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На міжнародному рівні 2017 рік проголошено:  

2017-й           - оголошено Міжнародним роком сталого туризму в інтересах розвитку 
2008–2017 –  Другим десятиріччям боротьби за ліквідацію злиденності;  
2010–2020 –  Десятиріччям, присвяченим пустелям та боротьбі із зпустеленням;  
2011–2020 –  Десятиріччям дій із забезпечення безпеки дорожнього руху;  
2011–2020 –  Десятиріччям біорізноманітності;  
2011–2020 – Третє Міжнародне десятиріччя за викоренення колоніалізму; 
2013-2022 –  Міжнародним десятиріччям зближення культур;  
2014–2024 –  Десятиріччям стійкої енергетики для всіх;  
2015–2024 – Міжнародне десятиріччя осіб африканського походження; 
2016–2025  – Десятиріччя дій Організації Об’єднаних Націй з проблем харчування  
 

В Україні 

 

2017 рік – Рік Української революції 1917-1921 років 
 2017 рік – Відзначення в Україні 500-річчя Реформації 
 2017 рік – Рік Японії в Україні 
 2017 рік – Конкурс «Євробачення» в Україні  
2017 рік – Рік відновлення мостів (можливо)  
2017-2018 н.р. – Рік української мови у Німеччині та німецької мови в Україні 

 
Цього року виповнюється: 

- 745 років (1272) з часу перенесення князем Левом, сином Данила Галицького,  
столиці Галицького Князівства з Галича до Львова. 

- 100 років від часу заснування (1917) «Союзу українок» – найбільшої  
добровільної всеукраїнської жіночої громадсько-просвітницької організації. 

 

 

Державні свята - 2017: 

 01 січня 2017  Новий рік; 

 07 січня 2017  Різдво Христово; 

 08 березня 2017  Міжнародний жіночий день; 

 16 квітня 2017  Пасха; 

 01 тa 02 травня 2017  День міжнарoдної солідарності трудящих; 

 09 травня 2017  День Перемоги; 

 04 червня 2017  Трійця; 

 28 червня 2017  День Конcтитуції України; 

 24 серпня 2017  День незaлежності України; 

 14 жовтня 2017  День захисників України; 

 

 



 

 

Січень 
 

 

1 –    Новий рік.  

   _    Всесвітній день миру 

3 –    125 років від дня народження Джона Рональда Руела Толкіна  (1892-1973), видатного 

         англійського письменника. Один із фундаторів жанрового різновиду фантастики —  

         фентезі, всесвітню славу якому приніс роман «Володар Перснів». 

6 –    Святвечір. Багата кутя. 

7 -     Різдво Господа Ісуса Христа.  

8 -     Собор Пресвятої Богородиці. Святки. 

11 -   Всесвітній день «спасибі»      

13 -   День святої Меланії Римлянки. Щедрий вечір 

14 -   Новий рік за старим стилем 

    -    80 років від дня народження Євгена Пилиповича Гуцала (1937-1995), українського 

         прозаїка, поета, публіциста й кінодраматурга.  

15 –  395 років від дня народження Жана Батиста Мольєра   (1622-1673), французького    

         письменника,         драматурга, актора, один із засновників «Блискучого Театру». 

18 -   Святвечір водохресний. Голодна кутя. 

     -   135 років від дня народження Алана Александера Мілна (1882-1956), англійського 

         дитячого письменника, творця Вінні Пуха. 

19 -   Богоявлення Господнє. Водохреща 

21 -   Міжнародний день обіймів 

22 -   День Соборності України.  

25 -   День студентів (Тетянин день) 

26 -   120 років від дня народження Івана Юліановича Кулика (за паспортом - Ізраїль  

          Юделевич (1897-1937), українського письменника, поета, прозаїка, перекладача. 

27 –   Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

     –   185 років від дня народження Льюїса Керолла  (1832-1898), англійського письменника-  

           казкаря. 

29 -    День пам'яті героїв Крут.  

31 -    Китайський Новий рік 

 



 
 

 

Лютий 
 

1 -     120 років від дня народження Євгена Филимоновича Маланюка (1897-1968),  

          українського  письменника.   

