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2014-2015 роки на Львівщині – Роки Слуги Божого Андрея 
Шептицького та Блаженного Климентія Шептицького 
(Рішення Львівської обласної ради № 1081 від 29 квітня 2014 р.) 

 

СІЧЕНЬ 

1 160 років від дня народження Сильвестра Дрималика (1855-
1923), лікаря, директора Народної лічниці (1918-1923), 
співзасновника Українського лікарського товариства у Львові 
(1910) 

● 135 років від дня народження Василя Петровича (1880-1914), 
актора, співака 

● 120 років від дня народження Марії Дольницької (1895-1974), 
художниці (працювала в техніці емалі) 

● 85 років від дня народження Богдана Стефанюка (1930), поета, 
громадсько-політичного діяча, репресованого 

● 80 років від дня народження Мар’яна Демського (1935-1995), 
мовознавця, професора Дрогобицького педагогічного інституту 
(нині – Дрогобицький державний педагогічний університет 
ім. І. Франка) 

● 75 років від дня народження Марії Галій (1940), співачки 
(сопрано), заслуженої артистки України, викладача Львівського 
державного музичного училища ім. С. Людкевича 

● 70 років від дня народження Василя Дударя (1945), оперного і 
камерного співака (бас), заслуженого артиста України, соліста 
Львівського національного академічного театру опери і балету 
ім. С. Крушельницької, викладача Львівської національної 
музичної академії ім. М. Лисенка 

● 65 років від дня народження Івана Копича (1950-2014), 
професора, фізика-теоретика, ректора Львівської комерційної 
академії (2007-2014) 

2 125 років від дня народження Михайла Голинського (1890-
1973), співака (драматичний тенор) (Всеукр.) 

● 65 років від дня народження Стефанії Бончук (1950), живописця, 
графіка, писанкарки 

3 120 років від дня народження Бориса Лятошинського (1895-
1968), композитора, диригента, педагога (Всеукр.) 

● 85 років від дня народження Степана Макарчука (1930), 
історика, етнографа, професора Львівського національного 
університету ім. І. Франка 
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● 80 років від дня народження Зоряни Болтарович (1935-1992), 
етнографа, доктора історичних наук, члена НТШ 

5 420 років (1585) з часу заснування у Львові Успенського 
братства 

● 135 років від дня народження Тита-Євгена Бурачинського (1880-
1968), лікаря УГА, сотника, члена лікарської комісії, дійсного 
члена природничо-лікарської секції НТШ, директора Народної 
лічниці у Львові (1931-1939) 

● 125 років від дня народження Євгена Грицака (1890-1944), 
філолога, педагога, публіциста, громадського діяча 

7 165 років від дня народження Сидора Громницького (1850-
1937), педагога, члена НТШ 

8 80 років від дня народження Василя Симоненка (1935-1963), 
поета, лауреата Шевченківської премії за збірки «Лебеді 
материнства», «Народ мій завжди буде» та ін. (1995) (Всеукр.) 

9 140 років від дня народження Степана Томашівського (1875-
1930), історика, публіциста, редактора, громадсько-політичного 
діяча, дійсного члена НТШ, члена бойової управи УСС 

10 140 років від дня народження Володимира Адріяновича (1875-
1941), педагога, науковця, громадського діяча 

● 135 років від дня народження Василя Герасимчука (1880-1944), 
історика, історіографа, політика, публіциста, педагога, дійсного 
члена НТШ 

● 110 років від дня народження Осипа Грицака (1905-1941), діяча 
українського національно-визвольного руху, члена ОУН 

● 110 років від дня народження Василя Міліянчука (1905-1958), 
фізика, професора, завідувача кафедри теоретичної фізики 
Львівського державного університету ім. І. Франка (нині – 
Львівський національний університет ім. І. Франка), дійсного 
члена НТШ 

● 65 років від дня народження Василя Пилип’юка (1950), 
фотохудожника, лауреата Шевченківської премії за 
фотоальбоми «Живиця», «Львів», «До тебе полинуть» (1993) 

11 100 років від дня народження Вітольда Манастирського 
(1915-1992), живописця, професора Львівського інституту 
прикладного та декоративного мистецтва (нині – Львівська 
національна академія мистецтв) 



 5

12 135 років від дня народження Василя Безкоровайного (1880-
1966), композитора, диригента, педагога (Всеукр.) 

13 140 років від дня народження Володимира Сінгалевича (1875-
1945), правника, громадсько-політичного діяча, учасника 
підготовки Листопадового зриву 1918 р. у Львові 

● 80 років від дня народження Мартина Бідюка (1935-2006), 
професора-патофізіолога Львівського національного медичного 
університету ім. Данила Галицького 

● 80 років від дня народження Омеляна Комарницького (1935), 
письменника, педагога 

14 160 років від дня народження Опанаса Сластіона (Сластьона) 
(1855-1933), живописця, графіка, архітектора, мистецтвознавця і 
етнографа (Всеукр.) 

