
                                                      

     

       

            

 

             СІЧЕНЬ                  

 

01.01. - Новий рік 

02.01. 

- 50 років тому на базі філіалу Львівського політехнічного 
інституту був створений Івано-Франківський інститут нафти 

і газу, нині Національний технічний університет нафти і 
газу. 

  
- 125 років від дня народження Ярослава Пастернака 
(1892-1969), українського археолога, дослідника 
стародавнього Галича. 

07.01. - Різдво Христове 

  

- 75 років від дня народження Тараса Салиги, українського 

критика, літературознавця, уродженця с. Вікторів 
Галицького району. 



12.01. - День українського політв’язня. 

14.01. 
- 80 років від дня народження Євгена Гуцула (1937-1995), 
українського письменника. 

15.01. 
- 135 років від дня народження Івана Огієнка (1882-1972), 
українського мовознавця, письменника, перекладача, 
державного і громадського діяча. 

  
- 25 років тому (1992) Президія Верховної Ради України 
ухвалила указ про Державний гімн України (затверджено 
музичну редакцію автором якої є М.М. Вербицький). 

17.01. 
- 75 років Роману Гораку (1942), українському 
письменнику, франкознавцю, досліднику життя і творчості 
багатьох літераторів Прикарпаття. 

19.01. - Богоявлення Господнє. Йордан. 

22.01. - День Соборності України. 

28.01. 
- 25 років тому (1992) Державним прапором України було 
затверджено Український національний прапор жовто-
синього кольору. 

  

- 70 років Калині Ватаманюк (1947), журналістці, автора 

популярних книг – нарисів, уродженці с. Кобаки 
Косівського району. 

29.01. - День пам’яті героїв Крут. 

 

 

ЛЮТИЙ             

 

02.02. 

- 205 років від дня народження Євгена Гребінки (1812-

1848), українського і російського письменника, славетного 

байкаря. 

  
- 120 років від дня народження Євгена Маланюка (1897-
1968), українського поета, мистецтвознавця, 
літературознавця. 

07.02. 
- 205 років від дня народження Чарльза Діккенса (1812-
1870), англійського письменника. 

08.02. 
- 195 років від дня народження Опанаса Марковича (1822-
1876), українського фольклориста, етнографа. 

14.02. - День святого Валентина. 



15.02. - Стрітення Господнє. 

17.02 
- 125-а річниця від дня народження Йосипа Сліпого (1892-
1984), митрополита української греко-католицької церкви, 
кардинала. 

19.02. 

- 25 років тому (1992) Верховна Рада України ухвалила 

затвердження Тризуба малим гербом України, вважаючи 

його головним елементом великого Державного герба 
України. 

20.02. - День пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

21.02. - Міжнародний день рідної мови. 

25.02. 

 - 135 років від дня народження Леся Курбаса (1882-1942), 
українського режисера, актора. Артистичну діяльність 

розпочав у Гуцульському театрі Гната Хоткевича. 
Репресований. 

  
- День народження Лесі Українки (1871-1913), української 
поетеси, перекладачки, громадської діячки. 

27.02. 
- 230 років від дня народження Устима Кармелюка (1787-
1835), керівника селянського повстання. 

  

 

БЕРЕЗЕНЬ             

 

02.03. 
- 135 років від дня народження Архипа Тесленка (1882-
1937), українського письменника. 

  

- 135 років від дня народження Михайла Козоріса (1882-
1937), українського прозаїка і публіциста, 
літературознавця, уродженця м. Калуша. 

Репресований.                                                                               

05.03. 
- 190 років від дня народження Леоніда Глібова (1827-
1893), українського поета, байкаря, журналіста. 

08.03. - Міжнародний день прав жінок і миру. 

09.03. 
- День народження Т.Г. Шевченка (1814-1861), великого 
українського письменника, художника, мислителя. 

14.03. 

- 120 років від дня народження Василя Атаманюка (1897-

1937), українського письменника, журналіста, 
перекладача, уродженця с. Яблунова Косівського району. 



Репресований. 

16.03. 
- 135 років від дня Христі Алчевської (1882-1931), 
української письменниці, педагога, перекладача. 

17.03. 
- 120 років від дня народження Олеся Бабія (1897-1975), 
українського письменника і поета, літературознавця у США, 
уродженця                 с. Середня Калуського району. 

21.03. - Всесвітній день поезії. 

