (Іван Федорович Рознійчук, 1910–1945), 
українського письменника-сатирика, публіциста

21 280 років від дня народження Івана Петровича Кулібіна (1735–1818), росій- 
ського винахідника

23

Всесвітній день книги та авторського права

140 років від дня народження Модеста Даниловича Сосенка (1875–1920), україн-
ського живописця

120 років від дня народження Лева Юстимовича Биковського (1895–1992), українського 
бібліографа, бібліотекознавця, книгознавця, публіциста

95 років від дня народження Григорія Михайловича Тютюнника (1920–1961), україн-
ського письменника

24 110 років від дня народження Роберта Пенна Уоррена (1905–1989), американського 
письменника, публіциста

25 70 років із часу проведення зустрічі радянських і американських військ на Ельбі в ра-
йоні Торгау (1945)

26

Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф

День Чорнобильської трагедії

125 років від дня народження Миколи Костянтиновича Зерова (1890–1937), українського 
поета, літературознавця

27
130 років від дня народження Степана Пилиповича Постернака (1885 [за іншими да-
ними — 1880] – 1938), українського педагога, бібліотекознавця, бібліографа, директора 
Національної бібліотеки України (1923–1929)

28 Всесвітній день споріднених міст

29 210 років від дня народження Анрі Огюста Барб’є (1805–1882), французького поета

30 110 років від дня народження Євгенії Зенонівни Григорович (1905–1978), україн-
ського кінорежисера

ТРАВЕНЬ

1–2
Дні міжнародної солідарності трудящих

95 років від дня народження Нонни Кронидівни Копержинської (1920–1999), україн-
ської актриси
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3 120 років від дня народження Теодосія Степановича Осьмачки (1895–1962), українського 
письменника, поета та прозаїка

7
175 років від дня народження Петра Ілліча Чайковського (1840–1893), російського ком-
позитора й диригента

160 років від дня народження Миколи Феофановича Кащенка (1855–1935), українського 
вченого-біолога, ембріолога, селекціонера

8 Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

8–9 Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни

9 70 років із часу Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років

10 День матері

15 Міжнародний день родини. Всеукраїнський день сім’ї

16
День науки

165 років від дня народження Володимира Івановича Щербини (1850–1936), україн- 
ського історика, педагога, громадського діяча

17 Всесвітній день інформаційного суспільства

18

Міжнародний день музеїв

День скорботи й пам’яті жертв депортації з Криму

115 років від дня народження Юрія Івановича Липи (1900–1944), українського письмен-
ника, публіциста, лікаря, громадського діяча

95 років від дня народження святого Іоанна Павла ІІ (1920–2005), Папи Римського

20 125 років від дня народження Івана Даниловича Павловського (1890–1936), українського 
церковного діяча, митрополита УАПЦ

21
Вознесіння Господнє

Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку

22
Міжнародний день біологічного різноманіття

175 років від дня народження Марка Лукича Кропивницького (1840–1910), українського 
драматурга, актора, режисера, композитора, педагога, театрального діяча
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24

День Рівноапостольних Кирила та Мефодія

День слов’янської писемності та культури

185 років від дня народження Олексія Кіндратовича Саврасова (1830–1897), росій-
ського живописця

110 років від дня народження Михайла Олександровича Шолохова (1905–1984), росій-
ського письменника

75 років від дня народження Йосипа Олександровича Бродського (1940–1996), російського 
поета, лауреата Нобелівської премії (1987)

25
110 років від дня народження Олександра Євдокимовича Корнійчука (1905–1972), 
українського письменника-драматурга

95 років від дня народження Зіновія Павловича Штокалка (1920–1968), українського 
бандуриста-віртуоза, композитора, письменника

28 95 років від дня народження Наума Мироновича Тихого (1920–1996), українського  
поета та письменника

29 185 років від дня народження Володимира Ізмайловича Межова (1830–1894), україн-
ського та російського бібліографа

31 Всесвітній день без тютюну (проти тютюнопаління)

ЧЕРВЕНЬ

1 Міжнародний день захисту дітей

4 Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії

6
160 років від дня народження Івана Петровича Білоконського (1855–1931), українського 
освітнього та громадського діяча

140 років від дня народження Томаса Манна (1875–1955), німецького письменника

7 80 років від дня народження Кирила Івановича Головачевського (Гловачевський, 1735–
1823), українського та російського живописця

8
95 років від дня народження Івана Микитовича Кожедуба (1920–1991), легендарного 
радянського льотчика-аса Другої світової війни, тричі Героя Радянського Союзу (1944, 
1945), маршала авіації (1985)

14 Всесвітній день донора крові
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20 Всесвітній день біженців

21

210 років від дня народження Миколи Васильовича Закревського (1805–1871), україн-
ського історика, фольклориста, етнографа, лінгвіста, письменника

105 років від дня народження Олександра Трифоновича Твардовського (1910–1971), 
російського поета та громадського діяча

80 років від дня народження Франсуази Саган (1935–2004), французької письменниці

22 День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні. Початок Великої Вітчи-
зняної війни

23 Міжнародний Олімпійський день

24 70 років із часу проведення Параду Перемоги в Москві (1945)

26 Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незакон-
ним розповсюдженням

28
День Конституції України 

День молоді

День молодіжних і дитячих громадських організацій

29
115 років від дня народження Антуана де Сент-Екзюпері (1900–1944), французького 
письменника, поета та професійного льотчика

70 років із  часу підписання договору між СРСР і  Чехословаччиною  
про приєднання Закарпатської України до СРСР та її возз’єднання з УРСР (1945)

31 День Святої Трійці

ЛИПЕНЬ

7

Різдво Cвятого Іоанна Предтечі 

Свято Івана Купала

115 років від дня народження Юрія Корнійовича Смолича (1900–1976), українського 
письменника та громадського діяча

11 Всесвітній день народонаселення



Ка
л

ен
д

а
р 

зн
а

м
ен

н
и

х
 і 

п
а

м
’я

тн
и

х
 д

а
т

26 ШБІЦ № 7/2014

12
День Святих Первоверховних апостолів Петра та Павла

100 років від дня народження Петра Тимофійовича Тронька (1915–2011), україн-
ського історика

13 750 років від дня народження Данте Аліг’єрі (1265–1321), італійського поета

16 25 років із часу прийняття Верховною Радою Української РСР Декларації про державний 
суверенітет України (1990)

17 60 років із часу відкриття першого тематичного парку Діснейленду (1955)

17 липня – 
2 серпня

70 років із часу проведення Потсдамської конференції — конференції глав урядів 
СРСР, США та Великої Британії, на якій обговорювалися проблеми післявоєнного 
устрою в Європі та світі (1945)

18 160 років від дня народження Володимира Миколайовича Ястребова (1855–1899), україн-
ського етнографа, археолога

23 День Преподобного Антонія Печерського

24 День Рівноапостольної Княгині Ольги

26

135 років від дня народження Володимира Кириловича Винниченка (1880–1951), україн-
ського політичного та державного діяча, драматурга та художника

140 років від дня народження Карла Густава Юнга (1875–1961), швейцарського психолога 
та психіатра

130 років від дня народження Андре Моруа (1885–1967), французького письменника

28
День Рівноапостольного Князя Київського Володимира Великого

День хрещення Київської Руси-України

29

150 років від дня народження Андрія Шептицького (у миру — Роман Марія Александр 
Шептицький, 1865–1944), митрополита греко-католицької церкви, українського громадсько- 
політичного діяча 

110 років від дня народження Пантелеймона Никифоровича Мусієнка (1905–1980), 
українського майстра кераміки та мистецтвознавця

31 85 років від дня народження Олега Костянтиновича Попова (народився 1930), російського 
артиста цирку (клоуна)
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СЕРПЕНЬ

2
145 років від дня народження Івана Кириловича Пархоменка (1870–1940), українського 
живописця й графіка

125 років від дня народження Василя Костьовича Ємця (1890–1982), українського бан-
дуриста, співака, музикознавця, педагога

3 90 років від дня народження Володимира Миколайовича Верменича (1925–1986), україн-
ського композитора

4
130 років від дня народження Олександра Дмитровича Чемисова (1885–1969), україн-
ського живописця

125 років від дня народження Еріха Вайнерта (1890–1953), німецького поета

5 165 років від дня народження Гі де Мопассана (1850–1893), французького письменника

6 Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї

7 150 років від дня народження Олександра Никифоровича Малинки (1865–1941), україн-
ського етнографа та фольклориста

9 Міжнародний день корінних народів світу

12 Міжнародний день молоді

14 150 років від дня народження Дмитра Сергійовича Мережковського (1865–1941), росій-
ського письменника, релігійного філософа

16 370 років від дня народження Жана де Лабрюйєра (1645–1696), французького письмен-
ника, сатирика-мораліста

18 265 років від дня народження Антоніо Сальєрі (1750–1825), італійського композитора, 
диригента та педагога

19
Преображення Господнє

235 років від дня народження П’єра-Жана Беранже (1780–1857), французького поета

22 95 років від дня народження Рея Дугласа Бредбері (1920–2012), американського письменника

23
День Державного прапора України

135 років від дня народження Олександра Степановича Гріна (Гриневський Олександр 
Степанович, 1880–1932), російського письменника

24 День Незалежності України (1991)
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25 130 років від дня народження Євгена Васильовича Нагірного (1885–1951), україн-
ського архітектора

26

275 років від дня народження Жозефа Мішеля Монгольф’є (1740–1810), французького 
вченого, винахідника повітряної кулі

135 років від дня народження Гійома Аполлінера (Аполлінарій Костровицький, 1880–1918), 
французького поета

105 років від дня народження Матері Терези (Агнес Гонджа Бояджиу, 1910–1997), громад-
ського діяча, лауреата Нобелівської премії миру (1979)

90 років від дня народження Петра Юхимовича Тодоровського (1925–2013), російського 
кінорежисера та кінооператора українського походження, заслуженого діяча мистецтв УРСР 
(1967), народного артиста Російської РФСР (1985), номінанта на премію «Оскар» (1992), 
лауреата премії «Ніка» (2003).

