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  Визнавати зверхність росіян не можна. Навіть ідейно близьких. Навіть на прохання Заходу
Степан Бандера

1 Новий рік
Степан Бандера (1909–1959), український політичний діяч
160 років від д. н. П’єра де Кубертена (1863–1937),
французького громадського діяча, ініціатора організації
сучасних Олімпійських ігор
55 років Юрію Бедрику, українському поетові, перекладачу
2    50 років Вірі Пономарьовій, доцентці кафедри методики
викладання української та іноземних мов і літератур
4    150 років тому у Львові засновано Літературне товариство
ім. Т. Шевченка
6     Святвечір за юліанським календарем
125 років від д. н. Володимира Сосюри (1898–1965),
українського письменника, козака Армії УНР
85 років від д. н. Василя Стуса (1938–1985), українського
письменника, громадського діяча, дисидента
50 років Світлані Гриценко, професорці, завідувачці кафедри
загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
7     Різдво Христове за юліанським календарем
180 років від д. н. Миколи Аркаса (1853–1909), українського
культурно-освітнього діяча, письменника
8     Собор Пресвятої Богородиці
135 років від д. н. Гната Юри (1888–1966), українського актора,
режисера, одного із засновників театру ім.  І. Франка
11 135 років від д. с. Юрія Федьковича (1834–1888),
українського письменника
12     День українського політв’язня
145 років від д. н. Василя Пачовського (1878–1942),
українського поета, одного з організаторів «Молодої музи» 
395 років від д. н. Шарля Перро (1628–1703), французького
письменника, засновника жанру літературної казки
13    Щедрий вечір
14    День Святителя Василя Великого
125 років від д. н. Юрія Горліса-Горського (1898–1946),
українського військового та громадського діяча, старшини
Армії УНР, письменника, автора роману «Холодний Яр» 
70 років Олені Обручніковій, доцентці кафедри романської
філології
15 110 років від д. н. Мемета Севдіяра (1913–1999),
кримськотатарського письменника
19     Хрещення Господнє (Водохреще або Йордан)
300 років від д. н. Дай Чженя (1723–1777), китайського
філософа-неоконфуціанця, лінгвіста
20     Свято Івана Хрестителя
21     45 років тому український дисидент, політв'язень Олекса
Гірник (1912–1978) вчинив акт самоспалення біля могили
Шевченка в Каневі на знак протесту проти русифікації
України
22     День Соборності України
105-та річниця проголошення незалежності Української
Народної Республіки (IV Універсал Центральної Ради)
Новий рік за східним календарем
235 років від д. н. Джорджа Гордона Байрона (1788–1824),
англійського поета
90 років від д.н. Анатолія Мокренка (1933–2020), українського
оперного співака, одного з фундаторів Товариства української
мови імені Тараса Шевченка
23    240 років від д. н. Стендаля (Анрі Марі Бейля) (1783–1842),
французького прозаїка, автора роману «Червоне і чорне»
140 років від д. н. Михайла Донця (1883–1941), українського
співака, соліста Київського театру опери та балету,
закатованого НКВС
24  60 років Олександру  Власюку (Сашку Лірнику),
українському казкарю-лірнику, сценаристові, актору
27       Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
29    105 років тому відбувся бій під Крутами. День пам’яті
Героїв Крут
31  90 років від д. с. Джона Голсуорсі (1867–1933),
англійського письменника, автора «Саги про Форсайтів»
50 років Юлії Андрійченко, професорці кафедри романської
філології

Січень

   Саме від Крут – не тільки психологічно, а й хронологічно – починається в нашім житті тип новітнього
українця, тип, що намагається надавати проявам українськості ціни справжнього,  вже національного стилю

Євген Маланюк
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1045 років від д. н. Ярослава Мудрого (бл. 978–1054), державного діяча
Київської Русі
1040 років від д. н. Антонія Печерського (983–1073), церковного діяча
Київської Русі
105 років тому видано першу збірку поетичних творів Павла Тичини
«Соняшні кларнети»
90 років із часу постановки «Маклена Граса» – останньої соціально-
психологічної драми Миколи Куліша, яку побачили глядачі за його
життя. Це остання режисерська робота Леся Курбаса в театрі «Березіль».  
Головну роль виконала  Наталія Ужвій

А Земля, мов казка, чарівна і біла,
В інеї дерева, скрізь сніжок лежить.
Де весною річка ніжно голубіла,
Там сьогодні біла стежечка біжить.

Всюди тихо-тихо, спокій. Мріє тиша.
І такий чарівний, дивовижний світ.
Гілка не шелесне, вітерець не дише.
Лише червоніють снігурі між віт.

Леся Українка

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


   Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто стоїть перед нами, а тому, що любимо тих,
хто в нас за спиною!

Роман Шухевич

*** 
   Вчинки цих людей [Героїв Небесної Сотні] нагадують вчинок
Ісуса Христа, який також був розп'ятий, хоча був без гріха. Він
пожертвував своїм життям. Я думаю, що і ті, хто в минулому
столітті вмирали у в'язницях і таборах, і Небесна Сотня ... їх жертва
якимось чином впливає [на суспільство]. Може це і не дуже явно,
але я думаю, що ця невинно пролита кров нас якимось чином
очищає