2 -     День бабака 

   _    205 років від дня народження Євгена Павловича Гребінки (1812-1848), українського й 

          російського поета, прозаїка, байкаря, видавця, громадського діяча. 

 4 -    Всесвітній день боротьби з раком 

7 -     205 років від дня народження Чарлза Діккенса  (1812-1870), англійського письменника. 

13 -   Всесвітній день радіо 

14 -   День Святого Валентина 

     -   Міжнародний день дарування книжок  

15 -   Стрітення Господнє.  

20 -  День пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

21 -   Міжнародний день рідної мови.  

     -   День відкриття нової Грицівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

25 –  175 років від дня народження Карла Фрідриха Мая  (1842-1912), німецького  

          письменника. 

26 –   215 років від дня народження Віктора-Марі Гюго  (1802-1885), французького 

          письменника,  драматурга, поета. 

27  -   210 років від дня народження Генрі Водсворта Лонгфелло  (1807-1882),  

          американського поета.   Автор «Пісні про Гайавату» та інших поем і віршів. 

       – 115 років від дня народження Джона Ернста Стейнбека  (1902-1968), американського  

          прозаїка. 

 

 

 



 

Березень 

 
 

1 -     Початок весни 

    _    Всесвітній день цивільної оборони. 

    _    Всесвітній день імунітету. 

    _    Всесвітній день кішок. 

2 –    135 років від дня народження Михайла Кировича Козоріса (1882-1937), українського  

         прозаїка, поета, байкаря. 

 –      135 років від дня народження Архипа Юхимовича Тесленка (1882-1911), українського   

         письменника. 

3  _     

5 –    190 років від дня народження Леоніда Івановича Глібова (1827-1893), українського  

         педагога, байкаря, поета-лірика, драматурга, публіциста,  журналіста, видавця,  

         культурно-освітнього діяча. 

    _   Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. 

8 -     Міжнародний жіночий день.  

9 –     день народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861),        українського поета,  

          художника, мислителя.  

16 –   135 років від дня народження Христини Олексіївни Алчевської (1882-1931),  

          української письменниці, прозаїка, поетеси і педагога. 

17 –   120 років від дня народження Олеся Йосиповича Бабія (1897-1975), українського  

           письменника та літературознавця. 

21 -     Всесвітній день поезії.  

26 -     День Національної гвардії України. 

30 –    100 років від дня народження Володимира Леонідовича Кашина (1917-1992),  

           українського письменника. 

     –     105 років від дня народження Олексія Яковича Огульчанського (1912-1996),  

            українського дитячого письменника. 

31 -      Перехід на літній час 



 
 

Квітень 
 

 

 

1 -      Міжнародний день птахів 

   -      День сміху 

2 -      Міжнародний день дитячої книги.  

3 –     110 років від дня народження Володимира Павловича Бєляєва (1907-1990), російського  

           і українського письменника, прозаїка, кінодраматурга. 

4 -       День створення НАТО (1949) 

7 -       Благовіщення пресвятої Богородиці  

   -       Всесвітній день здоров'я.  

11 -     Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів 

12 -     Всесвітній день авіації і космонавтики 

16 -     День довкілля 

    _     Пасха Христова – Великдень. 

17 -     День пожежної охорони  

18 -     Міжнародний день пам’яток та історичних місць. 

22 -     Всесвітній День Землі.  

23 -     Всесвітній день книги і авторського права.  

23 –    95 років від дня народження Василя Григоровича Большака (1922-1988), українського 

           письменника, драматурга. 

25 –    110 років від дня народження Миколи Трублаїні (Трублаєвський Микола Петрович) 

           (1907-1941), українського письменника. 

26 -     День Чорнобильської трагедії ( 1986)  

28 -     Всесвітній день охорони праці 

 
 

 



 
 

Травень 
 

1-2 -    Свято Весни і  Праці. 

5 -       110 років від дня народження Ірини Вільде (справжнє ім'я Дарина Дмитрівна Макогон)  

            (1907-1982), української письменниці. 

5 –      95 років від дня народження Анатолія Андрійовича Дімарова (1922-2014), українського 

            прозаїка. 

