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УКРАЇНА ТА СВІТ ВІДЗНАЧАЮТЬ ДЕСЯТИЛІТТЯ 

 

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 рішенням 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 

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 Генеральної 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 

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 

 

              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) 

 

       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 

535 років від дня народження Фернана Магеллана (бл. 1480–1521), 

португальського мореплавця на службі Іспанії 

510 років від дня народження Роксолани (Анастасія 

Лісовська, 1505–1561), українки, яка одружившись 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 

445 років від дня народження Петра Кононовича Сагайдачного 

(Конашевич, бл. 1570–1622), гетьмана українських реєстрових 

козаків, військового й політичного діяча 

420 років від дня народження Богдана (Зіновія) Михайловича 

Хмельницького (бл. 1595–1657), гетьмана України, державного 

діяча й полководця, дипломата 



405 років від дня народження Івана Дмитровича Сірка (бл. 1610–

1680), кошового отамана Запорізької Січі 

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

390 років від дня народження Марусі Чурай (Чураївна, 1625–1653), 

української народної співачки, поетеси та композитора 

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 історіографа та 

письменника 

315 років від дня народження Олекси Васильовича Довбуша 

(1700–1745), українського народного героя, керівника 

антифеодального руху селян-опришків у 30–40-х рр. XVIII ст. 

120 років із часу заснування Нобелівської премії (1895) 

90 років із часу заснування Канівського музею-заповідника 

«Могила Т.Г. Шевченка», нині —Шевченківський національний 

заповідник у Каневі__ 

 

                                 ЗНАМЕННІ ДАТИ 2015 РОКУ 

                                      СІЧЕНЬ 

1 Новорічне свято 

4-230 років від дня народження Якоба Грімма (1785–1863), 

німецького філолога, письменника, фольклориста, казкаря 

6 Святвечір. Багата кутя 

7-Різдво Христове 

8 -80 років від дня народження Василя Андрійовича Симоненка 

(1935–1963), українського 

поета, журналіста, правозахисника 

9-125 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), українського 

письменника 

15-220 років від дня народження Олександра Сергійовича 

Грибоєдова (1795–1829), російського письменника 

135 років від дня народження Павла Семеновича Ходченка (1880–

1967), українського письменника 



17 -415 років від дня народження Педро Кальдерона де ла Барки 

(1600–1681), іспанського поета, драматурга 

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 

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), російського письменника 

30 -85 років від дня народження Всеволода Зіновійовича Нестайка 

(1930), українського письменника, драматурга, журналіста 

                                               ЛЮТИЙ 

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) 

14-День Святого Валентина 

Міжнародний день дарування книжок 

15 -День ушанування учасників бойових дій на території інших 

держав 

Стрітення Господнє 

19-155 років від дня народження Веніаміна Олександровича 

Кордта (1860–1934), українського 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), українськогописьменника, журналіста та публіциста 

21- Міжнародний день рідної мови 

22-205 років від дня народження Фрідеріка Шопена (1810–1849), 

польського композитора, піаніста 

24 -150 років від дня народження Івана Львовича Липи (1865–

1923), українського письменника та громадсько-культурного 

діяча 

25- 165 років від дня народження Володимира Григоровича 

Барвінського (1850–1883), 

українського письменника, публіциста, громадсько-культурного 

діяча 

                               БЕРЕЗЕНЬ 

1-115 років від дня народження Федора Михайловича 

Малицького (1900–1988), українського поета та прозаїка 

4-265 років із часу обрання Кирила Розумовського гетьманом 

України (1750) 

8- Міжнародний жіночий день 

9- День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861), 

українського поета, художника, мислителя 

14 -180 років від дня народження Всеволода Порфирійовича 

Коховського (1835–1891),українського письменника та педагога 

15-Всесвітній день захисту прав споживача 

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 композитора й органіста 

22-120 років від дня народження Івана Леонтійовича Ле (Мойся, 

1895–1978), українського письменника 

25 -195 років від дня народження Анни (Енн) Бронте (псевдонім — 

Ектон Белл, 1820–1849), англійської письменниці, поетеси 

27- Міжнародний день театру 



28-145 років від дня народження Юліана Олександровича 

Бачинського (1870–1940), українського письменника, журналіста, 

публіциста, громадсько-політичного діяча 

30- 115 років від дня народження Леся Гомона (Олександр 

Дмитрович Королевич, 1900–1958), українського письменника 

                                        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 

4 -Міжнародний день інтернету 

День створення НАТО (1949) 