Любомир Гузар

2     160 років від д. н. Тимотея Бордуляка (1863–1936), українського
письменника
75 років Анатолію Ткаченку, професору кафедри історії української
літератури, теорії літератури та літературної творчості
3    80  років від д. н. Миколи Будника (1953–2001), українського
кобзаря, майстра музичних інструментів
60 років Ользі Яшенковій, доцентці кафедри англійської філології
та міжкультурної комунікації
7      День святителя Григорія Богослова
90 років від д. с. Миколи Садовського (1856–1933), актора, одного      
з фундаторів українського професійного театру
8   195 років від д. н. Жуля Верна (1828–1905), французького
письменника-фантаста
10   250 років від д. н. Василя Каразіна (1773–1842), українського
вченого, засновника Харківського університету
125 від д. н. Бертольда Брехта (1898–1956), німецького
письменника, засновника епічного («діалектичного») театру
12    Собор святителів Василя Великого, Івана Златоуста, Григорія
Богослова
105 років від дня ухвалення Малою Радою УНР Володимирського
тризуба як Великого і Малого герба Української держави
13      Всесвітній день радіо
14      Міжнародний день дарування книжок
15      Стрітення Господнє
16    210 років від д. н. Семена Гулака-Артемовського (1813–1873),
українського композитора, співака
55 років від д. с. Євгена Маланюка (1897–1968), українського
письменника, культуролога-енциклопедиста, сотника Армії УНР
17 350 років від д. с. Мольєра (1622–1673), французького
письменника, комедіографа, актора
115 років від д. н. Олекси Влизька (1908–1934), українського поета
19     550 років від д. н. Миколая Коперника (1473–1543), польського
астронома, математика, фізика
20      День пам’яті Героїв Небесної Сотні
21      Міжнародний день рідної мови
23  265 років від д. н. Василя Капніста (1758–1823), українського
письменника
145 років від д. н. Казимира Малевича (1878–1935), українського
художника-супрематиста
60 років Кості Москальцю, українському поетові, музиканту
24  560 років від д. н. Джованні Мірандоли (1463–1494),
італійського мислителя, філософа епохи Відродження
26 Прощена неділя
90 років від д. н. Любомира Гузара (1933–2017), отця і глави
Української Греко-Католицької Церкви
65 років Олександрові Гуменюку, доцентові кафедри германської
філології та перекладу
27   110 років від д. н. Ірвіна Шоу (1913–1984), американського
письменника, кіносценариста
28  490 років від д. н. Мішеля де Монтеня (1533–1592),
французького філософа, письменника
60 років Наталії Антюховій, доцентці кафедри германської
філології 

Лютий

   Українська мова – це питання безпеки. Де є українська мова – там є Україна
Георгій Лук’янчук

ПН  ВТ  СР  ЧТ  ПТ  СБ  НД
               1      2      3      4      5      
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 20   21   22   23   24   25   26   
27    28   

З міста, що ракетами розтрощене,
До усього світу прокричу:
Цього року у Неділю Прощену
Я, здається, не усіх прощу!
Світе-світе, гарно ж ти нас кинув!
Та у пеклі цих страждань-терпінь
Все ж стоїть золотоверхий Київ,
Буча, і Гостомель, і Ірпінь. 

Ми усе здолаємо і вистоїм!
Потім ще і рештки приберем
Тих усіх, котрі були тут прислані
Вузькооким лисим упирем.
З вами й я і вистою, й вцілію,
Як у землю рідну міцно впрусь.
Я ніколи не прощу Росію.
...Чом відводиш очі, Білорусь?
                         

Олександр Ірванець

24 лютого 2022 року розпочалося
повномасштабне вторгнення російських
військ в Україну. У цей день вийшов указ
Президента України Володимира Зеленського  
про загальну мобілізацію

180 років тому Тарас Шевченко написав драму «Назар Стодоля»
130 років тому видана поетична збірка Лесі Українки             
 «На крилах пісень»

   На території України в селі Ділове в Рахівському районі Закарпатської області встановлено обеліск                 
 на позначення георгафічного центру Європи



   «Шануй діячів рідного краю, ненавидь ворогів його, зневажай перевертнів-відступників –  і добре буде
цілому твоєму народові й тобі» – п'ята заповідь із «10 заповідей УНП»

Микола Міхновський
 

   Україна – найбільша за площею європейська країна. Її територія – 603,7 тис. кв. км. Україна межує         
 зі сімома країнами

 

3  200 років від д. н. Костянтина Ушинського (1823–1870),
українського педагога, реформатора шкільної освіти 
4   345 років від д. н. Антоніо Вівальді (1678–1741), італійського
композитора, скрипаля-віртуоза
5  120 років від д. н. Наталі Забіли (1903–1985), української
письменниці, перекладачки
80 років Григорію Клочеку, українському літературознавцеві
50 років Наталії Сорокіній, доцентці кафедри методики
викладання української та іноземних мов і літератур
6   60 років Хоанг Туан Ву, доцентові кафедри мов і літератур
Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
95 років від д. н. Габріеля Гарсія Маркеса (1928–2014),
колумбійського письменника
8       Міжнародний жіночий день
9 Народився Тарас Шевченко (1814–1861), український
письменник, художник, мислитель
10 55 років Олені Івановській, професорці кафедри
фольклористики
12  160 років від д. н. Володимира Вернадського (1863–1945),
вченого-енциклопедиста, першого президента НАН України,
засновника Національної бібліотеки України
14      День українського добровольця
55 років Хімаван Прабово, директорові Центру індонезійської мови
та літератури
15    65 років Наталії Білик, доцентці кафедри зарубіжної літератури
18 65 років Ярославі Вільній, професорці кафедри історії
української літератури, теорії літератури та літературної творчості
20     Міжнародний день щастя
195 років від д. н. Генріка Ібсена (1828–1906), норвезького
письменника, автора драми «Ляльковий дім»
21     Всесвітній день поезії
Свято весняного рівнодення. Новруз
115 років від д. с. Володимира Антоновича (1834–1908),
українського історика, професора Київського університету
22     55 Тетяні Гейко, доцентці кафедри романської філології
24   60 років Валентині Мироновій, доцентці кафедри загального
мовознавства, класичної філології та неолліністики
25   475 років від д. н. Джордано Бруно (1548–1600), італійського
поета, філософа, астронома
27     Міжнародний день театру
28   75 років Ростиславу Радишевському, академіку НАНУ
професорові, завідувачу кафедри полоністики
29   День філолога в Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка
30    170 років від д. н. Вінсента Ван Гога (1853–1890), голландського
художника, автора близько 2100 художніх робіт
31 150 років від д. н. Миколи Міхновського (1873–1924),
українського політичного та громадського діяча

Березень
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Смійся, лютий враже!
Та не дуже, бо все гине —
Слава не поляже;
Не поляже, а розкаже,
Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.

Березень 2022 року, селище Бородянка. Тарас Шевченко «розстріляний» окупантами

80 років (1–2.03.1943) Корюківській трагедії – найбільшій і
найжорстокішій каральній операції німецьких нацистів. Загони
угорської військової жандармерії спалили і вбили понад 6700 мирних
мешканців. На Нюрнберзькому процесі названо наймасштабнішою
трагедією Другої світової війни
80 років тому 11.03 німецький каральний загін у попіл і руїни
перетворив село Козари Носівського району Чернігівської області,
знищивши близько 4000 його мешканців
28.03.22 визволено місто Ірпінь від російських загарбників

***
ПОДКОПАЄВ. (Дивиться на портрет Шевченка) А почему эта
контрреволюционная икона висит здесь до сих пор? Убрать ее к черту
оттуда! (Рушницею сильно б'є по рамі й збиває портрет на землю.
Протикає багнетом лице, настромлює, крутить і одкидає в куток) Эта
хохлацкая морда мне надоела, наконец. Везде торчит.

