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Становлення української державності, утвердження України як 
демократичної, суверенної європейської держави і спричинені цим 
зміни у нашому суспільному житті зумовили потребу виробити нову 
концепцію виховної роботи в університеті, яка б працювала на про
цес державотворення й всебічно сприяла б вихованню гармонійно 
розвиненого, високоосвіченого, соціально активного й національно 
свідомого спеціаліста, який керується у своїй професійній діяльності 
критеріями наукового знання і почуттям великої відповідальності за 
долю України та її народ.

Головну мету виховного процесу університетський колектив 
вбачає в тому, щоб формувати свідомих громадян, патріотів, профе
сіоналів, тобто людей з притаманними їм особистісними якостями й 
рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, 
вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розви
ток демократичного громадянського суспільства в Україні. Вони 
мають органічно поєднуватись з потребою й умінням діяти компете
нтно й раціонально.

Зазначена мета реалізується через систему таких завдань:
-  забезпечення умов для самореалізації особистості студента від

повідно до його здібностей, суспільних та власних інтересів;
-  відхід від уніфікації в процесі виховання, від орієнтації на "усе

редненого" вихованця;
-  формування національної свідомості і людської гідності, лю

бові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати 
задля розквіту держави, готовності її захищати;

-  виховання правової культури: поваги до Конституції, законо
давства України, державної символіки, знання та дотримання 
законів;

-  забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до 
батьків, старших, культури та історії рідного народу;

-  формування мовної культури, оволодіння і вживання українсь
кої мови;

-  виховання духовної культури особистості студента та створен
ня умов для вільного формування ним власної світоглядної по
зиції;

-  утвердження принципів загальнолюдської моралі: справед
ливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших добро- 
чинностей;

-  культивування кращих рис української ментальності: праце
любності, індивідуальної свободи, глибокого зв'язку з приро
дою, толерантності, поваги до жінки, любові до рідної землі;
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-  формування почуття господаря й господарської відповідаль
ності, підприємливості та ініціативи, підготовка молоді до 
життя в умовах ринкових відносин;

-  забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона й зміц
нення її фізичного, психічного та духовного здоров'я;

-  формування соціальної активності та відповідальності студен
тів через включення у процес державотворення суспільних сто
сунків;

-  забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток 
естетичних потреб і почуттів;

-  вироблення екологічної культури молодої людини, розуміння 
необхідності гармонії її відносин з природою;

-  прищеплення глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідея
ми індивідуальної свободи, правами людини та її громадянсь
кою відповідальністю.
Стрижнем усієї системи виховної роботи в університеті є націо

нальна ідея, яка відіграє роль об'єднуючого, консолідуючого факто
ра у суспільному розвитку, спрямованого на вироблення життєвої 
позиції студента, становлення його як особистості, як громадянина 
своєї'Держави. Національний характер полягає у формуванні моло
дої лнїдини як громадянина України незалежно від його етнічної 
приналежності.

Виховний процес в університеті грунтується на таких принципах:
-  принцип гуманізації та демократизації виховного процесу, що 

передбачає рівноправність, але різнозобов’язанісгь учасників 
педагогічної взаємодії, їх взаємоповагу, переважаючу діалогіч
ність взаємодії, що викликає у вихованця позитивну налашто- 
ваність до впливів вихователя, відкритість до сприймання гро
мадянських цінностей: щирості, доброти, справедливості, доб
розичливості, співчутливості, милосердя тощо;

-  ‘єдність національного і загальнолюдського -  формування 
_ національної свідомості, любові до рідної землі і свого народу;

-  оволодіння українською мовою, використання всіх її багатств і 
засобів у мовній практиці; прищеплення шанобливого став
лення до культури, спадщини, традицій і звичаїв народів, що 
населяють Україну; оволодіння надбаннями світової культури;

-  культуровідповідність виховання - органічний зв'язок з історі
єю народу, його мовою, культурними та прогресивними ро
динно-побутовими і релігійними традиціями, з народним мис
тецтвом, традиціями і культурами інших народів світу, забез
печення духовної єдності, наступності та спадкоємності поко
лінь, зв'язок виховання з життям;

-  активність, самодіяльність і творча ініціатива студентської мо
лоді, поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і са
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модіяльністю, утвердження життєвого оптимізму, розвиток на
вичок позитивного мислення;

-  демократизація виховання -  розвиток різноманітних форм 
співробітництва і встановлення довір'я між наставниками і ви
хованцями, повага до суверенітету особистості, розуміння її 
запитів та інтересів;

-  гуманізація виховання - пріоритет самореалізації особистості 
студента, створення умов для вияву його обдарованості і тала
нтів, формування гуманної особистості, щирої, людяної, доб
розичливої, милосердної;

-  принцип комплексності й міждисциплінарної інтегрованості,
який передбачає встановлення в громадянському вихованні ті
сної взаємодії та поєднання навчального й виховного процесів, 
зусиль найрізноманітніших інституцій -  сім'ї, дошкільних за
кладів, школи, громадських спілок, дитячих, молодіжних са
модіяльних об’єднань, релігійних організацій, усіх причетних 
до виховання та самовиховання;

-  диференціація та індивідуалізація виховного процесу -  враху
вання у роботі рівнів фізичного, психічного, соціального, ду
ховного, інтелектуального розвитку вихованців, стимулюван
ня активності, розкриття творчої індивідуальності кожного 
студента.
Реалізація принципів національного виховання студентської 

молоді допомагає здійснювати його на науковій основі, свідомо уз
годжувати мету і засоби виховання, передбачати виховну взаємодію 
інтегрованих суб'єктів виховного процесу, тих чи інших факторів со
ціальної взаємодії, досягати бажаних результатів відповідно до по
ставлених мети і завдань.

Основні напрямки виховної роботи:
Виховний процес в університеті проводиться за такими напря

мками:
Громадянське виховання -  процес формування громадянськості 

як інтегрованої якості особистості, що надає людині можливість від
чувати себе морально, соціально, політично, юридично дієздатною 
та захищеною. Воно покликане виховувати особистість чутливою до 
свого оточення, долучати її до суспільного життя, в якому права лю
дини виступають визначальними.

Патріотичне виховання -  формування патріотичних почуттів та 
вироблення високого ідеалу служіння народові, готовності до трудо
вого та героїчного подвигу в ім'я Української держави. Воно покли
кане формувати громадянина - патріота, виробляти глибоке розу
міння громадянського обов'язку, готовність у будь-який час стати на 
захист Батьківщини, оволодівати військовими і військово- 
технічними знаннями, спонукати до фізичного вдосконалення, а та
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кож вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії українсько
го народу, його Збройних Сил.

Правове виховання - формування правової культури - прищеп
лення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, 
державних символів (Герба, Прапора, Гімну); знання й дотримання у 
поведінці законів України; активна протидія особам та установам, 
що порушують закони, завдають збитків державі, зазіхають на тери
торіальну цілісність і незалежність України.

Моральне виховання - прищеплення й розвиток моральних по
чуттів, переконань і потреб поводити себе згідно з моральними нор
мами, що діють в суспільстві; опанування духовною культурою люд
ства, нації, найближчого соціального оточення; наслідування кра
щих моральних зразків своєї родини, українського народу, загаль
нолюдських моральних цінностей.

Художньо-естетичне виховання -  формування у молоді естетич
них поглядів і смаків, які ґрунтуються на народній естетиці та кра
щих надбаннях людської цивілізації, вироблення духовної потреби 
власноручно примножувати культурно-мистецьке надбання народу, 
відчувати й відновлювати прекрасне у повсякденному житті.