27 245 років від дня народження Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля (1770–1831), німець-
кого філософа

28
Успіння Пресвятої Богородиці

90 років від дня народження Аркадія Натановича Стругацького (1925–1991), радян-
ського письменника

31 145 років від дня народження Марії Монтессорі (1870–1952), італійського педагога
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675 років 
«Тесеїда» (1339, Боккаччо Дж.) 

660 років
«Тріумфи» (1354, Петрарка Фр.)

640 років
«Лист до потомків» (1374, Петрарка Фр.)

420 років
«Два веронці», «Тіт Андронік» (1594, Шекспір В.)

415 років
«Багато галасу з нічого» (1598–1599), «Юлій  
Цезар» (1599, Шекспір В.)

410 років 
«Хитромудрий ідальго Дон Кіхот Ламанчський» 
(перша частина роману — 1604, Сервантес М.)
«Отелло» (1604, Шекспір В.)

365 років
«Великий театр світу» (1649, Кальдерон де ла  
Барка П.)
«Євнух» (1654, Лафонтен Ж.)

350 років
«Тартюф» (1664, Мольєр Ж.-Б.)

345 років
«Любов Психеї та Купідона» (1669, Лафонтен Ж.)

310 років
«Казка про бочку» (1704, Свіфт Дж.)

295 років
«Пригоди Робінзона Крузо» (1719, Дефо Д.)

255 років
«Кандид, чи Оптимізм» (1759, Вольтер)

245 років
«Сповідь» (1769, Руссо Ж.-Ж.)

240 років
«Страждання юного Вертера» (1774, Гете Й.-В.)

230 років
«Підступність і кохання» (1784, Шиллер Й.)

210 років
«Вільгельм Телль» (1804, Шиллер Й.)

195 років
«Айвенго» (1819, Скотт В.)
«Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» (1819, 
Гофман Е.-Т.)
«Наталка-Полтавка», «Москаль-чарівник» (1819, 
Котляревський І.П.)
«Мудрость», «Солопій та Хівря, або Горох при 
дорозі», «Тюхтій та Чванько» (1819, Гулак- 
Артемовський П.П.)

190 років
«Дон Жуан» (1824, Байрон Дж.)
«Бахчисарайський фонтан» (1824, Пушкін О.С.)

185 років
«Басаврюк, або Вечір проти Івана Купала» (1829, 
Гоголь М.В.)

«Маруся» (1829, Боровиковський Л.І.)
180 років

«Людська комедія» (1834, Бальзак О.)
«Маруся» (1834, Квітка-Основ’яненко Г.Ф.)
«Пан Тадеуш» (1834, Міцкевич А.-Б.)
«Пікова дама», «Казка про золотого півника», 
«Казка про мертву царівну» (1834, Пушкін О.С.)

175 років
«Ганнуся» (1839, Квітка-Основ’яненко Г.Ф.)
«Ніколас Ніклбі» (1839, Діккенс Ч.)
«Пармська обитель» (1839, Стендаль М.-А.-Б.) 
«Тополя» (1839),  «Іван Підкова» (1839,  
Шевченко Т.Г.)

170 років
«Снігова королева» (1844, Андерсен Г.-К.)
«Німеччина. Зимова казка», «Сілезькі ткачі» 
(1844, Гейне Г.)
«Три мушкетери» (1844, Дюма А.) 
«Чигрине, Чигрине», «Сова», «Сон» (1844, Шев-
ченко Т.Г.)

165 років
«Оле-Лукойе» (1849, Андерсен Г.-К.)
«Якби тобі довелося», «Сотник» (1849, Шевчен-
ко Т.Г.)

160 років
«Важкі часи» (1854, Діккенс Ч.)
«Народные южнорусские песни», фольклорний 
збірник (1854, Метлинський А.Л.)

155 років
«Марія» (1859, Шевченко Т.Г.)
«Рассказы из народного русского быта», збірка 
(1859, Марко Вовчок)
«Повість двох міст» (1859, Діккенс Ч.)

150 років
«Казки Нінон» (1864, Золя Е.)
«Мороз, Червоний ніс» (1864, Некрасов М.О.)
«Подорож до центру Землі» (1864, Верн Ж.)

145 років
«Війна і мир» (1869, Толстой Л.М.)
«Плавучий острів» (1869, Верн Ж.)

140 років
«Народна пісня», «Три князі на один престол» 
(1874, Франко І.Я.)
«Подоріжжя од Полтави до Гадячого», «П’я-
ниця», «Чумацкие народные песни» (1874,  
Панас Мирний)
«Хмари» (1874, Нечуй-Левицький І.С.)

135 років
«Брати Карамазови» (1879, Достоєвський Ф.М.)
«Заколотники з ”Баунті”» (1879, Верн Ж.)
«Кайдашева сім’я» (1879, Нечуй-Левицький І.С.)
«Ляльковий дім» (1879, Ібсен Г.)

130 років
«Безталанна», «Бондарівна» (1884, Карпенко- 
Карий І.К.)

ТВОРИ-ЮВІЛЯРИ
Твори-ювіляри 2014 року
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«Конвалія», «Сафо» (1884, Леся Українка)
 «Прокляті поети», збірка (1884, Верлен П.)
«Пригоди Гекльберрі Фінна» (1884, Твен М.)
«Чудова дівчина», оповідання; «Пісні Василя Чай-
ченка», збірка (1884, Грінченко Б.Д.)

125 років 
«Йоселе-Соловей» (1889, Шолом-Алейхем)
«Паралельно», збірка (1889, Верлен П.)
«Смерть Каїна» (1889, Франко І.Я.)
«Степові думи та співи» (1889, Манжура І.І.)
«Троє в човні» (1889, Джером К.-Дж.) 
«Янкі з Коннектикуту при дворі короля Артура» 
(1889, Твен М.)

120 років
«Книга джунглів» (1894, Кіплінг Р.)
«Лурд» (1894, Золя Е.)
«Пролісок», збірка (1894, Грабовський П.А.)
«Тев’є-молочник» (1894, Шолом-Алейхем)
«Хо» (1894, Коцюбинський М.М.)

115 років
«Думи і мрії», збірка (1899, Леся Українка)
«Євшан-зілля» (1899, Вороний М.К.) 
«З життя», збірка (1899, Лепкий Б.С.)
«Казки простору і часу» (1899, Уеллс Г.) 
«Коли ще звірі говорили» (1899, Франко І.Я.)
«Сава Чалий» (1899, Карпенко-Карий І.К.)
«Синя книжечка» (1899, Стефаник В.С.)
«У пошуках шайтана» (1899, Коцюбинський М.М.)
«Часослов» (1899, Рільке Р.-М.)
«Як важливо бути поважним. Легковажна ко-
медія для серйозних людей» (1899, Уайльд О.)

110 років
«В горах», збірка (1904, Лепкий Б.С.)
«Вишневий сад» (1904, Чехов А.П.)
«Віра в людину», «Морський вовк», збірки (1904, 
Лондон Дж.)
«Герой поневолі» (1904, Франко І.Я.)
«Житейськеє море» (1904, Карпенко-Карий І.К.)
«Королі й капуста» (1904, О’Генрі)
«Лорелея» (1904, Аполлінер Г.)
«Острів фарисеїв» (1904, Голсуорсі Дж.)
«У грішний світ» (1904, Коцюбинський М.М.)

105 років
«Мартін Іден» (1909, Лондон Дж.)
«Шляхи долі» (1909, О’Генрі)

100 років
«Граматика української мови» (1914, Нечуй- 
Левицький І.С.)

95 років
«Дім, де розбиваються серця» (1919, Шоу Б.)
«Крокодил» (1919, Чуковський К.І.)
«На буряки (Згадка з дитячих літ)» (1919,  
Косинка Г.М.)

90 років
«Біла гвардія», «Рокові яйця» (1924, Булгаков М.А.)
«Вітер з України», збірка (1924, Тичина П.Г.)
«Голодар», збірка (1924, Кафка Фр.)
«97» (1924, Куліш М.Г.)
«Місто», збірка (1924, Сосюра В.М.)
«Міщаночка» (1924, Багряний І.П.)
«Муха-Цокотуха» (1924, Чуковський К.І.)