СЄМЯННІКОВ. Товарищ Подкопаєв, вероятно, ошибся. Он думал, что
это портрет какого-нибудь современнаго их деятеля.

ПОДКОПАЄВ. Я не понимаю, товарищи, в чем дело? Современный,
несовременный, поэт, учитель, офицер, черт бы его драл, раз он
националист, он враг народа и пролетариата. Я заявляю откровенно,
что с национализмом, с этими Шевченками, автономиями,
федерациями, самостийностями и прочей буржуазной дрянью буду
бороться беспощадно.

Із п'єси «Між двох сил» (1919) Володимира Винниченка 

Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине...
От де, люде, наша слава,
Слава України!

  Тарас Шевченко

   22 березня 1918 року Центральна Рада УНР затвердила
державні символи України: герб – тризуб, синьо-жовтий
прапор, гімн «Ще не вмерла України...»



1     Міжнародний день дитячої книги
3 230 років від д. н. Вашингтона Ірвінга (1783–1859),
американського письменника, автора збірки новел «Альгамбра»
115 років від д. н. Степана Олійника (1908–1982), українського
поета, гумориста
105 років від д. н. Олеся Гончара (1918–1995), українського
письменника. У 2018 році до його ювілею в Інституті філології
відкрито музей-кімнату
4  70 років від д. н. Квітослави-Орисі Цісик (1953–1998),
американської  співачки  українського походження
5   60 років від д. с. Мар’яна Крушельницького (1897–1963),
українського актора, театрального режисера 
6  70 років Тетяні Михед, професорці кафедри зарубіжної
літератури
50 років Наталії Чорній, доцентці кафедри романської філології
7       Благовіщення Пресвятої Богородиці
Всесвітній день здоров’я
9         Вхід Господній у Єрусалим (Вербна неділя)
11 Міжнародний день визволення в'язнів фашистських
концтаборів
55 років Галині Усатенко, доцентці кафедри історії української
літератури, теорії літератури та літературної творчості
14  135 років від д. н. Леоніда Булаховського (1888–1961),
мовознавця, педагога
90 років від д. н. Олександра Костюка (1933–2000), українського
мистецтвознавця
15       День довкілля
50 років Наталії Білик, професорці кафедри слов'янської філології
16       Великдень
160 років від д. н. Фридриха Фальца-Фейна (1863–1920),
українського вченого, засновника біосферного заповідника
«Асканія-Нова» (1921)
20   50 років Ользі Бойніцькій, доцентці кафедри зарубіжної
літератури
820 років від д. н. Сааді Ширазі (1203–1291), філософа, класика
перської літератури
120 років від д. н. Ґео Шкурупія (1903–1937), українського
письменника-панфутуриста
22      Міжнародний день Землі
185 років тому Тараса Шевченка викупили із кріпацтва
23     145 років від д. н. Григорія Ващенка (1878–1967), українського
педагога, публіциста
100 років від д. н. Василя Земляка (1923–1977), українського
письменника
24  220 років від д. н. Олександра Духновича (1803–1865),
українського письменника, педагога, священника
25  110 років від д. с. Михайла Коцюбинського (1864–1913),
українського письменника-імпресіоніста
26      День Чорнобильської трагедії
75 років від д. н. Террі Пратчетта (1948–2015), англійського
письменника, автора гумористичного фентезі
30       Перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка  (1840) 
140 років від д. н. Ярослава Гашека (1883–1923), чеського
письменника,  автора роману «Пригоди бравого вояка Швейка»

Росію погубить ненависть, яку вона розпалює в собі, – ненависть до України
Олесь Гончар

Квітень
ПН  ВТ  СР  ЧТ  ПТ  СБ  НД
                                      1     2
3      4      5      6     7     8     9   
10   11   12   13   14    15   16
17   18   19   20   21    22   23
24   25   26   27   28    29   30  

...Я хочу кричати... Ви бачили Бучу?
Від болю ламає, в душі стільки дір... 
Хай зникнуть із карти ті виродки сучі, 
Які нам принесли «расєйський свій мір» .
Сивію від фото... німію крізь сльози... 
За що цю жорстокість принесли кати? 
Ця бісова свита, ця нечисть ворожа... 
Які не були нам ніколи брати,
Бо має народ наш і гідність, і душу,
А виродки ці — бодай гірше лайна! 
расєя — це рак, що життя тільки рушить, 
В той час, як гниє у болоті сама!
Раби та убивці — клеймо вам до скону!
Ви будете нести найвищу ціну!
За тих, кому небо тепер стало домом, 
За цей геноцид і криваву війну! 

Галина Римар

  Це ж треба мати сатанинський намір, чаїть в собі невиліковний сказ, щоб тяжко так знущатися над нами,
та ще й у всьому звинувачувати нас!

Ліна Костенко

1.04.22 визволено Бородянку, Ворзель та Бучу. У звільнених
населених пунктах виявлено сотні тіл розстріляних
окупантами цивільних осіб
14.04.22 Верховна Рада визнала дії російських окупантів
на території України геноцидом українського народу

55 років тому вперше надруковано роман «Собор» Олеся
Гончара 
50 років тому вийшла перша у світі двотомна «Енциклопедія
кібернетики», видана українською мовою за редакцією
директора Інституту кібернетики академіка Володимира
Глушкова 
30 років тому в Києві відкрито Музей Івана Гончара

***
   Україну жде погана перспектива в Росії, перспектива
темна, як ніч, і тільки нові українські інтелігентні
національні сили світять в тому темному будущому часі,
як зірниця ранком

Іван Нечуй-Левицький 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D0%B0_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4


