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          Календар знаменних і пам'ятних дат на 2016 рік / Укладач В.Москаленко.  

– Ярмолинці, 2015. – 16с. 
 

 

 

 

 

 

          Календар знаменних і пам’ятних дат містить перелік ювілейних дат, 

знаменних та пам’ятних подій всесвітнього значення та подій і дат важливих 

для України, які будуть відзначатися протягом 2016 року. 

         Календар розраховано на бібліотечних спеціалістів, працівників 

культури, педагогів та інших категорій читачів як науково-допоміжний 

посібник.



 

Січень 
 

01 січня  Новий Рік 

145 років від дня смерті К.Д. Ушинського (1824-1871), 

російського і українського педагога  

6 січня 170 років (1846) з дня написання Т.Г. Шевченком 

"Заповіту 

180 років з дня написання Т. Шевченком поеми „Заповіт” 

420 років з дня народження Б. Хмельницького, видатного 

політичного діяча і військового полководця. 

7 січня  Різдво Христове . 

115 років від дня народження В.Г. Чумака (1901-1919), 

українського поета. 

10 січня 420-а річниця від дня народження П.С.Могили 

(1596-1647), політичного, церковного й освітнього діяча 

України, Митрополита Київського і Галицького  

12 січня 140-річчя від дня народження Джека Лондона 

(1876-1916), американського письменника, публіциста.  

14 січня День народження І.Огієнка (1882-1972), 

українського церковного і громадського діяча, митрополита, 

мовознавця, історика церкви, педагога.  

14 січня Свято Василія Великого. Новий рік за старим 

стилем. 

19 січня ХРЕЩЕННЯ ІСУСА ХРИСТА. ВОДОХРЕЩА 

21 січня 110 років від дня народження Ванди 

Василевської, польської і української письменниці 

22 січня День соборності України  

23 січня 125 років від дня народження П.Г. Тичини (1891-

1967), українського поета. 

29 січня День пам'яті героїв Крутів.  

День працівників пожежної охорони.  

 



Лютий 

 

2 лютого 115 років від дня народження В.П. 

Підмогильного (1901-1937), українського письменника  

8 лютого 910 років (1106) укладання князем Володимиром 

Мономахом першого дидактично-художнього твору княжої 

Русі «Повчення». 

12 лютого 145 років від дня народження Леся (О.С.) 

Мартовича (1871-1916), українського письменника і 

громадського діяча. 

14 лютого  День Святого Валентина – Свято закоханих  

15 лютого   Стрітення Господнє 

20 лютого   День Героїв Небесної Сотні 

21 лютого  День рідної мови  

24 лютого   230 років від дня народження Вільгельма Грімма 

(1786-1859), німецького філолога, збирача й видавця казок.  

25 лютого  145 років від дня народження Лесі Українки 

(Л.П. Косач-Квітка (1871-1913), української письменниці, 

громадської діячки. 

Березень 

 

1 березня - День боротьби з наркоманією. 

3 березня - 205 років від дня народження А. 

Могильницького (1811-1873), українського письменника, 

громадського діяча 

8 березня  Міжнародний жіночий день. 

9-10 березня Шевченківські дні. 

27 березня 135 років від дня народження М. Підгірянки 

(1881-1963), української поетеси. 

 

Квітень 

1 квітня День сміху.  

Міжнародний день птахів 

5 квітня 110 років від дня народження А.І. Шияна (1906-

1989), українського письменника. 



7 квітня Благовіщення Пресвятої Богородиці 

Всесвітній день здоров'я. 

11 квітня Міжнародний день визволення в’язнів 

фашистських концтаборів 

12 квітня Всесвітній день авіації і космонавтики.  

13 квітня 110 років від дня народження О.Іваненко (1906-

1997), української письменниці, перекладачки.  

16 квітня День довкілля 

18 квітня Міжнародний День пам'ятників та історичних 

місць. День пам'яток історії та культури. 

22 квітня Всесвітній день Землі. 

26 квітня 30 років Чорнобильської трагедії. 

 

Травень 

1 травня Великдень 

5 травня 170 років від дня народження Генріха Сенкевича 

(1846-1916), польського письменника.  

8 травня День матері 

9 травня День Пам’яті та примирення. 

 145 років від дня народження В.С. Стефаника (1871-1936), 

українського письменника і громадського діяча. 