«Осінь» (1924, Хвильовий М.)
«Пуаро провадить слідство», збірка (1924,  
Кріс ті А.) 
«Сонце сходить» (1924), «Військовий літун», збір-
ка (1924, Підмогильний В.П.)
«Сонячна машина» (1922–1924, Винниченко В.К.)
«Три товстуни» (1924, Олеша Ю.К.)
«Чарівна гора» (1924, Манн Т.)

85 років
«Ave Maria» (1929, Багряний І.П.)
«Айболить» (1929, Чуковський К.І.)
«Гомін і відгомін», «Де сходяться дороги» (1929, 
Рильський М.Т.)
«Європа й ми» (1929, Семенко М.В.)
«На західному фронті без змін»  (1929,  
Ремарк Е.-М.)
«Патетична соната» (1929, Куліш М.Г.)
«Професор Сухораб», «У дворі на передмісті» 
(1929, Плужник Є.П.)
«Прощавай, зброє!» (1929, Хемінгуей Е.-М.)

80 років 
«Гори говорять», «Марія» (1934, Самчук У.О.)
 «Земна мадонна» (1934, Маланюк Є.Ф.)
«Лісові казки» (1934, Іваненко О.Д.)
«Повість без назви» (1933–1934,  
Підмогильний В.П.)
«Поворот Марка» (1934, Куліш М.Г.)
«Три перстені: поеми й лірика», збірка (1934, 
Антонич Б.-І.В.)
«Трьохкопійчаний роман» (1934, Брехт Б.)

75 років 
«Десять маленьких негренят» (1939, Крісті А.)
«Життя Галілея» (1939, Брехт Б.)
«Люблю» (1939, Сосюра В.М.)
«Народження синів», збірка (1939, Малишко А.С.)
«Планета людей» (1939, Сент-Екзюпері А.)
«Чарівник Смарагдового міста» (1939, Волков О.М.)

70 років
«Березовий сік», збірка (1944, Стельмах М.П.)
«Два капітани» (1944, Каверін В.О.)
«Листи до німецького друга» (1944, Kaмю А.) 
«Неопалима купина», «Мандрівка в молодість» 
(1944, Рильський М.Т.)
«Полонянка», збірка (1944, Малишко А.С.)
«Тигролови», «Гуляй-Поле» (1944, Багряний І.П.)
«Швейк у Другій світовій війні» (1944, Брехт Б.)

65 років 
«Весела сімейка» (1949, Носов М.М.)
«Зелений світ», «Вітчизна» (1949, Сосюра В.М.)
«І рости, і діяти», збірка (1949 Тичина П.Г.)

60 років
«Богдан Хмельницький» (1954, Іваненко О.Д.)
«Живі огні» (1954, Стельмах М.П.)
«Міо, мій Міо!» (1954, Ліндгрен А.)
«На Переяславській Раді» ,  збірка  (1954,  
Тичина П.Г.)
«Поезії в одному томі» (1954, Маланюк Є.Ф.)
«Пригоди Незнайка та його друзів» (1954,  
Носов М.М.)
«Час жити і час помирати» (1954, Ремарк Е.-М.) 

55 років
«До молоді мій чистий голос», збірка (1959,  
Тичина П.Г.)
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Твори-ювіляри 2015 року

«В Країні Сонячних Зайчиків»  (1959,  
Нестайко В.З.)
«Голосіївська осінь» (1959, Рильський М.Т.)
«Оповідання про далеку Північ», збірка (1959, 
Трублаїні М.П.)
«Серце моєї матері», збірка (1959, Малишко А.С.)
«Старі друзі» (1959, Глазовий П.П.)
«Хліб і сіль» (1959, Стельмах М.П.)
«Чого не гоїть огонь» (1959, Самчук У.О.)

50 років
«Гуси-лебеді летять» (1964, Стельмах М.П.)
«Дорога під яворами», збірка (1964, Малишко А.С.)
«Зачарована Десна» (1964, Довженко О.П.)
«Пригоди Робінзона Кукурузо», повість (1964, 
Нестайко В.З.)
«Розумні речі» (1964, Маршак С.Я.)
«Свято, що завжди з тобою» (1964, Хемінгуей Е.-М.)
«Серпень» (1964, Маланюк Є.Ф.)
«Урок виховання», збірка (1964, Чемерис В.Л.)
«Яблука з осіннього саду» (1964, Гуцало Є.П.)
«Як сторінка, то й картинка» (1964, Глазовий П.П.)

45 років 
«Деревій», збірка (1969, Тютюнник Г.М.)
«Закохана відьма», збірка (1969, Чемерис В.Л.)
«Золота трава» (1969, Шевчук В.О.)
«Сонячні вершники» (1969, Давидов А.І.)
«Літо-ліло» (1969, Стельмах М.П.)
«Подорожні» (1969, Гуцало Є.П.)

40 років
 «Пізнє прозріння» (1974, Гончар О.Т.)

35 років
«Весела розмова» (1979, Глазовий П.П.)
«Вогник далеко в степу» (1979, Тютюнник Г.М.)
«Дбайлива облога» (1979, Белль Г.)
«Знай, люби, бережи» (1979, Давидов А.І.)
«Крик півня на світанку» (1979, Шевчук В.О.)
«Літній вечір», збірка (1979, Вінграновський М.С.)
«Маруся Чурай» (1979, Костенко Л.В.)
«Пригоди журавлика» (1979, Нестайко В.З.)
«Пустуни на пароплаві» ,  збірка (1979,  
Трублаїні М.П.)
«У лелечому селі» (1979, Гуцало Є.П.)

30 років
«Живемо на Зорі», збірка (1984, Гуцало Є.П.)
«Рушник землі» (1984, Чернілевський С.Б.)
«Страус річкою пливе» (1984, Малик Г.М.)
«Чудеса в Гарбузянах» (1984, Нестайко В.З.)
«Яблуні і зернятко» (1984, Бічуя Н.Л.)
«Як стати мудрим», збірка (1984, Чемерис В.Л.)

25 років
«Напередодні нинішнього дня», збірка (1989, 
Гуцало Є.П.)
«Птахи з невидимого острова», «Сповідь», «Мор» 
(1989, Шевчук В.О.)
«Слідство триває», збірка (1989, Нестайко В.З.)
«Сопілкарик з джмелиного оркестру» (1989, 
Чухліб В.В.)

10 років
«Суперагент 000. Таємниця золотого кенгуру» 
(2004, Воронина Л.)

845 років
«Пісня про Роланда» (1170, пам’ятка французького 
героїчного епосу)

830 років
«Слово о полку Ігоревім» (1185–1187, пам’ятка 
давньоукраїнської літератури)

815 років
«Пісня про Нібелунгів» (1200, пам’ятка німецького 
героїчного епосу)

430 років
«Галатея» (1585, Сервантес М.) 

415 лет
«Дванадцята ніч» (1600, Шекспір В.)

195 років
«Руслан і Людмила» (1820, Пушкін О.С.)
«Айвенго» (1820, Скотт В.)

190 років
«Борис Годунов» (1825, Пушкін О.С.)

185 років
«Казка про попа і наймита його Балду», «Малень-
кі трагедії», «Моцарт і Сальєрі» (1830, Пушкін О.С.)

180 років
«Вій» (1835, Гоголь М.В.)

«Сватання на Гончарівці» (1835, Квітка- 
Основ’яненко Г.Ф.)
«Тарас Бульба» (1835, Гоголь М.В.)

175 років
«Мцирі», «Герой нашого часу» (1840, Лермон-
тов М.Ю.)
«Кобзар», збірка поезій (1840, Шевченко Т.Г.)
«Слідопит» (1840, Купер Ф.)

170 років
«Заповіт», «І мертвим, і живим…», «Кавказ», «Най-
мичка», «Єретик» (1845, Шевченко Т.Г.)
«Чорна Рада» (1845, Куліш П.О.)

165 років
«Життя Девіда Копперфілда, розказане ним са-
мим» (1850, Діккенс Ч.)

155 років
«Напередодні» (1860, Тургенєв І.С.)

150 років
«Вершник без голови» (1865, Рід Т.-М.)

145 років
«Двадцять тисяч льє під водою» (1870, Верн Ж.)

140 років
«Маруся Богуславка» (1875, Нечуй-Левицький І.С.)
«Таємничий острів» (1875, Верн Ж.)



Ка
л

ен
д

а
р 

зн
а

м
ен

н
и

х
 і 

п
а

м
’я

тн
и

х
 д

а
т

32 ШБІЦ № 7/2014

«Хіба ревуть воли, як ясла повні» (1875,  
Панас Мирний)

135 років
«Брати Карамазови» (1880, Достоєвський Ф.М.)
«Пригоди Піноккіо: історія дерев’яної ляльки» 
(1880, Коллоді К.)

130 років
Наймичка (1885, Карпенко-Карий І.К.)

125 років
«Contra spem spero» (1890, Леся Українка)
«Лис Микита» (1890, Франко І.Я.)
«Олеся» (1890, Грінченко Б.Д.)
«Портрет Доріана Грея» (1890, Уайльд О.)
«Сто тисяч» (1890, Карпенко Карий І.І.)

115 років 
«Дивовижний чарівник із країни Оз» (1900, 
Баум Л.-Ф.)

110 років
«Діти сонця» (1905, Максим Горький)
«У катакомбах» (1905, Леся Українка)

95 років
«Пригоди доктора Дуліттла» (1920, Лофтинг Х.)