Трудове виховання - формування творчої, працелюбної особис
тості, умілого і ощадного господаря, що володіє відповідними нави
чками та вміннями, професійною майстерністю, на основі сучасних 
знань про ринкову економіку може самостійно віднайти застосуван
ня власним здібностям у системі виробництва, науки, освіти.

Фізичне виховання - утвердження здорового способу життя як 
невід'ємного елемента загальної культури особистості. Повноцінний 
фізичний розвиток особистості, формування її фізичних здібностей, 
зміцнення здоров'я, гармонія тіла і духу, людини і природи - основа 
фізичного виховання.

Екологічне виховання - передбачає формування екологічної 
культури особистості, усвідомлення себе частиною природи, відчутті 
відповідальності за неї як за національне багатство, основу життя на 
землі, залучення вихованців до активної екологічної діяльності, не
терпиме ставлення до тих, хто завдає шкоди природі.

Шляхи і способи реалізації виховної концепції
Виходячи з принципу єдності навчання і виховання, виховний 

процес в університеті організується таким чином, щоби він мав, по- 
перше, неперервний характер, а, по-друге, взаємодоповнювався у 
формах та методах з тим, щоб складати цілісну виховну систему.

Навчальний процес відповідно до вимог, передбачених мето
дичними рекомендаціями міністерства освіти і науки України, мак
симально зорієнтований на гуманітарний зміст освіти. Особливу 
відповідальність за це несуть кафедри гуманітарного профілю, фахі
вці -  викладачі гуманітарних дисциплін, які будують свої курси у
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відповідності з вимогами часу, творчо розвивають ідеї гуманізму, 
прищеплюючи молодим людям основи культури спілкування, циві
лізованого співжиття, виховуючи вміння поважати свою і чужу люд
ську гідність.

У позанавчальний час виховну роботу здійснюють заступники 
деканів з виховної роботи, наставники студентських груп, органи 
студентського самоврядування, громадські організації, формальні і 
неформальні об'єднання молоді.

Кожен з названих виховних чинників має завданням формувати 
соціально активну й національно свідому людину, що наділена глибо
кою громадянською відповідальністю, високими духовними якостя
ми, родинними й патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань 
національної та світової культури і здатна до самовдосконалення.

Форми і методи проведення виховної роботи серед студентів мо
жуть мати різноманітний характер, але всі вони повинні враховувати:

-  відповідність потребам етнокультурного відродження та роз
витку як українського народу, так і представників інших етно
сів, які проживають в Україні;

-  будь-який виховний захід повинен мати належне морально- 
естетичне спрямування, враховувати індивідуальні особливості 
суб'єктів виховного процесу і спиратися на кращі надбання на
ціональної та світової практики;

-  виховний процес повинен забезпечувати найширші можливості 
для розвитку творчих задатків молодих людей, зберігати і змі
цнювати їх моральне та фізичне здоров'я, формувати високоін- 
телектуальні особистості, для яких громадянські інтереси є 
пріоритетними.

Система виховної роботи, її організаційно-практичне 
забезпечення

Об'єкти і суб'єкти виховної роботи. Реалізуючи зміст і завдання 
національного виховання, університет турбується про створення ін
телектуально-виховного фонду "духу навчального закладу"- Органі
заційно-практично забезпечуючи виховну діяльність, вчена рада, ре
кторат університету мають прагнути до того, щоб формування сус
пільної свідомості, громадянської позиції, духовності та культури 
студентів здійснювалось у відповідності з потребами гуманізації, де
мократизації суспільного життя, інтересами суверенної України, сві
тової співдружності народів. Виходячи з цього, ректорат чітко ви
значає об’єкти і суб'єкти виховної роботи.

Об'єктами виховної роботи є:
- всі без винятку студенти університету.
Суб'єкти виховної роботи серед студентів:

-  ректорат — як суб’єкт-організатор виховної роботи в цілому;
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-  керівники управлінських структур університету (декани факульте
тів, адміністрація студмістечка, навчальний відділ, зав. кафедра
ми);

-  рада університету з питань виховної роботи серед студентів, яка 
наділена повноваженнями і довірою ректорату на здійснення ви
ховної діяльності серед студентів;

-  колективи всіх без винятку кафедр;
-  Ради наставників академічних груп студентів факультетів універ

ситету; наставники академічних груп студентів університету;
-  керівники студентських клубів та громадських об'єднань студентів;
-  всі викладачі, співробітники університету;
-  —завідуючі гуртожитками і координатор-організатор виховної 

роботи серед студентів в гуртожитках;
-  —спортивний клуб університету.

Організаційна структура та забезпечення виховної роботи в уні
верситеті. Зміст принципів, ідей і засобів кращих психолого- 
педагогічних здобутків сучасної науки переконують у тому, що вихов
ний вплив має спрямовуватися насамперед на особистість студента, а 
потім на колектив академічної групи. При цьому саме студент пере
буваєте центрі навчально-виховного процесу. Крім аудиторно- 
навчайьних форм діяльності, студенти проходять школу громадянсь
кого становлення через систему різноманітних студентських структур, 
а саме гуртки, факультативи, клуби, об'єднання за інтересами тощо.

Ректорат, деканати, кафедри, викладачі допомагають кожному 
студенту так організовувати своє життя, навчання, позанавчальну 
багатогранну діяльність, щоб він проймався патріотизмом, форму
вав у собі гуманістичний світогляд, моральну зрілість, громадянську 
позицію.

Оистемок) організації виховної роботи ректорат університету 
створює і забезпечує найсприятливіші психолого-педагогічні умови 
для вільного самовизначення і самоутвердження кожного студента, 
для самореалізації ним своїх задатків, нахилів, здібностей і можливо
стей'

Організаційна структура виховної роботи — це сукупність об'
єктів навчально-виховного процесу. В ньому чітко визначено орга
нізаторів виховання, конкретних виконавців, об'єкти виховання, ви
значено узгоджені критерії і форми роботи стосовно кожного об'єк
ту, означено функціональні обов'язки, а також питання морального і 
матеріального заохочення кожного учасника виховного процесу.

Ухвалено рішенням Вченої ради університету.
Протокол № 6 від " 2 7  " ВВРЄСИЯ 2001р.
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Орієнтовний перелік
виховних заходів, які методрада університету пропонує 

проводити зі студентами 1-4 курсів

1 курс
1. Загальноуніверситетська посвята у студенти.
2. Подячна літургія у церкві Трьох Святителів.
3. Батьківські збори на тему: "Особливості навчання в універси

теті".
4. Ознайомлення з правами та обов'язками студентів.
5. Поради наставника про оптимальний режим в організації ро

бочого дня.
6. Бесіда заступника декана з виховної роботи про правила про

живання в гуртожитку, поради щодо організації свого побуту.
7. Факультетська посвята у студенти.
8. Знайомство з колективом викладачів та співробітників випус

каючої кафедри.
9. Знайомство з колективом викладачів та співробітників факуль

тету.
10. Лекція-бесіда з питання профілактики венеричних захворювань, 

захворювань на СНІД та інших інфекційних хвороб.
11. Знайомство з бібліотекою. Вивчення алгоритму пошуку необ

хідного джерела (книжки, статті, автореферату тощо), техніка 
замовлення і опрацювання літератури.

12. Знайомство з університетом: історія будівництва університету, 
історія 126-річної діяльності, нинішня структура університету, 
наукові досягнення вчених університету, міжнародні зв'язки 
тощо.

