
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР  

    знаменних і пам’ятних дат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ВИЗНАЧНІ ДАТИ РОКУ 
 

 

–2017 р. проголошено Президентом України роком Української 

Революції 1917–1921 років. 

 

–2017 р. оголошено Президентом України роком Японії в Україні. 

 

*** 

–2013–2022 рр. оголошено Генеральною Асамблеєю ООН (2012) 

Десятиріччям зближення культур. 

 

–2008–2017 рр. оголошено Генеральною Асамблеєю ООН (2007) 

другим Десятиріччям Організації Об'єднаних Націй з боротьби за 

ліквідацію бідності. 

 

–2017 р. оголошено Генеральною Асамблеєю ООН (2015) 

Міжнародним роком сталого туризму в інтересах розвитку. 



КНИГИ-ЮВІЛЯРИ 2017: 
 

 

60 років -  «Туманності Андромеди» Івана Єфремова 

65 років -  «Старий і море» Ернеста Хемінгуея 

70 років -  «Щоденник Анни Франк» Анни Франк 

75 років -  «Маленький принц» Антуана де Сент-Екзюпері 

80 років -  «Хоббіт, або Туди і назад» Джона Рональда Руэла Толкіна 

85 років -  «В бур’янах» Степана Васильченка 

95 років -  «Одіссея капітана Блада» Рафаеля Сабатіні 

105 років - «Фінансист» Теодора Драйзера 

«Загублений світ» і «Собака Баскервіллів» Артура Конан-Дойла 

120 років -  «Овід» Етель Ліліан Войнич 

«Дракула» Брема Стокера 

«Невидимець» Герберта Веллса 

125 років -  «Каштанка» Антона Чехова 

135 років -  «Принц і жебрак» Марка Твена 

  «Захар Беркут» Івана Франка 

140 років - «Джейн Ейр» Шарлотти Бронте 

145 років -  «Навколо світу за 80 днів» Жюля Верна 

150 років -  «Діти капітана Гранта» Жюля Верна 

155 років -  «Знедолені» Віктора Гюго 

«Саламбо» Гюстава Флобера 

«Батьки і діти» Івана Тургенєва 

165 років -  «Хатина дядька Тома» Харрієт Бічер Стоу 

170 років -  «Мертві душі» Миколи Гоголя 

«Звичайна історія» Івана Гончарова 

«Записки мисливця» Івана Тургенєва 

175 років - «Гайдамаки» Тараса Шевченка 

  «Енеїда» Івана Котляревського 

  «Мертві душі» Миколи Гоголя 

180 років – «Пригоди Олівера Твіста» Чарльза Діккенса 

«Бородіно» і «Смерть поета» Михайла Лермонтова 

«Нове вбрання короля» Ганса Христіана Андерсена 

185 років- «Дубровський» та «Казка про царя Салтана» Олександра Пушкіна 

190 років - «Карлик Ніс» Вільгельма Гауфа 

205 років - казки братів Грімм, зокрема, іменинниками стануть «Золотий гусак», 

«Король-Жабеня, або Залізний Генріх», а також перша частина 

збірки «Дитячі і сімейні казки» 

320 років - Історії Шарля Перро відкривають дивовижний світ казки 

(«Попелюшка», «Кіт у чоботах»). 

535 років - «Начала» давньогрецького математика Евкліда 

 



СІЧЕНЬ 
  у січні відзначається: 

03.01 

175 років тому (1842) вийшла друком поема Тараса Шевченка 

«Гайдамаки». 

07.01 

Різдво Господа Ісуса Христа.  

13.01 

85 років від дня народження Івана Сергійовича Костири (1932 – 

2003), українського письменника, літературна діяльність якого тісно 

пов'язана з краєзнавством, з оспівуванням рідної землі, місцями, де 

він народився і жив (Дніпропетровщина та Донеччина). 

14.01 

135 років від дня народження Івана Івановича Огієнка 

(митрополит Іларіон, 1882–1972), українського вченого, 

державного, освітнього і релігійного діяча, мовознавця, історика, 

педагога. 
 

125 років від дня народження Василя Івановича Помагайби (1892–

1972), українського педагога, фахівця із питань дидактики, методики 

навчання в початковій школі тощо. 

