
ККааллееннддаарр  ззннааммеенннниихх  іі  ппаамм''яяттнниихх  ддаатт  
  

ЛЛииссттооппаадд  22001166  ррооккуу  
  

ППаамм''яяттнніі  дднніі  ттаа  ссввяяттаа  
 

9 листопада 
–  День української писемності та 

мови 

16 листопада –  Міжнародний день толерантності 

17 листопада –  День студента 

20 листопада –  Всесвітній день дитини 

21 листопада  –  День Гідності і Свободи 

 –  День Архистратига Михаїла 

26 листопада 

 

–  День пам'яті жертв голодоморів 

та політичних репресій. 

    Всеукраїнська акція "Запали  

     свічку" 

 

 

 

 

 

 

  



ЮЮввіілляяррии  ммііссяяццяя  
  

  

  

  

  

 

6 листопада - 205 років від дня народження Маркіяна 

Шашкевича (1811—1843), українського поета, прозаїка, 

публіциста, перекладача, вченого, громадського діяча. 

Художній доробок М.Шашкевича складається з ліричних 

віршів, історичних поем, балад, байок, оповідання "Олена", 

які мають яскраво виражений романтичний характер. 

Провідні мотиви лірики – любов до батьківщини, захист 
прав трудового люду, заклик до єднання всіх сил нації на 

відродження України. М.Шашкевич уклав "Читанку для 

діточок в народних училищах руських", яка була 

новаторським явищем у тогочасній педагогіці. 

   

7 листопада - 80 років від дня народження Миколи 

Вінграновського (1936—2004) – яскравий поет, прозаїк, 
режисер, кіносценарист, який належить до покоління 

шістдесятників. Він увірвався в українську літературу 

збіркою "Атомні прелюди", яка засвідчила появу 

самобутнього і талановитого митця. Наступні збірки – 

"Сто поезій", "На срібнім березі", "Київ", "Губами теплими 

і оком золотим", "Цю жінку я люблю" – щоразу являли 

читачеві нові поетичні грані М.Вінграновського. За збірки 

поезій для дітей у 1984 р. поет був удостоєний Державної 
премії України імені Т.Шевченка. В добутку митця є низка 

високохудожніх повістей – "Сіроманець", "Первінка", "У 

глибині дощів", історичний роман "Северин Наливайко", 

оповідання про дітей, твори, присвячені сьогоденню.    

   

11 листопада – 195 років від дня народження Федора 

Михайловича Достоєвського (1821—1881) – оригінального 
мислителя-гуманіста Росії, творчість якого наповнена 

почуттям любові до людини і має світове значення. 

Художній доробок письменника складається з 

романів("Злочин і кара", "Ідіот", "Біси", "Підліток", 

"Гравець","Брати Карамазови", "Бідні люди"), 

повістей("Білі ночі", "Двійник","Дядечків сон"). Більшість 

його героїв – носії певних ідеологій, які усвідомлюють 

несправедливість суспільного існування і намагаються 
подолати її, шукають, помиляються і страждають 



  

  

  

  

  

 

12 листопада - 80 років від дня народження Миколи 

Сингаївського (1936—2013), українського поета-пісняра, 

публіциста, перекладача. У його творчому доробку майже 
п'ятсот пісень, написаних у співпраці з відомими 

українськими композиторами. Серед них "Полісяночка", 

"Безсмертник", "Рушник", "Пролітали гуси", "Зорепад" та 

інші. Ця діяльність Сингаївського на пісенній ниві 

відзначена високим званням Заслуженого діяча мистецтв 

України. А його "Чорнобриві" стали піснею-реквіємом усім 

матерям. Поет подарував читачам більше 40 поетичних і 

прозових книжок. Половина з них – дитячі. За твори для 
дітей та юнацтва М.Сингаївський був удостоєний премії 

імені Лесі Українки та премії Імені Миколи Трублаїні. За 

збірки поезій "Вогневиця" та "Поступ" у 1972 році митець 

був удостоєний Республіканської літературної премії імені 

Миколи Островського.   

   

27 листопада - 90 років від дня народження Олеся 

Бердника (1926—2003) – український письменник-фантаст, 

філософ, громадський діяч, автор понад 20 романів і 

повістей. Серед них: "Чаша Амріти", "Зоряний Корсар", 

"Золоті ворота", "Вогняний вершник", "Стріла часу", 
"Покривало Ізіди", "Діти безмежжя", "Камертон 

Дажбога" та ін. Олесь бердник – член-засновник 

Української Гельсінської групи, провідник українського 

гуманістичного об'єднання "Українська Духовна 

Республіка".      

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ГГррууддеенньь  22001166  ррооккуу  
  

ППаамм''яяттнніі  дднніі  ттаа  ссввяяттаа  
 

1 грудня –  Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

4 грудня 
–  Введення в храм Пресвятої  

Богородиці. Третя Пречиста. 

6 грудня  –  День Збройних Сил України 

10 грудня –  День прав людини 

13 грудня –  День апостола Андрія Первозванного 

14 грудня 
–  День вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС 

19 грудня –  День Святителя і чудотворця Миколи 

25 грудня –  Різдво за григоріанським календарем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЮЮввіілляяррии  ммііссяяццяя  
  

  

  

  

  

  

  

5 грудня - 85 років від дня народження Григора 

Тютюнника (1931—1980) – українського письменника. У 

своїй творчості він обрав для себе жанр традиційний для 

української літератури – оповідання, коротка повість. 

Перу Г.Тютюнника належать збірки оповідань "Зав'язь", 

"Деревій", "Батьківські пороги", "Коріння",  повісті 

"Облога", "Климко", "Вогник далеко в степу" та ін. В них 

розкрито неповторний український національний характер 
у його найрізноманітніших людських виявах. Творчість 

Г.Тютюнника є неминущим художнім надбанням ХХ 

століття, візитною карткою українського народу в 

світовій культурі. В березні !989 року письменник 

посмертно відзначений Державною премією України імені 

Т.Г.Шевченка.   

   
6 грудня - 145 років від дня народження Миколи Вороного 

(1871—1938), талановитого українського поета, 

літературного критика, перекладача, театрознавця, 

публіциста, журналіста, актора, режисера, громадського 

діяча. Як митець-новатор він експериментував з 

поетичною формою, як знавець європейських літератур і 

перекладач з кількох мов упроваджував новітні художні 

стилі й методи, переносячи їх на український Грунт. 
Читацькому загалу відомі його твори: "Євшан-зілля", збірки 

"Ліричні поезії", "В сяйві мрій", вірші "Блакитна Панна", 

"За брамою раю", "Разок намиста", "Інфанта" та багато 

інших.  

   

12 грудня - 195 років від дня народження  Гюстава 

Флобера (1821—1880) – видатного французького 
письменника, фундатора нового етапу розвитку реалізму у 

французькій літературі ІІ половини ХІХ ст., творчість 

якого зробила переворот у літературі, а його роман "Пані 

Боварі" став кодексом нового мистецтва. Перу Г.Флобера 

належать твори "Виховання почуттів", "Проста душа", 

"Спокуса святого Антонія" та ін., у яких він створив 

правдиву картину французького суспільного життя, 

показавши моральну деградацію людини в умовах 
бездуховного суспільства.   

 