13. Знайомство з пам'ятними місцями та музеями міста:
-  Чернівецький обласний краєзнавчий музей
-  Музей Ю.Федьковича
-  Музей О.Кобилянської
-  Університетський музей народознавства (V корпус)

14. Відвідування художніх виставок у картинній галереї 
(вул.І.Франка) та обласному художньому музеї -  один раз у се
местр.

15. Лекція-бесіда спеціалістів Чернівецького обласного центру соці
альних служб для молоді про проблеми наркоманії.

16. Організація зустрічей з цікавими людьми: митцями, політика
ми, ветеранами війни, ветеранами -  борцями за незалежність 
України, жертвами більшовицьких репресій (1-2 зустрічі на 
рік).

17. Мандрівка вихідного дня за околиці міста (1-2 на рік).
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18. Авторські розповіді про свій край (місто, село), його неповто
рні традиції.

19. Організація культпоходів на мистецькі заходи: театр, орган
ний зал, філармонія, кінотеатр -  2-3 походи щорічно.

20. Провести один тематичний вечір, присвячений якійсь визнач
ній події чи людині.

21. Організація вечорів відпочинку, приурочених до знаменних 
дат, державних свят.

22. Обговорення актуальних подій у світі та Україні.
23. Участь в загальноуніверситетських заходах.

2 курс
1. Обговорення проблем навчання, побуту і відпочинку, які зу

стрічались на першому курсі. Пошук шляхів їх вирішення на 2 
курсі.

2. Продовження знайомства з пам'ятними місцями та музеями 
міста:

-  Могила Ю.Федьковича
-  Могила С.Воробкевича

■у- Музей Буковинської діаспори 
ч-  Музей космонавтики

-  Музей В.Івасюка
-  Храми міста

3. Подальше знайомство з оригінальними традиціями рідного 
міста (села) студента.

4. "Цікавий факт мого родоводу, яким я горджуся" -  розмова 
про сокровенне.

5. Історія національно-визвольних змагань у моєму селі (місті) -  
Єугсіда з циклу "Що я знаю про своє село (місто)?"

6. Відвідання сирітського інтернату або Чернівецького будинку 
дитини.

7. Лекція-бесіда спеціалістів Чернівецького обласного центру 
' соціальних служб для молоді про проблеми наркоманії.

8. Мандрівка по рідному краю (турпохід у Карпати, поїздка у 
Хотин, Кривчанські печери, історичні городища тощо).

9. Лекція-бесіда про культуру щоденного побуту.
10. Зустрічі з цікавими людьми: митцями, політиками, ученими, 

борцями за незалежність України і ін.
11. Пошук самих себе: "Славетні українці, імена яких забуті".
12. Бесіди на тему: "Хто ми є і ким хочемо бути?", “Мода і я”.
13. Круглий стіл з питань: "Чому ми маємо те, що маємо?", "Мо

лодь у боротьбі за незалежну Україну".
14. Культпоходи на мистецькі заходи в театр, органний зал, філа

рмонію, кінотеатр (1-2 рази за семестр).
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15. Вечір мистецьких муз “Моє творче захоплення”.
16. Пошук самих себе: “Славетні українці, імена яких забуті”.
17. Відзначення ювілейних історичних дат, релігійних свят.
18. Обговорення актуальних подій у світі та Україні.
19. Участь в загальноуніверситетських заходах.

3 курс
1. Обговорення проблем навчання, побуту та відпочинку, що ви

никли на другому курсі, та планування заходів на 3 курс.
2. Знайомство з історичними місцями краю: Хотинська фортеця, 

гора Цецино та ін.
3. Екскурсія у ботанічний сад університету.
4. Круглий стіл на тему: "Загальна декларація прав людини та її 

відображення у Конституції України".
5. Диспут на тему: "Народна педагогіка і особливості її застосу

вання у виховній роботі з сучасними дітьми".
6. Мандрівка рідним краєм: туристичний похід у Карпати (Ярем- 

ча, Ворохта, Путила, Вижниця).
7. Лекція-бесіда на тему: "Екологія середовища, в якому я живу".
8. Пошук самих себе: "Славетні українці, імена яких забуті".
9. Бесіди на тему: "Культура спілкування і мовний етикет україн

ця".
10. Культпоходи на мистецькі заходи в театр, філармонію, орган

ний зал, кінотеатр (1-2 рази за семестр).
11. Лекція-бесіда спеціалістів Чернівецького обласного центру 

соціальних служб для молоді про проблеми наркоманії.
12. Інтелектуальний брейн-ринг "Чи знаєте ви свій фах?"
13. Зустрічі з цікавими людьми: митцями, політиками, ученими, 

борцями за незалежність України (2-3 зустрічі на рік).
14. Продовження знайомства з храмами міста.
15. Університет культури: наукові і мистецькі горизонти.
16. Організація та проведення вечорів відпочинку (1-2 за рік).
17. Відзначення ювілейних історичних дат, релігійних свят.
18. Обговорення актуальних подій у світі та Україні.
19. Участь в загальноуніверситетських заходах.

4 курс
1. Обговорення проблем навчання, побуту та відпочинку, що ви

никли на 3 курсі, та планування заходів на 4 курс.
2. Лекції-бесіди на тему: "Закон і ми", "Ощадливість -  основа ба

гатства".
3. Інтелектуальний брейн-ринг: "Українські історичні постаті"
4. Пошук самих себе: "Славетні українці, імена яких забуті".
5. Мандрівка рідним краєм (1 -2 за рік).
6. Університет культури: "Наукові і мистецькі горизонти".
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7. Зустрічі з цікавими людьми: митцями, ученими, політиками, 
борцями за незалежність України.

8. Культпоходи на мистецькі заходи в театр, філармонію, орган
ний зал, кінотеатр (1-2 рази за семестр).

9. Лекція-бесіда спеціалістів Чернівецького обласного центру со
ціальних служб для молоді про проблеми наркоманії.

10. Круглий стіл на тему: "Чорнобиль наших душ".
11. Організація вечорів відпочинку з нагоди релігійних та держа

вних свят (1-2 вечори за семестр).
12. Філософські роздуми на теми: "Духовність і музика", "Філо

софський сенс людського буття", "Ноосфера людського буття".
13. Лекція-диспут на тему: "Ціна нашої буйдужості".
14. Відзначення історичних дат, релігійних свят, історичних юві

леїв.
15. Обговорення актуальних подій у світі та Україні.
16. Участь в загальноуніверситетських заходах.



УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР

01.01
01.01.1909

01.01.1885

01.01.1919 

01.01.1896

03.01.1919

03.01.1918

05.01.1918 
06.01.1595

06.01.1834
06.01.1846 
06.01.1836
06.01.1846 
06.01.1898 
06.01.1938
07.01. 
07.01.1853

08.01.1888

08.01.1935
09.01.1894

10.01.1597

11.01.1888
12.01. 
12.01.1861
12.01.1894

14.01.