15 травня  160 років від дня народження А.Я. Чайковського 

(1856-1935), українського письменника. 

Міжнародний день сім’ї. 

125 років від дня народження М.О. Булгакова (1891-1940), 

російського письменника. 

День науки 

Міжнародний день сім’ї 

18 травня  Міжнародний день музеїв 

22 травня  День перепоховання Т.Г. Шевченка на Чернечій 

горі. 

23 травня  Свято Героїв 

24 травня  День слов’янської писемності й культури. 

(Рівноапостольні Кирило і Мефодій).  



28 травня  День працівників видавництв, поліграфії і книго 

розповсюдження. 

Червень 

 

1 червня Міжнародний день захисту дітей. 

3 червня День українського політичного в'язня. 

5 червня Всесвітній день навколишнього середовища  

6 червня День журналіста 

9 червня Вознесіння Господнє 

14 червня  125 років з дня народження Є. Коновальця (1891-

1938) , полковника, організатора і провідника ОУН. 

18 червня  День медичного працівника 

19 червня  Трійця 

20 червня  Всесвітній день біженців. День науки 

22 червня  День Скорботи і вшанування пам'яті жертв війни 

в Україні  

23 червня  День державної служби  

25 червня  День митної служби України  

26 червня  День молоді 

28 червня   День Конституції України  

28 червня -10 липня 360 років тому відбулася битва під 

Берестечком – одна із найбільших битв Визвольної війни 

1648 – 1654 рр. під проводом Богдана Хмельницького  

30 червня  День народження Романа Шухевича, головного 

командира УПА (народився 1907) 

 

Липень 

 

1 липня День архітектури 

7 липня День пророка Іоанна Хрестителя. Свято Івана 

Купала. 

16 липня День бухгалтера  

1990 року було прийнято Декларацію про державний 

Суверенітет України 



21 липня 110 років від дня народження О.І. Теліги (1906, 

за ін. даними 1907-1942), української поетеси, політичного 

діяча. 

28 липня День хрещення Київської Русі 

 

Серпень 

 

1 серпня День Військово-Морських Сил України 

6 серпня Всесвітній день боротьби за заборону ядерної 

зброї 

8 серпня День військ зв'язку 

12 серпня Міжнародний день молоді 

19 серпня Преображення Господнє 

23 серпня  День Державного Прапора України 

24 серпня День незалежності України (1991)  

26 серпня  День авіації України 

27 серпня День шахтаря 

160 років від дня народження І.Я. Франка (1856-1916), 

українського письменника, вченого, громадського діяча 

 

 

Вересень 

 

1 вересня День знань  

2 вересня  160 років від дня народження Василя Лукича 

(справжнє – В.Л. Левицький) (1856-1938), українського 

культурно-освітнього діяча 

8 вересня Міжнародний день грамотності 

9 вересня День українського кіно 

День фізичної культури і спорту  

10 вересня  День українського кіно 

16 вересня День фармацевтичного працівника 

17 вересня День працівників цивільного захисту 

18 вересня День працівників лісу 

20 вересня Міжнародний день миру 



23 вересня 140 років від дня народження 

М.С.Крушельницької (Слободи) (псевд. Слободівна, 

Слободівна Марія, Марія Степанівна) (1876-1935), 

української актриси і письменниці. 

27 вересня  День туризму 

29 вересня 150  років від дня народження 

М.С.Грушевського (1866-1934), українського політичного 

діяча, першого Президента України, історика, 

літературознавця, письменника. 

30 вересня Всеукраїнський день бібліотек  

Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії 

 

Жовтень 

 

1 жовтня Міжнародний день людей похилого віку  

Міжнародний день музики 

2 жовтня 110 років від дня народження Івана Багряного 

(справжнє – Лозов'ягін Іван Павлович) (1906-1963), 

українського письменника, художника і громадського діяча.  

5 жовтня Всесвітній День вчителів. 

8 жовтня День працівників державної санітарно-

епідеміологічної служби 

День юриста 

9 жовтня Всесвітній день пошти 

14 жовтня  День захисника України. День  українського 

козацтва Покрова Пресвятої Богородиці.  

15 жовтня 95 років від дня народження Д.О.Луценка (1921-

1989), українського поета  

17 жовтня 80 років від дня народження І.Ф.Драча (1936), 

українського поета, громадського діяча. 