1     Міжнародний день праці
5   195 років від д. н. Ганни Барвінок (1828–1911), української
письменниці, фольклористки
6       День великомученика Георгія Побідоносця (Юрія Змієборця)
60 років Тетяні Колодько, доцентці кафедри методики викладання
української та іноземних мов і літератур
7    190 років від д. н. Йоганнеса Брамса (1833–1897), німецького
композитора, диригента, піаніста-віртуоза
8       День пам’яті та примирення в Україні
75 років Євгенії Тимченко, доцентці кафедри германської
філології та перекладу
9       День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
11    День пам’яті Дениса Антіпова (1989–2022), викладача кафедри
мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії,
перекладача
12  100 років від д. н. Ніни Тоцької (1923–2007), професорки
кафедри української мови, завідувачки лабораторії
експериментальної фонетики
50 років Наталії Кушнір, доцентці кафедри української філології
для іноземних громадян
14      День матері
55 років Марії Іваницькій, професорці кафедри германської
філології та перекладу
110 років від д. н. Ігоря Костецького (1913–1983), українського
драматурга, співзасновника МУРу
15      Міжнародний день сім'ї
150 років від д. н. Павла Скоропадського (1873–1945), останнього
гетьмана України
17 День пам’яті жертв політичних репресій
975 років від д. н. Омара Хаяма (1048–1131), перського поета,
філософа
18      День вишиванки
День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу
150 років від д. н. Костянтина Мацієвича (1873–1942), українського
громадського та політичного діяча, одного із засновників РУП
20 День науки в Україні
День Європи в Україні
50 років Олені Ткаченко, доцентці кафедри історії української
літератури, теорії літератури та літературної творчості
22     День перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі (1861)
75 років від д. c. Євгена Тимченка (1866–1948), українського
мовознавця, професора кафедри української мови і літератури
23  85 років від дня загибелі Євгена Коновальця (1891–1938),
полковника Армії УНР, засновника ОУН
24      День слов'янської писемності та культури
60 років Оксані Бас-Кононенко, доцентці кафедри української
мови та прикладної лінгвістики
50 років Руслані Лижичко, українській співачці, переможниці
конкурсу «Євробачення» (2004)
25 Вознесіння Господнє
27 130 років від д. н. Бекіра Чобан-заде (1893–1937),
кримськотатарського вченого-тюрколога 
28     День працівників книгарень і видавництв
29     День Києва
70 років від д. н. Сергія Пригодія (1953–2013), професора,
завідувача кафедри зарубіжної літератури
31  65 років Наталії Слухай, професорці кафедри східнослов'янської
філології та інформаційно-прикладних студій

Травень
ПН  ВТ  СР  ЧТ  ПТ  СБ  НД
1      2     3      4      5      6      7     
8     9   10   11   12   13   14  
 15  16   17   18   19   20   21  
 22  23   24   25   26   27   28  
 29   30   31

Мій бог формує всю ніч батальйони,
Прицільно стріляє, веде бої.
Мій бог толерує мої прокльони
І протирає скельця свої.
Мій бог не ховається поза спину,
Він над дітьми розстеляє покров.
Мій бог скуповує кровоспинне
Й стає у чергу здавати кров.
Мій бог не може поки що спати,
Коли вся країна на варту встає.
Мій бог дозволяє мені не прощати
І називати усе — як є.

Мар’яна Савка

   Ми були під поляками, литовцями, але коли Україна стала під Росією, то Росія залізла в наші душі            
і зробила нас частиною Росії 

Левко Лук'яненко 

415 років тому видано трагедію «Король Лір», а 400 років  
 тому – комедію «Приборкання норовливої» англійського
драматурга Вільяма Шекспіра
180 років тому Тарас Шевченко написав вірш «Розрита
могила», а 165 років – ліричний триптих «Доля», «Муза»,
«Слава»
140 років тому видано пригодницький роман шотландського
письменника Роберта Луїса Стівенсона  «Острів скарбів»

   Українські жінки не народжуються сталевими, сталевими ми стаємо в очікуванні на наших захисників
Батьківщини. Коли б’ємося з ними пліч-о-пліч, коли боремося за їхнє життя, волю і свободу

Наталія Зарицька, дружина бійця полку «Азов»
 

***
    Ти справжній українець не тоді, коли в тебе батьки чи діди були українцями, а тоді, коли твої діти та онуки – українці 

 Сергій Ткачук, священнослужитель

Денис Антіпов, лейтенант ЗСУ, загинув 11.05.22 на Харківщині під час російсько-української війни 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%96%D0%B2


1     Міжнародний день захисту дітей
Всесвітній день батьків
2     55 років Ганні Сингаївській, доцентці кафедри романської
філології
Відкрито Єгипетський центр арабської мови та культури (2008)
4      День Святої Трійці
160 років від д. н. Владислава Городецького (1863–1930),
українського архітектора
5   125 років від д. н. Федеріко Гарсія Лорки (1898–1936),
іспанського поета і драматурга
6        День журналіста
7  85 років від д. с. Миколи Вороного (1871–1938),
українського письменника, перекладача, політичного діяча
10 75 років Наталії Неборсіній, професорці кафедри
англійської філології та міжкультурної комунікації
11  70 років Віталію Білоножку, українському співакові,
засновнику Міжнародного фестивалю «Мелодія двох сердець» 
12  145 років від д. н. Джеймса Кервуда (1878–1927),
американського прозаїка, автора пригодницьких романів
13    110 років від д. н. Анатолія Іллічевського (1913–1992),
професора кафедри зарубіжної літератури
18  95 років від д. н. Сергія Плачинди (1928–2013),
українського письменника, критика
19     5 років від д. с. Івана Драча (1936–2018), українського
поета
Відкрито Турецький центр інформації та досліджень (2003)
21      370 років від д. с. Марусі Чурай (1625–1653), легендарної
української народної поетеси і співачки, авторки пісень «Ой,
не ходи, Грицю» та «Засвіт встали козаченьки»
90 років від д. н. Бориса Гінзбурга (1933–1963), українського
майстра гравюри та книжкової графіки, ілюстратора творів
Тараса Шевченка, Лесі Українки
22   День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні
125 років від д. н. Еріха Марія Ремарка (1898–1970),
німецького письменника, автора роману «Три товариші»
115 років від д. н. Арсена Іщука (1908–1982), професора,
завідувача кафедри історії української літератури, декана
80 років тому у Вінніпезі відбувся Перший Конгрес українців
Канади
25     День молоді
120 років від д. н. Джорджа Орвелла (1903–1950), англійського
письменника, автора романів «1984» і «Колгосп тварин», увів
у політичну мову термін «холодна війна»
26 50 років Людмилі Кравченко, доцентці кафедри
української мови та прикладної лінгвістики
28       День Конституції України
75 років від д. н. Лідії Дунаєвської (1948–2006), професорки,
засновниці та першої завідувачки кафедри фольклористики
29    105 років від д. с. Федора Вовка (1847–1918), українського
етнолога, автора першої загальної науково обґрунтованої
концепції антропологічного складу українців
30   Центрові корейської мови Інституту філології присвоєно
ім'я Дениса Антіпова

155 років тому Іван Нечуй-Левицький видав свої перші твори
«Дві московки» та «Рибалка Панас Круть», а 145 років тому –
повість «Микола Джеря»
95 років тому Микола Куліш написав комедію «Мина
Мазайло»