СІЧЕНЬ
Новий рік.
День народження С.Бандери - українського політичного 
діяча, провідника ОУН.
День народження Опанаса Сластіона, художника, ілюст
ратора творів Т.Шевченка.
Декрет УНР про автокефалію Української Православної 
Церкви.
День народження Василя Касіяна, Народного художника 
України.
Ухвала Української Національної Ради про злуку ЗУНР і 
УНР.
Франція і Великобританія визнали УНР як незалежну 
державу.
Випущено перші українські гроші-банкноти.
День народження Б. Хмельницького, видатного політич
ного діяча і військового полководця.
День народження С Руданського, українського поета.
Т.Г. Шевченко написав "Заповіт”.
Засновано Кирило-Мефодіївське братство у Києві.
У Києві засновано Кирило-Мефодіївське братсство.
День народження В.Сосюри, українського поета.
День народження В.Стуса, українського поета.
Різдво Христове.
День народження Миколи Миколайовича Аркаса, украї
нського історика і композитора.
День народження Г.Юри, українського актора і режисе
ра.
День народження В.Симоненка, українського поета. 
Демонстрація кінетоскопа Йосипом Тимченком, початок 
українського кіно.
День народження митрополита Київського і Галицького, 
організатора Київської колегії Петра Могили.
Помер Юрій Федькович.
День українського політв'язня
У Петербурзі вийшло перше число журналу "Основа". 
День народження Василя Елана-Блакитного, українсько
го поета і державного діяча.
День пам'яті Василя Великого. Старий Новий рік.
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15.01.1871 День народження А Кримського, академіка, вченого сві
тової слави.

16.01.1919 Директорія УНР оголосила війну більшовицькій Росії.
17.01.1805 Відкриття Харківського університету.
17.01.1869 День народження Івана Труша, українського художника.
18.01.1654 Переяславська Рада прийняла рішення про українсько- 

московський союз, що поклало початок поневолення 
України.

18.01.1864 День народження Івана їжакевича, художника.
19.01. Хрещення Ісуса Христа.
20.01.1661 Львівській єзуїтській колегії надано "гідність академії і 

титул університету" - заснування Львівського університе
ту.

21.01.1919 Всенародні збори в Хусті ухвали приєднання Закарпаття 
до УНР

22.01.1918 Українська Центральна Рада проголосила IV Універсалом 
самостійність Української Народної Республіки.

22.01.1919 День соборності України.
24.01. $01 День народження М. Остроградського, українського ма

тематика, академіка Петербурзької Академії наук.
25.01 1648 Початок визвольної війни українського народу проти 

Польщі.
27.01Л839 День народження П. Чубинського, поета, етнографа, ав

тора тексту гімну "Ще не вмерла Україна".
27.01.1891 День народження П. Тичини, українського поета, акаде

міка.
27.01.1929 У Відні відкрився конгрес, на якому створено Організа

цію українських націоналістів (ОУН).
28.01. Г992 Верховна Рада України затвердила Державним синьо-

, жовтий національний прапор України.
29.01.1805 В Харкові відкрито перший на підросійській Україні уні

верситет.
29.01.1918 Бій молодих українських патріотів проти московської 

навали під Кругами.
29.01. День працівників пожежної охорони.
30.01.1667 Андрусівська угода про поділ України між Польщею та 

Московщиною.
30.01.1834 День народження В. Антоновича, історика, археолога, 

етнографа.
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01.02.1842
02.02.1812
02.02.1845

02.02 1863

02.02.1897

02.02.1936
02.02.1900
02.02.1919
1933

03.02.1863 

07.02.1483

07.02.1942
07.02.1863

08.02.1106

09.02.1918

09.02.1648
09.02.1773

10 02.1940

10.02.1900

11.02.1670

11.02.1989

ЛЮТИЙ
День народження Володимира Орловського, художника. 
День народження Є Гребінки, українського письменника. 
Народився видатний український вчений-фізик, винахід
ник, перекладач Святого Письма, громадський діяч Іван 
Пулюй.
День народження Тимофія Бордуляка, українського 
письменника.
Народився український поет і есеїст, учасник визвольних 
змагань 1917-1920рр. Євген Маланюк.
На Соловках загинув Є.Плужник, український поет.
День народження Оксани Петрусенко, співачки.
Симон Петлюра став Головою Директорії УНР. 
Організований комуністичним режимом геноцид проти 
українського народу досяг апогею. Протягом 1932-33 ро
ків від голоду та репресій в Україні загинуло близько 10 
мільйонів осіб.
День народження В. Самійленка, українського письмен
ника.
У Римі вийшла книга Юрія Дрогобича - перша друкова
на праця українського автора.
Перший Собор єпископів у Пінську відроджує УАПЦ. 
День народження Мечислава Солтиса, українського ди
ригента, педагога, музичного діяча.
Князь Володимир Мономах закінчив "Повчання", пер
ший дидактично-художній твір княжої Русі.
Укладено Берестейську угоду між УНР і провідними єв
ропейськими державами -  Німеччиною, Австро- 
Угорщиною, Туреччиною, Болгарією.
Богдана Хмельницького обрано гетьманом України.
День народження Василя Каразіна, українського вчено
го, громадського діяча.
У Кракові створено революційну фракцію ОУН на чолі з 
С.Бандерою.
З ініціативи Миколи Міхновського засновано першу по
літичну партію в Україні (Революційна Українська Пар
тія -  РУП).
День народження Самійла Величка, видатного козацько
го літописця.
Установча конференція Товариства української мови 
ім.Т.Шевченка.
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07.03.1874
08.03.
08.03.972

08.03.1169 

08 03.1946 

09.03.1814 

09.03.1853 

09.03.1130

09.03.1863 
09.03.1930

10.03.1787
10.03. И6І 
11.03.1І17

11.03.1863

11.03.1888

11.03.1898
12.03.1631І

12.03.1618

12.03.1863

14.03.1891 

14.03.1822

15.03.1892

15.03.1939
16.03.1882

День народження Івана Рубчака співака і актора. 
Міжнародний жіночий день.
Загибель князя Святослава у битві з печенігами біля 
дніпровських порогів.
Зруйнування міста Києва володимиро-суздальським кня
зем Андрієм Боголюбським.
Інспірований церковний собор у Львові. Заборона 
УГКЦ.
День народження Т.Г. Шевченка, українського поета, ху
дожника, мислителя.
День народження Григорія Цеглинського, українського 
письменника, педагога, громадського діяча.
День народження Кирила Туровського, культурного дія
ча Київської Руси-України.
День народження Миколи Пимоненка, художника. 
Почався судовий процес над 43-ма членами вигаданої 
сталіністами "Спілки Визволення України".
День народження Устима Кармалюка (Кармелюка). 
Помер Т.Г. Шевченко
День народження О.Афанасьєва-Чужбинського, укра
їнського поета-романтика, етнографа.
День народження Володимира Липського, українського 
вченого-ботаніка, президента АН України 
День народження Василя Чечвянського. українського 
письменника-сатирика.
День народження Василя Бобинського, українського поета. 
Помер митрополит Київський Іов Борецький, ректор 
Львівської Братської школи і Київської Богоявленської 
школи.
В друкарні Почаївського монастиря вийшла друком 
книжка Кирила Транквіліона-Ставровецького "Зерцало 
Богослови"
День народження Володимира Вернадського, природо
знавця, першого президента АН України.
День народження Амвросія Бучми, видатного українсь
кого актора.
У Київському театрі відбулася перша вистава українсь
кою мовою.
Народився Михайло Гайворонський, український поет, 
композитор, автор стрілецьких пісень.
День проголошення Карпатської України (Хуст).
День народження Христі Алчевської, поетеси і педагога.
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16 03.1664 
17.03.1598

17,03.1917

19.03.1895

19.03.1930
19.03.1775
19.03.1864

20.03.1639
21.03.1627

21.03.1654

21.03.1942
22.03.1842

23.03.
24.03.1828

24.03.1878

25.03.1651

27.03.
28.03.1648

28.03.1623

28.03.1947

29.03.1864

30.03.1922
31.03.