24 жовтня День ООН 

30 жовтня  День податкової служби 

 

 

 



Листопад 

 

1 листопада 150 років від дня народження Дніпрової 

Чайки (Л.О. Василевська) (1861-1927), української 

письменниці,  

4 листопада 70 років тому (1946) вступив у силу устав 

ЮНЕСКО (Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, 

науки і культури), спеціалізованої установи ООН 

День Національної гвардії України 

6 листопада 205 років від дня народження 

М.С.Шашкевича (1811-1843), українського письменника, 

культурно-громадського діяча  

7 листопада 80 років від дня народження М.С. 

Вінграновського (1936), українського поета  

9 листопада День української писемності і мови  

11 листопада 200 років від дня народження Ф.М. 

Достоєвського (1821-1881), російського письменника  

12 листопада 80 років від дня народження М.Ф. 

Сингаївського (1936), українського поета.  

16 листопада День працівників радіо, телебачення та 

зв'язку 

17 листопада День студента 

19 листопада 305 років від дня народження 

М.В.Ломоносова (1711-1765), російського вченого 

природодослідника, енциклопедиста, філософа, поета, 

одного із зачинателів нової російської літератури, 

реформатора російської літературної мови, художника, 

історика  

21 листопада Всесвітній день телебачення 

День Архистратига Михаїла (покровителя Києва) 

26 листопада День пам’яті голодоморів та політичних 

репресій.  

 

 

 



Грудень 

 

1 грудня Всесвітній день боротьби зі СНІДом  

Акт проголошення незалежності України (1991) 

4 грудня Введення в храм Пресвятої Богородиці. Третя 

Пречиста 

5 грудня 85 років від дня народження Г.М.Тютюнника 

(1931-1980), українського письменника  

6 грудня День Збройних Сил України  

7 грудня   День місцевого самоврядування 

10 грудня День прав людини  

13 грудня  Апостола Андрія Первозванного 

14 грудня  День вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЄС. 

15 грудня День працівників суду 

19 грудня Святителя і чудотворця Миколи  

20 грудня День міліції 

24 грудня День працівників архівних установ 

25 грудня Різдво за григоріанським календарем 

30 грудня День працівників державної податкової служби 

України 

110 років від дня народження С.Я.Гординського (1906-1993), 

українського художника, мистецтвознавця, поета, 

перекладача 

 

 



 
 

1 січня 60 років від дня народження Василя 

Івановича Горбатюка – письменника, 

директора Хмельницького літературного 

музею.  

6 лютого 115 років з часу заснування Хмельницької 

обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім.. М. Островського(1901).  

7 березня 85 років від дня народження поета 

Володимира Самійловича Касаковича.  

  

11 березня 75 років від дня народження Миколи 

Івановича Коломійця – поета, лауреата 

обласної літературної премії імені В. 

Булаєнка.  

18 квітня 100 років від дня народження Володимира 

Самійловича Бабляка (1916-1970) – 

українського письменника.  

26 квітня 85 років від дня народження Вадима 

Петровича Шептицького, краєзнавця 

Хмельничини, публіциста.  

30 квітня 60 років з дня народження  Павла 

Миколайовича Гірника – поета, члена спілки 

письменників України, член Асоціації 

українських письменників, лауреата 

Національної премії України імені Тараса 

Шевченка.  

19  травня 90 років від дня народження Миколи 

Степановича Житаря –поета, члена 

Хмельницької міської літературної спілки 

«Поділля». Народився в селі Юхимівцях 

Волочиського району. 

  



5 червня 75 років від дня народження Галини 

Йосипівни Ісаєнко– поетеси, члена 

Хмельницької міської літературної спілки 

«Поділля» Народилась в селі Вовковинцях 

Деражнянського району.   

7липня 

 

 

 

 

 

 

18 жовтня      
 

 

 

 

22 грудня 

85 років від дня народження Олександра 

Андрониковича Відоменка – відомого 

шевченкознавця, краєзнавця, 

двоправнучатого племінника Т. Г. Шевченка 

по брату Йосипу. Проживає у м. 

Хмельницькому. 

 

75 років з дня смерті Володимира 

Юхимовича Свідзінського (1885-1941) – 

поета-перекладача. Життєво і творчо 

пов`язанного з  Поділлям. 