Червень
ПН  ВТ  СР  ЧТ  ПТ  СБ  НД
                      1      2      3      4      
5      6      7     8      9    10    11 
12  13  14   15   16   17   18  
 19   20   21   22   23   24    25   
26   27   28   29    30   

Вітчизна – це не хтось і десь, Я – теж Вітчизна!
Іван Світличний

23.06.22 Європарламент підтримав надання Україні
статусу кандидата у ЄС та ухвалив відповідну
резолюцію

Насправді, усе не так тихо, як пишуть,
Не все те є правда, що кажуть батькам.
По лінії фронту кулі свищуть
І грізно лунають вибухи там.
Солдати не кажуть батькам про тривоги,
Про кулі, які косять трави земні.
Упавши на землю вони просять Бога:
«Нескореним бути дай сили мені».
Солдати не скажуть про те, як навколо
Від пострілів стогне Вкраїнська земля.
Про те, що їм важко – не зронять і слова.
Солдати не скажуть… Не скажу і я…
                                Володимир Ворощак

***
   Все, що йде поза рами нації, се або фарисейство
людей, що інтернаціональними ідеалами раді би
прикрити свої змагання до панування одної нації
над другою, або хоробливий сентименталізм
фантастів, що раді би широкими «вселюдськими»
фразами покрити своє духове відчуження від рідної
нації

Іван Франко

   По-справжньому найближча людина це та, яка знає твоє минуле, вірить у твоє майбутнє, а зараз
сприймає тебе таким, яким ти є

Народна мудрість

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7


1      День архітектури України
75 років Людмилі Задорожній, професорці кафедри історії
української літератури, теорії літератури та літературної
творчості 
2  245 років від д. с. Жана-Жака Руссо (1712–1778),
французького філософа та письменника
3      140 років від д. н. Франца Кафки (1883–1924), австрійського
письменника
4     65 років від д. н. Ігоря Римарука (1958–2008), українського
поета
7      День пророка Івана Хрестителя (Свято Купала)
90 років від д. с. Миколи Скрипника (1872–1933), голови
Народного секретаріату України, українізатора народної освіти
(застрелився на знак протесту проти русифікації)
8      День родини
160 років тому Валуєвським циркуляром було заборонено друк
українськомовної літератури
85 років від д. н. Леся Танюка (1938–2016), українського
режисера, театрознавця, перекладача, громадського діяча
9       День рибалки
75 років Анатолію Мойсієнку, професорові, завідувачу кафедри
української мови та прикладної лінгвістики (2002–2022)
60 років Алієвій Заміні Керім-кизи, доцентці кафедри
тюркології
10  105 років від д. н. Джеймса Олдріджа (1918–2015),
англійського письменника
12      День святих апостолів Петра і Павла
13  85 років від д. н. Мирослава Скорика (1938–2020),
українського композитора
15      75 років Вірі Багіровій, українській поетесі, казкарці
16      Декларація про державний суверенітет України (1990)
115 років від д. н. Василя Барки (1908–2003), письменника,
представника української діаспори в США
55 років Олені Опанасенко, доцентці кафедри іноземних мов
факультетів психології і соціології
18  95 років від д. н. Роберта Шеклі (1928–2002),
американського прозаїка-фантаста
55 років Олені Каптюровій, доцентці кафедри англійської
філології та міжкультурної комунікації
22     145 років від д. н. Януша Корчака (1878–1942), польського
педагога, автора дес'яти принципів виховання дітей
26     215 років від д. с. Артема Веделя (1767–1808), українського
композитора, диригента, співака 
65 років Галині Пагутяк, українській письменниці
27   70 років Віталію Радчуку, доцентові кафедри теорії та
практики перекладу з англійської мови
65 років Олександрові Бондаренку, доцентові, в.о. завідувача
кафедри східнослов’янської філології та інформаційно-
прикладних студій
28      День української державності
1065 років від д. н. князя київського Володимира Великого
(958–1015)

Липень
ПН  ВТ  СР  ЧТ  ПТ  СБ  НД
                                   1     2    
 3      4      5      6     7     8     9    
10   11    12    13   14   15  16   
17   18    19    20   21   22  23   
24   25    26    27   28   29  30   
31

1035 років тому князь Володимир запровадив у Київській Русі
християнство як державну релігію, що сприяло об'єднанню
слов'янських племен
190 років тому Григорій Квітка-Основ’яненко написав
оповідання «Салдацький патрет» та повість «Конотопська
відьма»
90 років тому створено Канівський природний заповідник, де
зафіксовано 671 вид вищих рослин (із яких 33 – рідкісні             
і зникаючі), 233 видів птахів, 53 види ссавців, 11 видів
земневодних, 8 видів плазунів, 37 видів риб

Будь собою, інші ролі зайняті
Оскар Уайльд

***   
   Кажуть, що ми «братні народи». Ну який мені брат Іван Грозний чи яка мені сестра Катерина II? Те саме –          
 з Петром І  … Треба знати історію і не плекати в собі ілюзію про якийсь утопічний «один нарід»

Любомир Гузар

Найпотужніший струм — це енергія Свободи. Найяскравіше світло — світло Надії. 
Найсильніший генератор — відчуття Свого Дому... 

Мирослав Дочинець

   У 2016 р. студенти-історики провели перші екскурсії «Ніч                         
 у Жовтому». Тоді до Києва на два вечори повернулася Перша Київська
гімназія разом зі своїми вчителями, інспекторами, гімназистами та
священником. У 2017 р. вдруге відбулися екскурсії  – «Ніч у Жовтому.
Осінь революцій» про 1917–1918 рр. та Українську революцію, за часів
якої були і проголошення ІІІ універсалу ЦР, і відбір в Армію УНР,             
 і підписання Брест-Литовського миру, і навіть підпільні збори есерів
та замахи на німецьких генералів. У 2019 р. на глядачів чекала «Ніч               
у Жовтому. 1919». Можна було стати учасником Трудового конгресу
УНР, побачити засідання більшовицької трійки після окупації Києва та
більшовицькі ревізії заможних помешкань Києва, стати свідками
вступу УГА та денікінців до Києва в серпні 1919 р. і врешті побувати на
Паризькій мирній конференції. У 2022 р. проведено вже п'яту
програму – «Ніч у Жовтому. Історія еміграції». Екскурсії були
присвячені боротьбі українців за здобуття незалежності, історії, побуту
української діаспори з кінця ХІХ ст. і до сьогодні