90 років
«В житах» (1925, Косинка Г.М.) 
«Вінні-Пух», перша глава циклу (1925, Мілн А.-А.)
«Голова професора Доуеля» (1925, Бєляєв О.Р.)

85 років
«Майка та жабка» (1930, Іваненко О.Д) 

80 років
«Вершники» (1935, Яновський Ю.І.)

75 років
«Лисиця та заєць» (1940, Хармс Д.І.)
«По кому подзвін» (1940, Хемінгуей Е.-М.)
«Тимур і його команда» (1940, Гайдар А.П.)
«Тихий Дон» (1940, Шолохов М.О.)
«Три бажання» (1940, Іваненко О.Д.)

70 років
«Пеппі Довгапанчоха» (1945, Ліндгрен А.)
«Василий Теркин» (1945, Твардовський О.Т.)
«Як варити і їсти суп із дикої качки», «Бекас» 
(1945, Остап Вишня)

65 років
«Марсіанські хроніки» (1950, Бредбері Р.)

60 років
«Весна-весняночка», «У сестрички дві косички» 
(1955, Стельмах М.П.)
«Зачарована Десна» (1955, Довженко О.П.)

55 років
«Розстріляне безсмертя» (1960, Сосюра В.М.)

50 років
«Незнайко на місяці» (1965, Носов М.М.)
«Олень Август» (1965, Гуцало А.П.)

45 років
«Ласочка» (1970, Тютюнник Г.М.)
«Острови в океані», незавершений роман (1970, 
Хемінгуей Е.-М.)
«Таємниця трьох невідомих» ,  «Робінзон  
Кукурузо» (1970, Нестайко В.З.)

40 років
«Без креслень і кельми» (1975, Давидов А.І.)
«Євпраксія» (1975, Загребельний П.А.)
«Життя й надзвичайні пригоди солдата Івана 
Чонкіна» (1975, Войнович В.М.)

35 років
«Будинок, який збудував Свіфт» (1980, Горін Г.І.)
«Роксолана» (1980, Загребельний П.А.)
«Тарасикова знахідка» (1980, Чухліб В.В.)

30 років
«Казки буфетного гнома» (1985, Жиленко І.В.)
«П’ятірка з хвостиком» (1985, Нестайко В.З.)

25 років
«Пригоди Алі в країні Недоладії» (1990,  
Малик Г.М.)
«Таємничий голос за спиною» (1990, Нестайко В.З.)

20 років
«Гаррі Поттер і філософський камінь» (1995, 
Роулінг Дж.)

15 років
«Гаррі Поттер і Вогняний кубок» (2000,  
Роулінг Дж.)
«Казки», збірка (2000, Андієвська Е.І.)
«Суперагент 000. Нові пригоди»  (2000,  
Воронина Л.)

10 років
«Гаррі Поттер і Напівкровний Принц» (2005, 
Роулінг Дж.)
«Русалонька із 7-В, або Прокяття роду Кулаків-
ських» (2005, Павленко М.С.)

5 років
«Веселі гуморески» (2010, Глазовий П.П.)
«Галуна-Лалуна, або Іван Сила на острові Щастя» 
(2010, Гаврош О.Д.)
«Третя подорож Алі» (2010, Малик Г.М.)
«Шпага Славка Беркута» (2010, Бічуя Н.Л.)
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2 вересня
День нотаріату. Відзначається відповідно 
до Указу Президента України від 22 лютого 
2010 року № 211/2010

15 вересня
День українського кіно. Відзначається відпо-
відно до Указу Президента України від 12 січня 
1996 року № 52/96

17 вересня
День працівників цивільного захисту. Відзна-
чається відповідно до Указу Президента України 
від 27 серпня 2004 року № 1010/2004

30 вересня
Всеукраїнський день бібліотек. Відзначається 
відповідно до Указу Президента України від 
14 травня 1998 року № 471/98

1 жовтня
Міжнародний день музики. Відзначається 
з 1975 року за рішенням ЮНЕСКО

5 жовтня
Всесвітній день учителя. Відзначається 
з 1966 року за рішенням ЮНЕСКО
День працівників освіти. Відзначається 
в першу неділю жовтня відповідно до Указу 
Президента України від 11 вересня 1994 року 
№ 513/94
День кадрового працівника. Відзначається 
в першу неділю жовтня відповідно до Нака-
зу Міністра оборони України від 01 вересня 
2008 року № 423

8 жовтня
День юриста. Відзначається відповідно до Указу 
Президента України від 16 вересня 1997 року 
№ 1022/97

26 жовтня
День автомобіліста та дорожника. Відзна-
чається в останню неділю жовтня відповідно 
до Указу Президента України від 13 жовтня 
1993 року № 452/93

28 жовтня
Міжнародний день анімації. Відзначається 
з 2002 року з ініціативи Міжнародної асоціації 
анімаційного кіно 

2 листопада
День працівника соціальної сфери. Відзна-
чається у першу неділю листопада відповід-

но до Указу Президента України від 13 квітня 
1999 року № 374/99

4 листопада
День залізничника. Відзначається відповід-
но до Указу Президента України від 15 липня 
1993 року № 257

14 листопада
Міжнародний день логопеда

16 листопада
День працівників радіо, телебачення та зв’я-
зку. Відзначається відповідно до Указу Пре-
зидента України від 11 листопада 1994 року 
№ 667/94 
День працівників сільського господарства. 
Відзначається в третю неділю листопада відпо-
відно до Указу Президента України від 07 жовт-
ня 1993 року № 428/93

21 листопада
Всесвітній день телебачення. Відзначається 
з 1998 року за рішенням Генеральної Асам-
блеї ООН

1 грудня
День працівників прокуратури. Відзначається 
відповідно до Указу Президента України від 
02 листопада 2000 року № 1190/2000

17 грудня
День працівника державної виконавчої служ-
би. Відзначається відповідно до Указу Президе-
нта України від 22 липня 2009 року № 569/2009

19 листопада
День працівників гідрометеорологічної служ-
би. Відзначається відповідно до Указу Президен-
та України від 11 березня 2003 року № 208/2003 

19 грудня
День адвокатури України. Відзначається відпо-
відно до Указу Президента України від 02 грудня 
2002 року № 1121/2002

20 грудня
День міліції. Відзначається відповідно до Указу 
Президента України від 17 листопада 1992 року 
№ 567/92

24 грудня
День працівників архівних установ. Відзнача-
ється відповідно до Указу Президента України 
від 30 жовтня 1998 року № 1200/98.

ПРОФЕСІЙНІ СВЯТА
Вересень – грудень 2014 року

Січень – серпень 2015

26 січня
День працівника контрольно-ревізійної служ-
би України. Відзначається з нагоди підписання 
26 січня 1993 року Закону України «Про дер-
жавну контрольно-ревізійну службу в Україні»

Міжнародний день митника. Відзначаєть-
ся з 1983 року з ініціативи Всесвітньої ми-
тної організації
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14 лютого
Міжнародний день IT-працівника. Відзнача-
ється з нагоди запуску першого електронного 
комп’ютера

23 лютого
День захисника Вітчизни. Відзначається відпо-
відно до Указу Президента України від 23 лютого 
1999 року № 202/99

3 березня
Всесвітній день письменника. Відзначається 
з 1986 року за рішенням 48-го конгресу Між-
народного ПЕН-клубу 

14 березня
День землевпорядника. Відзначається в другу 
суботу березня відповідно до Указу Президе-
нта України від 11 грудня 1999 року № 1556/99

15 березня
День працівників житлово-комунального 
господарства та побутового обслуговуван-
ня населення. Відзначається в третю неділю 
березня відповідно до Указу Президента України 
від 19 травня 1995 року № 385/95

21 березня
Міжнародний день лялькаря. Відзначається 
з 2003 року з ініціативи відомого діяча лялько-
вого театру Дживади Золфагарихо (Іран)
Всесвітній день поезії .  Відзначається 
з 1999 року, започаткований на 30-й сесії Ге-
неральної конференції ЮНЕСКО

22 березня
Міжнародний день таксиста. Відзначається 
з 1907 року з нагоди появи перших таксі на ву-
лицях Лондона

25 березня
День служби безпеки України. Відзначається 
відповідно до Указу Президента України від 
22 березня 2001 року № 193/2001

26 березня
День внутрішніх військ Міністерства внутріш-
ніх справ України. Відзначається відповідно 
до Указу Президента України від 26 березня 
1996 року № 216/96

27 березня
Міжнародний день театру. Відзначається 
з 1962 року за рішенням ЮНЕСКО

5 квітня
День геолога. Відзначається в першу неділю 
квітня відповідно до Указу Президента України 
від 07 лютого 1995 року № 110/95

12 квітня
День працівників ракетно-космічної галузі 
України. Відзначається відповідно до Указу 
Президента України від 13 березня 1997 року 
№ 230/97

14 квітня
День Державної автомобільної інспекції МВС 
України. Відзначається відповідно до Поста-
нови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 
1997 року № 341

22 квітня
Міжнародний день професійних адміністра-
тивних працівників. Відзначається з 1952 року 
в середу останнього повного тижня квітня
Всеукраїнський день психолога

