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ООН ОРГАНІЗОВУЄ ПРОВЕДЕННЯ ТАКИХ 

МІЖНАРОДНИХ РОКІВ 
 

 2020 – Міжнародний рік охорони здоров’я рослин. 
 

 

ВИЗНАЧНІ ДЕСЯТИЛІТТЯ, ПРОГОЛОШЕНІ ООН 
 

 2021 – 2030  -  Десятиліття науки про океан в інтересах 
стійкого розвитку; 

 2019 – 2028  -  Десятиліття ООН щодо сімейних фермерських 
господарств; 

 2018 – 2028  -  Десятиліття дій «Вода для сталого розвитку» 
 2016 – 2025  -  Десятиліття дій ООН з проблем харчування; 
 2015 – 2024  -  Десятиліття осіб африканського походження; 
 2014 – 2024  -  Десятиліття сталої (стійкої) енергетики для 

всіх; 
 2013 – 2022  -  Десятиліття зближення культур; 
 2011 – 2020  -  Десятиліття біорізноманіття ООН; 
 2011 – 2020 -  Десятиліття дій з абезпечення безпеки 

дорожнього руху; 
 2022 – 2020  -  Десятиліття з викорінювання колоніалізму. 

 

ЮНЕСКО ОГОЛОСИЛО: 
 

 м. Куала-Лумпур (Малайзія) – Всесвітньою столицею книги-
2020; 

 м. Ріо-де-Женейро (Бразилія) – Всесвітньою столицею 
архітектури–2020. 

 

МІЖНАРОДНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ 
ОГОЛОСИВ: 

 
 м. Лозанну (Швейцарія) місцем проведення ІІІ Міжнародних 

юнацьких Олімпійських ігор; 

 м. Токіо (Японія) столицею ХХХІІ літніх Олімпійських ігор. 
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Християнські лідери оголосили 2020 рік – Всесвітнім 

Роком Біблії. 
 

ВИЗНАЧНІ ДАТИ 2020 РОКУ В УКРАЇНІ 
 

 2020 – Рік Європи в Україні; 
 2018 – 2027 – Десятиріччя української мови; 
 2020 – Всеукраїнський перепис населення. 

 

 
  

Січень 
 

1 Новорічне свято 

* Всесвітній день миру 

* Всесвітній день сім'ї 

4 Всесвітній день азбуки Брайля  

6 Святвечір. Багата кутя 

7 Різдво Христове 

11 Всесвітній день «спасибі» 

13 День святої Меланії Римлянки. Щедрий вечір 

14 Новий рік за старим стилем 

* День Святого Василія Великого (Василя) 

17 День дитячих винаходів 

18 Святвечір водохресний. Голодна кутя 

19 Богоявлення Господнє. Водохреще  

20 Свято Пророка Іоанна Хрестителя (Предтечі) 

* День пам’яті захисників Донецького аеропорту 

* 245 років від дня народження Андре Марі Ампера (1775—
1836), французького фізика та математика 

21 Міжнародний день обіймів 

22 День Соборностi України 

* 130 років від дня народження Григорія Самуїловича 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=590
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202541
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Ландсберга (1890—1957), українського фізика 

25 День Тетяни. Свято студентів 

26 Міжнародний день митника 

27 Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 

29 День пам'ятi Героїв Крут 

* День мобілізації зусиль протии загрози ядерної війни 

30 День спеціаліста військово-соціального управління збройних 
сил України 

 
 

Лютий 
 

2 Всесвітній день водно-болотних угідь 

* 175 років від дня народження Івана Павловича Пулюя 
(1845—1918), українського вченого-фізика, винахідника, 
громадського діяча, перекладача 

4 Всесвітній день боротьби проти раку 

* 75 років тому (1945) відбулась Ялтинська (Кримська) 
конференція 

10 Всесвітній день зернобобових 

* 80 років тому у Кракові створено Революційний провід 
ОУН на чолі зі Степаном Бандерою (1940) 

11 Міжнародний день жінок і дівчаток в науці 

* День безпечного Інтернету. (Запроваджено з 
просвітницькою метою щодо відповідальнішого підходу до 
використання онлайнових технологій та мобільних 
телефонів, особливо серед дітей та молоді, в усьому світі 

* 215 років від дня народження Івана Михайловича 
Скоропадського (1805—1887), українського мецената, 
громадського та культурно-освітнього діяча 