7-Благовіщення Пресвятої Богородиці 

Всесвітній день здоров’я 

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 

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 

19- 105 років від дня народження Марка Бараболі (Іван 

Федорович Рознійчук, 1910–1945), українського письменника-

сатирика, публіциста 

23-Всесвітній день книги та авторського права 

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), українського письменника 

24- 110 років від дня народження Роберта Пенна Уоррена (1905–

1989), американського письменника, публіциста 



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 даними — 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 

                                      ТРАВЕНЬ 

1–2-Дні міжнародної солідарності трудящих 

3 -120 років від дня народження Теодосія Степановича Осьмачки 

(1895–1962), українського письменника, поета та прозаїка 

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 

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 письменника, публіциста, лікаря, громадського 

діяча 

21- Вознесіння Господнє 

Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та 

розвитку 

22-175 років від дня народження Марка Лукича Кропивницького 

(1840–1910), українського драматурга, актора, режисера, 

композитора, педагога, театрального діяча 

24-День Рівноапостольних Кирила та Мефодія 

День слов’янської писемності та культури 



110 років від дня народження Михайла Олександровича 

Шолохова (1905–1984), російського письменника 

25-110 років від дня народження Олександра Євдокимовича 

Корнійчука (1905–1972), українського письменника-драматурга 

28 -95 років від дня народження Наума Мироновича Тихого (1920–

1996), українського поета та письменника 

31- Всесвітній день без тютюну (проти тютюнопаління) 

                                ЧЕРВЕНЬ 

1- Міжнародний день захисту дітей 

4- Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії 

6-140 років від дня народження Томаса Манна (1875–1955), 

німецького письменника 

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 

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 Вітчизняної війни 

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

26 -Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками та 

їх незаконним 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 

12-День Святих Первоверховних апостолів Петра та Павла 

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 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) 

26-130 років від дня народження Андре Моруа (1885–1967), 

французького письменника 

28 День Рівноапостольного Князя Київського Володимира 

Великого 

День хрещення Київської Руси-України 

                                                 СЕРПЕНЬ 

4-125 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 

12 -Міжнародний день молоді 

16 -370 років від дня народження Жана де Лабрюйєра (1645–1696), 

французького письменника, сатирика-мораліста 

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 

24- День Незалежності України (1991) 

26-135 років від дня народження Гійома Аполлінера (Аполлінарій 

Костровицький, 1880–1918), французького поета 

28-Успіння Пресвятої Богородиці 

90 років від дня народження Аркадія Натановича Стругацького 

(1925–1991), радянського письменника 

                        ВЕРЕСЕНЬ. 