https://philology.knu.ua/struktura-if/kafedry/kafedra-rosiiskoi-filolohii/


1   110 років від д. с. Лесі Українки (1871–1913), української
письменниці, перекладачки, громадської діячки
2        День пророка Іллі
3  185 років від д. н. Омеляна Огоновського (1833–1894),
українського мовознавця, літературознавця, письменника
55 років Мар’яні Шаповал, професорці кафедри історії української
літератури, теорії літератури та літературної творчості
4   145 років від д. н. Антона Крушельницького (1878–1937),
українського письменника, громадського і політичного діяча
5   120 років від д. н. Бориса Гмирі (1903–1969), українського
оперного та камерного співака
13     55 років Олександрові Литвинову, доценту кафедри іноземних
мов хіміко-фізичних факультетів
14   Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього.
Перший (медовий) Спас. Маковія
15     125 років від д. н. Яна Бжехви (1898–1966), польського поета,
перекладача
19       Преображення Господнє. Другий (яблучний) Спас
85 років від д. н. Ярослава Верещака (1938–2019), українського
драматурга, театрознавця
20   205 років від д. н. Емілії Бронте (1818–1848), англійської
письменниці, авторки роману «Буремний перевал»
23       День Державного Прапора України
24 День Незалежності України
25    60 років від д. с. Івана Багряного (1906–1963), українського
письменника, громадського діяча
26    50 років Ользі П’ятецькій, доцентці кафедри стилістики та
мовної комунікації
28        Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста)
135 років від д. с. Сергія Родзєвича (1888–1942), професора, одного із
засновників українського шекспірознавства
29   Перенесення нерукотворного образу Господнього. Третій
(горіховий) Спас
День пам’яті захисників України, загиблих у боротьбі за її
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність
155 років від д. н. Людмили Старицької-Черняхівської (1868–1941),
української письменниці, перекладачки
140 років від д. н. Дмитра Донцова (1883–1973), літературознавця,
публіциста, ідеолога українського націоналізму
55 років Олесі Любашенко, професорці кафедри методики
викладання української та іноземних мов і літератур

Серпень
ПН  ВТ  СР  ЧТ  ПТ  СБ  НД
        1     2     3     4      5      6      
7     8     9    10   11   12   13  
 14   15   16   17   18   19   20   
21   22    23    24   25    26   27    
28   29    30    31

На розпуттях хистких неповторних доріг,
Під грозою шаліючим небом,
Я святую любов в серці свому зберіг,
Україно-Вітчизно, до тебе.
Усім чаром своїх наддніпрянських степів,
буйним гуком козацької Січі
Ти живеш, як безсмертя, у крові моїй,
Як порив сил палких, таємничих.
Усім жахом Полтави, Базару і Крут
Страшним рабством і кров’ю Петлюри
Ти мене обернула у месницький бунт,
В світлий рокіт крилатої бурі.
 

Юрій Липа

   Ми мусимо навчитися чути себе українцями – не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без
офіційних кордонів

Іван Франко

   Які б великі не були московські насильства, вони не дають ніякого законного права
москалям щодо України 

Пилип Орлик

Політ найбільшого у світі літака Ан-225 «Мрія» над Жовтим корпусом під час параду до 30-річчя Незалежності України, 24 серпня 2021 року 

225 років тому видано перші три частини поеми «Енеїда» Івана
Котляревського
120 років тому в Полтаві відкрито пам’ятник Івану Котляревському
на добровільні пожертви українців

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB


Тільки освічені люди – вільні
                                                           Епіктет 

1     День знань
105 років від д. н. Ігоря Качуровського (1918–2013),
українського письменника, перекладача, літературознавця
4   У цей день 1991 над будинком Верховної Ради України
піднято синьо-жовтий прапор
7     75 років Софії Майданській, українській письменниці
8      Міжнародний день поширення грамотності
125 років від д. н. Наталії Ужвій (1898–1986), української
актриси театру та кіно
9       День українського кіно
11     Усічення голови Івана Предтечі
80 років тому засновано Державний український народний
хор (нині – Національний заслужений академічний
український народний хор ім. Г.Г. Верьовки)
12  100 років  від д. н. Іллі  Кучеренка  (1923–2007), професора,
завідувача кафедри української мови
13  125 років від д. н. Миколи Терещенка (1898–1966),
українського поета, перекладача
15   410 років від д. н. Франсуа де Ларошфуко (1613–1680),
французького письменника, автора афоризмів «Максими»
19  165 років від д. н. Андріана Кащенка (1858–1921),
українського письменника, автора творів про героїку
Запорозької Січі 
21      Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста)
22   65  років  від д. с.  Осипа  Гермайзе  (1892–1958),
українського історика, громадського і політичного діяча
27  Свято Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста
Господнього
40 років від д. с. Михайла Стельмаха (1912–1983),
українського письменника, драматурга, педагога та
фольклориста
28  220 років від д. н. Проспера Меріме (1803–1870),
французького письменника
105 років від д. н. Василя Сухомлинського (1918–1970),
українського письменника, педагога
29      День пам’яті трагедії Бабиного Яру
30      Міжнародний день перекладача
Всеукраїнський день бібліотек
Свято Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії

Вересень
ПН  ВТ  СР  ЧТ  ПТ  СБ  НД
                           1     2     3      
 4      5      6      7     8     9    10    
11   12   13   14   15   16   17  
 18   19    20   21   22    23   24   
25   26    27    28   29    30   

 - Чом, доню, погляд губиш у вікні?
То в небо кинеш, то опустиш долу.

- А діткам, мамо, вбитим на війні,
Відкриють там, поміж хмаринок,
школу?

Щоби вони святковим потічком
Збігалися до неї спозаранку,
Щоб хлопчик стис букета кулачком
І дівчинка вдяглась у вишиванку...

Чи їм поставлять парти угорі,
Чи усміхнеться вчитель біля дошки,
Чи розгорнуть новенькі букварі
Ті першачки, які не встигли трошки?

Чи наш дзвінок на жовто-синім тлі
Покличе їх на небі до навчання?
Тоді, коли ми в класі на землі
Згадаємо хвилиною мовчання...