8 -      Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

   -      Пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни 

9 -      День Перемоги над нацизмом у Другій  світовій війні  

11 –   110 років від дня народження Костя (Костянтина) Михайловича Герасименка (1907-1942) 

           українського поета і драматурга. 

14 -    День Матері в Україні (друга неділя травня). 

15 -    Міжнародний день сім’ї..  

     –   160 років від дня народження Андрія Яковича Чайковського (1857-1935), українського 

           письменника. 

18 -    Міжнародний день музеїв.  

     _    День вишиванки (третій четвер травня). 

     _    День боротьби за права кримськотатарського народу. 

     _   День Європи в Україні (третя субота травня). 

     _   День науки в Україні (третя субота травня). 

21 _   День пам’яті жертв політичних репресій. 

22  _  День перепоховання на Чернечій горі поблизу Канева Т.Г. Шевченка (1814 –   

          1861), українського поета, художника, мислителя.  

24 -    День слов’янської писемності і культури  

          вчителів   слов’янських 

24 –   105 років від дня народження Михайла Панасовича Стельмаха (1912-1983),  

          українського   письменника, драматурга 

25 _   Вознесіння Господнє 

30 –   145 років від дня народження Віри Лебедової (Костянтини Іванівни Малицької) 

           (1872-1947), української поетеси, прозаїка. 

31 -    Всесвітній день без тютюну.  

 



 

Червень 
 

 

 1 -    День захисту дітей 

   _    Всесвітній день батьків 

   -     80 років від дня народження Вадима Петровича Скомаровського (1937), українського  

         поета. 

4 -     День Святої Трійці. П’ятидесятниця. 

5 -      Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

12 –  100 років від дня народження Алевтини Іванівни Дрозд (1917-1996), української поетеси. 

13 –  70 років від дня народження Василя Васильовича Моруги (1947-1989), українського  

          поета, перекладача, журналіста. 

14 -    Всесвітній день донора крові. 

17 –   105 років від дня народження Валентина Васильовича Бичка (1912-1994), українського  

           поета, драматурга, автора творів для дітей. 

21 -    День літнього сонцестояння 

22 -     1941 – Віроломний напад Німеччини на Радянський Союз.   

     -     День Скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні 

25 –    95 років від дня народження Івана Михайловича Логвиненка (1922), українського  

           письменника. 

- День молоді. 

26 -      Міжнародний день боротьби проти зловживанням наркотиками та  їх незаконного 

           обігу 

28 -      День Конституції України 

     –   305 років від дня народження Жан-Жака Руссо (1712-1778), французького письменника,  

          філософа, просвітителя. 



 
 

Липень 
2 –         105 років від дня народження Бориса Семеновича Тартаковського (1912–1985), українського   

              письменника. 

6 -         80 років від дня смерті Богдана-Ігоря Антонича (1909-1937), українського поета,  

             прозаїка, перекладача, літературознавця, редактора журналу «Дажбог», члена  

             літературної групи «Листопад». 

7 -       Свято Івана Купала 

14 –      120 років від дня народження Мирослава Ірчана (справжнє ім'я Андрі́й Дми́трович Баб'ю́к) 

             (1897-1937), українського поета, прозаїка, драматурга. 

 

15-        100 років від дня народження Марії Авакумівни Познанської (1917-1995), української поетеси. 

16 -       1990- Верховна Рада Української РСР прийняла Декларацію про державний  

            суверенітет України 

21 –      110 років від дня народження Олега Ольжича (справжнє ім'я Олег Олександрович Кандиба)  

              (1907-1944), українського поета. 

24 –      215 років від дня народження Александра Дюма (батько) (1802-1870), французького письменника. 

     –      110 років від дня народження Василя Олександровича Мисика (1907-1983), українського поета,  

              перекладача. 

27 –       115 років від дня народження Ярослава Олександровича Галана (1902-1949), українського  

              письменника, журналіста. 

28 –      105 років від дня народження Ігоря Леонтійовича Муратова (1912-1973), українського поета,  

              перекладача, драматурга. 