* 170 років від дня народження Олександра Костянтиновича 
Кононовича (1850—1910), українського й російського 
астронома 

12 День Червоної Руки (відзначається на рівні ООН з 2002 року 
як день пам'яті дітей-солдатів, яких втягують в участь у 
війнах і збройних конфліктах) 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202578
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=14959
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13 Всесвітній день радіо 

14 День Святого Валентина 

* Міжнародний день дарування книг 

15 Стрітення Господнє 

* День вшанування учасникiв бойових дiй на територiї iнших 
держав 

* Міжнародний день дітей хворих на рак 

16 День військового журналіста 

17 День спонтанного прояву доброти 

18 165 років від дня народження Льва Платоновича 
Симиренка (1855—1920), українського вченого, помолога і 
плодовода 

20 Всесвітній день соціальної справедливості 

* День соціальної справедливості 

* День вшанування подвигу учасників Революції гідності та 
увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні 

21 Мiжнародний день рiдної мови 

* Всесвітній день екскурсовода 

22 Міжнародний день підтримки жертв злочинів 

27 145 років від дня народження Володимира Петровича 
Філатова (1875—1956), українського офтальмолога, хірурга 

29 Всесвітній день рідкісних захворювань 

 
 

Цього місяця виповнюється: 
 

* 270 років тому Кирилла Розумовського обрано гетьманом 
України (1750) 

 
 

Березень 
 

1 Всесвітній день імунітету 

* Всесвітній день цивільної оборони 

* Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення 

* Всесвітній день кішок 
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3 Всесвітній день письменника 

* Всесвітній день дикої природи 

4 150 років від дня народження Євгена Оскаровича Патона 
(1870—1953), українського вченого, фахівця у галузі 
мостобудування та електрозварювання 

7 Всесвітній день читання вголос 

8 Мiжнародний жiночий день 

9 День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814—
1861), українського поета, художника, мислителя 

10 День пам’яті Т. Г. Шевченка 

14 Міжнародний день боротьби _ротии гребель 

* День землевпорядника 

* День українського добровольця 

* День преподобної мучениці Євдокії (свято Явдохи) 

15 Всесвітній день прав споживача 

* Міжнародний день планетаріїв 

* День працівників житлово-комунального господарства і 
побутового обслуговування населення 

17 День мобілізаційного працівника 

18 День працівників податкової та митної справи України 

19 120 років від дня народження Фредеріка Жоліо-Кюрі 
(1900—1958), французького фізика і громадського діяча 

20 Всесвітній день Землі 

* Міжнародний день щастя 

* Всесвітній день сну 

* Міжнародний день французької мови 

21 Всесвiтнiй день поезiї 

* Міжнародний день лялькаря 

* Всесвітній день людей із синдромом Дауна 

* Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової 
дискримінаці 
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* Міжнародний день Навруз 

* Міжнародний день лісів 

22 Всесвiтнiй день водних ресурсiв 

23 Всесвітній день метеорології 

24 Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз 

* Міжнародний день права на встановлення істини щодо 
грубих порушень прав людини і гідності жертв 

25 Міжнародний день пам'яті жертв рабства та 
трансатлантичної работоргівлі 

* День Служби безпеки України 

26 День Національної гвардії України 

27 Мiжнародний день театру 

* 175 років від дня народження Вільгельма Конрада 
Рентгена (1845— 1923), німецького фізика 

28 Година Землі 

30 День Теплого Олекси (Преподобного Олексія) 

 
 

Квітень 
 

1 Мiжнародний день птахiв 

* День смiху 

2 Міжнародний день дитячої книги 

* Всесвітній день поширення інформації про проблему 
аутизму 

* День геолога. 

4 Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і 
допомоги в діяльності, пов’язаній з розмінуванням 

* День створення НАТО 

5 День геолога 

* 310 років тому Пилипа Орлика обрано гетьманом України і 
прийнято «Конституцію Пилипа Орлика» - першу 
Конституцію в Україні та у світі (1710) 

6 Всесвітній день мультфільмів 
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* Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку 

7 Благовіщення пресвятої Богородиці 

* Всесвiтнiй день здоров'я 

11 Мiжнародний день визволення в'язнiв фашистських 
концтаборiв 

* Всесвітній день боротьби із хворобою Паркінсона 

12 Всесвiтнiй день авiацiї i космонавтики 

* Міжнародний день польоту людини в космос 

* День працівників ракетно-космічної галузі України 

* Вербна неділя (Вхід Господній в Єрусалим) 