Поляки стратили гетьмана Івана Виговського
День народження Якуба Гаватовича, українського і
польського письменника, культурно-освітнього діяча.
У Києві створено Українську Центральну раду - парла
мент України на чолі з Михайлом Грушевським 
День народження М.Рильського, українського поета, пе
рекладача, академіка.
День народження Ліни Костенко, української поетеси. 
Цариця Катерина узаконила кріпацтво в Україні.
День народження Митрополита Василя Литовського, 
першого митрополита УАПЦ.
День народження Івана Мазепи, гетьмана України.
Помер Захарія Копистенський, визначний православний 
богослов.
Підписано "Березневі статті", за якими Московщина за
кріпила свій вплив в Україні,
Померла Ольга Кобилянська.
День народження М.В.Лисенка, композитора, основопо
ложника професійної музики в Україні.
Всесвітній метрологічний день.
День народження Феофана Лебединцева, церковного дія
ча, першого редактора журналу "Киевская старина".
День народження Ярослава Пстрака, українського живо
писця, графіка,
Козацьке військо під проводом полковника Івана Богуна 
розгромило польське військо під Вінницею 
Міжнародний день театру.
Богдан Хмельницький видав універсал до українського 
народу із закликом до збройного повстання проти поль
сько-шляхетського панування.
День народження Романа Ракушки-Романовського, гене
рального підскарбія Лівобережної України, ймовірного 
автора "Літопису Самовидця".
Підрозділи УПА знищили польського генерала К Сверчев- 
ського, одного із розробників операції "Вісла".
Львів. Початок діяльності першого українського профе
сійного театру при товаристві "Руська бесіда".
У Києві створено театр-студію "Березіль"
День молитви за душі мучеників, померлих з голоду в 
Україні 1932-1933рр.
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КВІТЕНЬ

01.04.1917

01.04.1809

02.04.1596

03.04.1918

04.04.1113
05.04.1710

05.04.1882

06.04.1^39
■ц

07.04.
07.04.1811

07.04.1876

07.04.
07.04.1898 

»
08.041829 
08.04 1874

10.04.1898

11.04. 

11.04.1938

12.04.
12.04.1912
13.04.1887

14.04.1768

Перший український маніфестаційний похід у Києві під 
гаслом "Перший день свободи України".
День народження М. В. Гоголя, українського і російсько
го письменника.
Бій повстанців під проводом Северина Наливайка з 
польсько-шляхетськими військами під Гострим Каменем 
(Київщина).
День народження Олеся Гончара, українського письмен
ника.
Руська дружина розбила половців під Сольницею.
У Бендерах козаки обрали гетьманом України П Орлика. 
Прийнято Конституцію та Пакт прав і вольностей Запо
різького війська.
Народився видатний український історик і публіцист 
В’ячеслав Липинський.
День народження Миколи Левицького, одного із фунда
торів української кооперації.
День Всеукраїнської Демократії
Народився український письменник, громадський діяч, 
член “Руської Трійці” Маркіян Шашкевич.
День народження Іларіона Свєнціцького, філолога і мис
тецтвознавця.
Всесвітній день здоров'я.
День народження Мелани Нижанківської, української 
письменниці, музиколога.
День народження Степана Носа, етнографа і письменника. 
День народження Михайла Косака, композитора і дири
гента.
День народження патріарха Мстислава (Степана Скрип
ника).
Міжнародний день визволення в'язнів фашистських конц
таборів.
Загинув в застінках НКВС Василь Верховинець, україн
ський етнограф, хоровий диригент і хореограф 
Всесвітній день авіації і космонавтики.
Початок "Пласту" у Львові.
День народження Івана Кавалерідзе, українського скуль
птора, письменника і кінорежисера.
Початок Коліївщини - повстання гайдамаків під прово
дом Максима Залізняка та Івана Ґонти.
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15.04.1881

15.03.1918
16.04.1632
16.04.1710
18.04.
20.04.1622

21.04.1597
22.04
22.04.1838
22.04.1920
23.04.1944

24.04.1949

25.04.1913
25.04.1945

26.04.
26.04.1840
26.04.1890

27.04.1904
27.04.1979
28.04. 
28.04.1621

28.04.1943
28.04.1947

28.04.1915

29.04.1915
29.04.1918
29.04.1918 
30.04.1689

30.04.1896

Царизмом страчено українського вченого, винахідника, 
одного з піонерів Космонавтики Миколу Кибальчича. 
Помер письменник Іван Нечуй-Левицький.
Створення Києво-Могилянської Академії.
Пилипа Орлика обрано гетьманом України.
Міжнародний день пам'ятників та історичних місць.
Помер видатний український полководець гетьман Пет
ро Сагайдачний.
У Варшаві страчено Северина Наливайка.
День Землі.
Т.Г. Шевченка викуплено з кріпацтва 
Варшавський договір уряду УНР
Найбільша битва між формуваннями УПА і військами 
НКВС під Кременцем на Тернопільщині.
У Києві відкрито державний літературно-художній музей 
ім. Т.Г. Шевченка.
Помер письменник Михайло Коцюбинський.
Конференція ООН прийняла свій статут. Україна була 
однією із членів-засновників ООН.
День Чорнобильської трагедії (1986).
Надруковано перше видання "Кобзаря" Т Шевченка.
День народження Миколи Зерова, українського пись
менника і літературознавця 
Помер письменник Михайло Старицький.
Загинув композитор Володимир Івасюк.
Всесвітній день поріднених міст.
Написання православними ієрархами "Протестації" - пуб
ліцистичного твору, де обґрунтовувалася законність і пра
вомірність відновлення православної ієрархії 
Проголошено формування із українців дивізії "Галичина". 
Польща. Початок акції "Вісла" - депортація українського 
населення із східних районів країни у західні і північно- 
західні.
Бої Українських Січових Стрільців на горі Маківці проти 
російських військ.
Початок боїв січових стрільців на горі Маківка. 
Проголошено гетьманом України П.Скоропадського. 
Чорноморський флот підняв український прапор.
Похід московської армії князя В.Голіцина і 40-тисячного 
козацького війська гетьмана І.Мазепи на Перекоп.
До Канади прибула перша група українських емігрантів.
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ТРАВЕНЬ

01.05.1898 День народження Єгора Мовчана, українського кобзаря.

02.05.1848 Виникнення першої української політичної організації -  
Головної руської ради у Львові.

05.05.1828 День народження Ганни Барвінок, української письмен
ниці.

05.05.1836 Народився видатний композитор, поет Сидір Воробкевич.
05.05.1920 Кирило Трильовський заснував товариство "Січ" у с. 

Заваллі на Снятинщині.
06.05Л 920 Війська Польщі та Директорії здобули Київ.
07.05.1840 День народження Марка Кропивницького, актора, режи

сера драматурга, одного із засновників і керівників пер
шого українського професійного театру.

08.05.1638 Битва повстанців на чолі з Я.Острянином з військом ко
ронного гетьмана С.Потоцького під Лубнами.

09 05. День Перемоги. -  Друга неділя. День матері.
10.05.1879 День народження голови Директорії УНР Симона Пет- 

люри.
12.05.1929 Створено організацію письменників Західної України 

"Гроно".
13.05.1849 День народження Панаса Мирного, видатного українсь

кого письменника.
14.05.1871 День народження Василя Стефаника, видатного україн

ського письменника.
15.05.1630 Козацькі загони під керівництвом Тараса Трясила роз- 

, громили під Переяславом польське військо.
14-15.05.
1648 * Розгром польських військ під Жовтими Водами.
15.05Л848 Указом австрійського цісаря в Галичині було скасоване 

кріпацтво.
16.05.1648 Богдан Хмельницький здобув першу блискучу перемогу 

над поляками під Жовтими Водами.
16.05.1817 День народження М.Костомарова, історика, одного із за

сновників Кирило-Мефодіївського братства.
17.05.1185 Битва князя Ігоря Святославовича з половцями.
18.05. Міжнародний день музеїв
18,05.1876 "Емський указ" російського уряду про заборону україн

ської мови.
18.05.1944 Депортація з Криму кримсько-татарського народу.
19.05.1125 Помер Володимир Мономах.