29 квітня
Міжнародний день танцю. Відзначається 
з 1982 року за рішенням ЮНЕСКО

30 квітня
Міжнародний день джазу. Відзначається 
з 2012 року з ініціативи Генеральної конфе-
ренції ЮНЕСКО

5 травня
Міжнародний день акушерки. Відзначаєть-
ся з 1992 року з ініціативи Міжнародної асо-
ціації акушерок

12 травня
Всесвітній день медичної сестри. Відзнача-
ється з 1971 року з ініціативи Міжнародної 
ради медсестер у день народження Флоренс 
Найтингейл, засновниці першої у світі служби 
сестер милосердя

17 травня
Всеукраїнський день працівників культури 
та майстрів народного мистецтва. Відзнача-
ється в третю неділю травня відповідно до Указу 
Президента України від 30 грудня 2011 року 
№ 1209/2011

20 травня
Всесвітній день метролога. Відзначається з на-
годи підписання Метричної конвенції 20 травня 
1875 року в Парижі 
День банківських працівників. Відзначається 
відповідно до Указу Президента України від 
06 березня 2004 року № 316/2004

28 травня
День прикордонника. Відзначається щорічно 
відповідно до Указу Президента України від 
25 травня 1992 року № 308

30 травня
День працівників видавництв, поліграфії 
та книгорозповсюдження. Відзначається в ос-
танню суботу травня відповідно до Указу Прези-
дента України від 25 травня 1999 року № 563/99

31 травня
День хіміка. Відзначається в останню неділю 
травня відповідно до Указу Президента України 
від 07 травня 1994 року № 219/94

6 червня
День журналіста України. Відзначається відпо-
відно до Указу Президента України від 25 травня 
1994 року № 251/94

7 червня
День працівників водного господарства. Від-
значається в першу неділю червня відповідно 
до Указу Президента України від 18 березня 
2003 року № 226/2003
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12 червня
День працівників фондового ринку. Від-
значається щорічно відповідно до Указу 
Президе нта України від 11 березня 2008 року 
№ 202/2008

14 червня
День працівників легкої промисловості. Від-
значається в другу неділю червня відповідно 
до Указу Президента України від 09 червня 
1994 року № 285/94

18 червня
День дільничного інспектора міліції. Відзнача-
ється відповідно до Наказу Міністра внутрішніх 
справ України

21 червня
День медичного працівника. Відзначається 
в третю неділю червня відповідно до Указу 
Президента України від 03 червня 1994 року 
№ 281/94

25 червня
День моряка. Відзначається з 2010 року з наго-
ди підписання державами-членами ООН та Між-
народною морською організацією резолюції 
№ 19, що стала підґрунтям для заснування 
цього свята
День митної служби України. Відзначається 
відповідно до Указу Президента України від 
22 червня 1992 року № 353

1 липня
День архітектури. Відзначається відповідно 
до Указу Президента України від 17 червня 
1995 року № 456/95

2 липня
Міжнародний день спортивного журналіста. 
Відзначається з 1924 року з нагоди заснування 
Міжнародної асоціації спортивної преси
День працівника державної податкової служ-
би України. Відзначається відповідно до Указу 
Президента України від 24 жовтня 2005 року 
№ 1506/2005

4 липня
День судового експерта. Відзначається відпо-
відно до Указу Президента України від 10 червня 
2009 року № 424/2009

5 липня
День Повітряних Сил Збройних Сил України. 
Відзначається в першу неділю липня відповід-
но до Указу Президента України від 27 червня 
2007 року № 579/2007

16 липня
День бухгалтера України. Відзначається відпо-
відно до Указу Президента України від 18 червня 
2004 року № 662/2004

21 липня
День працівників металургійної та гірничобу-
дівної промисловості. Відзначається відповід-
но до Указу Президента України від 03 червня 
1993 року № 187/93

26 липня
День флоту України. Відзначається в останню 
неділю липня відповідно до Указу Президе-
нта України від 30 грудня 2011 року № 1209/2011
День працівників торгівлі. Відзначається 
в останню неділю липня відповідно до Указу 
Президента України від 05 червня 1995 року 
№ 427/95

31 липня
День системного адміністратора. Відзнача-
ється з 1999 року в останню п’ятницю липня

2 серпня
День аеромобільних військ України. Відзнача-
ється відповідно до Указу Президента України 
від 02 серпня 1999 року № 937/99

8 серпня
День військ зв’язку. Відзначається відповід-
но до Указу Президента України від 01 лютого 
2000 року № 154/2000

9 серпня
День працівників ветеринарної медицини. 
Відзначається в другу неділю серпня відповідно 
до Указу Президента України від 01 листопада 
2001 року № 1035/20018
День будівельника. Відзначається в другу неді-
лю серпня відповідно до Указу Президента Укра-
їни від 22 липня 1993 року № 273/93

15 серпня
День археолога. Відзначається відповідно 
до Указу Президента України від 06 серпня 
2008 року № 694/2008

19 серпня
День пасічника. Відзначається відповідно 
до Указу Президента України від 15 серпня 
1997 року № 815/97

29 серпня
День авіації. Відзначається в останню суботу 
серпня відповідно до Указу Президента України 
від 16 серпня 1993 року № 305/93

30 серпня 
День шахтаря. Відзначається в останню неділю 
серпня відповідно до Указу Президента України 
від 16 серпня 1993 року № 304/93
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16 вересня
Міжнародний день охорони озонового шару. 
Відзначається з 1995 року з ініціативи Гене-
ральної Асамблеї ООН

28 вересня
Всесвітній день моря .  Відзначається 
з 1978 року в останню неділю вересня, запо-
чаткований на 10-й сесії Асамблеї Міжнародної 
морської організації

4 жовтня
Всесвітній день тварин. Відзначається 
з 1931 року з ініціативи Міжнародного конгресу 
прибічників руху із захисту тварин 

6 жовтня 
Всесвітній день місць проживання. Відзнача-
ється з 1979 року в рамках Бернської конвенції 
зі збереження європейської дикої природи

9 жовтня
Міжнародний день зменшення ризику при-
родних катастроф. Відзначається з 1989 року 
з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН

31 жовтня 
Міжнародний день Чорного моря. Відзначаєть-
ся з 1996 року з нагоди підписання Болгарією, 
Румунією, Турцією, Грузією, Росією та Україною 
Стратегічного плану дій із реабілітації та захи-
сту Чорного моря

6 листопада
Міжнародний день запобігання експлуа-
тації навколишнього середовища під час 
війни та збройних конфліктів. Відзначаєть-
ся з 2001 року з ініціативи Генеральної Асам-
блеї ООН

11 грудня
Міжнародний день гір .  Відзначається 
з 2003 року з ініціативи Генеральної Асам-
блеї ООН

СВІТ НАВКОЛО НАС
Вересень – грудень 2014

Січень – серпень 2015

2 лютого
День водно-болотних угідь. Відзначається 
з 1971 року з нагоди прийняття Конвенції про 
водно-болотні угіддя, які мають міжнародне зна-
чення, у першу чергу як середовище проживання 
водоплавних птахів (Рамсарська конвенція)

19 лютого
Міжнародний день захисту морських ссавців 
та інших живих істот морів і океанів. Відзна-
чається з 1986 року з нагоди введення Міжна-
родною китовою комісією заборони на китовий 
промисел і торгівлю китовим м’ясом

27 лютого
Міжнародний день полярного ведмедя

1 березня
Всесвітній день кішок

3 березня
Всесвітній день дикої природи. Відзначається 
з 2013 року за рішенням 68-ї сесії Генеральної 
Асамблеї ООН

14 березня
Всесвітній день річок .  Відзначається 
з 1997 року з ініціативи громадської організації 
«Міжнародна мережа річок» (США)

15 березня
Міжнародний день захисту бельків. Відзнача-
ється з ініціативи Міжнародного фонду захисту 
тварин (IFAW)

21 березня
Всесвітній день лісів. Відзначається з 1971 року 
з ініціативи Європейської конфедерації сіль-
ського господарства
Міжнародний день квітів

22 березня
День Балтійського моря. Відзначається 
з 1986 року, започаткований на 17-му засіданні 
Гельсінської Конвенції
Всесвітній день водних ресурсів. Відзначаєть-
ся з 1993 року з ініціативи Генеральної Асам-
блеї ООН

1 квітня
Міжнародний день птахів. Відзначається в рам-
ках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера»

15 квітня
День Сонця. Відзначається з 1994 року з іні-
ціативи Міжнародного співтовариства соняч-
ної енергії

18 квітня
День довкілля. Відзначається в третю суботу 
квітня відповідно до Указу Президента України 
від 06 серпня 1998 року № 855/98
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18–22 квітня
Дні заповідників і національних парків. Від-
значаються з 1995 року з нагоди підписання 
Конвенції про біорізноманітність

19 квітня
День проліска. Відзначається з 1984 року

22 квітня
Всесвітній день Матері-Землі. Відзначається 
з 2010 року, започаткований на 63-й сесії Гене-
ральної Асамблеї ООН

3 травня
День Сонця. Відзначається з 1994 року з ініці-
ативи Європейського відділення Міжнародного 
співтовариства сонячної енергії 