 

70 років з дня смерті  Миколи 

Олексійовича Островського (1904-1936) – 

письменника, чиє життя пов’язане з 

Поділлям, автора роману «Як гартувалася 

сталь». 

  

  

  

  

  

 

 



 

 

23 січня 95 років з дня народження Степана Івановича 

Хоптяра (1921 – 1945) – Героя Радянського Союзу. 

Народився в смт. Ярмолинці. 

15 лютого 70 років з дня народження Майї Антонівни 

Печенюк – кандидата педагогічних наук, професора. 

Народилася в с. Проскурівка Ярмолинецького 

району. 

7 березня  80 років з дня народження Володимира 

Самойловича Касаковича – поета, керівника 

Хмельницької обласної організації Всеукраїнської 

творчої спілки «Конгрес літераторів України».  

16 березня     25 років з дня народження Альони 

Юріївни Лісничої, місцевої поетеси, редактора 

газети «Шкільний світ». 

20 березня 75 років з дня народження Миколи 

Варфоломійовича Андреєва – доктора фізико-

математичних наук. Народився в с. Лехнівка 

Ярмолинецького району. 

3 квітня 90 років з дня народження Римми Олександрівни 

Кравчук (1926 – 1998) – Героя Соціалістичної Праці, 

директора радгоспу «Шарівка» Ярмолинецького 

району. 

15 травня 95 років з дня народження Іллі Григоровича 

Рисюка (1921 – 1945) - Героя Радянського Союзу. 

Народився в с. Соколівка Ярмолинецького району. 

8 червня 65 років з дня народження Жанни Василівни 

Олійник – місцевої поетеси, члена ВТС «Конгрес 

літераторів України», проживає в смт. Ярмолинці. 



15 червня 160 років з дня народження Франца 

Олексійовича Рубо (1856 - 1928) – живописця, 

художника, баталіста, автора картини «Вулиця в 

Ярмолинцях Подільської губернії». Був відвідувачем 

Петропавловського ярмарку в Ярмолинцях (1881). 

9 липня 55 років з дня народження Юрія Анатолійовича 

Хоптяра – кандидата історичних наук, професора 

Кам’янець-Подільського державного університету. 

Народився в смт. Ярмолинці. 

12 липня 65 років з дня народження Петра Михайловича 

Сасюка – публіциста, поета, автора книг. Народився 

в с. Ясенівка Ярмолинецького району. 

25 липня 150 років з дня народження Модеста Пилиповича 

Левицького (1866 – 1932) – українського 

письменника, публіциста, медика. Народився в с. 

Вихилівка Ярмолинецького району. 

3 вересня   15 років з часу відкриття Ярмолинецького     

технологічного ліцею. 

18 листопада  85 років з часу виходу першого 

номера газети «Вперед». Органу Ярмолинецької 

районної державної адміністрації та районної ради. 

16 грудня       40 років з дня народження Алли Анатоліївни 

Цюпак, видавець, засновник дитячого  видання 

«Чарівна думка», член літературної спілки 

«Поділля». 

 

 
 
 
 



В 2016 році виповнюється: 
 

   5     років з часу встановлення в містечку    пам’ятника       

«Героям та   жертвам Чорнобильської аварії». 

  15  років    з часу відкриття Ярмолинецького НВК    і       

гімназії; 

  30 років   з часу заснування Ярмолинецької дитячо-

юнацької спортивної школи; 

  45 років з часу відкриття автостанції в селищі. 

  75 років з часу окупації фашистами Ярмолинецького 

району. 

  170 років тому Т. Г. Шевченко проїжджав через смт. 

Ярмолинці; 

  135 років з часу відкриття в Ярмолинцях першої 

телефонної мережі (Телеграфна станція); 

  125 років з часу завершення будівництва шосейної 

дороги через Ярмолинці. 

 200 років тому в містечку перебував поет-декабрист В. 

Ф. Раєвський. 

 255 років з часу початку будівництва в Ярмолинцях 

одного з найгарніших на Поділлі монастиря ченців-

бернардинів; 

 540 років з часу побудови видатної пам’ятки 

української архітектури – Покровської церкви 

оборонного типу в с. Сутківці Ярмолинецького району. 

. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