     -    День рівноапостольного князя Володимира Великого – хрестителя  Київської Русі 

     -    День хрещення Київської Русі - України 

 



 

 

Серпень 
 

5 –         80 років від дня народження Юрія Михайловича Хорунжого (1937-2007),  

              українського письменника. 

11 –       120 років від дня народження Енід Мері Блайтон  (1897 – 1968), англійської  

               письменниці. 

12 -     Міжнародний день молоді 

13 -     Всесвітній день шульги 

19 -  Преображення Господнє. Спаса 

     –    115 років від дня народження Олеся (Олександра) Васильовича Донченка (1902-1954),  

           українського прозаїка, поета, казкаря. 

23 –    150 років від дня народження Осипа Степановича Маковея (1867-1925), українського  

           поета, прозаїка, критика, публіциста, літературознавця, перекладача. 

      -    День Державного Прапора України. 

 24 -    День Незалежності України (1991).  

      –   80 років від дня народження Ніни Леонідівни Бічуї (1937), українського прозаїка. 

27 –    115 років від дня народження Юрія Івановича Яновського (1902-1954), українського  

            поета і романіста. 

28 -     Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста.  

30 –    95 років від дня народження Павла Прокоповича Глазового (1922-2004), українського  

           поета-гумориста і сатирика. 



 
 

Вересень 
 
 

1 -       День знань 

   -       Початок Другої світової війни (1939) 

2 -       День закінчення Другої світової війни 

6 –      120 років від дня народження Івана Кіндратовича Микитенка (1897-1937), українського 

           письменника і драматурга. 

8 -       Міжнародний день писемності. 

9 –      105 років від дня народження Федора Юрійовича Маківчука (1912-1988), українського  

           письменника, сатирика, гумориста.  

10 -     День українського кіно.  

11 –    155 років від дня народження О. Генрі (Вільям Сідні Портер)  (1862-1910),  

           американського письменника, майстра жанру оповідання. 

-  105 років від дня народження Дмитра Васильовича Ткача (1912-1993), українського 

письменника.  

12 -     День фізичної культури і спорту 

17 -     Всенародний День Батька. 

- День працівників лісу. 

- День працівників цивільного захисту України (День рятівника). 

21 -     Міжнародний день миру.  

22 -     День партизанської слави 

23 -     День осіннього рівнодення 

29 -     День міста Хмельницький 

30 -     Всеукраїнський день бібліотек  

     -     Священомучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії 

 

 



 
 

Жовтень 
 
 

1 -    Міжнародний день музики.  

   -    Міжнародний день людей похилого віку  

   -    Всесвітній день захисту тварин 

   -    Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек 

   –   120 років від дня народження Валер’яна Львовича Поліщука (1897-1937), українського   

         письменника, поета і прозаїка. 

3 –   120 років від дня народження Луї Арагона  (1897-1982), французького письменника,  

        критика, громадського діяча. 

8  –   День художника (друга неділя жовтня).  

11 –  75 років від дня народження Володимира Олександровича Яворівського (1942),  

         українського письменника. 

14 -   День українського козацтва.  

     -   День Захисника України  

     -   Покрова Пресвятої Богородиці.  

24 -  

28 -    1944 - завершено визволення України від німецько-фашистських загарбників 

-   Міжнародний день шкільних бібліотек 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Листопад 

 
2 -     День чоловіків   

9 -     День української писемності та мови.  

  –     145 років від дня народження Богдана Лепкого (повне ім'я - Богдан Теодор Нестор  

         Лепкий) (1872-1941), українського поета, прозаїка, літературознавця. 

13 -   Міжнародний день сліпих 

14 –  110 років від дня народження Астрід Анни Емілії Ліндгрен  (1907-2002), шведської  

         дитячої письменниці - казкарки. 

     –  105 років від дня народження Андрія Самійловича Малишка (1912-1970), українського 

          поета, перекладача, літературного критика. 

16 -    Міжнародний день толерантності.  

- День працівників радіо, телебачення та зв’язку. 

17 -    День студента.  

20 -    Всесвітній день дитини.  

-  

21 -     День Гідності та Свободи 

25 -     День пам'яті жертв Голодомору   

29 –    215 років від дня народження Вільгельма Гауффа (1802-1827), німецького  

           письменника. 