22.03. 
- 175 років від дня народження Миколи Лисенка (1842-
1912), видатного українського композитора, який виступав 
у містах Прикарпаття. 

25.03. 
- 150 років від дня народження Григорія Хомишина (1867-
1947), станіславського греко-католицького єпископа у 

1904-1945р.  Помер у київській тюрмі. 

27.03. - Міжнародний день театру. 

  

 

 

КВІТЕНЬ            

 

01.04. - Всесвітній день сміху. 

07.04. - Благовіщення. 

  

- 135 років від дня народження Дмитра Дорошенка (1882-

1951), українського історика, громадського і державного 
діяча. 

08.04. 
- 165 років від дня народження Романа Заклинського 
(1852-1931), українського літературознавця, історика, 

етнографа, уродженця с. Маринопіль Галицького району. 

09.04. - Вербна неділя. 

15.04. 

- 565 років від дня народження Леонардо да Вінчі (1452-

1519),італійського живописця, скульптора, архітектора, 
вченого, інженера . 

16.04. - Воскресіння Христове. 

  - День довкілля. 

18.04. - День пам’яток історії та культури. 



22.04. - Всесвітній день Землі. 

23.04. - Всесвітній день книги і авторського права. 

26.04. - День Чорнобильської трагедії 

28.04. 
- 195 років від дня народження Юрія Шкрібляка (1822-
1884), народного майстра гуцульської різьби та інкрустації 
на дереві, уродженця с. Яворів Косівського району. 

  

 

ТРАВЕНЬ             

 

01.05. - Міжнародний день солідарності трудящих. 

05.05. 

- 110 років від дня народження Ірини Вільде (Дарії 
Макогон-Полотнюк (1907-1982), української письменниці, 
автора численних романів, повістей, оповідань з життя 

Західної України. 

07.05. - День міста Івано-Франківська. 

09.05. - День пам’яті жертв Другої світової війни. 

14.05. - День матері. 

  
- День народження Василя Стефаника видатного 

українського письменника – новеліста. 

15.05. - Міжнародний день сім’ї. 

  

- 160 років від дня народження Андрія Чайковського (1857-
1935), українського письменника, автора багатьох романів 
з історії України, який довгий час проживав у Коломиї, де й 
похований. 

18.05. - Міжнародний день музеїв. 

20.05. - День Європи в Україні. 

22.05. 
- День перепоховання Тараса Шевченка (1814-1861), 
українського письменника, художника, мислителя на 
Чернечій горі поблизу Канева. 

- День героїв. 

  

23.05. 

24.05. - День слов’янської писемності і культури. 

  
- 105 років від дня народження Михайла Стельмаха (1912-
1983), українського письменника. 

  - 135 років від дня народження Кирила Стеценка (1882-



1922), українського композитора, хорового диригента, 
музично-громадського діяча, священника. 

30.05. 
- 145 років від дня народження Констянтини Малицької 
(1872-1947), української діячки, уродженки с. Кропивник 
Калуського району. 

31.05. - Всесвітній день без тютюну (проти тютюнопаління). 

  

 

ЧЕРВЕНЬ                

 

01.06. - Міжнародний день захисту дітей. 

02.06. 
- 210 років від дня народження Івана Сошенка (1807-

1876), українського живописця, друга Тараса Шевченка. 

  

- 80 років від дня народження Богдана Бойка (1937-2000), 

українського письменника, родом з с. Діброва 
Рогатинського району. 

04.06. - Трійця. 

05.06. - Всесвітній день охорони навколишнього середовища. 

06.06. -  День журналіста. 

09.06.-
12.06 

- 25 років тому (1992) в Києві відбувся               І 
Всеукраїнський конгрес бібліотекарів. 

10.06. 
- 100 років тому прийнято І Універсал Центральної Ради, 
що проголосив автономію України в межах Російської 
держави (1917). 

13.06. 
- 160 років від дня народження Корнила Заклинського 
(1857-1884), українського історика і фольклориста, 
уродженця                  с. Маринопіль Галицького району. 

16.06. 
- 115 років від дня народження Наталі Лівицької-Холодної 
української поетеси, перекладачки. 

19.06. 
- 150 років від дня народження Євгена Купчинського 
(1867-1938), українського композитора, диригента. 

20.06. 