15 Міжнародний день культури 

17 Всесвітній день боротьби з гемофілією 

* День пожежної охорони 

18 Мiжнародний день пам'яток i визначних мiсць 

* Міжнародний день цирку 

* День пам’яток історії та культури 

* День довкiлля 

19 Світле Христове Воскресіння. Великдень 

20 Міжнародний день китайської мови  

21 Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності 

22 Міжнародний день Матері-Землі 

23 Всесвiтнiй день книги й авторського права 

* Всесвітній день психолога 

24 Міжнародний день солідарності молоді 

25 Всесвітній день боротьби проти малярії 

26 День Чорнобильської трагедiї (1986) 

* Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу 

* Міжнародний день інтелектуальної власності 

* Всесвітній день поріднених міст 

28 Всесвітній день охорони праці 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=505&year=2020
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* День охорони праці 

29 Міжнародний день танцю 

* День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї 

30  Міжнародний день джазу 

 
 

Травень 
 

1 День міжнародної солідарності трудящихся 

* День праці 

2 Всесвітній день тунця 

3 Всесвітній день свободи преси 

* День Сонця 

4 Міжнародний день акушерства 

 
 
* 

День боротьби з цькуванням  

(Організація Об'єднаних Націй визнала епідемію залякування і 

цькування, яка буквально захоплює школи, і в 2012 році оголосила 4 
травня - U.N. Anti-Bullying Day. У цей день в навчальних закладах 
рекомендується проводити кампанії «Година проти ненависті») 

5 Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю 

6 День великомученика Георгія (Юрія) Побідоносця 

* День піхоти 

7 День радіо 

8 День пам'ятi та примирення 

* Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

9 День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1941 – 
1945 рр. 

* 75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 

* Всесвітній день мігруючих птахів 

10 День Матерi в Україні 

12 Всесвітній день медичних сестер 

15 Мiжнародний день сiм'ї 

* Міжнародний день захисту клімату 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=509&year=2020
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=776&year=2020
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* 175 років від дня народження Іллі Ілліча Мечникова 
(1845—1916), російського і українського вченого-біолога, 
одного з основоположників порівняльної патології, 
еволюційної ембріології, імунології 

16 День Європи 

* День науки 

17 Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного 
суспільства 

* Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу 

* День пам'яті жертв політичних репресій 

18 Мiжнародний день музеїв 

* День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу 

20 Всесвітній день метрології  

* День банківських працівників 

21 Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу і 
розвитку 

* День української вишиванки  

22 День Миколи Весняного 

 Міжнародний день біологічного різноманіття 

* День перепоховання праху Т. Г. Шевченка на Чернечій горі 
поблизу Канева (1861) 

23 150 років від дня народження Андрія Олександровича 
Потебні (1870—1919), українського вченого-ботаніка, 
педагога 

24 День рівноапостольних Кирила і Мефодія 

* День слов'янської писемностi i культури 

* Європейський день парків 

25 День зниклих безвісти дітей 

28 Вознесіння Господнє 

* День прикордонника 

29 Міжнародний день миротворців ООН 

* 390 років Переяславської угоди, укладеної між польським 
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гетьманом С. Конецпольським і українською козацькою 
старшиною (1630) 

30 День працівників видавництв, поліграфії і 
книгорозповсюдження 

31 Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням 

* День хіміка 

 
 

Червень 
 

1 Міжнародний день захисту дітей 

* Всесвітній день батьків 

4 Міжнародний день безвинних дітей – жертв агресії 

5 Всесвітній день охорони довкілля  

6 День журналіста України 

7 День Святої Трійці 

* День працівників водного господарства 

* День працівників місцевої промисловості 

8 Всесвітній день океанів 

9 Міжнародний день друзів 

12 Всесвітній день боротьби із дитячою працею 

* День працівників фондового ринку 

13 Міжнародний день поширення інформації про альбінізм 

14 День працівників легкої промисловості 

* Всесвітній день донора крові 

15 Всесвітній день поширення інформації про зловживання 
щодо літніх людей 

16 Міжнародний день сімейних грошових переказів 

17 Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою 

19 Всесвітній день дитячого футболу 

20 Всесвітній день біженців 

21 День  медичного  працівника 

* День батька 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=786&year=2020
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=790&year=2020
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22 Початок Великої Вітчизняної війни (1941) 