15.01 

395 років від дня народження Жана Батіста Мольєра (1622–1673), 

французького драматурга, актора, засновника класичної комедії, 

талановитого режисера, керівника одного з найкращих театрів 

Франції ХVII ст. 

18.01 

135 років від дня народження Алена Александера Мілна (1882–

1956), англійського письменника (шотландського походження), 

журналіста, класика дитячої літератури ХХ ст. 

20.01 

День пам'яті «Небесної сотні». 

22.01 

День Соборності України. 

24.01 

285 років від дня народження П’єра Оґюстена де Бомарше (1732–

1799), французького драматурга, дипломата, громадського діяча. 

 



25.01 

135 років від дня народження Вірджинії Вулф (1882–1941), 

англійської письменниці, літературного критика, теоретика 

модернізму. 

27.01 

185 років від дня народження Льюїса Керролла (Чарлз Доджсон, 

1832–1898), англійського письменника, математика, філософа, 

священика, фотографа, фахівця у галузі математичної логіки та 

алгебраїчної геометрії, автора всесвітньо відомих казок «Аліса в 

Країні чудес» та «Аліса в Задзеркаллі».  

 

90 років від дня народження Олексія Івановича Тихого (1927–1984), 

українського поета, правозахисника, педагога, мовознавця. 

29.01 

День пам’яті героїв Крут.  



ЛЮТИЙ 
у лютому відзначається: 

02.02 

205 років від дня народження Євгена Павловича Гребінки (1812–

1848), українського і російського поета, прозаїка, байкаря, видавця, 

громадського діяча, одного із засновників нового українського 

письменства. 

 

120 років від дня народження Євгена Филимоновича Маланюка 

(1897–1968), українського поета, есеїста, публіциста, філософа, 

літературознавця, мистецтвознавця, перекладача, громадського і 

культурного діяча української еміграції. 

07.02 

205 років від дня народження Чарльза Діккенса (1812– 1870), 

англійського письменника-реаліста, стенографіста, парламентського 

репортера, кореспондента, засновника журналу «Домашнє читання». 

Автора романів «Посмертні записки Піквікського клубу», «Пригоди 

Олівера Твіста», «Домбі і син» тощо.  

21.02 

Міжнародний день рідної мови.  

25.02 

130 років від дня народження Леся (Олександра-Зенона) Курбаса 

(1887–1937), українського театрального режисера, громадського 

діяча, актора, драматурга і публіциста, педагога, перекладача, 

фундатора нового українського модерного театру «Березіль». 

26.02 

215 років від дня народження Віктора Гюґо (1802– 1885), 

французького письменника-романіста, публіциста, громадського 

діяча, члена Французької академії, автора романів «Собор Паризької 

Богоматері», «Дев’яносто третій рік», «Знедолені» та ін. 

27.02 

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

американського письменника різноманітних жанрів – романіста, 

новеліста, драматурга публіциста, репортера, автора творів «Грона 

гніву», «На схід від раю», «Зима тривоги нашої» та ін. Лауреат 

Пулітцерівської премії (1940), Нобелівської премії (1962).  

 



БЕРЕЗЕНЬ 
у березні відзначається: 

02.03 

135 років від дня народження Архипа Юхимовича Тесленка (1882–

1911), українського письменника-самоука, драматурга, етнографа, 

публіциста, учасник революційних подій 1905 р.  

05.03 

190 років від дня народження Леоніда Івановича Глібова (1827–

1893), українського педагога, байкаря, поета-лірика, драматурга, 

публіциста, журналіста, видавця, культурно-освітнього діяча, одного 

із основоположників української дитячої літератури. 

09.03 

День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861), 

видатного українського поета, художника, мислителя, культурно-

освітнього, громадського та політичного діяча, члена Кирило-

Мефодіївського братства, академіка Імператорської академії мистецтв 

(1860). 

10.03 

230 років від дня народження Устима Якимовича Кармалюка 

(1787–1835), українського народного героя, який очолив боротьбу 

селян Поділля проти кріпацтва в першій половині ХІХ ст. 

