
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІЦ ТПАЛ 

2014 



 

Знаменні та пам’ятні дати 2014 року  

 
ОСНОВНІ АКЦЕНТИ РОКУ  

На міжнародному рівні 
2005 – 2015 рр. – роки оголошені Генеральною Асамблеєю ООН (2003) 

Міжнародним десятиріччям дій «Вода для життя».  
2005 – 2014 рр. – Міжнародне Десятиліття освіти в інтересах сталого 

розвитку ООН  
2005 – 2014 рр. – Друге Міжнародне десятиліття корінних народів світу  
2010 – 2020 рр. – Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, присвячене 

пустелям та боротьбі з опустеленням  
2011 – 2020 роки - Генеральною Асамблеєю ООН оголошено десятиріччям 

дій з забезпечення безпеки дорожнього руху.  
Заходи та пам'ятні дати, проголошені ООН на 2014 рік 

Європейський парламент більшістю голосів визначив 2014 рік Роком 

підтримки поєднання роботи та сімейного життя.  
ООН проголосила 2014 рік «Міжнародним роком сім’ї». У центрі 

обговорення в «Рік родини» – політика, що проводиться відносно сімей з 

метою їх підтримки, йдеться на офіційному сайті ООН.  
Посол України в Білорусі заявив, що 2014 стане роком білоруської культури 

в Україні.  
Рік культури Білорусі пройде в Україні в 2014 році, а 2015-й оголошено 

роком України в Білорусі.  
2014 є також:  

Міжнародним роком малих острівних держав, що розвиваються  
Міжнародним роком кристалографії  
Міжнародним роком сімейних фермерських господарств.  

 
Президент України Віктор Янукович оголосив 2014 рік в Україні Роком 

Тараса Шевченка.  
Відповідний Указ Глава держави підписав з метою гідного відзначення 200-

річного ювілею Кобзаря, підтримки заходів із вивчення і популяризації його 

спадщини в Україні та за її межами.  

 
Відповідно до Постанов Верховної Ради України на державному рівні 

відзначатиметься:  
120 - річчя з дня народження Олександра Довженка  
150 - річчя з дня народження Михайла Коцюбинського  
160 - річчя від дня народження Марії Заньковецької.  
Міжнародний екологічний Форум "Довкілля для України" 23-25 квітня у 

2014 році проходитиме за підтримки Кабінету Міністрів України.  
 

 

 



 

Січень  

 
1 - Новорічне свято 
   - Всесвітній день миру 
   - 105 років від дня народження С. Бандери (1909- 1959)- український 

політичний діяч 
   - 95 років від дня народження Д.Д. Селінджера (1919-2010), 

американського письменника 
   - 100 років від дня народження Ю.О. Збанацького (1914-1994), українського 

письменника. 
6 - 180 років від дня народження С.В. Руданського (1834-1873), українського 

поета-демократа 
7 - Різдво Христове - 125 років від дня народження М. Рудницького (1889-

1975), українського письменника, вченого, педагога  
8 - 135 років від дня народження С.В. Васильченка (1879-1932), українського 

письменника та драматурга 
   - 190 років від дня народження Уїльяма Уїлкі Коллінза (1824-1889), 

англійського письменника, основоположника детективного роману в Англії  
10 - 80 років від дня народження Л.М. Кравчука (1934), першого Президента 

України  
14 - 90 років від дня народження Л.П. Куліша (1924-2002), українського 

поета, прозаїка, публіциста, літературознавця  
22 - День Соборності та Свободи України, 95 років від часу проголошення 

об’єднання двох українських державних утворень – УНР і ЗУНР в єдину 

соборну незалежну українську державу (1919). Відбувся Акт злуки.  
24 - 135 років від дня народження С.П. Людкевича (1879-1979), українського 

композитора, диригента  
25 - 140 років від дня народження Уїльяма Сомерсета Моема (1874-1965), 

англійського письменника, драматурга, критика  
26 -70 років виповнюється Степанові Пушику (1944), поету, прозаїку, 

фольклористу, літературознавцю, політику  
27 - 175 років від дня народження П.П. Чубинського (1839-1884), 

українського і російського поета, етнографа, фольклориста - Міжнародний 

день пам'яті Голокосту - День пам’яті жертв Голокосту в Україні  
29 - День пам'яті героїв Крут (1918).  
30 - 180 років від дня народження В.Б. Антоновича (1834-1908), українського 

історика, археолога, етнографа, археографа  
 

 

 

 

 

 

 



 