* День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

23 День державної  служби ООН  

* День державної  служби України 

* Міжнародний Олімпійський день 

25 Міжнародний день моряка 

* День дружби і єднання слов’ян 

26 Міжнародний день на підтримку жертв тортур 

* Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками 
та їхнім незаконним розповсюдженням 

28 День Конституції України 

* День молоді 

* День молодіжних та дитячих громадських організацій 

 
 
 

Липень 
 

1 День архітектури України 

2 Міжнародний день спортивного журналіста 

4 Міжнародний день кооперативів 

* День судового експерта 

* День Національної поліції України 

5 День Військово-Морських сил Збройних сил України 

7 Різдво Пророка Іоанна Хрестителя. Свято Івана Купала 

* День працівника природно-заповідної справи 

8 День родини 

11 Всесвітній день народонаселення 

12 День святих Верховних апостолів Петра і Павла 

* День рибалки 

15 День українських миротворців 

16 30 років тому Верховна Рада Української РСР ухвалила  
Декларацію про державний суверенітет України (1990) 
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* День бухгалтера 

17 День етнографа 

20  Міжнародний день шахів 

* День шахів в Україні 

26 День працівників торгівлі 

28 День Хрещення Київської Русі 

* День рівноапостольного великого князя Володимира – 
хрестителя Київської Русі 

29 День Сил спеціальних операцій Збройних сил України 

29 155 років від дня народження Андрея Шептицького (Роман 
Марія Александер Шептицький) (1865—1944), українського 
церковного,  політичного та громадсько-культурного діяча, 
мецената, предстоятеля  Української  греко-католицької  
церкви  

30 Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми 

* Міжнародний день дружби 

 
 

Серпень 
 

2 День Пророка Іллі 

* День Повітряних сил Збройних сил України 

4 День Національної поліції України 

6 Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї 

* Міжнародний день «Лікарі світу за мир» 

8 День військ зв'язку 

9 День Великомученика і Цілителя Пантелеймона (Святого 
Палія) 

* Міжнародний день корінних народів світу 

* День будівельника 

* День працівників ветеринарної медицини 

12 Міжнародний день молоді 

14 Перший (Медовий) Спас (Маковій, Спас на воді) 
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15 День археолога 

19 Преображення Господнє. Другий (Яблучний) Спас 

* Всесвітній день гуманітарної допомоги 

* Всесвітній день фотографії 

* День пасічника. 

23 День Державного Прапора України 

* Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації 

* Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму 

24 День Незалежності України 

25 80 років від дня народження Миколи Григоровича 
Жулинського (1940), українського літературного критика, 
літературознавця, громадського діяча 

26 110 років від дня народження Матері Терези (Агнес Гонджа 
Бояджиу) (1910–1997), католицької монахині, громадської 
діячки, лауреата Нобелівської премії миру (1979)  

28 Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста 

29 Третій (Горіховий, Хлібний) Спас 

* Міжнародний день дій протии ядерних випробувань 

* День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 
Указ Президента № 621/2019 від 23. 08. 2019  

* День авіації України 

30 День шахтаря 

 
 

Вересень 
 

1 День знань 

2 75 років з часу завершення Другої світової війни 
капітуляцією Японії (1945)  

* День нотаріату 

5 Міжнародний день благодійності 

6 День підприємця 

7 День військової розвідки України 
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8 Міжнародний день письменності 

* Міжнародний день солідарності журналістів 

10 Всесвітній день запобігання самогубствам 

* 135 років від дня народження Олександра 
Володимировича Палладіна (1885—1972), українського 
біохіміка 

12 День фізичної культури і спорту 

* День українського кіно 

13 День танкістів 

* День пам'яті жертв фашизму 

* День працівників нафтової, газової та нафтопереробної 
промисловості 

15 Міжнародний день демократії 

16 Міжнародний день збереження озонового шару 

17 День рятівника 

18 День пам’яті українських журналістів 

19 День фармацевтичного працівника 

20 День працівників лісу 

21 Різдво Пресвятої Богородиці. Друга Пречиста 

* Міжнародний день миру 

* День миру 

22 День партизанської слави 

* 185 років від дня народження Олександра Опанасовича 
Потебні (1835—1891), мовознавця, літературознавця, 
фольклориста, філософа, педагога 

* 120 років від дня народження Сергія Івановича Ожегова 
(1900—1964), видатного вченого мовознавця 