16.03 

135 років від дня народження Христини Олексіївни Алчевської 

(1882–1931), української поетеси, перекладача, педагога, члена 

Товариства драматургів і композиторів, автора драматичної поеми 

«Луїза Мішель», поетичних збірок «Туга за сонцем», «Вишневий 

цвіт» та ін.  

17.03 

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

українського письменника та літературознавця. 

22.03 

175 років від дня народження Миколи Віталійовича Лисенка (1842–

1912), видатного українського композитора, диригента, етнографа, 

педагога, громадського діяча, основоположника української 

класичної музики, автора музики до опер «Різдвяна ніч», «Наталка-

Полтавка», «Тарас Бульба» та ін.  

28.03 

425 років від дня народження Яна Амоса Коменського (1592–1670), 

чеського педагога-гуманіста, мислителя, основоположника нової 

прогресивної педагогічної системи. 



 КВІТЕНЬ 
у квітні відзначається: 

02.04 

Міжнародний день дитячої книги.  

16.04 

Воскресіння Господнє. Великдень.  

 

565 років від дня народження Леонардо да Вінчі (1452–1519), 

італійського живописця, скульптора, архітектора, ученого-

енциклопедиста, інженера-механіка, математика, філософа, 

представника доби Високого Відродження, автора живописних творів 

«Мадонна Літта», «Мона Ліза» («Джоконда») та ін. 

17.04 

135 років від дня народження В’ячеслава (Вацлава) Казимировича 

Липинського (1882–1931), українського мислителя, історіографа, 

соціолога, політичного і громадського діяча, дипломата, представника 

консервативної традиції в українській політичній філософії. 

23.04 

Всесвітній день книги і авторського права.  

 

Всеукраїнський день психолога. 

25.04 

110 років від дня народження Миколи Трублаїні (Трублаєвський 

Микола Петрович (1907-1941), українського письменника. 

26.04 

День Чорнобильської трагедії.  

 



ТРАВЕНЬ 
у травні відзначається: 

05.05 

110 років від дня народження Ірини Вільде (справжнє ім’я Дарини 

Дмитрівни Макогон) (1907-1982), української письменниці. 

 

95 років від дня народження Анатолія Андрійовича Дімарова (1922-

2014) українського прозаїка. 

08.05 

День пам'яті та примирення.  

09.05 

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

11.05 

110 років від дня народження Костя (Костянтина) Михайловича 

Гересименка (1907-1942), українського поета і драматурга. 

15.05 

160 років від дня народження Андрія Яковича Чайковського (1857-

1935), українського письменника. 

16.05 

200 років від дня народження Миколи Івановича Костомарова 

(1817–1885), українського і російського історика, письменника, 

літературознавця, педагога, етнографа, фольклориста, громадсько-

політичного діяча, одного із засновників Кирило-Мефодіївського 

братства, журналу «Основа», автора історичної драми «Сава Чалий», 

трагедії «Переяславська ніч», праць з історії України «Богдан 

Хмельницький», «Руїна», «Мазепа» та ін. 

17.05 

Всесвітній день інформаційного суспільства.  

18.05 

105 років від дня народження Вадима Миколайовича Собка (1912–

1981), українського письменника, автора збірок поезій «Погляд 

вперед», «Новели і балади», романів «Любов», «Четверта рота», 

«Запорука миру». 

 

Міжнародний день музеїв. 



20.05 

День науки. 

 

День Європі (в Україні) 

 

День вишиванки 

23.05 

175 років від дня народження Марії Конопницької (1842–1910), 

польської письменниці, поетеси, автора літературно-критичних та 

історико-літературних праць. 

 

24.05 

День слов’янської писемності і культури.  

 

День рівноапостольних Кирила і Мефодія, учителів слов’янських. 

 

105 років від дня народження Михайла Панасовича Стельмаха 

(1912–1983), українського прозаїка, поета, драматурга, громадського 

діяча, автора творів для дітей, праць з літературознавства, 

фольклористики, збірників поезії, романів «Велика рідня», «Правда і 

кривда», «Кров людська не водиця», «Чотири броди», повістей «Гуси-

лебеді летять» та ін. 