- 120 років від дня народження Юрія Кондратюка 
(Шергеля) (1897-1941 за іншими даними – 1942), 

українського вченого – винахідника, розробника ракетної 
техніки й теорії космічних польотів. 



22.06. 
- День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 
Україні. 

25.06. - День молоді. 

28.06. - День Конституції України. 

30.06. 
- 95 років від дня народження Марти Гай (Галина Савицька 
- Голояд) (1922-2013), української письменниці. 

  

   

ЛИПЕНЬ                 

 

01.07. - День архітектури України. 

02.07. 
- 100 років тому прийнято ІІ Універсал Центральної Ради 
(1917). 

07.07. - Свято Івана Купала. 

08.07. 
- 110 років від дня народження Олега Ольжича (О.О. 
Кандиби) (1907-1944), українського письменника, 
науковця, політичного діяча. 

14.07. 

- 145 років від дня народження Левка Бачинського (1872-
1930), видатного українського політичного, громадсько-
культурного діяча, віце – президента ЗУНР, уродженця с. 
Серафинці Городенківського району. 

16.07. 
- Верховна Рада прийняла Декларацію про державний 
суверенітет України. 

17.07. 
- 110 років від дня народження Романа Шухевича – Тараса 
Чупринки (1907-1950), діяча національно-визвольного 
руху України. 

22.07. 

- 135 років від дня народження Ярослава Гординського 

(1882-1939), українського письменника, фольклориста, 

літературознавця. 

25.08. 
- 330 років тому (1687) Івана Мазепу було обрано 
гетьманом Лівобережної України. 

27.07. 
- День визволення Івано-Франківщини від фашистської 
окупації. 

    



СЕРПЕНЬ                 

 

09.08. 
-  70 років Софії Ротару (1947), українській естрадній 
співачці. 

14.08. 

- 60 років Ярославу Ткачівському (1957), поету і прозаїку, 
пісняру і гумористу, сатирику і журналісту, головному 
редактору Всеукраїнського літературно-художнього і 
громадсько-політичного журналу «Перевал» 

19.08. - Яблуневий спас. 

21.08.-
24.08. 

- 25 років тому (1992) в Києві відкрився Всесвітній форум 
українців. 

23.08. - День Державного Прапора України. 

24.08. - День Незалежності України. 

27.08. 
- 115 років від дня  народження Юрія Яновського (1902-
1954), українського письменника. 

  

- 161 річниця від дня  народження І.Я. Франка (1856-
1916), видатного українського письменника, поета, 
філософа, вченого і громадського діяча та 105 років з часу 
читання ним поеми «Мойсей» (1912) в залі будинку 
«Руська бесіда» (м. Івано-Франківськ, вул. Січових 
Стрільців, 24). 

29.08. 
- 155 років від дня народження Моріса Метерлінка (1862-

1949), бельгійського письменника. 

  
- 95 років від дня народження Павла Глазового (1922-
2004), українського поета. 

  

     

ВЕРЕСЕНЬ                

 

01.09. - День знань. 

09.09. - День українського кіно. 

11.09. - 155 років від дня народження О’Генрі (1862-1910), 



американського письменника. 

12.09. 
- 125 років від дня народження Юрія Корпанюка (1892-
1977), українського майстра різьблення на дереві, родом з 
с. Яворова Косівського району. 

15.09. 

- 140 років від дня народження Олени Кульчицької (1877-
1967), української художниці і графіка, автора картин 

«Ярмарок у Косові», «Гуцульщина», серії акварелей 

«Народна архітектура західних областей України», та 
«Народний одяг західних областей України». 

16.09. - День винахідника і раціоналізатора. 

20.09. 
- 120 років від дня народження Леоніда Мосендза (1897-
1948), видатного письменника української еміграції. 

21.09. - Міжнародний день миру. 

23.09. 
- 145 років від дня народження Соломії Крушельницької 
(1872-1952), видатної української співачки, педагога та 85 

років з часу виступу її у м. Станіславові (1932). 

25.09. 
- 85 років від дня народження Анатолія Солов’яненка 
(1932-1999), українського співака. 

27.09. - День туризму. 

28.09. 
- 175 років від дня виходу в світ (1842) у Харкові першого 
повного видання поеми І.П. Котляревського «Енеїда». 

30.09. - Всеукраїнський день бібліотек. 

  

   

ЖОВТЕНЬ                    

 

01.10. - Міжнародний день музики. 