21.05.1889
21.05.1903
21.05.1929
22.05.1861

23.05.1938

24.05.
25.05.1648
25.05.1926
26.05.1648

26.05.1926 
28.05.1916 
29.05.1878

30.05.1887

31.05.1223

31.05.1989

01.06.
01.06.1652

02.06.1888

03.06.1545

03.06.1863
04.06.1863

05.06.
05.06.1708

День народження М.Зарицького, математика.
День народження Романа Сельського, художника.
День народження Емануїла Миська, скульптора. 
Перепоховання Т.Г. Шевченка на Чернечій горі біля Ка
нева.
Трагічна загибель Євгена Коновальця, українського вій
ськового і політичного діяча, голови проводу ОУН.
День слов'янської писемності і культури.
Перемога військ Б. Хмельницького під Корсунем.
В Парижі вбито Симона Петлюру.
Переможна битва військ Б.Хмельницького над поляками 
під Корсунем.
У Парижі загинув головний отаман УНР Симон Петлюра. 
Помер Іван Франко, світоч української культури 
День народження Петра Карманського, українського по
ета.
День народження Олександра Архипенка, видатного 
українського скульптора.
Поразка руських дружин і половецького війська у битві з 
монголо-татарами на р.Калці.
Відкриття установчого з'їзду Міжнародної асоціації 
україністів у Неаполі.

ЧЕРВЕНЬ
Міжнародний день захисту дітей.
Розгром польського війська М.Калиновського козацько- 
татарським військом на чолі з Б.Хмельницьким під Бато
гом (Поділля).
День народження Костя Буревія, українського письмен
ника.
День народження І. Вишенського, письменника полеміс
та (здогадно).
День народження Є. Петрушевича, президента ЗУНР. 
День народження В.Городецького, українського архітек
тора.
Всесвітній день охорони навколишнього середовища.
Угода між І.Мазепою і шведським королем Карпом XII 
про боротьбу з Росією.

23



02.08.1914 
02.08.1918 
03.08.1860

04.08.1687
04.08.1914 
04.08.1878

05.08.1772
05.08.1898

05.08.1903
06.08.1914

07.08.1880

08.08.1819
08.08.1834

'>>%
09.08
09.08.1792
09.08.1823

11.08.1657
11.08.1962

13.08.1,648

13.08.4898

14.08.1775

15.08.1649

17.08.1245

17.08.1883

18.08.1649

Початок першої світової війни.
Створено Національну бібліотеку Української держави. 
День народження М. Заньковецької, акторки і громадсь
кого діяча.
І.Мазепу обрано гетьманом України.
У Львові засновано Союз визволення України (СВУ). 
День народження А.Крушельницького, українського 
письменника.
Перший поділ Польщі. Галичину приєднано до Австрії. 
День народження Б.Антоненка-Давидовича, українсько
го письменника.
День народження Б Гмирі, українського співака.
В Австро-Угорщині створено легіон Українських Січо
вих Стрільців.
День народження В.Винниченка, письменника, видатно
го політичного діяча (пом.0603.1951).
День народження П.Куліша, українського письменника. 
День народження Ю.Федьковича, українського письмен
ника.
Міжнародний день корінних народів світу 
Переселення Чорноморського козачого війська на Кубань. 
День народження О.Навроцького, українського поета, 
перекладача, громадського і культурного діяча 
Юрія Хмельницького обрано гетьманом України. 
Космічний політ першого українського космонавта Пав
ла Поповича.
Розгром армією Б.Хмельницького польського війська під 
Пилявцями.
День народження В Заболотного, українського архітек
тора
Царським маніфестом узаконено ліквідацію Запорізької 
Січі.
Перемога повстанської армії під проводом Б.Хмель
ницького під Зборовом.
Перемога галицько-волинських дружин над боярською 
опозицією біля Ярослава. Утвердження в Галицькій землі 
влади князя Данила Романовича.
День народження Дмитра Донцова, ідеолога українсько
го націоналізму і публіциста (Пом.30.03.1973).
Укладено Зборівський мирний договір між керівниками 
визвольної війни українського народу 1648-1654рр і
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21.08.1627

23.08.1867
23.08.1939

24.08.
24.08.1871

25.08.1924

26.08.1657
27.08.1856

28.08.1575

30.08.1663

31.08.1883

31.08.1898

31.08.1919

0109.
01.09.1939 
02 09.1621

02.09.1811

04.09.1985
04.09.1991

05.09.911
08.09.1898

польським урядом у м.Зборові після перемоги українсь
кої армії у Зборівській битві 1649р.
У Києві вийшов друком перший словник української мо
ви П.Беринди.
День народження Осипа Маковея, українського поета. 
Підписання радянсько-німецького договору (пакт Моло- 
това-Рібентропа), який став прологом другої світової 
війни.
День незалежності України.
День народження Василя Щурата, літературознавця, фо
льклориста, поета, голови Наукового товариства ім. 
Т.Шевченка у Львові.
День народження П Загребельного, українського пись
менника.
І.Виговський обраний гетьманом України
День народження І.Франка, українського письменника,
літературознавця, наукового та громадського діяча.
День народження Єлизавети Гулевичівни, однієї із заснов
ниць Київського Братства, монастиря і школи при ньому. 
Похід запорозьких козаків на чолі з отаманом Іваном Сі
рком на Крим.
День народження Осипа Назарука, українського пись
менника, громадського діяча.
День народження Андрія Хвилі (родом з Буковини), 
українського діяча, публіциста, критика.
Діюча Армія УНР і УГА вступили в Київ

ВЕРЕСЕНЬ

День знань.
Початок другої світової війни
Польська армія і козаки П Сагайдачного розбили турків 
під Хотином.
День народження І.Вагилевича, поета, фольклориста, 
члена Руської трійці 
В концтаборі загинув поет Василь Стус.
Над будинком Верховної Ради України піднято синьо- 
жовтий прапор.
Договір князя Олега з греками.
День народження Н. Ужвій, української актриси
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08.09.1989 У Києві відкрився Установчий з'їзд Народного руху 
України.

09.09.1769 День народження І.П.Котляревського, класика українсь
кої літератури.

10.09.1894 День народження О.Довженка, українського письменни
ка, кінорежисера.

11.09.1864 День народження П. Грабовського, поета, публіциста.
12.09.1683 Австрійсько-польські війська та українські козаки розби

ли турків під Віднем.
13.09.1834 День народження А.Свидницького, українського пись

менника.
13.09.1848 Імператорським указом у Львівському університеті від

крито кафедру української мови, яку очолив 
Я.Ф.Головацький

15.09.1804 День народження Михайла Максимовича, історика, літе
ратурознавця, етнографа.

15.09.1877 День народження Олени Кульчицької, Народної худож
ниці України.

16.09.1^58 Укладено Гадяцьку угоду між Україною, Польщею та 
"* Литвою.

16.09.1837 День народження Олександра Митрака, письменника, 
фольклориста і етнографа, автора українсько-угорського 
словника (1881 р.).

17.09.1853 День народження Михайла Павлика, українського пись
менника, громадського діяча.