30 –    350 років від дня народження Джонатана Свіфта (1667-1745), англомовного 

            ірландського письменника. 

 

 

 



 

Грудень 
 

1 -    Всесвітній день боротьби зі СНІДом.  

3  -    Міжнародній день інвалідів 

- 120 років від дня народження Андрія Васильовича Головка (1897-1972), українського 

письменника, критика. 

-  295 років від дня народження Григорія Савича Сковороди (1722-1794), українського 

поета, філософа. 

4 -      Введення в храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста.  

6 –     День Збройних Сил України 

10 -    День прав людини.  

13 -    День святого апостола Андрія Первозванного 

     –  220 років від дня народження Крістіана Йоганна Генріха Гейне  (1797-1856),  

         німецького поета, публіциста. 

14 -  

18 –   125 років від дня народження Миколи Гуровича Куліша (1892-1937), українського  

          письменника, драматурга. 

19 -    Святителя і чудотворця Миколи  

28 –   95 років від дня народження Галини Олексіївни Демченко (1922-1986), української  

          дитячої письменниці, прозаїка, поетеси. 

31 –  125 років від дня народження Михайла Васильовича Семенка (1892-1937), українського 

         поета. 

      – 140 років від дня народження Гната Мартиновича Хоткевича (літературний псевдонім  

         Гнат Галайда) (1877-1938), українського письменника. 

-   

 

 

 

 



Знаменні та пам'ятні дати в 2017 році 

1050 років з початку війни князя Святослава з Візантією (967-971 рр.);  

 920 років з першого з'їзду князів у Любечі (1097 р.);  

 870 років від першої згадки про Москву в літописах (1147 р.);   

815 років з дати заснування Лівонського ордена (Ордена мечоносців) (1202 р.);  

 780 років з дати об'єднання Лівонського і Тевтонського орденів (1237 р.);   

780 років від навали хана Батия на Північно-Східну Русь (1237-1238 р.);   

775 років з дня «Льодового побоїща» на Чудському озері: бій між лицарями Лівонського  

ордена і росіянами на чолі з Олександром Невським (5 квітня 1242 р.);   

755 років від повстання проти монголо-татар у Володимирі, Ростові, Ярославлі та Суздалі  

(1262 р.);  

 690 років від повстання проти монголо-татар у Твері (1327 р.);   

650 років з дати побудови кам'яного Кремля в Москві (1367 р.);   

635 років з походу хана Тохтамиша на Москву (1382 р.);  

 505 років від початку війни Московської держави з Великим князівством Литовським  

(1512-1522 рр);  470 років від вінчання Івана IV на царство (1547 р.);   

465 років з дати взяття Казані російськими військами Івана Грозного і приєднання  

Казанського ханства (з припиненням існування його, як такого) до території Московської  

Русі (1552 р.);   

435 років з дня перемир'я Російської держави з Річчю Посполитою в Запольської Ямі 

 (15 січня 1582 р.);  405 років від дня легендарного звільнення Москви від поляків  

завдяки народному ополченню Мініна і Пожарського; кінець Смутного часу (26 жовтня 

 1612 р.);   

365 років з дати посвячення Никона патріархії (1652 р.);  

 350 років з дня Андрусівського перемир'я між Росією і Польщею, в результаті якого до  

Росії відійшов Смоленськ і Лівобережна Україна (30 січня 1667 р.);  

 335 років з дати Стрілецького повстання в Москві (травень 1682 р.); 

  335 років від початку правління Петра i (1682-1725 рр);   

290 років від смерті Катерини Першої (1727 р.);  

 255 років від початку правління Катерини Другої (1762-1796 рр);  

 205 років з дня Бородінської битви (26 серпня (7 вересня) 1812 р.);  



 200 років від початку Кавказької війни 1817-1864 рр);   

140 років від початку Російсько-Турецької війни (1877-1878 рр.);   

100 років з дати Лютневої і Жовтневої революції: після падіння монархії, влада перейшла 

 в руки Тимчасового уряду (лютий); шляхом перевороту, до влади прийшли  

більшовики (Червоні) (жовтень) (1917);  

 95 років з дати закінчення Громадянської війни, яка закінчилася перемогою  

більшовиків та створенням радянського держави (1918-1922 рр). 