9 травня 
Міжнародний день мігруючих птахів. Відзна-
чається з 1993 року з ініціативи американських 
орнітологів 

22 травня
Міжнародний день біологічного різноманіття. 
Відзначається з 2001 року з ініціативи Генераль-
ної Асамблеї ООН

23 травня
День черепахи. Відзначається з 2000 року 
з ініціативи Американського співтовариства 
порятунку черепах

24 травня
Європейський день парків. Відзначається 
з 1999 року з ініціативи Федерації «Європарк» 
у день створення перших національних парків

5 червня
Всесвітній день охорони навколишнього сере-
довища. Відзначається з 1972 року з ініціативи 
Генеральної Асамблеї ООН

8 червня
Всесвітній день океанів. Відзначається 
з 2009 року з ініціативи Генеральної Асамблеї 
ООН 

17 червня
Всесвітній день боротьби з опустелюванням 
і засухою. Відзначається з 1995 року з ініціативи 
Генеральної Асамблеї ООН 

23 червня
Міжнародний день китів і дельфінів. Відзна-
чається з 1986 року з ініціативи Міжнародної 
китобійної комісії

7 липня
Міжнародний день Дніпра. Відзначається 
в Україні, Росії та Білорусі неофіційно

15 серпня
Всесвітній день бездомних тварин. Відзнача-
ється з 1992 року в третю суботу серпня з іні-
ціативи Міжнародного співтовариства захисту 
прав тварин
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ПОСМІХНЕМОСЯ

 9 вересня — Міжнародний день краси

 19 вересня — День народження смайлика

  Міжнародний день наслідування піратів

 22 вересня — Всесвітній день без автомобіля

 3 жовтня — Міжнародний день усмішки
  (відзначається в першу п’ятницю жовтня)

 28 жовтня — Всесвітній день мультфільмів

 8 листопада — Міжнародний день КВК

 13 листопада — Всесвітній день доброти

 21 листопада — Всесвітній день вітань

 15 грудня — Міжнародний день чаю

 11 січня — Всесвітній день «спасибі»

 17 січня — День дітей-винахідників

 21 січня — Міжнародний день обіймів

 14 лютого — День Святого Валентина (День усіх закоханих)

 17 лютого — День спонтанного прояву доброти

 14 березня — Міжнародний день числа  («Пі»)

 20 березня — Всесвітній день сну 
  (відзначається в третю п’ятницю березня)

  Міжнародний день щастя

 1 квітня — День сміху (День дурня)

 6 квітня — Всесвітній день мультфільмів

 13 квітня — Всесвітній день рок-н-ролу

 16 квітня — Міжнародний день голосу

 15 травня — День української вишиванки

 25 травня — Європейський день сусідів

 9 червня — Міжнародний день друзів

 21 червня — Міжнародний день скейтбордингу

 6 липня — Всесвітній день поцілунку

 11 липня — Всесвітній день шоколаду

 20 липня — Міжнародний день шахів

 30 липня — Міжнародний день дружби

 5 серпня — Міжнародний день світлофора

 13 серпня — Міжнародний день шульги

 31 серпня — День блогу
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Аквінський Ф.  7
Аліг’єрі Д.  26
Альтман Н. І.  15
Ампер А.-М.  17
Андерсен Г.-К.  21, 29
Андієвська Е.І.  32
Антоній Печерський, преподобний  26
Антонич Б.-І.В.  11, 30  
Антонович Д.С.  15
Антоновський М.І.  11
Аполлінер Г.  28, 30  
Апостол Д.П.  15
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Багряний І.П.  30
Бажан М.П.  11
Байрон Дж.  29
Балика Д.А.  10
Бальзак О.  29
Бараболя Марко  22
Барб’є А.-О.  22
Барвінський В.Г.  19
Баум Л.Ф.  32
Бах Й.-С.  20
Бачинський Ю.О.  20
Безщасний К.П.  12
Белль Г.  31
Беранже П.-Ж.  27
Беринда П.  7
Берло Г.Л.  10
Бєляєв О.Р.  32
Биковський Л.Ю.  22
Білоконський І.П.  24
Бічуя Н.Л.  31, 32
Богомазов О.К.  20
Боккаччо Дж.  29
Боровиковський Л.І.  29
Браччоліні Дж.-Фр.  18
Бредбері Р.-Д.  27, 32
Брехт Б.  30
Бродський Й.О.  24
Бронте А.  20
Брюллов К.П.  15
Букрєєв Б.Я.  9
Булгаков М.А.  30
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Вайнерт Е.  27
Васильківський С.І.  12
Величко С.В.  8
Венеціанов О.Г.  18
Верлен П.  30
Верменич В.М.  27
Верн Ж.  29, 31
Верховинець В.М.  16
Винниченко В.К.  26, 30
Вишня Остап  13, 32
Вінграновський М.С. 31

Вінер Н.  14
Вовчок Марко  29
Войнович В.М.  32
Волков О.М.  30
Володимир, Великий Князь  26
Вольта А.  18
Вольтер  13, 29
Вороний М.К.  30
Воронина Л.  31, 32
Врецьона Г.З.  11
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Гаврош О.Д.  32
Гайдар А.П.  32
Галенковський А.Й.  21
Гама В.  7
Ге Г.М.  17
Гегель Г.-Ф.  28
Гейне Г.  29
Гендель Г.-Фр.  19
Гете Й.-В.  29
Гійо Р.  17
Глазовий П.П.  31, 32
Гнатюк Д.М.  20
Гоголь М.В.  29, 31
Головацький Я.Ф.  12
Головачевський К.І.  24
Голсуорсі Дж.  30
Гомон Л.  20
Гончар О.Т.  31
Горін Г.І.  32
Горницький Є.Ю.  14
Горький Максим  32
Гофман Е.-Т.  29
Грабовський П.А.  9, 30
Грибоєдов О.С.  16
Григорович Є.З.  22
Грицак Є.М.  16
Грімм Я.  16
Грін О.С.  27
Грінченко Б.Д.  30, 32
Громницький П.А.  15
Громницький С.  16
Гуїн У.  12
Гулак-Артемовський П.П.  17, 29
Гуцало Є.П.  31, 32

Д
Давидов А.І.  31, 32
Дефо Д.  8, 29
Джером К.-Дж.  30
Діккенс Ч.  29, 31
Довбуш О.В.  8
Довженко О.П.  9, 31, 32
Дорошенко В.В.  11
Достоєвський Ф.М.  29, 32
Драй-Хмара М.П.  11
Дрогобич Ю.  7
Дюма А.  29

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
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Е–Є
Ейнштейн А.  8
Єлизавета Петрівна, імператриця  15
Ємець В.К.  27

Ж–З–І
Жиленко І.В.  32
Загребельний П.А.  32
Закревська М.І.  20
Закревський М.В.  25
Зеров М.К.  22
Золотаренко Є.А.  15 
Золя Е.  21, 29, 30
Ібсен Г.  29
Іваненко О.Д.  30, 32
Іоанн Павло ІІ, святий  23
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Каверін В.О.  30
Кaмю А.  30
Калинович І.Т.  14
Калиновський Г.В.  9
Калінін К.О.  15
Кальдерон де ла Барка П.  16, 29
Карпенко-Карий І.К.  29, 30, 32
Катерина ІІ, імператриця  7
Кафка Фр.  30
Кащенко М.Ф.  23
Квітка К.В.  17
Квітка-Основ’яненко Г.Ф.  29, 31
Кирило, рівноапостольний святий  24
Кіплінг Р.  30
Кобилянський Ю.Ю.  15
Ковалевська С.В.  16
Ковінька О.І.  16
Кожедуб М.І.  24
Козачинський М.О.  7
Козловський І.С.  20
Колесса І.М.  9
Коллоді І.  32
Коновалюк Ф.З.  20
Копержинська Н.К.  22
Кордт В.О.  18
Корнєйчик І.І.  13
Корнійчук О.Є.  24
Коровчинський В.М.  18
Кос-Анатольський А.Й.  14
Косач Ю.М.  14
Косинка Г.М.  14, 30, 32
Костенко Л.В.  20, 31
Котляревський І.П.  9, 29
Коховський В.П.  19
Коцюбинський М.М.  10, 30
Крісті А.  30
Кропивницький М.Л.  23
Кудряшов В.С.  12  
Кулібін І.П.  22
Куліш М.Г.  30
Куліш П.О.  31
Купер Дж.-Ф.  9, 31
Кущ О.П.  13
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Лабрюйєр Ж.  27

Ландсберг Г.С.  17
Лафонтен Ж.  29
Ле І.Л.  20
Левада О.С.  14
Левицький І.О.  17
Левицький О.М.  11
Левковський Д.  12
Левшин В.А.  15 
Леонов О.А.  20
Лепкий Б.С.  30
Лермонтов М.Ю.  12, 31
Липа І.Л.  19
Липа Ю.І.  23
Лифар С.  21
Ліндгрен А.  30, 32
Лондон Дж.  30
Лофтинг Х.  32

