
ГРУДЕНЬ 

1  

 Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

2  

 Міжнародний день боротьби за скасування рабства 

3  

 Міжнародний день людей з інвалідністю 

4  

 185 років від дня народження Семюела Батлера (1835-1902), 

англійського письменника 

 145 років від дня народження Райнера Марії Рільке (1875-1926), 

австрійського поета 

5 

 Всесвітній день волонтерів 

 200 років від дня народження Афанасія Афанасійовича Фета (1820-

1892), російського поета 

6 

 День Збройних сил України 

7  

 120 років від дня народження Катерини Василівни Білокур (1900-

1961), української художниці 

8 

 2085 років від дня народження Горація (Квінт Горацій Флакк, 65 рік 

до н.е.), давньоримського поета 

 150 років із дня смерті Михайла Михайловича Вербицького (1815-

1870), українського композитора й хорового диригента, священика, 

автора музики гімну «Ще не вмерла України...» 

9  

 Міжнародний день боротьби з корупцією 

 Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, вшанування 

їхньої людської гідності і попередження цих злочинів 

10 

 День прав людини 

12 

 День Сухопутних військ 

14 

 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

 100 років тому (1920) Генеральна асамблея ООН прийняла Декларацію 

«Про надання незалежності колоніальним країнам і народам» 

 180 років від дня народження Михайла Петровича Старицького 

(1840-1904), українського письменника, режисера, актора, театрального 

і громадсько-культурного діяча 

 

 



16 

 250 років від дня народження Людвіга ван Бетховена 

(1770-1827), німецького композитора, піаніста, диригента 

17 

 190 років від дня народження Жуля Ґонкура (1830-1870), 

французького письменника 

18  

 130 років із дня смерті Григорія Петровича Данилевського (1829-

1890), російського й українського письменника, автора численних 

романів та наукових розвідок з минулого України 

19  

 Святого Миколая-чудотворця 

 105 років від дня народження Едіт Піаф (1915-1963), французької 

естрадної співачки 

25  

 Католицьке Різдво 

 125 років від дня народження Григорія Гурійовича Верьовки (1895-

1964), українського композитора, хорового диригента 

30 

 155 років від дня народження Джозефа Редьярда Кіплінга (1865-

1936), англійського прозаїка, поета, казкаря 

 

 