Джерело: http://kurylak.ga/articles/8/78/ 

При копіюванні матеріалів, посилання на джерело ОБОВ'ЯЗКОВЕ 

© kurylak.ga 
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Твори-ювіляри 2017 року 

 180 років – (1837) – «Русалка Дністрова» - перший західноукраїнський альманах народною мовою  

 175 років – (1842) – «Мертві душі» М.Гоголь 

 170 років – (1847) – «Звичайна історія» І.А.Гончаров  

 170 років – (1847) – «Джен Ейр» Ш.Бронте  

 160 років – (1857) – «Госпожа Боварі» Г.Флобер  

 155 років – (1862) – «Знедолені» В.Гюго  

 155 років – (1862) – «Батьки і діти» І.Тургенєв  

 150 років – (1867) – «Діти капітана Гранта» Ж.Верн 

 145 років – (1872) – «Навколо світу за 80 днів» Ж.Верн  

 140 років – (1877) – «Анна Кареніна» Л.М.Толстой  

 135 років – (1882) – «Захар Беркут» І.Франко 

 120 років – (1897) – «Овід» Е.Войніч  

 120 років – (1897) – «Дракула» Б.Стокер 

 120 років – (1897) – «Людина-невидимка» Г.Уеллс  

 115 років – (1902) – «Собака Баскервілів» А. Конан-Дойль  

 105 років – (1912) – «Загублений світ» А. Конан-Дойль 

   95 років – (1922) – «Пурпурові вітрила» А.Грін (1922 - вперше надруковано в газеті)  

   85 років – (1932) – «Піднята цілина» М.А.Шолохов (1932 - дата першої публікації першої книги) 

   80 років – (1937) – «Гобіт, або Туди і звідти» Дж.Р.Р.Толкін  

   70 років – (1947) – «Щоденник Анни Франк» А.Франк  

   65 років – (1952) – «Старий і море» Е.Хемінгуей  

   60 років – (1957) – «Туманність Андромеди» І.Єфремов (1957 - дата першої публікації)  

   60 років – (1957) – «Кульбабове вино» Р.Бредбері 

   50 років – (1967) – «Сто років самотності» Г.Г.Маркес 

   20 років – (1997) – «Гаррі Поттер і філософський камінь» Дж. Роулінг (1997 - дата першої публікації) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Твори української літератури – ювіляри 2017 року: 
 
230 років – (1787) – «Вдячний Еродій»,  «Убогий жайворонок» Г. С. Сковороди 

200 років – (1817) – «Справжня Добрість» П.П. Гулака-Артемовського 

190 років – (1827) – «Батько та син» П. П. Гулака-Артемовського 

185 років – (1832) – «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка 

180 років – (1837) – «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка 

180 років – (1837, Будапешт) – вихід альманаху «Русалка Дністровая» 

170 років – (1847) – збірка «Стихотворения» Л. Глібова 

175 років – (1842) – «Гайдамаки» Т. Г. Шевченка 

160 років – (1857) – «Співомовки» С. В. Руданського 

160 років – (1857) – «Чорна рада» П. О. Куліша 

155 років – (1862) – «Народні оповідання» (2-й том) Марка Вовчка 

130 років – (1887) – «Товаришки» Олени Пчілки 

130 років – (1887) – «Ой, не ходи, Грицю», «Богдан Хмельницький» М. П. Старицького 