17.09.1864 День народження М.Коцюбинського, українського 
письменника.

19.09. ' День працівників лісу.
19.09.1841 День народження А Вахнянина, композитора, громадсь

кого діяча.
19.09. ' Міжнародний день миру.
20.09.1845 День народження Юстина Пігуляка, живописця, автора 

портретів Ю.Федьковича, І.Воробкевича, О Кобилянсь- 
кої.

20.09.1929 День народження І. Світличного, українського письмен
ника.

21.09.1832 День народження П.Ніщинського, композитора, поета, 
перекладача.

22.09.1709 У Бендерах помер великий гетьман України Іван Мазепа.
22.09.1835 День народження Олександра Потебні, мовознавця і ет

нографа.
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23.09.1648 Перемога війська Б.Хмельницького над поляками під 
Пилявцями.

23.09.1873 День народження Соломії Крушельницької, оперної спі
вачки.

24.09.1894 День народження Р.Купчинського, українського пись
менника.

25.09.1914 Сянок (Карпати). Перші бої українських січових стрільців.
26.09.1767 День народження А. Веделя, композитора, диригента.
27.09. Всесвітній день туризму
28.09.1929 День народження Д.Павличка, українського поета, гро

мадського діяча.
29.09.1845 День народження І.Тобілевича (Карпенка-Карого), дра

матурга, одного із засновників українського професійно
го театру.

29.09.1866 День народження М.Грушевського, видатного діяча 
України.

30.09.1841 Народився Михайло Драгоманов, український історик, 
публіцист, громадський діяч.

30.09. Всеукраїнський день бібліотек.

ЖОВТЕНЬ
01.10. День працівників освіти.
01.10. Міжнародний день музики.
01.10. Міжнародний день людей похилого віку
01.10.1668 Петро Дорошенко обраний гетьманом України.
01.10.1727 Данило Апостол обраний гетьманом України.
02.10.1621 Перемога Петра Сагайдачного над турками під Хоти

ном.
02.10.1891 День народження Й.Бокшая, українського художника.
02.10.1906 День народження І.Багряного, письменника, політичного 

діяча.
02.10.1865 День народження Дениса Січинського, композитора.
02.10.1990 Розпочалося політичне голодування українських студен

тів на Майдані Незалежності у Києві.
04.10.1934 Померла М.Заньковецька, видатна українська акторка.
04.10. Перша неділя жовтня. День працівників освіти
04.10.1875 Засновано Чернівецький університет.
04.10.1906 Народився відомий український письменник Іван Багря

ний.
05.10.1873 День народження М Яцківа, українського письменника.
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05.10.1909

06.10.1918
07.10.1253

08.10.1846

08.10.1870
09.10.1596

09.10.1655

09.10.1904
10.10.1751

10.10.1889
14.10.

14.10.1942
15.10.19^9
16.10.1648

16.10.1876

16.10.1917

17.10.1814і
18.10.1868

19.10.1848

19.10.1854

20.10.1883

20.10.1924
23.10.1900

24.10.
25.10.1657

День народження Богдана-Ігоря Антонина, українського 
поета
Відкриття українського університету у Києві 
Коронування галицького князя Данила Романовича по
слами римського папи Інокентія IV.
День народження І.Біликовського, композитора, педаго
га, засновника товариства "Боян"
День народження Івана Піддубного, спортсмена-борця. 
На Берестейському церковному соборі проголошено 
унію з Римом.
Поразка польського війська у битві з козацько- 
московським під Городком.
День народження М Бажана, українського поета 
День народження Д.Бортнянського, великого українсь
кого духовного, композитора і диригента.
День народження М. Драй-Хмари, українського поета. 
День молитви за всіх полеглих за волю і державність 
України.
Створення Української Повстанської Армії.
Вбивство С. Бандери агентом КДБ Б. Сташинським 
Загін М.Кривоноса взяв штурмом Львівську фортецю 
Високий замок.
Народився український письменник, публіцист, громад
ський діяч Сергій Єфремов.
Всеукраїнський з'їзд "вільного козацтва" у Чигирині обрав 
Генеральну раду на чолі з генералом П.Скоропадським. 
День народження Я Головацького, поета, члена Руської 
трійці.
День народження Євгенії Ярошинської, письменниці з 
Буковини.
У Львові відбувся з'їзд (Собор) українських вчених Гали
чини.
День народження С.Васильківського, українського худо
жника.
День народження Якова Степового, українського компо
зитора.
Відкриття у Харкові першої радіостанції в Україні.
День народження Володимира Кубійовича, географа,
громадсько-політичного діяча
Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй.
Іван Виговський обраний гетьманом України.
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26.10.1612 Запорожці з поляками здобули Москву.
27.10.1745 День народження М Березовського. українського компо

зитора.
29.10.1914 Перемога Українських Січових Стрільців на горі Ключ.

ЛИСТОПАД

01.11.1884 Народився український письменник-сатирик Остап Вишня.
01.11.1918 День проголошення ЗУНР
01.11.1944 Помер митрополит УГКЦ А Шептицький.
02.11.1245 Поїздка князя Данила Романовича у Золоту Орду за "яр

ликом" на князювання.
02.11.1708 За наказом Петра І було зруйновано Батурин і знищено 

все його населення.
02.11.1914 Помер Вікентій Хвойка, археолог, першовідкривач Три

пілля
02.11.1878 День народження А. Монастирського, українського жи

вописця.
02.11.1884 День народження О Білецького, українського літерату

рознавця.
03.11.1918 Буковинське народне віче проголосило возз'єднання Бу

ковини з УНР.
04.11.1921 Початок другого зимового походу армії УНР під коман

дуванням Ю.Тютюнника
05.11.1993 Створено Європейський Союз.
06.11.1855 День народження Д.Яворницького, історика, археолога, 

дослідника козацької старовини.
07.11.1855 Народився Дмитро Яворницький, дослідник козацької 

старовини, історик, археолог, етнограф.
07Л1. День пам'яті вбитих борців проти тиранії
09ЛІ. День української писемності і мови.
09.11.1872 День народження Б.Лепкого, українського письменника, 

історика.
11.11.1918 Українська Національна Рада проголосила Західно

українську Народну Республіку на чолі з К. Левицьким
12.11.1901 День народження Михайла Ореста (Зерова) (1901 -  1963), 

поета.
13.11.1839 День народження Остапа Вишні, українського письмен- 

ника-сатирика.
13.11.1818 Створено Директорію на чолі з В.Винниченком.
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13.11.1918

14.11.1918

16.11.1918 
17.11.
17.11.1788

18.11.1918 

19.11.1989

19.11.1997 

20.11.1943

21.11.1868
.23.11.*1898 ч

25.11.1838

26.11.1702

26.11.1873

27.11.1863

27.11.4879
29.11.1778

29.11.1183
29.11.1399
29.11.1951

01.12.1893

01.12.1991

01.12.1991

Росія в односторонньому порядку анулювала Берестей
ський мирний договір.
Створено Українську Академію наук, президентом обра
но В.Вернадського.
Повстання проти гетьманської влади П.Скоропадського. 
Міжнародний день студента
День народження М Щепкіна українського і російського 
актора.
Війська Директорії завдали поразки гетьманцям під Мо- 
товилівкою.
Перепоховання в Києві правозахисників В.Стуса, 
Ю.Литвина, О.Тихого, які загинули у більшовицьких 
концтаборах.
Політ у космос першого космонавта незалежної України 
Леоніда Каденюка.
На Волині відбулася конференція поневолених в СРСР 
народів.
День народження Г.Щербини, українського дипломата. 
День народження М Кричевського, українського худож
ника, сценографа.
День народження І. Нечуя-Левицького, українського 
письменника
Закатовано польською шляхтою Данила Братковського, 
поета, громадського діяча.
Народився Микола Міхновський, видатний діяч україн
ського національно-визвольного руху.
День народження О.Кобилянської, української письмен
ниці.
День народження Г. Чупринки, українського поета.
День народження Г Квітки-Основ'яненка, українського 
письменника
День народження Івана Власовського. історика церкви 
День народження Г Косинки українського письменника. 
Народився Назарій Яремчук