1- День знань 

 140 років від дня народження Едгара Райса Берроуза (1875—

1950),американського письменника-фантаста 

2-170 років від дня народження Івана Яковича Білика (Івана 

Яковича Рудченка) (1845—1905), українського письменника 

3-85 років від дня народження Віктора Петровича Тимченка 

(1930), українського поета, прозаїка 

4-50 років від дня народження Галини Мирославівни Павлишин 

(Галушка) (1965), української дитячої письменниці 

6-140 років від дня народження Михайла Дашкевича (1875—

1948),українського письменника 

8 -Міжнародний день розповсюдження грамотності 

 120 років від дня народження Олександра Олександровича 

Соколовського (1895—1938), українського прозаїка 

24-100 років від дня народження Олександра Федоровича 

Кравцова 

(1915—1983), українського поета 

15- 125 років від дня народження Агати Крісті (Мері Кларісса 

Міллер) (1890—1976), англійської письменниці 

18-105 років від дня народження Михайла Івановича 

Чабанівського 

(Циби) (1910—1973), українського прозаїка 

19- 55 років від дня народження Окса́ни Стефа́нівни Забу́жко 

(1960),української поетеси, письменниці 

21- Різдво Пресвятої Богородиці 

27- Свято Воздвиження Чесного іЖивотворящого Хреста 

Господнього 

120 років від дня народження Володимира Олександровича 

Кобилянського (1895—1919), українського поета 

29-170 років від дня народження Івана Карповича Карпенка-

Карого(Тобілевича) (1845—1907), українського драматурга 



30 Свято Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії 

Всеукраїнський день бібліотек 

                           ЖОВТЕНЬ 

1 -Міжнародний день музики 

Міжнародний день людей похилого віку 

145 років від дня народження Івана Олексійовича Буніна (1870—

1953), російського письменника 

105 років від дня народження Парасковії Юхимівни Амбросій 

(1910—1997), української народної поетеси 

80 років від дня народження Бориса Ілліча Олійника (1935), 

українського поета 

23-95 років від дня народження Джанні Родарі (1920—1980), 

італійського письменника-казкаря 

24-Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй (День ООН). 

27-90 років від дня народження Юрія Михайловича Кругляка 

(1925—1998), українського поета 

28-130 років від дня народження Такубоку Ісікави (1885—

1912),японського письменника і критика 

                       ЛИСТОПАД. 

1-80 років від дня народження Володимира Степановича Мирного 

(1935), українського поета 

2-80 років від дня народження Володимира Родіоновича 

Коломійця(1935), українського поета 

3- 120 років від дня народження Едуарда Георгійовича 

Багрицького(1895—1934), російського поета 

5-100 років від дня народження Анатолія Мефодійовича 

Хорунжого(1915—1991), українського прозаїка 

6-160 років від дня народження Дмитра Івановича 

Яворницького(1855—1940), українського історика, археолога, 

фольклориста, етнографа, 

письменника, поета 

8-115 років від дня народження Маргарет Мітчелл (1900—1949), 

американської письменниці 

105 років від дня народження Михайла Семеновича Білецького 

(1910—1998), українського письменника-гумориста 

9 -День української писемності та мови 

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів 

народного мистецтва. 

10-55 років від дня народження Ніла Геймана (1960), відомого 



англійського письменника-фантаста 

13-165 років від дня народження Роберта Луїса Стівенсона (1850—

1894), англійського письменника 

17-95 років від дня народження Анатолія Павловича Дрофаня 

(1919—1988), українського письменника 

 45 років від дня народження Андрія Анатолійовича Кокотюхи 

(1970),сучасного українського письменника 

19- 115 років від дня народження Анни Зегерс (1900—1983), 

німецької письменниці 

25- 115 років від дня народження Пилипа Гузюка (1900—1968), 

українського письменника 

90 років від дня народження Юрія Дмитровича Бедзика (1925—

2008), українського прозаїка, драматурга 

26- Міжнародний День інформації 

День святого апостола Павла 

27-55 років від дня народження Еліни Іванівни Заржицької 

(1960),сучасної української дитячої письменниці 

28-135 років від дня народження Грицька Абрамовича 

Чупринки(1879—1921), українського поета 

125 років від дня народження Зінаїди Павлівни Тулуб (1890—

1964),української письменниці 

 115 років від дня народження Олександра Олександровича 

Блока(1880—1921), російського поета 

100 років від дня народження Костянтина Михайловича 

Симонова(1915—1979), російського письменника 

30-180 років від дня народження Марка Твена (Семюєла 

Ленггорна Клеменса) (1835—1910), американського прозаїка 

                                     ГРУДЕНЬ 

1-110 років від дня народження Олексія Полторацького (1905-

1977),українського письменника, літературного критика 

2-120 років від дня народження Григорія Прокоповича 

Яковенка(1895-1940), українського письменника 

115 років від дня народження Олександра Андрійовича 

Прокоф'єва (1900—1971), російського поета, перекладача творів 

Т.Г.Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Павла Тичини, 

Максима Рильського, Андрія Малишка. 

