
            Визначні дати січня 

 
1 січня 
Новорічне свято 

 

   2 січня 

115 років  від дня народження Григорія Абрамовича Фінаровського 

(1906-1975), українського композитора 

 
   3 січня 

  165 років від дня народження Івана Федоровича Селезньова (1816-

1936), українського живописця 
 

4 січня 

Всесвітній день азбуки Брайля 
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 

ООН          

140 років від дня народження Георгія Андрійовича 

Бакланова [справж. – Альфонс-Ґеорґ Баккіс (1881–1938)], 

українського та російського оперного співака                                              

 

6 січня 

Святвечір. Багата кутя 

   425 років від дня народження Богдана (Богдана-Зиновія) 

Михайловича Хмельницького(бл. 1596–1657), українського 

військового, політичного та державного діяча, творця Української 

козацької держави, очільника Гетьманщини (1648–1657) 
 

   7 січня 

Різдво Христове за юліанським календарем 
 

8 січня 

Собор Пресвятої Богородиці. Святки 

 

  13 січня 

Щедра кутя 

День пам’яті преподобної Меланії [Маланки (?–439)] 

 

 



14 січня 
Обрізання Господнє 

День Святителя Василя Великого 

Новий рік за старим стилем 
140 років від дня народження Василя Андрійовича 

Войтенка (1881–1951), українського та російського співака, педагога 

110 років від дня народження Анатолія Наумовича 

Рибакова [справж. – Аронов (1911–1998)], російського письменника, 

сценариста, народженого в Україні 

 

15 січня 

130 років від дня народження Осипа Емілійовича 

Мандельштама (1891–1938), російського поета, прозаїка, есеїста, 
перекладача, літературознавця, одного з найвидатніших митців-

модерністів ХХ ст. 

110 років від дня народження Назиба Гаязовича Жиганова (1911–
1988), татарського композитора, педагога, музично-громадського 

діяча 

 

17 січня 

 100 років від дня відкриття (1921) у Відні Українського Вільного 

Університету – першого і впродовж тривалого часу єдиного вищого 
навчального закладу української еміграції 

 

18 січня 

Хрещенський святвечір. Святвечір водохресний. Голодна кутя 

 

19 січня 

Богоявлення. Хрещення Господнє. Водохреще 

 

  20 січня 
Собор святого Іоанна Предтечі 

 

  21 січня 

140 років від дня народження Степана Миколайовича 

Чарнецького (1881–1944), українського поета, перекладача, 

журналіста, фейлетоніста, актора, режисера, театрально-музичного 
критика, громадського діяча 

    100 років від дня народження Олександра Федоровича 

Музики (1921–2001), українського живописця 



 80 років від дня народження Пласідо Домінґо [повне ім’я – Хосе 
Пласідо Домінґо Ембіль (1941)], іспанського співака-тенора, 

Почесного професора Національної музичної академії України 

ім. П. І. Чайковського (2019) 
 

22 січня 

День Соборності України 
Відзначається щорічно з 1999 р. З 30 грудня 2011-го святкувався як 

День Соборності та Свободи України. 13 листопада 2014 р., відповідно 

до Указу Президента України № 871/2014, свято було відновлено як 
День Соборності України 

 

23 січня 

130 років від дня народження Павла Григоровича Тичини (1891–

1967), українського поета, публіциста, перекладача, державного та 

громадського діяча   
   120 років від дня народження Галини(Олени) Львівни 

Левицької [Левицька-Крушельницька (1901–1949)], української 

піаністки, педагогині 
 

24 січня 

   Міжнародний день освіти 
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 

ООН  

245 років від дня народження Ернеста Теодора Амадея Гофмана 
(1776-1822), німецького прозаїка, композитора, художника 

 

25 січня 

Тетянин день. Свято студентів. 

 

27 січня 

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 

ООН. Цього дня 1945 р. радянські війська звільнили в’язнів 
концтабору Освенцим 

180 років від дня народження Архипа Івановича Куїнджі [Куїджі 

(1841–1910)], українського та російського живописця-пейзажиста, 
педагога 

195 років від дня народження– Михаила Евграфовича Салтикова 

-Щедрина (1826-1889), російського прозаїка 



130 років від дня народження Павла Григоровича Тичини 
українського поета 

130 років від дня народження Іллі Григоровича Еренбурґа (1891–

1967), українського та російського письменника, публіциста, 
громадського діяча 

 

28 січня 

110 років від дня народження Йосипа Семеновича Курочка (1911–

1968), українського та польського диригента, композитора, педагога, 

музично-громадського діяча 
 

  29 січня 

День пам’яті героїв Крут 
Відзначається щорічно в день, коли біля селища Крути в 1918 р. 

відбувся бій між більшовицькою армією та загоном київських 

студентів і бійців вільного козацтва.  
155 років від дня народження Ромена Роллана (1866-1944), 

французького письменника 

 
 

                                               *** 