26.05 

140 років від дня народження Ольги Петрівни Косач-Кривинюк 

(1877–1945), українського літературознавця, перекладача, 

бібліографа, етнографа, видавця, лікаря за фахом, молодшої дочки 

Олени Пчілки, видавця творів Олени Пчілки, Лесі Українки, Грицька 

Григоренка, казок та оповідань для дітей.  

 



ЧЕРВЕНЬ 
у червні відзначається: 

01.06 

Міжнародний день захисту дітей.  

05.06 

Всесвітній день охорони навколишнього середовища. 

06.06 

День журналіста 

07.06 

175 років від дня народження Івана Олексійовича Сікорського 

(1842–1919), українського психіатра, психолога, педагога, доктора 

медицини, одного із основоположників дитячої психології та 

психопатології.  

08.06 

170 років від дня народження Олександра Григоровича Барвінського 

(1847–1926), українського ученого, педагога, історика, 

літературознавця, публіциста, редактора, громадського і державного 

діяча. 

09.06 

Міжнародний день друзів. 

15.06 

115 років від дня народження Наталі Андріївни Лівицької-Холодної 

(1902 – 2005), української поетеси, перекладача (з 1919 р. в еміграції), 

автора збірок поезій «Вогонь і попіл», «Сім літер», «Поезії, старі і 

нові», біографії Т.Г. Шевченка «Шлях велетня», творів для дітей.  
 

105 років від дня народження Валентина Васильовича Бичка (1912–

1994), українського поета, журналіста, редактора, педагога, автора 

книжок для дітей, збірок поезій, літературно-критичних нарисів, 

публіцистичних статей, текстів пісень, лібрето опер та ін.  

19.06 

105 років від дня народження Іларіона Іларіоновича Слинька (1912–

1994), українського мовознавця, автора праці «Історичний синтаксис 

української мови за пам’ятками ХІV–ХVIII ст. (Часові звороти)», 

«Дослідження історичного синтаксису. (Просторові звороти)», 

посібників для вищих навчальних закладів «Історичний синтаксис 

української мови», «Синтаксис сучасної української мови». 

 

 

 



22.06 

День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. 

 

28.06 

День Конституції України. 
 

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

французького філософа-просвітителя, письменника, педагога, 

композитора, прихильника деїзму (у філософії), представника 

сентименталізму (в літературі), основоположника теорії вільного 

виховання. 



ЛИПЕНЬ 
у липні відзначається 

 

19.07 

165 років від дня народження Володимира Павловича Науменка 

(1852–1919), українського педагога, філолога, історика, журналіста, 

етнографа, публіциста, одного із організаторів національної системи 

освіти, державного і громадсько-політичний діяча. 

24.07 

215 років від дня народження Александра Дюма (батька, 1802–

1870), французького письменника, прихильника нового напряму в 

мистецтві – принципу романтичного історизму, мандрівника, автора 

романтичних п’єс, історичних хронік, віршів, оповідань, авантюрно-

історичних і власне історичних романів, зокрема «Три мушкетери», 

«Віконт де Бражелон», «Королева Марго», «Граф Монте-Крісто», 

«Графиня де Монсоро», «Сорок п’ять» та ін.  

27.07 

115 років від дня народження Ярослава Олександровича Галана 

(1902-1949), українського письменника журналіста. 

28.07 

105 років від дня народження Ігоря Леонтійовича Муратова (1912–

1973), українського письменника, публіциста, автора поетичних 

збірок, повістей, романів.  



СЕРПЕНЬ 
  у серпні відзначається: 

14.08 

150 років від дня народження Джона Ґолсуорсі (1867– 1933), 

англійського прозаїка, драматурга і поета, реформатора, мецената, 

правозахисника, громадського діяча, засновника ПЕН-клубу – 

міжнародної письменницької організації, автора оповідань, романів, 

п’єс, трилогії «Сага про Форсайтів», лауреата Нобелівської премії 

(1932) з літератури.  

19.08 

115 років від дня народження Олеся (Олександра) Васильовича 

Донченка (1902-1954), українського прозаїка, поета, казкаря. 

20.08 

190 років від дня народження Шарля де Костера (1827–1879), 

бельгійського письменника і критика, публіциста, основоположника 

бельгійської літератури, автора знаменитої «Легенди про 

Уленшпіґеля», психологічного роману «Весільна подорож», 

історичної драми «Стефанія».  