130 років – (1887) – «Русалка» Лесі Українки 

125 років – (1892) – «У темряві» М. Старицького 

125 років – (1892) – «Дівчина – чайка» Дніпрової Чайки 

125 років – (1892) – «Досвітні огні» Лесі Українки 

120 років – (1897) – «Рятуйте» Олени Пчілки 

120 років – (1897) – «Доля» П. А. Грабовського 

120 років – (1897) – «Дзвоник» Б. Д. Грінченка 

120 років – (1897) – «Мазепа» І. Карпенка-Карого 

115 років – (1902) – «Краса і сила» В. К. Винниченка 

115 років – (1902) – «Чортова пригода»  Марка Вовчка 

115 років – (1902) – «Плавні горять» Дніпрової Чайки 

115 років – (1902) – «Гандзя» І. Карпенка-Карого 

115 років – (1902) – «Відгуки» Лесі Українки 

115 років – (1902) – «У кузні» І. Я. Франка 

110 років – (1907) – «Збентежена вечеря» Олени Пчілки 

110 років – (1907) – вихід першого повного видання «Кобзаря» Т. Г. Шевченка за  

 редакцією В. Доманицького 

105 років – (1912) – «Камінний господар» Лесі Українки 

90 років – (1927) – «Вальдшнепи» М. Хвильового 

90 років – (1927) – заснування літературно-мистецького, громадсько-політичного  

журналу «Дніпро»(до 1937 р. – «Молодняк», до 1944 р. – «Молодий більшовик») 

90 років – (1927) – заснування «Літературної газети (нині «Літературна Україна») 

85 років – (1932) – «Смерть Гамлета» М. П. Бажана 

80 років – (1937) – «Веснянка» Н. Л. Забіли 

80 років – (1937) – «Джмелик» О. Д. Іваненко 

80 років – (1937) – «Весна» М. А. Пригари 

80 років – (1937) – «Шхуна Колумб» М. П. Трублаїні 

80 років – (1937) – перше видання «Літопису друку. Газетні статті» (нині «Літопис 

 газетних статей») 