  - День працівників освіти. 

02.10. 
- 110 років від дня народження Івана Багряного (1907-
1963), українського письменника. 

08.10. 
- 125 років від дня народження Марини Цвєтаєвої (1892-
1941), російської поетеси. 

  - День художника. 

11.10. 
- 345 років від дня народження Пилипа Орлика (1672-
1742), гетьмана України. 

14.10. - Покрова Пресвятої Богородиці. 



  - День українського козацтва. 

  - День Захисника Вітчизни. 

17.10. 

- 70 років Орисі Яхневич (1947), української поетеси, 
автора збірок віршів «Я іду» (1977), «Путь» (1984), 
«Сонце і гроза» (1993), «Нескорена» (1994), уродженки с. 
Семенівка Городенківського району. 

18.10. 
- 90 років від дня народження Михайла Фіголя (1927-
1999), українського художника та мистецтвознавця, 
уродженця с. Крилос Галицького району. 

20.10. 
- 130 років від дня народження Ростислава Заклинського 
 (1887-1947), українського письменника, літературознавця, 
у 1919 році редагував журнал «Народ» у Станіславі. 

24.10. - День Організації Об’єднаних Націй (ООН). 

  

     

ЛИСТОПАД                

 

01.11. - День державності на західноукраїнських землях. 

  - 99 років від дня проголошення ЗУНР (1918). 

02.11. 
- 265 років від дня народження Андрія Розумовського 
(1752-1866), російського дипломата, активного 

пропагандиста української культурної спадщини в Європі. 

04.11. 
- 75 років Дмитру Юсипу (1942), літературному критику, 
автору численних книг, родом з с. Лужки Долинського 
району. 

07.11. 

- 100 років від дня народження Миколи Варенні (1917-

2001) Івано-Франківського художника, живописця і 

графіка, автора численних картин про Гуцульщину. 

08.11. 

- 130 років від дня народження Дмитра Вітовського (1887-
1919), українського військового діяча, організатора 
Листопадового зриву (1918), письменника, уродженця с. 
Медуха Галицького району. 

09.11. - День української писемності та мови. 

  

- 145 років від дня народження Богдана Лепкого (1872-

1941), українського письменника, перекладача, 
літературознавця. 



14.11. 
- 105 років від дня народження Андрія Малишка (1912-
1970), українського поета.   

16.11. - День працівників радіо, телебачення та зв’язку. 

17.11. - Міжнародний день студента. 

20.11. - 100 років тому (1917) проголошено УНР. 

25.11. 
- День пам’яті жертв голодомору і політичних репресій в 

Україні. 

  
- 90 років від дня народження Олеся Бердника (1927-
2003), українського письменника – фантаста. У 1948 році 
працював у Галичині, де й був заарештований. 

30.11. 
- 350 років від дня народження Джонатана Свіфта (1667-
1754), англійського письменника. 

  

   

ГРУДЕНЬ                      

 

01.12. - Всесвітній день боротьби зі СНІДом.  

02.12. 
- 80 років від дня народження Петра Осадчука (1937-2014), 
українського поета, уродженця с. Острівець 
Городенківського району. 

03.12. 
- 295 років від дня народження Григорія Сковороди (1722-

1794), українського філософа, поета, музиканта, педагога. 

05.12. - Міжнародний день волонтерів. 

06.12. 
- 125 років від дня народження Миколи Куліша (1892-
1937), українського драматурга. 

09 .12. 

- 120 років від дня народження Бориса Тена 

(Хомечівського) (1897-1983), українського поета і 

перекладача, церковного діяча. 

10.12. - День захисту прав людини. 

13.12. - День святого апостола Андрія Первозванного. 

  
- 140 років від дня народження Миколи Леонтовича (1877-
1921), українського композитора, хорового диригента, 
громадсько-культурного діяча. 

  
- 220 років від дня народження Генріха Гейне (1797-1856), 
німецького поета. 

14.12. - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 



Чорнобильській АЕС. 

19.12. - День святого Миколая  Чудотворця. 

26.12. 
- 165 років від дня народження Миколи Аркаса (1852-
1909), культурно-освітнього діяча, письменника. 

31.12. 

- 140 років від дня народження Гната Хоткевича (1877-
1938), українського письменника, актора, 

мистецтвознавця, організатора Гуцульського театру в с. 
Красноїллі Верховинського району. 

  

  
 

 


