
ККааллееннддаарр  ззннааммеенннниихх  іі  ппаамм''яяттнниихх  ддаатт  
  

ККввііттеенньь  22001177  ррооккуу  
  

ППаамм''яяттнніі  дднніі  ттаа  ссввяяттаа  
 

7 квітня –  Благовіщення Пресвятої Богородиці  

9 квітня –  Всесвітній день здоров'я 
–  Вербна неділя 
 

12 квітня –  Всесвітній день авіації і космонавтики 

15 квітня –  День довкілля 

16 квітня –  Великдень 

22 квітня –  Міжнародний день Матері-Землі 

23 квітня  –  Всесвітній день книги і авторського 
права 

 
26 квітня –  День Чорнобильської трагедії 

 

28 квітня –  День охорони праці 

 

 

 

  



ЮЮввіілляяррии  ммііссяяццяя 

  

  
  

  

  

 

25 квітня - 110 років від дня народження Миколи 

Петровича  Трублаїні (1907—1941), українського 

письменника, творчість якого – ціла епоха в літературі для 

дітей. його перу належать повісті "Шхуна"Колумб", 

"Лахтак", "Мандрівники", роман "Глибинний шлях", 

оповідання "Волохан", Крила рожевої чайки", "Вовки 

гоняться за оленями", "Пустуни на пароплаві", цикл 

оповідань "Пригоди в повітрі", казки "Мандри Закомарика", 

"Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку" та ін. Майже 

всі персонажі творів письменника вибрані з натури. Він 

став першим, хто широко ввів в українську літературу 

тему арктичних пригод, далеких подорожей, життя 

моряків, тобто полярну тематику.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



ТТррааввеенньь  22001166  ррооккуу  
  

ППаамм''яяттнніі  дднніі  ттаа  ссввяяттаа  
 

3 травня  
 

– Міжнародний день сонця 

8-9 травня – Дні пам'яті та примирення, присвячені 
жертвам Другої Світової Війни 

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні 

14 травня  – День матері 

15 травня  – Міжнародний день родини (сім'ї)    

18 травня – День скорботи і пам'яті жертв депортації 
кримськотатарського народу 

– День вишиванки 
 

20 травня – День Європи в Україні 

21 травня – День пам'яті жертв політичних репресій 

24 травня – День слов'янської писемності і культури 

25 травня – Вознесіння Господнє 

31 травня – Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням 

 

 

  



ЮЮввіілляяррии  ммііссяяццяя  
  

  

5 травня - 110 років від дня народження Ірини Вільде (1907—1982) 
(справжнє ім'я Дарина Дмитрівна Макогон) української письменниці. 
Друкуватися почала в 1927 році. Згодом побачили світ її твори 
"Метелики на шпильках", "Повнолітні діти", "Історія одного життя", 
"Яблуні зацвіли вдруге", "Троянди і терня"  та ін. 
Найбільшу популярність письменниці приніс роман "Сестри Річинські ", 
у якому майстерно поєднуються панорамність відображення загальних 
картин життя різних верств суспільства 30-х років на 
західноукраїнських землях і ґрунтовність змалювання побуту і 
характеру галичан, найтонших змін у їх свідомості. У 1965 р. роман 
був удостоєний Шевченківської премії. 

  

15 травня - 160 років від дня народження Андрія Чайковського (1857—
1935), українського письменника, громадського діяча, юриста. 
Адвокатська практика давала А.Чайковському багатий творчий 
матеріал і значну кількість сюжетів, які лягли в основу творів із 
"судової зали": З країни сліз і горя", "Хто винен", "Краще смерть, як 
неволя", "Олюнька", "Образ гонору" 
Але письменник поставив перед собою завдання присвятити свою 
творчу працю повістям з історії рідного народу. На початку ХХ ст. 
А.Чайковський написав цикл історичних творів: "За сестрою", 
"Козацька помста", "На уходах", "Олексій Корнієнко", "Сагайдачний". 
Сьогодні ці твори входять до золотого фонду української історичної 
літератури. 
 

  

16 травня - 200 років від дня народження  Миколи Івановича 
Костомарова (1817—1885) – історика, громадського, політичного і 
культурного діяча, письменника, критика, етнографа, фольклориста, 
одного із засновників Кирило-Мефодіївського братства. 
Наукова спадщина М.Костомарова складає 21 том історичних 
досліджень, найвідоміші з яких – монографії "Бунт Стеньки Разина", 
"Богдан Хмельницький", "Последние годы Речи Посполитой". Він був 
прихильником народно-державницької концепції, національного 
принципу державотворення. 

  

24 травня - 135 років від дня народження Кирила Григоровича 
Стеценка (1882—1922), українського композитора, хорового 
диригента, громадського діяча, який належить до плеяди видатних 
українських митців початку ХХ ст. Він автор духовних та літургічних 
переспівів, обробок народних пісень, численних хорових п'єс, солоспівів, 
опер для дітей ("Лисичка Котик і Півник", "Івасик Телесик") В творах 
К.Стеценка чується співочий голос українського народу, його поетична 
ментальність, природна музикальність. Завдяки цим якостям 
творчість композитора виходить за межі національної культури і стає 
надбанням усього людства. 



ЧЧееррввеенньь  22001177  ррооккуу  
  

ППаамм''яяттнніі  дднніі  ттаа  ссввяяттаа  
 

1 червня –  Міжнародний день захисту дітей 

4 червня  –  День Святої Трійці 

5 червня   –  Всесвітній день охорони навколишнього 
середовища 

22 червня  –  День скорботи і вшанування пам'яті жертв 
війни в Україні 

25 червня –  День молоді 

28 червня –  День Конституції України 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



ЮЮввіілляяррии  ммііссяяццяя  
 

 

  21 червня - 120 років від дня народження Юрія Кондратюка (1897—
1942) – вченого-винахідника, розробника ракетної техніки і теорії 
космічних польотів. Розробляв основні проблеми космонавтики, 
космічних  польотів і конструювання міжпланетних кораблів, 
результатом яких стала праця "Завоювання міжпланетних 
просторів". Розрахунки вченого  траєкторії космічних польотів, 
зокрема на Місяць, його теорія багатоступінчастих ракет, інші ідеї 
були плідно використані американськими дослідниками при 
організації польотів за програмою "Аполлон". 
 

 

 
 

  30червня - 110 років від дня народження Романа Шухевича (1907—
1950) – політичного та військового діяча, головнокомандувача УПА. 
Після політичних змін у Чехословаччині в 1938р. нелегально переїхав 
на Карпатську Україну та співдіяв при творенні "Карпатської Січі". 
Після розколу ОУН приєднався до бандерівської фракції, увійшов до 
проводу ОУН-Б. У 1941 році фактично командував батальйоном 
"Нахтігаль", потім служив у 201-му батальйоні в Білорусії. 
Взяв активну участь у підготовці ІІІ Надзвичайного Збору ОУН, де 
був обраний головою Бюро Проводу ОУН, восени 1943 став Головним 
командиром УПА. 
Після вступу в західні області України Червоної армії ще кілька років 
керував партизанською боротьбою УПА проти радянського режиму. 
Загинув у бою піді Львовом.  

 
 


