
КВІТЕНЬ 

1 День сміху 

210 років від дня народження Миколи Васильовича Гоголя (1809–1852), 
українського та російського письменника, прозаїка, драматурга, поета, критика, 
фольклориста 

4 70 років від дня створення (1949) НАТО (Організація Північноатлантичного 
договору, також Північноатлантичний альянс) 

125 років від дня народження Дмитра Івановича Чижевського (1894–1977), 
українського філософа, культуролога, літературознавця, мовознавця, публіциста, 
славіста, лінгвіста, громадського діяча 

7 Благовіщення Пресвятої Богородиці 

Всесвітній день здоров’я 

8 150 років від дня народження Едмунда Гуссерля (1859–1938), німецького 
філософа, засновника феноменології 

11 Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів. Відзначається 
щорічно за ініціативою ООН. Саме в цей день в 1945 р. в’язні Бухенвальда підняли 
повстання проти нацистів та вибороли свою свободу   

100 років від дня народження Дмитра Миколайовича Смолича (1919–1987), 
українського та російського режисера 

12 Міжнародний день польоту людини в космос. День працівників ракетно-
космічної галузі України 

90 років від дня народження Олександра Олександровича Пащенка (1929–1989), 
українського хіміка-технолога 

13 110 років від дня народження Станіслава Мартина Улама (1909–1984), 
польського та американського математика, народженого в Україні 

14 390 років від дня народження Хрістіана Гюйґенса (1629–1695), нідерландського 
фізика, математика, механіка, астронома 

16 175 років від дня народження Анатоля Франса [справж. – Анатоль Франсуа Тібо 
(1844–1924)], французького письменника, критика, лауреата Нобелівської премії в 
галузі літератури (1921) 

130 років від дня народження Чарлі Чапліна [повне – Чарлз Спенсер Чаплін 
(1889–1977)], американського кінорежисера, актора, сценариста, продюсера 

20 День довкілля 

21 Вхід Господній у Єрусалим. Вербна неділя  

22 120 років від дня народження Володимира Володимировича Набокова (1899–
1977), російського та американського письменника 

23 Всесвітній день книги та авторського права 



60 років від часу створення (1959) Національної спілки журналістів України  (на 
той час – Спілка журналістів України) 

24 110 років від дня народження Григорія Аврамовича Федоруса (1909–1991), 
українського вченого в галузі фізики і техніки напівпровідників 

26 Страсна п’ятниця 

День Чорнобильської трагедії (1986). Міжнародний день пам’яті про 
чорнобильську катастрофу 

Міжнародний день інтелектуальної власності 

140 років від дня народження Оуена Вілланса Річардсона (1879–1959), 
англійського фізика, лауреата Нобелівської премії в галузі фізики (1928) 

28 Світле Христове Воскресіння (Великдень) 

29 Міжнародний день танцю 

110 років від дня народження Леоніда Федоровича Верещагіна (1909–1977), 
українського та російського фізика, хіміка, педагога 

100 років від дня народження Григорія Івановича Денисенка (1919–1998), 
українського вченого в галузі електроенергетики 

30 Міжнародний день джазу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


