
ККааллееннддаарр  ззннааммеенннниихх  іі  ппаамм''яяттнниихх  ддаатт  
  

ВВеерреессеенньь  22001166  ррооккуу  
  

ППаамм''яяттнніі  дднніі  ттаа  ссввяяттаа  
 

1 вересня –  День знань 

8 вересня 
–  Міжнародний день письменності  

   (грамотності) 

10 вересня –  День українського кіно 

21 вересня –  Різдво Пресвятої Богородиці 

22 вересня  –  День партизанської слави 

27 вересня –  День туризму 

 

29 вересня 

 

 

–  День пам'яті жертв Бабиного Яру 

 

30 вересня 
–  Свято Віри, Надії, Любові та їхньої    

    матері Софії 

30 вересня –  Всеукраїнський день бібліотек 

 

  



ЮЮввіілляяррии  ммііссяяццяя  
  

  

  

  

  

 

18вересня - 175 років від дня народження Михайла 

Петровича Драгоманова (1841—1896), українського 

публіциста, історика, літературознавця, фольклориста, 

філософа, громадського діяча, автора понад 2 тис. творів, у 

яких він прагнув впливати на підвищення інтелектуального 

рівня й піднесення національної самосвідомості народу 

шляхом поширення знань і освіти. Його педагогічні погляди 

вирізнялися демократизмом і гуманізмом, були сповнені духом 

народності й патріотизму. У праці"Малоросия в ее 

словесности" М.Драгоманов показав себе як неординарний 

історик із власними поглядами. Він доводить, що сучасний 

український народ – спадкоємець не лише козаків, а й 

державницьких традицій Київської Русі, Галицького 

князівства. 

  
 

   

26 вересня - 115 років від дня народження Семена 

Дмитровича Скляренка (1901—1962) відомого, 

українського прозаїка. За своє творче життя він 

написав немало творів ("Шлях на Київ", "Карпати"…), 

але в серцях читачів він перш за все живе романами 

"Святослав" і "Володимир", якими і сьогодні 

захоплюються книголюби.   
 

  
 

29 вересня - 150 років від дня народження Михайла 

Сергійовича Грушевського (1866—1934), історика, 

літературознавця, публіциста, громадського і 

політичного діяча, Голови Української Центральної 

Ради. М.С. Грушевський – автор багатьох ґрунтовних 

праць із всесвітньої та української історії, головними з 

яких є "Історія України-Русі" у 10 томах і 13 книгах, 

"Нарис історії українського народу", "Ілюстрована 

історія України", "Історія української літератури" в 

5-ти томах та ін. Перу М. Грушевського належать 

численні статті, рецензії, літературні та драматичні 

твори.  

  



ЖЖооввттеенньь  22001166  ррооккуу  
  

ППаамм''яяттнніі  дднніі  ттаа  ссввяяттаа  
 

1 жовтня –  Міжнародний день музики 

 
–  Міжнародний день людей похилого 

    віку 

2 жовтня –  День працівників освіти 

9 жовтня  –  День художника 

14 жовтня –  День захисника України 

 –  День українського козацтва 

 –  Покрова Пресвятої Богородиці 

24 жовтня –  Міжнародний день ООН 

28 жовтня 
–  День визволення України від 

    фашистських загарбників (1944) 

 

 

 

 

 

 



 ЮЮввіілляяррии  ммііссяяццяя  
  

  

  

  

  

  

  

2 жовтня - 110 років від дня народження Івана 

Багряного (1906—1963) (справжнє прізвище Іван 

Павлович Лозов'ягін) – людини-легенди, однієї з 

найвеличніших і найтрагічніших постатей в українському 

письменстві ХХ ст. У його творчому добутку – лірика, 

романи, повісті, п'єси, публіцистика, у яких з великою 

силою письменник поетизував світле начало в людині, її 

розум, доброту, людяність. У 1992р. за роман "Сад 

Гетсиманський" і "Тигролови" був удостоєний Державної 

премії України імені Тараса Шевченка (посмертно)   

  
 

6 жовтня - 135 років від дня народження Івана 

Антоновича Кочерги (1881—1952), відомого українського 

драматурга, перу якого належать п'єси "Свіччине 

весілля", "Ярослав Мудрий", "Алмазне жорно", "Майстри 

часу", "Марко в пеклі", "Фея гіркого мигдалю", "Підеш – 

не вернешся" та багато інших, що увійшли в золоту 

скарбницю української драматургії.  

  
 

15 жовтня - 95 років від дня народження українського 

поета Дмитра Омеляновича Луценка(1921—1989). Він є 

автором багатьох відомих пісень ("Києве мій", "Хата 

моя, біла хата", "Сивина", “Мамина вишня” тощо), 

створених у співдружності з композиторами О. Білашем, 

В. Верменичем, П. Майбородою, І. Шамо та ін. На його 

слова писали музику кілька десятків композиторів. Важко 

знайти співака чи співачку 60-х – 80-х років, які б не 

виконували пісень Дмитра Омеляновича. Виконують їх і 

сучасні виконавці.  

  
 

17 жовтня - 80 років від дня народження Івана 

Федоровича Драча (1936),відомого українського поета, 

перекладача, кінодраматурга, громадського і політичного 

діяча, творчий доробок якого складають збірки 

"Соняшник", "Корінь і крона", "Київське небо", "храм 

сонця", "Крила" та інші. У 1976р. за збірку "Корінь і 

крона" був удостоєний Державній премії України імені 

Тараса Шевченка.  
 