65 років – (1952) – «Таврія» О. Т. Гончара 

60 років – (1957) – «Шматок пирога» І. А. Багмута 

60 років – (1957) – «Буйний вітер» І. П. Багряного 

60 років – (1957) – «Батьки й сини» М. П. Бажана 

60 років – (1957) – «Казка про Чугайстра» П. М. Воронька 

60 років – (1957) – «Пушок і Дружок» П. П. Глазового 

60 років – (1957) – «Перекоп» О. Т. Гончара 

60 років – (1957) – «Дума про невмирущого» П. А. Загребельного 

60 років – (1957) – «Проміння землі» Л. В. Костенко 



60 років – (1957) – «Золотогривий» Л. М. Письменної 

60 років – (1957) – «Як журавель збирав щавель» М. П. Стельмаха 

60 років – (1957) – «Продавці заморських сувенірів» Б. Й. Чалого 

60 років – (1957) – «Лелеки» А. І. Шияна 

55 років – (1962) – «Соняшник» І. Ф. Драча 

55 років – (1962) – «В синім полі» А. С. Малишка 

55 років – (1962) – «Дитинство Гавриїла Кириченка» І. К. Микитенка 

55 років – (1962) – «Тиша і грім» В. А. Симоненка 

55 років – (1962) – «Маленька Оленка» М. П. Стельмаха 

50 років – (1967) – «Казка про Правдосвіта» Л. Ф. Бердник 

50 років – (1967) – «Канікули у Світлогорську» Н. Л. Бічуї 

50 років – (1967) – «Наталка і Великий Вітер» Ю. Г. Герасименка 

50 років – (1967) – «Щоб вам було весело» П. П. Глазового 

50 років – (1967) – «З горіха зерня» Є. П. Гуцала 

50 років – (1967) – «Біжімо стрічати весну» Л. О. Компанієць 

50 років – (1967) – «Ой, чесало дівча косу» В. І. Ладижець 

50 років – (1967) – «Жар – пташенята» Л. М. Письменної 

50 років – (1967) – «Щоб ти був щасливий» М. А. Познанської 

50 років – (1967) – «Метелик у портфелі» М. Ф. Сингаївського 

50 років – (1967) – «Капітан Морський Вузол» Б. Й. Чайковського 

45 років – (1972) – «Бригантина» О. Т. Гончара 

45 років – (1972) – «Літо – літечко» М. П. Стельмаха 

45 років – (1972) – «Крила рожевої чайки» М. П. Трублаїні 

40 років – (1977) – «Ворота міста» А. Л. Качана 

40 років – (1977) – «Все про мене» А. Г. Костецького 

35 років – (1982) – «Я, Богдан» П. А. Загребельного 

35 років – (1982) – «Князь Кий» В. К. Малика 

35 років – (1982) – «Загадка старого клоуна» В. З. Нестайка 

35 років – (1982) – «Смерічка» Д. В. Павличка 

35 років – (1982) – «Сонячні зернята» В. П. Скомаровського 

35 років – (1982) – «Для тебе зорі сяють» В. М. Сосюри 

35 років – (1982) – «Лісові дзвіночки» П. Г. Тичини 

30 років – (1987) – «Сад нетанучих скульптур» Л. В. Костенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Твори зарубіжної літератури – ювіляри 2017 року: 
 

535 років – (1482) –«Начала» Евкліда 

320 років – (1697) – «Казки матінки Гуски» Ш. Перро 

205 років – (1812) – казки «Золотий гусак», «Король-Жабеня, або Залізний Генріх»,  

перша частина збірки «Дитячі і сімейні казки» братів Грімм 

190 років – (1827) – «Карлик Ніс» Ф. Гауфа 

180 років – (1837) – «Анчар», «Дубровський» О. С. Пушкіна 

 «Бородіно» і «Смерть поета» М. Ю. Лермонтова 

 «Нове вбрання короля» Г. К. Андерсена 

170 років – (1847) – «Мертві душі» М. В. Гоголя 

 «Звичайна історія» І. О. Гончарова 

 «Записки мисливця» І. С. Тургенєва 

165 років– (1852) – «Хатина дядька Тома» Г. Бічер-Стоу 

 «Дитинство» Л. М. Толстого 

 «Муму» І. С. Тургенєва 

155 років – (1862) – «Знедолені» В. Гюго 

 «Саламбо» Р. Флобера 

 «Батьки і діти» І. С. Тургенєва 

150 років – (1867) – «Діти капітана Гранта» Ж. Верна 

 «Злочин і покарання» Ф. М. Достоєвського 

 «Легенда про Уленшпігеля» Ш. де Костера 

145 років – (1872) – «Азбука» і «Кавказький бранець» Л. М. Толстого 

 «Навколо світу за 80 днів» Ж. Верна 

135 років – (1882) – «Принц і жебрак» М. Твена 

130 років – (1887) – «Каштанка» А. П. Чехова 

125 років – (1892) – «Дитинство Теми» М. Г. Гарін-Михайлівського 

120 років – (1897) – «Овід» Е. Войнич 

 «Дракула» Б. Стокера 

 «Людина-невидимка» Р. Уеллса 

115 років – (1902) – «Собака Баскервілів» А. Конан-Дойла 

 «Кролик Пітер» Б. Поттер 

110 років – (1907) – прем’єра драми «Балаганчик» О. Блока 

105 років – (1912) – «Фінансист» Т. Драйзера 

 перший збірник віршів «Вечір» А. А. Ахматової 

 «Загублений світ» А. Конан-Дойла 

100 років – (1917) – «Крокодил» К. І. Чуковського 

95 років – (1922) – «Одіссея капітана Блада» Р. Сабатіні 

 «Мийдодир» і «Тараканище» К. І. Чуковського 

 «Занепад Європи» О. Шпенглера 

90 років – (1927) – «Республіка ШКІД» Г. Білих і О. Пантелєєва 

 «Пошта» С. Я. Маршака 

85 років – (1932) – «Піднята цілина» М. О. Шолохова 

80 років – (1937) – «Розповідь про невідомого героя» С. Я. Маршака 

 «Хоббіт, або Туди і назад» Дж. Р. Р. Толкіна 

75 років – (1942) – «Маленький принц» А. Сент-Екзюпері 

70 років – (1947) – «Щоденник Анни Франк» А. Франк 

 «Повість про справжню людину» Б. Польового 

65 років – (1952) – «Старий і море» Е. Хемінгуея 

60 років – (1957) – «Туманність Андромеди» І. Єфремова 

 «Дивак з 6-Б» В. К. Železnikova 

45 років – (1972) – «Домовичок Кузя» Т. В. Александрової 

 



 

 