 Тетяна Кісельова

11.09.22 ЗСУ звільнили найбільше місто Харківщини –
Ізюм. У місті виявили велике поховання українських
воїнів та близько 500 могил цивільних

   Нескінченне прагнення бути кращим є обов'язком людини. Це вже саме по собі є винагородою.        
 Все інше в руках Божих

Махатма Ганді 

230 років тому засновано Краснокутський дендропарк – один           
 із найстаріших в Україні, закладений біологом Іваном Каразіним,
братом засновника Харківського університету Василя Каразіна
145 років тому Іван Франко написав і видав у альманасі «Дзвін»
вірш «Каменярі»
115 років тому Ольга Кобилянська написала повість «У неділю рано
зілля копала»
115 років тому Михайло Коцюбинський написав імпресіоністичну
новелу «Intermezzo»

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%86%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D0%BC


1    День працівників освіти
День територіальної оборони
Міжнародний день музики
65 років Лілії Білас, доцентці кафедри англійської філології та
міжкультурної комунікації 
3   День пам’яті Святослава Горбенка (1994–2014), студента-
японіста, захисника Донецького аеропорту, Героя України 
5    310 років від д. н. Дені Дідро (1713–1784), французького
письменника, філософа, енциклопедиста
7    135 р. від д. с. Григорія Ґалаґана (1819–1888), засновника
Колегії імені передчасно померлого сина Павла Ґалаґана
8   85 років від дня розстрілу Гната Хоткевича (1877–1938),
українського письменника, етнографа, театрального діяча
11   День ушанування пам’яті перського поета Гафіза (XIV ст.)
14   Покрова Пресвятої Богородиці
День українського козацтва
День УПА
День захисників і захисниць України
75 років від д. с. Леоніда Мосендза (1897–1948), українського
письменника, перекладача, літературознавця
15  100  років від д. н. Італо  Кальвіно  (1923–1985),
італійського письменника, публіциста, казкаря
16  105 років від д. н. Олександра Підсухи (1918–1990),
українського письменника
18  155 років від д. н. Євгенії Ярошинської (1868–1904),
української письменниці, перекладачки, фольклористки
20  100 років від д. н. Отфріда Пройслера (1923–2013),
німецького письменника, казкаря
50 років Людмилі Смовженко, доцентці кафедри методики
викладання української та іноземних мов і літератур,
заступниці директора з навчально‑методичної роботи
26     75 років Галині Тарасюк, українській письменниці
31   220 років від д. с. Петра Калнишевського (1690–1803),
українського державного, культурного та релігійного діяча,
кошового отамана Війська Запорозького Низового (похований
у Соловецькому монастирі)
215 років від д. н. Осипа Бодянського (1808–1877),
українського видавця, письменника 
170 років від д. н. Миколи Кибальчича (1853–1881), вченого-
винахідника, автора схеми першого у світі реактивного
літального апарата

Жовтень
ПН  ВТ  СР  ЧТ  ПТ  СБ  НД
                                           1    
 2      3      4      5      6     7      8     
9    10    11   12   13   14   15  
 16  17    18   19   20   21   22 
 23   24   25   26   27   28   29 
 30   31

Ми народжені бути вільними.
Ми народжені бути славними.
Хоч би як не лякали нас війнами
Ми залишимось завжди незламними.

Володимир Ворощак

  Я знаю вас, нащадки запорожців, Я вірю вам і низько б'ю чолом. Дивлюсь на вас і вірою займаюсь,
 І б’ю поламаним крилом

Олександр Олесь 

   Із початку повномасштабної російсько-української війни у столиці та інших містах України з метою декомунізації
та увічнення пам’яті загиблих захисників перейменували десятки вулиць та площ. Зокрема, київська вулиця
Славгородська названа в пам'ять про загиблого воїна, випускника і викладача Інституту філології Дениса Антіпова

 

4.10.22 над деокупованим містом Лиман, на Донеччині,
офіційно підняли український прапор
10.10.22 внаслідок ракетного удару по Києву 
 пошкоджено кілька будівель КНУ, які є пам'ятками
історії, – Головний (Червоний) корпус (1842), корпус
Інституту філології (1852), а також приміщення Наукової
бібліотеки імені М. Максимовича, частково корпус
хімічного факультету  та оранжерею Ботанічного саду
імені О. Фоміна, де розташована унікальна колекція
тропічних та субтропічних рослин

   ***
   Від більшовиків пішли такі образливі назви на адресу
нашого минулого, як «хуторянщина», «шароварщина»,
«просвітянщина», «грінченківщина», «петлюрівщина».
Аналізуючи ці назви, приходимо до висновку, що основна
мета їх – скомпрометувати дореволюційний побут, наші
культурні організації, що так багато зробили в галузі
освіти народних мас, заплямувати наших видатних
культурних і політичних діячів

Григорій Ващенко

Інститут філології після ракетної атаки  
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 27  28    29    30   

   Не було в історії людства катастрофи таких величезних
розмірів, яка привернула б таку малу увагу міжнародного
світу. Голод був інструментом національної політики
більшовиків, вжитий свідомо як останній засіб зломити
опір українського селянства проти системи