ГРУДЕНЬ
День народження М.Хвильового, українського письмен
ника.
Л.Кравчука обрано першим Президентом незалежної 
України.
Всеукраїнський референдум за незалежність України.
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02.12.1015 На Київський престол зійшов Ярослав Мудрий.
02.12.1873 День народження О.Терлецького, українського історика і 

громадського діяча.
03.12. Міжнародний день інвалідів
03.12.1722 День народження Григорія Сковороди, просвітителя- 

гуманіста, філософа, поета.
04.12.1803 Помер на Соловках останній кошовий Запорізької Січі 

Петро Калнишевський.
05.12.1878 День народження Олександра Олеся, українського поета.
05.12.1931 День народження Григора Тютюнника, українського 

письменника-новеліста.
06.12. День Збройних сил України.
07.12.1991 Підписання Білоруссю, Росією і Україною угоди про 

Співдружність Незалежних Держав
08.12.1868 У Львові засновано товариство "Просвіта".
08.12.1884 День народження Юліана Опільського, українського 

письменника.
09.12.1863 День народження Б.Грінченка, українського письменни

ка і громадського діяча.
10.12. Міжнародний день прав людини.
12.12.1890 День народження Андрія Мельника, українського війсь

кового і політичного діяча.
13.12.1873 У Львові розпочало діяльність літературне товариство 

іім.Т.Шевченка (з 1893р. -  Наукове товариство імені Шев
ченка).

13.12.1877 День народження М.Леонтовича, українського компози
тора.

13.12.1963 Помер поет Василь Симоненко.
14.12.1846 День народження Миколи Ярошенка, художника
14.12.1856 День народження Михайла Старицького, письменника, 

батька українського театру.
17.12.1917 Ультиматум Леніна Українській Центральній Раді. По

чаток першої російської агресії проти України.
18.12.1892 День народження Миколи Куліша, українського драма

турга.
19.12.1240 Хан Батий зруйнував Київ.
19.12.1870 Помер композитор Михайло Вербицький, автор музики 

гімну “Ще не вмерла Україна”.
19.12.1871 День народження М. Вороного, українського поета.
20.12.1807 День народження Йосипа Лозинського, етнографа.
20.12. День міліції.
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22.12.1833

23.12.1873
23.12.1878
24.12.1653

25.12.1848

25.12.1895

26.12.1898

26.12.1898 
29.12.1723

30.12.1616

31.12.1#7
‘Ш.

31.12.1877

31.12.1910

День народження Марка Вовчка (М.Вілінської-Марке- 
вич) української письменниці.
У Львові засновано наукове товариство ім.Т.ПІевченка. 
День народження С. Тимощенка, українського вченого. 
Перемога військ Б. Хмельницького над польською армі
єю під Жванцем.
День народження Ореста Левицького, українського істо- 
рика-археографа
День народження Григорія Верьовки, композитора, ху
дожнього керівника, головного диригента українського 
народного хору.
День народження Віктора Юркевича, українського істо
рика.
День народження Євгена Плужника, українського поета. 
У Петропавловській фортеці в Петербурзі помер гетьман 
України Павло Полуботок.
Вийшов з друку "Часослов" - перша друкована книга в 
Києві.
День народження Г.Левицького-Носа, українського жи
вописця, гравера, автора розпису Андріївської церкви у 
Києві.
День народження Гната Хоткевича, українського пись
менника.
Заснування Гнатом Хоткевичем Гуцульського театру.
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3.13. Церковні свята і традиції, 
що супроводжуються народними обрядами

Дата Назва свята Обряди і традиції
6 січня Надвечір'я Різдва Христового Спільна молитва і вечеря всієї родини; 

традиційні пісні страви; після вечері 
колядування.

7-8 січня Різдво Христове Колядування, ходіння з вертепом.

13 січня Мелани Водіння "кози", ходіння з "Меланкою". 
зустріч старого Нового року.

14 січня
ь

Василія Великої 
Старий Новий рік

Засівання збіжжям (житом, пшеницею) 
домівок своїх родичів, сусідів, друзів; 
віншування.

18 січня Надвечір'я Богоявления Госпо
днього (Щедрий вечір)

Спільна пісна вечеря всієї родини. 
Щедрування.

19 січня Богоявления Господнє Хре
щення Христа

Освячення води

15 лютого Стрітення Господнє Освячення свічок. Проводи зими і зу
стріч весни.

7 квітня Благовіщення Пресвятої Бого
родиці

Організовується свято землі.

Дата змінна Квітна неділя - Вхід Господній 
в Єрусалим (Вербна неділя)

Освячення вербових гілок.

Дата змінна Великий Четвер (Страсті гос
подні)

Випалювання (викопчування) запале
ною в церкві свічкою хреста на одвір
ку, на сволоці...

Дата змінна Велика Страстна П'ятниця Винос плащаниці. До обіду нічого не 
їдять, а після обіду починають випіка
ти паски.

Дата змінна Велика Субота Приготування крашанок.

Дата змінна Воскресіння Господа Ісуса 
Христа

Освячення пасок, крашанок... Спіль
ний сніданок усієї родини. Гуляння 
молоді біля церкви -  гаївки

Дата змінна Радуниця (Провідна неділя) У першу неділю після Пасхи помина
ють померлих.

Дата змінна Зіслання Святого Духа (П'я
тидесятниця, Свято Трійці, 
Зелені свята)

Клечальна неділя - прикрашання буді
вель, домівок гілками дерев, зеленню; 
освячення зілля.
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6 травня Юрія Розпалювання вогнища, ігри біля вог
нища.

12 травня Свято пророків Петра і Павла Завершення петрівського посту.

7 липня Різдво святого Івана Христите- 
ля (Івана Купала)

Розпалювання вогнищ, забави молоді 
біля них.

14 серпня День семи мучеників Макавеїв 
("Маковея")

Святять квіти, мак. Готують обрядову 
страву - "Шуліки” - ламані коржі з ме
дом і маком.

19 серпня Преображення Господнє (Спа
са)

Святять груші, яблука, обжинкові він
ки.

11 вересня Всічення голови святого Про
рока Предтечі й Христителя 
Г осподньогоІвана

Суворо дотримуються посту, не варять 
і не їдять борщу. В цей день не ріжуть і 
не рубають.

27 вересня

V
41.

Воздвиження Чесного і Живо
творного Христа Спасителя

День прощання з літом, зустріч осені.

14 жовтня Покров Пресвятої Богородиці Уславлення козацького війська, поша
нування воїнів УПА. Останні сватання 
та весілля.

21 листопада Собор святого Архистратига 
Михаїла

Величання Києва та поклоніння його 
покровителю Михаїлу.

13 грудня 

1

Святого апостола Андрея Пер
возванного

Ритуально-обрядове випікання та ку
сання "калети". Веселі забави молоді, 
вечорниці.

19 грудня Святого Миколая Чудотворця Допомога бідним та людям похилого 
віку. Обдарування подарунками дітей 
від святого Миколая.
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