М
Магеллан Ф.  7
Мазепа І.С.  7
Макіавеллі Н.  7
Маківка С.А.  13 
Максимович М.О.  9 
Маланюк Є.Ф.  30, 31
Малик Г.М.  31, 32
Малинка О.Н.  27
Малицький Ф.М.  19
Малишко А.С.  30, 31
Малютін С.В.  11
Манжула С.Ф.  30
Манжура І.І.  30
Манн Т.  24, 30
Маняк В.А.  13
Маршак С.Я.  31
Мати Тереза, блаженна  28
Матісс А.  15
Махно Н.І.  12
Мацієвська Л.В.  15
Межов В.І.  24
Мережковський Д.С.  27
Метлинський А.Л.  7, 29
Мефодій, рівноапостольний святий  24
Мирний Панас  29, 32
Мілн А.-А.  32
Міцкевич А.-Б.  29
Мольєр Ж.-Б.  29
Монгольф’є Ж.-М.  28
Моне К.-О.  18
Монтессорі М.  28 
Мопассан Г.  27
Моруа А.  26
Мусієнко П.Н.  26

Н
Нагірний Є.В.  28
Некрасов М.О.  29
Нестайко В.З.  17, 31, 32
Нестор Літописець  13
Нечуй-Левицький І.С.  29, 30, 31
Ніцше Фр.  12
Носов М.М.  30, 32
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О
О’Генрі  30
Олеша Ю.К.  30
Ольга, рівноапостольна Княгиня Київська  7, 26
Осмомисл Я.  7
Осьмачка Т.С.  23

П
Павленко М.С.  32
Павличко Д.В.  10
Павло, святий верховний апостол  25
Павлов І.П.  10
Павловський І.Д.  23
Падалка І.І.  12
Пархоменко І.К.  27
Пастернак Б.Л.  18
Патон Є.О.  19
Петрарка Фр.  29
Петро, святий верховний апостол  25
Петрусенко О.А.  18
Підмогильний В.П.  30
Плужник Є.П.  30
Плутарх  7
Полетика Г.А.  8
Попов О.К.  26
Постернак С.П.  22
Потушняк Ф.М.  19
Потьомкін Г.О.  10
Прістлі Дж.-Б.  9
Прудкий Н.І.  21
Пушкін О.С.  29, 31

Р
Равель М.-Ж.  19
Радзієвський М.І.  14
Ремарк Е.-М.  30
Рембо Ж.-Н.-А.  12
Рентген В.-К.  20
Реріх М.К.  11
Рильський М.Т.  20, 30, 31
Рід Т.-М.  31
Рільке Р.-М.  30
Розумовський К.  19
Роксолана  7
Романовський В.О.  16
Роулінг Дж.  32
Рошкович Г.Г.  10
Рудиковський Є.П.  11
Руссо Ж.-Ж.  29

С
Саврасов О.К.  24
Сагайдачний П.К.  7
Саган Фр.  25
Сальєрі А.  27
Самчук У.О.  18, 30, 31
Свидницький А.П.  9
Свіфт Дж.  20
Семенко М.В.  30
Сент-Екзюпері А.  25, 30
Сервантес М.  29, 31
Середа А.Х.  18
Симиренко В.Ф.  19

Симоненко В.А.  16
Сінклер Г.-Л.  18
Сірко І.Д.  7
Скотт В.  29
Смолич Ю.К.  25
Сорохтей О.Й.  19
Сосенко М.Д.  22
Сосюра В.М.  30, 32
Стельмах М.П.  30, 31, 32
Стельмах Я.М.  14, 30, 31, 32
Стендаль М.-А.-Б.  29
Стефаник В.С.  30
Стругацький А.Н.  28
Суворов О.В.  13
Судковський Р.Г.  21

Т
Твардовський О.Т.  25, 32
Твен М.  30
Теннер Г.С.  11
Терлецький О.С.  17
Тихий Н.М.  24
Тичина П.Г.  30
Тодоровський П.Ю.  28
Толстой Л.М.  29
Томашівський С.Ф.  16
Тронько П.Т.  26
Трублаїні М.П.  31
Тургенєв І.С.  31
Туровський К.  7
Турянський О.В.  18
Тютюнник Г.М.  22, 31, 32

У–Ф
Уайльд О.  12, 30, 32
Уеллс Г.  30
Українка Леся  30, 32
Уорен Р.-П.  22
Федоров І.  7
Федюк М.І.  19
Фенцик Є.А.  11
Франко І.Я.  29, 30, 32
Фуко Ж.-Б.  10

Х
Хармс Д.  32
Хвильовий М.  30
Хвойка В.  8
Хейєрдал Т.  11
Хемінгуей Е.-М.  30, 31, 32
Хмельницький Б.М. 7
Ходченко П.С.  16
Холодний Х.  7

Ч
Чайковський П.І.  23
Чапек К.  16
Чемерис В.Л.  31
Чемисов О.Д.  27
Чернілевський С.Б.  31
Черчилль У.-Л.-С.  14
Чехов А.П.  17, 30
Чуковський К.І.  30
Чупринка Г.А.  14
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Чурай М.  8
Чухліб В.В.  31, 32

Ш
Шамо І.Н.  18
Шевченко Т.Г.  19, 29, 31
Шевчук В.О.  31
Шекспір В.  29, 31
Шептицький А.  26
Шиллер Й.-Фр.  13, 29
Шолом-Алейхем  30
Шолохов М.О.  24, 32
Шопен Фр.  18
Шоу Б.  30

Штокалко З.П.  24

Щ–Ю
Щербина В.І.  23
Щоголів Я.І.  13
Юнг К.-Г.  26

Я
Яновський Ю.І.  32
Ясинський М.І.  13
Ястребов В.М.  25
Яхимович Ф.  19
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1. Бібліотека української літератури [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ukrlib.
com.ua. — Назва з екрана. — Дата звернення 30.05.2014.

2. Большая советская энциклопедия [Текст] : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. — М. : Совет. эн-
цикл., 1970–1978. — Т. 1–30.

3. Географія [Електронний ресурс] : навч. прогр. для учнів 6–9 кл. загальноосвіт. навч. закл. 
// Сайт Міністерства освіти і науки України. — Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/
activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/. — Назва з екрана. — Дата звер-
нення 30.05.2014.

4. Географія. 10 клас. Рівень стандарту, академічний рівень [Електронний ресурс] : прогр. для 
загальноосвіт. навч. закл. // Сайт Міністерства освіти і науки України. — Режим доступу: 
http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869542/. — 
Назва з екрана. — Дата звернення 30.05.2014.

5. Деякі питання підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка [Елек-
тронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 136-р. — 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/136-2013-%D1%80. — Назва з екрана. — 
Дата звернення 30.05.2014.

6. Енциклопедія історії України [Електронний ресурс] / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; 
НАН України, Ін-т історії України. — К. : Наук. думка, 2003–2009. — Т. 1–6. — Режим доступу: 
http://www.history.org.ua/?encyclop. — Назва з екрана. — Дата звернення 30.05.2014.

7. Зарубіжні письменники [Текст] : енциклопед. довід. : у 2 т. / за ред. Н. Михальської та Б. Ща-
вурського. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2005–2006. — Т. 1–2.

8. Знаменні дати. Календар (2000–2009) [Текст]. — К. : НПБ України, 2009. — 51 с.
9. Історія України. 10–11 класи. Академічний рівень [Електронний ресурс] : прогр. для загально-

освіт. навч. закл. // Сайт Міністерства освіти і науки України. — Режим доступу: http://www.
mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869542/. — Назва з екра-
на. — Дата звернення 30.05.2014.

10. Календар знаменних і пам’ятних дат : реком. бібліогр. довідник / Держ. наук. установа «Книж-
кова палата України імені І. Федорова». — К., 2004.

11. Літературне читання [Електронний ресурс] : прогр. для загальноосвіт. навч. закл. 2–4 кл. / 
підгот.: О. Я. Савченко, В. О. Мартиненко, В. О. Науменко, Н. М. Колеснікова, Л. І. Лаптєва // 
Сайт Міністерства освіти і науки України. — Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/
activity/education/56/692/educational_programs/nnn1_4kl/. — Назва з екрана. — Дата звер-
нення 30.05.2014.

12. Муха, А. І. Композитори України та української діаспори [Текст] : довід. — К. : Музична Україна, 
2004. — 352 с.

13. Історія [Електронний ресурс] : навч. прогр. з історії для 5–9 класів загальноосвіт. навч. закл. 
// Сайт Міністерства освіти і науки України. — Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/
activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/. — Назва з екрана. — Дата звер-
нення 30.05.2014.

14. Народжені Україною : меморіал. альманах [Текст] : у 2 т. / [голова організац. ком. Л. Кравчук ; 
голова редакц. ради І. Курас ; редакц. рада: В. Кремень та ін. ; голов. ред. О. Онопрієнко]. — К. : 
Євроімідж, 2002. — Т. 1–2. — (Золоті імена України).

15. Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шев-
ченка [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 11 квітня 2012 року № 257/2012. — 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/257/2012. — Назва з екрана. — Дата звер-
нення 30.05.2014.

16. Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення у 2014 році 120-річчя від дня 
народження Олександра Довженка [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 20 березня 2013 р. № 144-р. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/144-2013-%D1%80. — Назва з екрана. — Дата звернення 30.05.2014.