23.08 

День Державного прапора України.  

24.08 

День незалежності України.  

27.08 

115 років від дня народження Юрія Івановича Яновського (1902–

1954), українського письменника, журналіста, сценариста і критика, 

одного із засновників романтичної течії в українській літературі, 

головного редактор Одеської кінофабрики, автор віршів, новел, 

романів, п’єс, сценаріїв до кінофільмів.  
 

 



ВЕРЕСЕНЬ 
    у вересні відзначається: 

01.09 

День знань.  

06.09 

120 років від дня народження Івана Кіндратовича Микитенка 

(1897–1937), українського письменника, драматурга, публіциста, 

автора оповідань, повістей, романів, п’єс. 

08.09 

Міжнародний день письменності.  

09.09 

105 років від дня народження Федора Юрійовича Маківчука (1912–

1988), українського письменника, гумориста, публіциста, журналіста, 

головного редактору журналу «Перець» (40 років), автора творів 

різних жанрів.  

11.09 

155 років від дня народження О’Генрі (справж. – Вільям Сідні 

Портер, 1862–1910), американського письменника, гумориста, 

карикатуриста, майстра гостросюжетної новели з несподіваним 

закінченням, редактора, видавця і художника газети «Роллін Стоун», 

автора понад 600 оповідань, скетчів, гуморесок, сатиричної книжки 

«Королі і капуста», збірок «Шляхетний шахрай», «Ділові люди», 

«Чотири мільйони» та ін. 

25.09 

120 років від дня народження Вільяма Фолкнера (1897–1962), 

американського письменника, викладача літератури в університеті 

штату Віргінія, учасника Міжнародної письменницької конференції в 

Бразилії (1954), автора романів «Сарторіс», «Галас і шаленство», 

«Святилище», «На смертному одрі» та ін., лауреата Нобелівської 

премії (1949) з літератури.  

26.09 

Європейський день мов.  

28.09 

175 років від дня виходу «Енеїди» Івана Котляревського. 

30.09 

Всеукраїнський день бібліотек.  

 



ЖОВТЕНЬ 
у жовтні відзначається: 

03.10 

120 років від дня народження Луї Араґона (1897–1982), французького 

письменника і політичного діяча, представника літератури 

соціалістичного реалізму, учасника Руху Опору, автора збірок статей, 

віршів, оповідань, романів «Страсний тиждень», «Загибель всерйоз», 

нарису «Українське інтермеццо», що містить огляд української 

літератури, зокрема творчості Т.Шевченка та Ю.Яновського.  

05.10 

Всесвітній день учителів.  

08.10 

175 років від дня народження Івана Івановича Нечипоренка (1842–

1910), українського педагога і освітянського діяча. 

09.10 

470 років від дня хрещення Міґеля де Сервантеса (справж. – 

Сервантес Сааведра, 1547–1616), іспанського письменника, автора 

відомого лицарського роману «Вигадливий ідальго Дон Кіхот 

Ламанчський» («Дон Кіхот»). 

11.10 

75 років від дня народження Володимира Олександровича 

Яворівського (1942), українського письменника, журналіста, 

публіциста, громадського і політичного діяча, одного із засновників 

Народного Руху України. 

14.10 

День захисника України.  

21.10 

345 років від дня народження Пилипа Орлика (1672– 1742), 

українського державного і військового діяча, письменника, 

публіциста, полеміста, соратника Івана Мазепи, гетьмана Війська 

Запорізького (1710–1742) в екзилі, автора «Конституції прав та 

свобод Запорозького війська» – першої Конституції України.  

28.10 

День визволення України від німецько-фашистських загарбників 

(1944).  

 



ЛИСТОПАД 
у листопаді відзначається: 

03.11 

95 років від дня народження Олексія Петровича Столбіна (1922), 

українського письменника, прозаїка. 

09.11 

День української писемності та мови. 

 

120 років від дня народження Якова Дем’яновича Качури (1897- 

1943), українського письменника. 

 

145 років від дня народження Богдана Сильвестровича Лепкого 

(1872–1941), український письменника, перекладача, 

літературознавця, педагога, викладача української, польської та 

німецької мов.  