26 Європейський день мов 

27 Воздвиження Хреста Господнього 

* Міжнародний день глухих 

* Всесвітній день туризму 
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* День туризму 

* День машинобудівника 

29 День пам'яті жертв Бабиного Яру 

30 Міжнародний день перекладача 

* День мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії 

* Всеукраїнський день бібліотек 

* День усиновлення 

 
 

Жовтень 
 

1 Міжнародний день музики 

* Міжнародний день людей похилого віку 

* День ветерана 

2 Міжнародний день боротьби _ротии насилля 

* Міжнародний день соціального педагога 

4 Всесвітній день захисту тварин 

* День працівників освіти (День учителя) 

5 Всесвітній день архітектора 

* Всесвітній день учителів 

* Міжнародний день житла (Всесвітній день Хабітат) 

6 Всесвітній день середовища проживання 

8 День юриста 

* 75 років від дня народження Миколи Павловича Зніщенка 
(1945), бібліотекознавця, науковця, викладача, поета, 
заслуженого працівника культури України, генерального 
директора КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для дітей», 
віце-президента Української Асоціації працівників бібліотек 
для дітей 

9 Міжнародний день поштової служби 

10 Всесвітній день охорони психічного здоров’я 

* День працівників стандартизації та метрології 

11 День художника 
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13 Міжнародний день із зменшення небезпеки стихійних лих 

14 Покрова Пресвятої Богородиці 

* День захисника України 

* День українського козацтва 

15 Міжнародний день сільських жінок 

* Всесвітній день боротьби з раком молочної залози 

16 Всесвітній день продовольства 

17 Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів 

* Міжнародний день дівчаток 

* День працівників целюлозно-паперової промисловості 

18 Європейський день боротьби з торгівлею людьми 

* День працівників харчової промисловості 

20 Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак 
молочної залози 

* Всесвітній день статистики 

24 Всесвітній день інформації про розвиток 

* 75 років від дня прийняття Статуту ООН та створення 
Організації  Об’єднаних Націй  

25 День автомобіліста і дорожника 

26 Міжнародний День шкільних бібліотек 

27 Всесвітній день аудіовізуальної спадщини 

* 360 років тому гетьман Ю. Хмельницький підписав 
Слободищенський трактат із Польщею, за яким Україна 
переходила під владу Речі Посполитої (1660) 

28 День визволення України від фашистських загарбників 

* Міжнародний день анімації 

31 Міжнародний день економіки 

* Міжнародний день Чорного моря 
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Листопад 
 

1 День народження Європейського Союзу 

* День працівника соціальної сфери 

3 День інженерних військ 

* День ракетних військ і артилерії 

4 День залізничника 

6 Міжнародний день запобіганню експлуатації навколишнього 
середовища під час війни та збройних конфліктів 

9 День преподобного Нестора Літописця 

* День української писемності та мови 

* Всеукраїнський день працівників культури та аматорів 
народного мистецтва 

* Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму і 
антисемітизму 

10 Всесвітній день молоді 

* Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку 

12 Всесвітній день боротьби з пневмонією 

* Міжнародний день якості 

13 Міжнародний день сліпих 

14 Всесвітній день боротьби із захворюванням на цукровий 
діабет 

15 Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних аварій 

* День працівників сільського господарства України 

16 Міжнародний день толерантності 

* День працівників радіо, телебачення та зв’язку 

17 День студента 

19 День працівників гідрометеорологічної служби 

* День скловиробника 

* Міжнародний день відмови від паління 

* Міжнародний день філософії 
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* Міжнародний день чоловіків 

20 Всесвітній день дитини 

21 Всесвітній день телебачення 

* День гідності і свободи 

25 Міжнародний день боротьби за ліквідацію насилля над 
жінками 

28 День пам’яті жертв голодоморів 

30 Міжнародний день захисту інформації 

 
 

Грудень 
 

1 Всеукраїнський референдум підтвердив Акт проголошення 
незалежності України (1991) 

* Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

* День працівників прокуратури 

2 Міжнародний день скасування рабства 

3 Міжнародний день людей з інвалідністю 

4 Введення у храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста 

5 Міжнародний день волонтерів 

* День працівників статистики 

6 День Збройних Сил України 

7 День Великомучениці Катерини 

* Міжнародний день цивільної авіації 

* День місцевого самоврядування 

7 – 13  Всеукраїнський тиждень права 

9 Міжнародний день боротьби з корупцією 

10 День прав людини 

11 Міжнародний день гір 

12 День Сухопутних військ України 

13 День Апостола Андрія Первозванного 

* День благодійності в Україні 

* 150 років від дня народження Миколи Івановича Сагарди 
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(1870—1943), українського історика, теолога, бібліотекаря- 
бібліографа 