Лютий 

 
  1 - 150 років від дня народження В.І. Самійленка (1864-1925), українського 

поета-лірика, сатирика, перекладача  
  4 - Всесвітній день безпеки Інтернету  
11 -100 років від дня народження Л.М. Письменної (1914-1982), українського 

прозаїка  
13 - 130 років від дня народження Н.Д. Полонської-Василенко (1884-1973), 

українського історика, дослідника Півдня України  
14 - 1145 років тому помер Кирило (827-869), слов’янський просвітитель, 

який створив слов’янську азбуку  
15 - Стрітення Господнє. 
     - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 
     - 25 років тому (1989) було виведено останній підрозділ Радянської 
     - Армії з Афганістану (Постанова Верховної Ради України 344-18 від 

20.06.2013 р.) 
17 - 350 років тому загинув І. Богун (?-1664), народний герой, керівник 

повстання 1659 р.  
19 -120 років від дня народження польського письменника Ярослава 

Івашкевича  
21 - День рідної мови  
23 - День захисника Вітчизни 
      - 90 років від дня народження Романа Савицького (1904-1974)  
24 - 440 років з часу виходу першої друкованої книжки «Апостол» у Львові.  

Березень 
1 - Міжнародний день боротьби з наркоманією  
2 - 155 років від дня народження Шолом-Алейхема (Ш.Н. Рабинович) (1859-

1916), єврейського прозаїка  
4 - 65 років від дня народження В.М. Івасюка (1949-1979), українського поета 

і композитора  
9 - 200 років від дня народження Т.Г. Шевченка (1814-1861), українського 

поета, художника, мислителя  
10 - 110-річчя від дня народження Докії Гуменної (1904 – 1997), письменниці 

української діаспори.  
16 - 80 років від дня народження І.П. Дзюба (1934), українського 

перекладача  
17 - 95 років від дня народження О.Ф. Коломійця (1919-1994), українського 

драматурга 
    - 140 років від дня народження Августина Волошина (1874 – 1946), 

президента Закарпатської Української держави.  
20 - Всесвітній день Землі  
21 - 85 років від дня народження Ю.М. Мушкетика (1929), українського 

письменника ; - Всесвітній день поезії     

27 - Міжнародний день театру  



Квітень 

 
1 - 205 років від дня народження М.В. Гоголя (1809-1852), російського і 

українського письменника  
2 - Міжнародний день дитячої книги  
7 - Благовіщення.  
   - Всесвітній день здоров’я 
   - 175 років від дня народження В.М. Шашкевича (1839-1885), українського 

поета, публіциста, громадського дія від дня народження В.М. Шашкевича 

(1839-1885), українського поета, публіциста, громадського діяча  
13 - Вербна неділя  
15 - 170 років від дня народження Т.Д. Копистинського (1844-1916), 

українського живописця  
16 - 170 років від дня народження Анатоля Франса (1844-1924), французького 

письменника  
20 - Воскресіння Христове   
23 - 450 років від дня народження Уїльяма Шекспіра (1564-1616), 

англійського драматурга і поета, гуманіста доби Відродження  
26 - День пам’яті Чорнобильської трагедії.  

 

Травень  

1 – Міжнародний день солідарності трудящих.  
3 – Всесвітній день свободи преси.  
5 - 110 років від дня народження Богдана Кравціва (1904-1975), українського 

поета, публіциста, громадського і політичного діяча  
6 - 150років від дня народження Кирила Трильовського (1864-1941), 

організатора товариства "Січ”  
11 - 100 років від дня народження Сальвадора Далі (1904-1989), іспанського і 

американського художника  
13 - 165 років від дня народження П.Я. Мирного (Рудченко) (1849-1920), 

українського письменника, драматурга, перекладача  
15 - Міжнародний день сім’ї 
     - Всеукраїнський день сім’ї 
     - 155 років від дня народження П.К. Саксаганського (Тобілевич) (1859-

1940), українського актора, режисера, театрального діяча  
18 - 110 років від дня народження В.М. Щоголіва (1904-1987), українського 

Драматурга 
     - Міжнародний день музеїв. 
     - Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного 

мистецтва  
20 - День перепоховання на Чернечій горі поблизу Канева Т.Г. Шевченка 

(1814 – 1861), українського поета, художника, мислителя 
     - 215 років від дня народження Оноре де Бальзака (1799-1850), 

французького письменника  
23 - День героїв.  