       Вільям Генрі Чемберлин
 

Мати на українській землі державу українського народу!
В'ячеслав Чорновіл

1     35 років тому в Нью-Йорку Міжнародна комісія з дослідження
Голодомору в Україні визнала цю трагедію злочином проти
українського народу
3  125 років від д. н. Дмитра Фальківського (1898–1937),
українського поета, представника Розстріляного відродження
5     200 років від д. н. Якова Щоголева (1823–1898), українського
поета-романтика
6  80 років тому звільнено Київ від німецько-фашистських
окупантів
7    110 років від д. н. Альбера Камю (1913–1960), французького
письменника, автора  романів «Чума» і «Сторонній»
9      День української писемності та мови
Всеукраїнський день працівників культури та майстрів
народного мистецтва
110 років від д. н. Олекси Воропая (1913–1968), українського
етнографа, фольклориста, автора  нарису «Звичаї нашого народу»
10  185 років від д. с. Івана Котляревського (1769–1838),
основоположника нової української літератури
130 років від д. с. Леоніда Глібова (1827–1893), українського
поета-байкаря
12  День створення Інституту філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (2001)
90 років від д. н. Лариси Кадомцевої (1933–2017), професорки,
завідувачки кафедри сучасної української мови
14  135 років від д. н. Євгена Рихліка (1888–1937), ученого-
славіста, етнографа, педагога
15     175 років від д. с. Євгена Гребінки (1812–1848), українського
письменника, байкаря
17      День студента
115 років від д. н. Григорія Кочура (1908–1994), українського
перекладача, поета, літературознавця 
18    50 років Ларисі Ляшенко, доцентці кафедри іноземних мов
математичних факультетів
19    325 років від д. с. Петра Дорошенка (1627–1698), гетьмана
Правобережної України
21      День Гідності та Свободи
Собор святого архистратига Михаїла
145 років від д. н. Михайла Гайдая (1878–1965), українського
фольклориста, музикознавця 
85 років Михайлові Наєнку, професору, директорові Центру
літературної творчості
50 років Оксані Сліпушко, професорці, завідувачці кафедри
історії української літератури, теорії літератури та літературної
творчості
22   150 років від д. с. Михайла Максимовича (1804–1873),
історика, фольклориста, першого ректора Університету Святого
Володимира
25    День пам’яті жертв голодоморів – керівництво ВКП(б)          
 та уряд ССРР вчинили акт геноциду українського народу шляхом
створення штучного масового голоду. Трагедія забрала життя 
 близько восьми мільйонів людей
185 років від д. н. Івана Нечуя-Левицького (1838–1918),
українського письменника, етнографа, педагога
26        105 років тому створено Академію наук України
27  160 років від д. н. Ольги Кобилянської (1863–1942),
української письменниці, перекладачки
28   85 років від д. н. Володимира Житника (1938–2010),
перекладача, поета, завідувача кафедри слов’янської філології 
29      245 років від д. н. Григорія Квітки-Основ’яненка (1778–1843),
українського письменника, культурного діяча, директора
Харківського професійного театру
55 років Оксані Ніці, професорці кафедри української мови та
прикладної лінгвістики
30      110 років від д. н. Григорія Донця (1913–1972), українського
літературного критика, перекладача
50 років Людмилі Славовій, професорці, завідувачці кафедри
теорії та практики перекладу з англійської мови

11.11.22 українські військові увійшли до Херсона, який вісім
місяців перебував під російською окупацією. За тиждень бійці
ЗСУ звільнили 179 населених пунктів Херсонщини на понад        
 4,5 тис. кв. км

315 років тому 2 листопада дощенту спалено Батурин, а понад 10 тисяч
мешканців убито. Так Петро І помстився Івану Мазепі за перехід на
сторону Карла ХІІ
165 років із часу знайомства Тараса Шевченка з афроамериканським
актором Айрою Олдріджем
90 років тому Улас Самчук написав роман «Марія» – перший                     
 в українській літературі твір про Голодомор в Україні 1932–1933 рр. 
30 років тому відкрито Національний історико-культурний заповідник
«Гетьманська столиця»

   Українці – сильна нація. Для багатьох на Заході це, схоже, стало несподіваним відкриттям. Але якби
це було не так, ми б не пережили сталінського геноциду — страшного штучного голоду 1933 року, що
характерно, досі не визнаного за геноцид більшістю представлених тут країн. А ще ми нація сильних
жінок. Разом з рештою світу я захоплено стежу, зі сльозами на очах, за моїми співвітчизницями, які
нині б’ються поруч із нашими чоловіками

Оксана Забужко 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87


Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш 
                                                                                         Леся Українка

 

1      Всеукраїнський референдум 1991 року щодо підтримки  незалежності
України
105 років від д. н. Платона Майбороди (1918–1989), українського
композитора, автора музики до пісень «Рідна мати моя», «Київський вальс»,
«Ми підем, де трави похилі», «Пісня про вчительку», «Виростеш ти, сину» 
4       Введення у храм Пресвятої Богородиці
5  145 років від д. н. Олександра Олеся (1878–1944), українського
письменника
75 років від д. н. Анатолія Костецького (1948–2005), українського поета
6       День Збройних Сил України
110 років від д. н. Миколи Амосова (1913–2002), українського кардіохірурга             
7   135 років від д. н. Левка Лепкого (1888–1971), українського поета,
композитора, автора стрілецьких пісень 
8    145  років  від д.  н. Михайла   Омеляновича-Павленка  (1878–1952),
генерал-полковника Армії УНР 
9  160 років від д. н. Бориса Грінченка (1863–1910), українського
письменника, педагога, укладача «Словаря української мови» 
10     60 років Ользі Лефтеровій, доцентці кафедри загального мовознавства,
класичної філології та неоелліністики
11  55 років Галині Жуковській, доцентці кафедри історії української
літератури, теорії літератури та літературної творчості
13      День святого Андрія Первозваного
130 років від д. н. Миколи Хвильового (1893–1933), українського
письменника, представника Розстріляного відродження
60 років від д. с. Василя Симоненка (1935–1963), українського письменника-
шістдесятника 
14 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
17  115 років від д. н. Юрія Шевельова (1908–2002), українського
мовознавця, історика літератури
19       День святого Миколая Чудотворця
20   155 років від дня  заснування у Львові українського  культурно-
освітнього товариства «Просвіта»
21    105 років від д. н. Вадима Пащенка (1918–2011), професора кафедри
зарубіжної літератури, декана
22      190 років від д. н. Марка Вовчка (1833–1907), української письменниці,
фольклористки
24      225 років від д. н. Адама Міцкевича (1798–1855), польського поета
25      Різдво Христове за григоріанським календарем
50 років Марії Калениченко, доцентці кафедри слов’янської філології
26  125 років від д. н. Євгена Плужника (1898–1936), українського
письменника, перекладача, представника Розстріляного відродження
30    20 років від д. с. Кіри Шахової (1926–2003), професорки, завідувачки
кафедри зарубіжної літератури
31    55 років Ользі Клімкіній, доцентці кафедри української філології для
іноземних громадян

   Синове воїнів хоробрих, явіть мужність свою! І вам вовіки віків славу запишуть
Богдан Хмельницький

Грудень
ПН  ВТ  СР  ЧТ  ПТ  СБ  НД
                           1     2     3     
 4     5      6      7     8     9    10    
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25   26    27    28    29   30   31

Фото випускника Інституту філології Володимира Мукана, який перебуває в лавах ЗСУ 

Не дуріте самі себе,
Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь, 
Й свого не цурайтесь.
Бо хто матір забуває,
Того Бог карає,
Того діти цураються, 
В хату не пускають.
                             Тарас Шевченко

 

   ***
   Я вважаю, що українці повинні служити Україні й
українській, а не московській освіті. Поважаючи
московську освіту на московській землі, я не можу
інакше, ніж негативно, поставитися до московської
освіти на українській землі

Борис Грінченко

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


2024

Над календарем працювали: 
Григорій Семенюк (керівник проєкту), Олександра Касьянова, Марина Мицюк, Анна Мукан, Валентина Миронова, Сергій Різник, 
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