14 День  вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС 

15 День працівників суду 

17 День Великомучениці Варвари 

* День працівників державної виконавчої служби 

18 Міжнародний день мігрантів 

19 День Святителя Миколая Чудотворця (Миколи Зимового) 

* День адвакатури 

20 Міжнародний день солідарності людей 

22 День працівників дипломатичної служби 

* День енергетика 

24 День працівників архівних установ  

25 Католицьке Різдво 

 

Цього року виповнюється 
                                                                                           

  570 років від дня народження Георгія Дрогобича (справж. - 
Юрій Михайлович Донат-Котермак (бл. 1450–1494), 
відомого українського вченого епохи Відродження, 
астронома, астролога, першого доктора медицини та 
філософії 

  540 років від дня народження Фернандо Магеллана (1480–
1521), португальського мореплавця, який зробив першу 
кругосвітню подорож 

  515 років від дня народження Роксолани (Гюрем Султан, 
Анастасія Лісовська) (1505-1558), української дівчини, 
дружини Сулеймана I Пишного, яка відіграла значну роль у 
політичному житті Османської імперії 1520-1558 рр. 

  425 років від дня народження Богдана (Зиновія) 
Михайловича Хмельницького (бл. 1595-1657), гетьмана 
України, державного, військового діяча, полководця, 
дипломата 
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  350 років від дня народження Самійла (Самоїл) 
Васильовича Величка (1670-після 1728), українського 
історіографа, письменника, козацько-старшинського 
літописця 

  330 років від дня народження Петра Івановича 
Калнишевського (бл.1690-1803), українського політика, 
воєначальника, останього кошового отамана Запорозької 
Січі 

  320 років від дня народження Олекси Васильовича 
Довбуша (1700-1745), українського героя, керівника 
антифеодального руху селян-опришків 1730-1740 рр. 

  270 років тому (1750) Кирила Розумовського обрано 
гетьманом України 

  215 років від дня народження Івана Михайловича 
Скоропадського (1805–1887), українського мецената, 
громадського, культурно-освітнього діяча  

  160 років від дня смерті Драгоманова  Петра  Якимовича 
(1802–осінь 1860), українського громадського діяча, 
правника, письменника, перекладача  

  125 років з дня смерті Драгоманова Михайла Петровича 
(1841-1895), українського історика, філософа, громадського 
діяча 

  100 років з моменту офіційного початку п’ятидесятницького     
руху  (християн віри євангельської) в Україні (1920) 

  95 років від часу створення (1925) Канівського музею-
заповідника Т. Г. Шевченка. Нині – Шевченківський 
національний заповідник у Каневі 

  90  років   з   часу   заснування   Національної   наукової   
медичної   бібліотеки  України (1930) 

  80 років з часу заснування Волинської державної обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. Олени Пчілки (1940) 

  80 років з часу заснування Волинської обласної бібліотеки 
для дітей (1940) 

  80 років з часу заснування Івано-Франківської обласної 
універсальної наукової бібліотеки  ім. І. Франка (1940) 
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  80 років з часу заснування Львівської обласної бібліотеки 
для дітей (1940) 

  80 років з часу заснування Львівської обласної 
універсальної наукової бібліотеки (1940) 

  80 років з часу заснування Рівненської обласної 
універсальної наукової бібліотеки (1940) 

  80 років з часу заснування Рівненської обласної бібліотеки 
для дітей (1940) 

  80 років з часу заснування Тернопільської обласної 
бібліотеки для дітей (1940) 

  80 років з часу заснування Чернівецької обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка (1940) 

  75 років з часу заснування Івано-Франківської обласної 
бібліотеки для дітей (1945) 

  75 років з часу возз’єднання Закарпаття з Україною (1945) 

  75 років від дня смерті  Скоропадського Павла Петровича 
(1873–1945), державного і політичного діяча,  
воєначальника, останнього гетьмана України    

  50 років з дня смерті Сухомлинського Василя 
Олександровича (1918-1970), українського педагога, 
письменника 

  25 років з часу вступу України до Ради Європи (1995) 

  25 років з часу створення Української бібліотечної асоціації 
(1995) 
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