24 - День слов’янської писемності та культури.  
25 - 125 років від дня народження І.І. Сікорського (1889-1972), українського 

авіаконструктора  
27 - 85 років від дня народження Р.І. Іваничука (1929), українського 

письменника  
У травні  
60 років тому (1954) Україна вступила до ЮНЕСКО  
Друга неділя травня - День матері  
Третя неділя травня  - Всеукраїнський день працівників культури та 

аматорів народного мистецтва  

Червень  
  1 - Міжнародний день захисту дітей.  
  2 - 85 років від дня народження Г.В. Дем’яна (1929), українського 

фольклориста, етнографа, літературознавця  
  5 - Всесвітній день охорони навколишнього середовища  
  8 - Трійця. Зелені свята.  
13 - 140 років від дня народження Марка Черемшини (1874-1927), 

українського письменника і культурно-громадського діяча  
24 -100 років від дня народження Мирослава-Івана Любачівського (1914-

2000)  
     - 120 років від дня народження В.Ю. Січинського (1894-1962), 

мистецтвознавця, архітектора, графіка, бібліографа  
28 - День Конституції України  
     - 90 років від дня народження О.(Л.) Й. Кравець (1924), української 

письменниці, перекладачки  
29 - День молоді  

Липень  
7 - Свято Івана Купала.  
8 - Український День родини  
9 - 75 років виповнюється Ігореві Калинцю (1939), українському поету 

шістдесятнику  
16 - День прийняття декларації про державний суверенітет України.  
28 - День Хрещення Київської-Русі-України  
29 - 165 років від дня народження О. Пчілки (О.П. Косач) (1849-1930), 

української письменниці, фольклориста, етнографа, редактора, видавця, 

матері Лесі Українки  
Серпень  

4 - 160 років від дня народження М.К. Заньковецької (Адасовська) (1854-

1934), провідної актриси відомих українських театральних груп, 

громадського діяча, педагога  
5 - 115 років від дня народження Б.Д. Антоненка-Давидовича (1899-1984), 

українського письменника, перекладача 
- 80 років від дня народження В.М. Лиса (1934), українського 

письменника  



- 8 - 195 років від дня народження П.О. Куліша (1819-1897), українського 

письменника, перекладача, фольклориста, етнографа, автора "Записок о 

Южной Руси” 
   - 180 років від дня народження Ю.А. Федьковича (1834-1888), українського 

письменника-демократа й громадського діяча  
16 - 130 років від дня народження І.П. Мазепи (1884-1952), українського 

громадсько-політичного діяча  
19 - 95 років від дня народження М.В. Кульчицького (1919-1943), 

українського письменника  
23 - День Державного Прапора України  
24 - День Незалежності України  
25 - 90 років від дня народження П.А. Загребельного (1924-2009), 

українського письменника  
 - Міжнародний день бібліотечного блогера  
27 - 75 років від дня народження В. Лучука (1934-1992), українського поета  
29 - 145років від дня народження М.Тарнавського(1869-1938),генерала УГА  

 

Вересень 
1 - 150 років від дня народження М.С. Кононенка (1864-1922), українського 

письменника 
   - 75 років із часу нападу (1939) фашистської Німеччини на Польщу. 

Початок другої світової війни 
   - 85 років від дня народження Б. Бобинського (1929-1970), українського 

поета, драматурга  
7 - 30 років від дня смерті Йосипа Сліпого (1892-1984), українського 

церковного діяча, патріарха УГКЦ  
9 - 245 років від дня народження І.П. Котляревського (1769-1838), 

українського письменника, автора "Енеїди” 
   - 95 років від дня народження О.М. Апанович (1919), українського 

історика, мистецтвознавця  
10 - 120 років від дня народження О.П. Довженка (1894-1956), українського 

кінорежисера і письменника  
11 - 150 років від дня народження П.А. Грабовського (1864-1902), 

українського поета, перекладача, революційного демократа  
13 - 180 років від дня народження А.П. Свидницького (1834-1871), 

українського письменника, автора підручників, фольклориста, етнографа  
15 - 220 років від дня народження Джеймса Фенімора Купера (1789-1851), 

американського письменника  
17 - 150 років від дня народження М.М. Коцюбинського (1864-1913), 

українського письменника і громадського діяча  
18 - 85 років від дня народження А.О. Горської (1929-1970), українського 

художника-монументаліста, діяча правозахисного руху 1960-х років в 

Україні  
20 - 85 років від дня народження І.О. Світличного (1929-1992), українського 

поета, літературознавця, критика, правозахисника  



24 - 120 років від дня народження Р.Г. Купчинського (1894-1976), 

українського письменника, критика, композитора  
28 - 125 років від дня народження М. Драй-Хмари (1889-1939), українського 

поета та перекладача  
     - 85 років від дня народження Д.В. Павличка (1929), українського поета й 

громадського діяча 30 – Всеукраїнський день бібліотек.  
У вересні:  
170 років від дня народження О.Г. Барвінського (1844-1889), українського 