4- Введення в храм Пресвятої Богородиці 

140 років від дня народження Райнера Марії Рільке (1875—926), 

австрійського і німецького поета 



5-195 років від дня народження Афанасія Афанасійовича Фета 

(1820—1892), російського поета 

6 -День Збройних Сил України 

7 Свято Святої великомучениці Катерини 

115 років від дня народження Катерини Василівни Білокур 

(1900—1961), української художниці 

8 

 55 років від дня народження Олекса́ндра Микола́йовича 

Ле́вченка(1960), українського письменника-фантаста 

9-65 років від дня народження Тетяни Вікторівни Полякової 

(Гуцеленко) (1950), української поетеси, прозаїка 

10- День прав людини 

11-205 років від дня народження Альфреда де Мюссе (1810—

1857),французького письменника, поета 

13 -День святого апостола Андрія Первозванного 

14-175 років від дня народження Михайла Петровича 

Старицького(1840—1904), українського драматурга 

17-День великомучениці Варвари 

19- День Святого Миколая-Чудотворця (Миколи Зимового) 

20 -День міліції 

22- День Святої Ганни 

24- 105 років від дня народження Петра Онуфрійовича Дорошка 

(1910—2001), українського письменника 

90 років від дня народження Юрія Макаровича Лисенка 

(1925),українського письменника 

25- Католицьке Різдво 

30-150 років від дня народження Джозефа Ред'ярда Кіплінга 

(1865—1936), англійського прозаїка, поета, казкаря 

 55 років від дня народження Ні́ни Воскресе́нської (Ніна 

Василівна Мацебула)(1960), української дитячої письменниці 

31-170 років від дня народження Сильвестра Лепкого (1845—

1901), українського письменника 

 

               Твори-ювіляри 2015 року 
                         845 років 

«Пісня про Роланда» (1170, пам’ятка французького 

героїчного епосу) 

                        830 років 



«Слово о полку Ігоревім» (1185–1187, пам’ятка 

давньоукраїнської літератури) 

                     430 років 

«Галатея» (1585, Сервантес М.) 

                    195 років 

«Руслан і Людмила» (1820, Пушкін О.С.) 

 «Айвенго» (1820, Скотт В.) 

                   190 років 

«Борис Годунов» (1825, 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.) 

                   170 років 

«Заповіт», «І мертвим, і живим…», «Кавказ», «Най- 

мичка», «Єретик» (1845, Шевченко Т.Г.) 

«Чорна Рада» (1845, Куліш П.О.) 

                150 років 

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

               140 років 

«Маруся Богуславка» (1875, Нечуй-Левицький І.С.) 

«Таємничий острів» (1875, Верн Ж.) 

 «Хіба ревуть воли, як ясла повні» (1875, 

Панас Мирний) 

                   130 років 

Наймичка (1885, Карпенко-Карий І.К.) 

                  110 років 

«Діти сонця» (1905, Максим Горький) 

«У катакомбах» (1905, Леся Українка) 

                   90 років 

«В житах» (1925, Косинка Г.М.) 

«Вінні-Пух», перша глава циклу (1925, Мілн А.-А.) 

«Голова професора Доуеля» (1925, Бєляєв О.Р.) 

                   80 років 

«Вершники» (1935, Яновський Ю.І.) 

                         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) 

                           60 років 

«Весна-весняночка», «У сестрички дві косички» 

(1955, Стельмах М.П.) 

«Зачарована Десна» (1955, Довженко О.П.) 

                            50 років 

«Незнайко на місяці» (1965, Носов М.М.) 

«Олень Август» (1965, Гуцало А.П.) 

                          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.) 

                             30 років 

«Казки буфетного гнома» (1985, Жиленко І.В.) 

«П’ятірка з хвостиком» (1985, Нестайко В.З.) 

                            20 років 

«Гаррі Поттер і філософський камінь» (1995, 

Роулінг Дж.) 

                            10 років 

«Гаррі Поттер і Напівкровний Принц» (2005, 

Роулінг Дж.) 

«Русалонька із 7-В, або Прокяття роду Кулаків- 

ських» (2005, Павленко М.С.) 

 

              ПОСМІХНЕМОСЯ 

9 вересня — Міжнародний день краси 

19 вересня — День народження смайлика 

22 вересня — Всесвітній день без автомобіля 

3 жовтня — Міжнародний день усмішки 

(відзначається в першу п’ятницю жовтня) 

28 жовтня — Всесвітній день мультфільмів 

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 

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 

15 травня — День української вишиванки 

25 травня — Європейський день сусідів 

9 червня — Міжнародний день друзів 

6 липня — Всесвітній день поцілунку 

11 липня — Всесвітній день шоколаду 

20 липня — Міжнародний день шахів 

30 липня — Міжнародний день дружби. 
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