
ККааллееннддаарр  ззннааммеенннниихх  іі  ппаамм''яяттнниихх  ддаатт  
  

ТТррааввеенньь  22001166  ррооккуу  
  

ППаамм''яяттнніі  дднніі  ттаа  ссввяяттаа  
 

1 травня –  Світле Христове Воскресіння. Великдень. 

3 травня –  Міжнародний день Сонця 

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

Другої Світової Війни 

8 травня –  День матері 

9 травня  
–  День перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні 

15 травня –  Міжнародний день родини (сім'ї)    

15 травня –  День пам'яті жертв політичних репресій 

18 травня 
–  День скорботи і пам'яті жертв депортації 

кримськотатарського народу 

21 травня –  День Європи 

22 травня 
–  День Святителя Миколи Чудотворця 

(весняного)   

24 травня –  День слов'янської писемності і культури 

29 травня –  Міжнародний день миротворців ООН 

31 травня –  Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням 
 

  

  

  

  

  

  

  
  



ЮЮввіілляяррии  ммііссяяццяя  
  

  

  
  

  

  

 

14 травня – 145 років від дня народження Василя 

Семеновича Стефаника (1871-1936), українського 

письменника, громадського діяча. Писати почав ще з 

гімназійної лави – писав етюди, поезії в прозі, але 

справжнє визнання здобув як новеліст. Збірки новел 

"Синя книжечка" і "Камінний хрест" поставили 

автора в один ряд із видатними українськими 

прозаїками. Новели В.Стефаника відтворюють 

картини життя простого народу, страшні своєю 

відвертістю. 

  
 

15 травня – 125 років від дня народження Михайла 

Опанасовича Булгакова (1891-1940), російського 

письменника, драматурга. Його ім'я – не тільки 

частина історії літератури. За живими, 

самобутніми, неперевершеними творами стоїть 

насамперед людина, що прожила важке, щасливе, 

багате на творчість життя і нарешті посіла гарне 

місце в літературі. Творчий доробок М.Булгакова 

("Майстер і Маргарита", "Собаче серце", "Біла 

гвардія", "Дні Турбінних", публіцистика, п'єси) можна 

назвати одним із основних стрижнів, на яких 

базується культура. 

  
 

26 травня – 80 років від дня народження Віталія 

Олексійовича Коротича (1936), українського 

письменника. Його твори – сплав лірики і 

публіцистики, а відтак поєднання емоційно-ліричних 

інтонацій з інтонаціями "прозаїчними", нерідко 

ораторськими в ритмомелодиці його віршів 

особливою мірою й характеризує творчу манеру 

В.Коротича. 

  

  



ЧЧееррввеенньь  22001166  ррооккуу  
  

ППаамм''яяттнніі  дднніі  ттаа  ссввяяттаа  
 

1 червня –  Міжнародний день захисту дітей 

5 червня  
–  Всесвітній день охорони навколишнього 

середовища 

9 червня –  Вознесіння Господнє 

19 червня –  День Святої Трійці 

22 червня –  День скорботи і вшанування пам'яті  

28 червня –  День Конституції України  

 

 ЮЮввіілляяррии  ммііссяяццяя  
  

  

  

  

  

  

 

10 червня – 65 років від дня народження Василя 

Миколайовича Шкляра (1951), українського 

письменника, політичного діяча. Один із найвідоміших 

і найбільш читаних сучасних письменників. Його твори 

"Ключ", "Залишенець. Чорний ворон", "Маруся", "Дума 

про братів азовських", "Репетиція сатани" та багато 

інших здобули широку популярність серед читачів 

  
 

18 червня – 335 років від дня народження Феофана 

Прокоповича (1681-1736),українського релігійного 

діяча, вченого, письменника. Уславився як учений, 

висловивши кілька революційних ідей щодо 

світобудови. Письменник, автор поетичних творів на 

духовні теми.  

  
 

25 червня – 130 років від дня народження Івана 

Петровича Крип'якевича (1886-1967), українського 

історика. Провідна тема його досліджень – історія 

козаччини. Він автор багатьох історичних праць, 

присвячених історії козацтва взагалі та добі Богдана 

Хмельницького зокрема. 
 