письменника  
Жовтень  

2 - 230 років від дня народження Є.П. Рудиковського (1784-1851), 

українського письменника  
3 - 135 років від дня народження В.В. Дорошенка (1879-1963), українського 

бібліографа, книгознавця, літературознавця  
5 - 105 років від дня народження Б.-І. Антонича (1909-1937), українського 

поета 
   - 115 років від дня народження О. Стефановича (1899-1970), українського 

поета  
7 - 80 років від дня народження Є.С. Товстухи (1934), українського 

письменника, кіносценариста, лікаря-фітотерапевта  
9 - 110 років від дня народження М.П. Бажана (1904-1983), українського 

поета, державного й громадського діяча  
12 - 80 років від дня народження Ю.М. Щербака (1934), українського 

письменника  
14 - Покрова Пресвятої Богородиці. 
 - 72-а річниця створення УПА. 
 - День українського козацтва.  
 - 870 років від часу створення Галицького Євангелія (1144), одної з 

найдревніших пам’яток Київської Русі.  
16 - 160 років від дня народження Оскара Уайльда (1854-1900), англійського 

письменника, критика  
17 - 200 років від дня народження Я.Ф. Головацького (1814-1888), 

українського поета, вченого, педагога  
24 - Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй.  
25 - 75 років виповнюється Василю Скуратівському (1954), українському 

народознавцю, етнографу, письменнику та публіцисту  
27 - Міжнародний день шкільних бібліотек  
28 - 25 років тому (1989) Верховною Радою УРСР затверджено Закон про 

державний статус української мови  
Перша неділя жовтня - День працівників освіти  
Міжнародний день вчителя  

 

 

 

 



Листопад  

 
1 - 75 років від дня створення ЗУНРУ  
   - 70 років від дня смерті митрополита Андрея Шептицького (1865-1944)  
2 - 130 років від дня народження О.І. Білецького (1884-1964), українського і 

російського літературознавця  
8 - 125 років від дня народження Д. Ісаєвича (1889-1973), українського 

громадського і політичного діяча 
   - 80 років від дня народження Д.С. Андрухіва (1934), українського 

перекладача  
9 - День української писемності та мови  
12 - 85 років від дня народження З.М. Красівського (1929-1991), українського 

громадсько-політичного діяча, правозахисника, поета  
13 - 125 років від дня народження Остапа Вишні (1889-1956), українського 

письменника-сатирика  
15 - 130 років від дня народження М. Яворського (1884-1937), українського 

історика  
16 - Міжнародний день толерантності 
 - День працівників радіо, телебачення і зв’язку  
18 - 155років від дня народження Костя Левицького (1859-1941), громадсько-

політичного діяча ЗУНРУ  
21 - 320 років від дня народження Вольтера (1694-1778), французького 

письменника, філософа, історика  
24 - 120 років від дня народження Р. Купчинського (1894-1976), українського 

поета і прозаїка  
26 - 80 років від дня народження Ю.Т. Литвина (1934-1984), українського 

письменника, правозахисника  
27 - 135 років від дня народження Г.А. Чупринки (1879-1921), українського 

поета-романтика  
29 - 115 років від дня народження Г.М. Косинки (Стрілець) (1899-1934), 

українського письменника, критика, перекладача  
30 - 80 років від дня народження Р.П. Іванченко (1934), українського історика 

і письменниці  
Четверта субота листопада - День пам’яті жертв голодомору  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грудень  

 
1 - 105 років від дня народження А.Й. Кос-Анатольського (Кос) (1909-1983), 

українського композитора 
   - Всесвітній день боротьби зі СНІДОМ  
5 - 105 років від дня народження Ю.М. Косача (1909), українського 

письменника  
6 - День Збройних Сил України  
8 - 130 років від дня народження Юліана Опільського (справж. прізв. – Ю.Л. 

Рудницький) (1884-1937), українського письменника  
10 - 155 років від дня народження Ю.Й. Сіцінського (Січинський) (1859-

1937), українського історика, археолога, культурно-громадського діяча  
14 - День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 360 

років від дня народження Д.П. Апостола (1654-1734), гетьмана Лівобережної 

України  
21 - 440 років від дня народження П.С. Могили (1574-1647), українського і 

молдавського церковного та освітнього діяча, мецената  
22 - 180 років від дня народження Марко Вовчок (М.О.Вілінська) (1833-

1907), української та російської письменниці  
25 - 130 років від дня народження Насті Грінченко (1889-1908), української 

письменниці  
 

 У 2014 році минає:  
100 років Легіону Українського Січового стрілецтва  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