11.11 

90 років від дня народження Богдана Миколайовича Бойчука (1927), 

поета українського зарубіжжя. 

15.11 

105 років від дня народження Андрія Самійловича Малишка (1912–

1970), українського поета-пісняра, перекладача, літературного 

критика, громадського діяча.  

16.11 

Міжнародний день толерантності.  

20.11 

Всесвітній день дитини.  

22.11 

День Свободи.  

24.11 

День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.  

25.11 

455 років від дня народження Лопе де Веги (1562–1635), іспанського 

драматурга, поета і прозаїка епохи Відродження, неперевершенного 

комедіографа, автора поем, віршів, романів, трактатів, придворної 

комедії «Собака на сіні», п’єс «Овеча криниця», «Учитель танців», 

«Дівчина з глечиком», автобіографічного роману-драми «Доротея» та 

ін.  
 

 

 

 



29.11 

215 років від дня народження Вільгельма Гауфа (1802–1827), 

німецького письменника-романтика, домашнього учителя, редактора 

популярної газети «Ранковий листок», автора збірника «Казки для 

синів і дочок освічених станів» – «Маленький Мук», «Карлик Ніс», 

«Холодне серце» та ін., написаних на основі фольклору й арабських 

казок. 

30.11 

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

англійського письменника-сатирика, майстра алегорії, публіциста, 

магістра мистецтв, автора фантастично-пригодницького роману 

«Мандри Гуллівера», памфлетів, присвячених боротьбі ірландського 

народу за свої права.  

 

70 років від дня народження Катерини Вакулівни Мотрич (1947), 

української письменниці, автора романів, збірок оповідань, повістей, 

романів.  

 

 



ГРУДЕНЬ 
    у грудні відзначається: 

03.12 

295 років від дня народження Григорія Савича Сковороди (1722–

1794), видатного українського філософа ХVІІІ ст., народного 

просвітителя-гуманіста, письменника, поета, педагога, музиканта і 

співака, перекладача, автора трактатів-повчань, трактатів-послань, 

полемічно-педагогічних притч, діалогічних «диспутів», перекладів 

творів античних і неолатинських поетів.  

 

120 років від дня народження Андрія Васильовича Головка (1897–

1972), українського письменника, сценариста, драматурга, члена 

літературної спілки «Плуг», автора оповідань «Пилипко», «Червона 

хустина», романів «Бур’ян», «Мати», кіносценаріїв до фільмів 

«Митько Лелюк» і «Літа молодії».  

06.12 

День Збройних Сил України.  

10.12 

Міжнародний день прав людини.  

13.12 

220 років від дня народження Генріха Гайне (Гейне, 1797–1856), 

німецького поета, прозаїка, есеїста, доктора права, автора ліричних 

збірок поезій «Книга пісень», «Сучасні вірші», поем «Атта Тролль», 

«Німеччина. Зимова казка», збірки віршів «Романсеро». Твори Гайне 

перекладали українською мовою та популяризували І.Франко, Леся 

Українка, П.Грабовський, М.Рильський, П.Тичина, багато віршів 

поета покладено на музику українськими композиторами.  

 

140 років від дня народження Миколи Дмитровича Леонтовича 

(1877–1921), українського композитора, музично-громадського діяча, 

хорового диригента, педагога, організатора першого українського 

симфонічного оркестру й хорової капели, активного учасника 

розбудови української національної музичної освіти і культури  

18.12 

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

українського письменника, драматурга, театрального діяча, 

створившего власну драматургію, перейняту ідеями національного 

відродження, що стала золотим фондом українського театру.  

 

 



21.12 

100 років від дня народження Генріха Белля (1917– 1985), 

німецького прозаїка і новеліста, борця за ідеали свободи проти 

мілітаризму, автора повістей та романів, лауреат Нобелівської премії 

(1972) з літератури, лауреат усіх східнонімецьких і багатьох 

закордонних літературних премій. 

31.12 

140 років від дня народження Гната Мартиновича Хоткевича 

(1877–1938), українського письменника, перекладача, фольклориста, 

актора, режисера, композитора, музиканта, педагога, автора повістей 

та оповідань, трилогії «Богдан Хмельницький», підручника «Історія 

України» та ін. 
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