17. Про затвердження плану заходів на 2013–2015 роки з підготовки і відзначення 70-ї річниці 
визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Ві-
тчизняній війні 1941–1945 років [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 22 травня 2013 р. № 360-р. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/360-2013-%D1%80. — Назва з екрана. — Дата звернення 30.05.2014.
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18. Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарб-
ників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років [Електронний 
ресурс] : Указ Президента України від 19 жовтня 2012 року № 604/2012. — Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/604/2012. — Назва з екрана. — Дата звернення 30.05.2014.

19. Про Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 
України [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 31 жовтня 2011 р. № 1243 // Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/24565/. — 
Назва з екрана. — Дата звернення 30.05.2014.

20. Про проведення Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності в дошкільних, загальноосвіт-
ніх та професійно-технічних навчальних закладах України [Електронний ресурс] : наказ Мі-
ністерства освіти і науки України та Держ. служби України з надзвич. ситуацій від 16 квітня 
2014 року № 462/204 // Сайт М-ва освіти і науки України. — Режим доступу: http://www.mns.
gov.ua/content/laws_nak.html?PrintVersion. — Назва з екрана. — Дата звернення 30.05.2014.

21. Світова література [Текст] : навч. прогр. для загальноосвіт. навч. закладів : 5–9 класи / авт. 
колект: О. М. Ніколенко (кер. колективу), К. В. Таранік-Ткачук, С. П. Фоміна, О. В. Ревнивцева, 
Т. П. Сегеда, Н. В. Онищенко. — К. : ВД «Освіта», 2013. — Режим доступу: http://www.mon.gov.
ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/. — Назва з екрана. — 
Дата звернення 30.05.2014.

22. Свята моєї Батьківщини [Текст] : дит. календар ілюстрований / [М. Н. Шкода; іл. О. І. Аль-
брехт]. — Донецьк : БАО, 2009. — 176 с. : іл.

23. Тарасова, Т. В. Путівник класного керівника [Текст] : [метод. посіб.] / Тарасова Т. В., Киричен-
ко В. І. — Тернопіль : Терно-граф, 2006. — 223 с.

24. Українська література. 5–9 класи : прогр. для загальноосвіт. навч. закл. [Електронний ресурс] 
/ підгот.: Р. В. Мовчан, К. В. Таранік-Ткачук, М. П. Бондар, О. М. Івасюк, С. А. Кочерга, Л. І. Кавун, 
О. І. Неживий, Н. В. Михайлова // Сайт Міністерства освіти і науки України. — Режим доступу: 
http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/. — 
Назва з екрана. — Дата звернення 30.05.2014.

25. Українська література. 10–11 класи. Рівень стандарту, академічний рівень [Електронний ре-
сурс] : [навч. прогр.] // Сайт Міністерства освіти і науки України. — Режим доступу: http://
www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869542/. — Назва 
з екрана. — Дата звернення 30.05.2014.

26. Українська література. 10–11 класи [Електронний ресурс] : прогр. для проф. навч. учнів за-
гальноосвіт. навч. закл. Профільний рівень / уклад.: М. Г. Жулинський, Г. Ф. Семенюк, Р. В. Мовчан, 
М. М. Сулима, Н. В. Левчик, М. П. Бондар, О. А. Камінчук, В. І. Цимбалюк. — К. : Вид-во «Грамо-
та», 2011. — 152 с. — Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/
educational_programs/1349869542/. — Назва з екрана. — Дата звернення 30.05.2014.

27. Українська література у портретах і довідках: давня література — література ХІХ ст. [Текст] : 
довід. / [Київ. нац. ун т ім. Т. Шевченка, Ін-т українознавства, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН 
України]. — К. : Либідь, 2000. — 358 с.

28. Українська літературна енциклопедія / Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка ; відп. ред. І. О. Дзеверін. — 
К. : Голов. ред. УРЕ, 1988–1995. — Т. 1–3.

29. Український Радянський Енциклопедичний Словник [Текст] : у 3 т. / редкол.: Ф. С. Бабичев, 
А. Ф. Денисов, А. В. Кудрицький (відп. ред.) [та ін.]. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1986–1987. — Т. 1–3.

30. Фiзика. 8–9 класи [Електронний ресурс] : навч. прогр. / підгот.: О. І. Ляшенко, В. Г. Бар’яхтар, 
Л. Ю. Благодаренко, М. В. Головко, Ю. І. Горобець, Т. М. Засєкіна, В. Д. Карасик та ін. // Сайт 
Міністерства освіти і науки України. — Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/
education/56/692/educational_programs/1349869497/. — Назва з екрана. — Дата звернення 
30.05.2014.

31. Художня культура. 10–11 класи. Академічний рівень [Електронний ресурс] : прогр. для за-
гальноосвіт. навч. закл. : укр. худож. культура (10 клас) ; зарубіж. худож. культура (11 клас) 
// Сайт Міністерства освіти і науки України. — Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/
activity/education/56/692/educational_programs/1349869542/. — Назва з екрана. — Дата звер-
нення 30.05.2014.

32. Шкільний календар: родинні свята [Текст] / М. С. Візінська. — Х. : Вид. група «Основа», 2007. — 
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До журналу «Бібліотечна робота» № 7/2014

АНОТОВАНИЙ ЗМІСТ ЖУРНАЛУ
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(крім розділу «Бібліотечна робота»)

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Навчальна інформація
Алгебра . 11 клас

Людмила ЗАСЛОНКІНА. Інформаційний паспорт теми
Показникова та логарифмічна функції

Біологія . 8 клас
Людмила БУХНО. Інформаційний паспорт теми

Членистоногі
Історія України . 9 клас

Любов ГАВРИЛЮК. Інформаційний паспорт теми
Соціально-економічне життя народу та український національний рух  
у першій половині ХІХ ст .

Українська література . 5 клас
Людмила НІКІТЧЕНКО. Інформаційний паспорт теми

Світ фантазії, мудрості
Хімія . 8 клас

Оксана АРТЕМ’ЄВА. Інформаційний паспорт теми
Кількість речовини . Розрахунки за хімічними формулами

Методична інформація
В’ячеслав ЯКУШКО

Видатні слов’янські вчені-фізики . Авторська програма факультативного курсу
Біографії вчених-фізиків… Хтось бачить в них лише хронологію основних подій життя 
людини. А для когось — це безліч цікавих фактів про тих, чиї роботи значною мірою 
визначили зміст сучасної фізичної науки, про непересічність їх мислення та різнобічні 
захоплення поза наукою. А скільки разів завдяки біографіям ми відкривали у фізиках 
справжніх ліриків! Автор пропонує програму та збірку матеріалів до факультатив-
ного курсу з фізики для учнів 10-го класу фізичного, фізико-математичного, біолого-
фізичного, біотехнічного, фізико-хімічного та технічного профілів.

Лідія МУЛЯР
Опановуємо закони мислення
Мислити логічно — це означає мислити точно й послідовно, не допускаючи проти-
річ у своїх міркуваннях, уміти викривати логічні помилки. Ці якості мислення мають 
велике значення в будь-якій сфері наукової та практичної діяльності та є запорукою 
успішного навчання школярів. За відсутності базових шкільних підручників із логіки 
вчителі часто-густо вдаються до самостійного укладання необхідних посібників. 
В авторському посібнику «Поняття, судження в шкільному курсі логіки» висвітлено 
розділи теоретичного матеріалу курсу логіки для учнів 7–9-х класів спеціалізова-
них шкіл.

ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

Методична інформація
Вадим ЩОРС

Педагогічний супровід плекання обдарованих дітей 
Що потрібно для того, аби природний талант обдарованої дитини не загубився 
в повсякденності шкільного навчання? Передусім, тим, хто своєю професійною 
діяльністю покликаний формувати зростаючу особистість, варто добре зна-
ти природу обдарованості. Вчасно розпізнати та всебічно підтримувати дітей, 
наділених особливими здібностями й талантами, покликані і батьки, і вчителі, 
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і бібліотекарі. Особливу місію в роботі з обдарованими має виконувати шкільна 
соціально-психологічна служба.

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Організаційна інформація
Олександр ЖОСАН

Планування роботи школи: сучасні підходи
Особливість управління сучасною школою полягає в тому, що воно повинно за-
безпечувати не тільки успішне функціонування закладу, а і його якісний розвиток 
в умовах оновлення та демократизації суспільства. Центральною ланкою, серцеви-
ною наукового управління, керівництва та контролю є планування. Автор адресує 
керівникам загальноосвітніх навчальних закладів посібник, у якому на тлі аналізу 
однієї з управлінських функцій – планування роботи загальноосвітнього навчального 
закладу — визначено сучасні вимоги до змісту й структури планування, з’ясовано 
вплив інформаційно-комунікаційних та інших технологій на цей процес. Автором 
використані результати досліджень вітчизняних і зарубіжних учених, ідеї керівників-
практиків і багаторічний власний досвід роботи директором загальноосвітнього 
навчального закладу. Посібник розроблено згідно з вимогами до підготовки навчальної 
літератури для вищої школи. Матеріали, що подані в ньому, пройшли наукову екс-
пертизу та апробацію.

Моніторинг законодавства
Лідія Поперечна

Нові документи
Нормативно-правові та інструктивно-методичні документи, які унормовують 
питання управління загальноосвітнім навчальним закладом, що були оприлюднені 
та/або набули чинності у травні – червні 2014 року.