● 80 років від дня народження Людмили Скуби (1935), поетеси, 
члена Львівської організації Національної спілки письменників 
України 

15 200 років від дня народження Василя Подолинського (1815-
1876), історика, публіциста, громадсько-політичного діяча 

16 85 років від дня народження Лева Кудлика (1930), поета, 
директора Народного дому в Ходорові 

18 165 років від дня народження Івана Левицького (1850-1913), 
письменника, журналіста, бібліографа, дійсного члена НТШ 

20 40 років від дня народження Андрія Капраля (1975), співака 
вокальної формації «Піккардійська терція», лауреата 
Шевченківської премії (2008) 

21 25 років тому (1990) був організований «живий ланцюг» між 
Києвом і Львовом з нагоди проголошення у 1919 році акту 
Злуки УНР і ЗУНР 

22 120 років від дня народження Степана Волинця (1895-1969), 
публіциста, редактора, громадського діяча 

23 170 років від дня народження Омеляна Калужняцького (1845-
1914), філолога-славіста, фольклориста, педагога 

25 50 років тому (1965) відбулась інавгурація Йосифа Сліпого 
кардиналом 

27 100 років від дня народження Якова Гніздовського (1915-1985), 
живописця, графіка, кераміста, мистецтвознавця (Всеукр.) 
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● 80 років від дня народження Зіновія Бабія (1935-1984), оперного 
співака (драматичний тенор), соліста Львівського академічного 
театру опери та балету ім. І. Франка (нині – Львівський 
національний академічний театр опери та балету 
ім. С. Крушельницької) (1960-1963) 

30 135 років від дня народження Володимира Бачинського (1880-
1927), журналіста, редактора, видавця, громадсько-політичного 
діяча 

● 125 років від дня народження Антона Генсьорського (1890-
1970), мовознавця, бібліотекознавця, професора Українського 
таємного університету у Львові 

31 180 років від дня народження Ксенофонта Климковича (1835-
1881), письменника, перекладача, журналіста і видавця, 
культурно-освітнього діяча 

● 100 років від дня народження Івана Гурського (1915-1983), 
журналіста, редактора 

 

ЛЮТИЙ 

1 85 років від дня народження Миколи Бідняка (1930-2000), 
живописця, графіка, майстра декоративно-ужиткового 
мистецтва, лауреата Шевченківської премії за серію історичних 
картин і портретів «Князь Данило Галицький», «Гетьман Іван 
Мазепа», «Довбуш», «Битва під Крутами», цикл творів 
іконопису (1995) 

2 60 років від дня народження Любові Кияновської (1955), 
музикознавця, музичного критика, заслуженого діяча мистецтв, 
професора, завідувача кафедри історії музики Львівської 
національної музичної академії ім. М. Лисенка 

4 130 років від дня народження Степана Балея (1885-1952), 
психолога, літературознавця, педагога, доктора філософії, 
доктора медицини, члена НТШ 

● 75 років від дня народження Василя Чабана (1940), доктора 
технічних наук, професора Національного університету 
«Львівська політехніка», прозаїка 

5 165 років від дня народження Остапа Терлецького (1850-1902), 
правника, громадсько-політичного діяча, публіциста, редактора, 
літературознавця, письменника 
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7 150 років від дня народження Олександра Августиновича 
(1865-1944), живописця 

8 85 років від дня народження Діани Петриненко (1930), співачки 
(лірико-колоратурне сопрано), народної артистки України, 
лауреата Шевченківської премії (1972) (Всеукр.) 

10 80 років від дня народження Таїсії Литвиненко (1935), актриси 
Львівського національного академічного українського 
драматичного театру ім. М. Заньковецької, народної артистки 
України 

● 70 років від дня народження Марії Барандій (1945), поетеси, 
члена Львівської організації Національної спілки письменників 
України 

14 140 років від дня народження Теодора Рожанковського (1875-
1970), політичного і військового діяча, адвоката, члена 
Української Національної Ради ЗУНР 

21 90 років від дня народження Ігоря Шамо (1925-1982), 
композитора, народного артиста України, лауреата 
Шевченківської премії за пісні «Балада про братерство», «Києве 
мій», «Зачарована Десна», «Пісня про щастя», «Не шуми, 
калинонько» та ін. (1976) (Всеукр.) 

22 135 років від дня народження Осипа Турянського (1880-1933), 
письменника, педагога, громадського та культурного діяча 

● 75 років від дня народження Андрія Грущака (1940), поета, 
прозаїка, літературного критика, учасника Першого і Другого 
світового Конгресу бойків (2005, 2010), лауреата ІХ 
літературно-краєзнавчого конкурсу ім. Мирона Утриска (2005), 
члена Львівської організації Національної спілки письменників 
України 

23 125 років від дня народження Костя Кисілевського (1890-1974), 
педагога, мовознавця, діалектолога, літературознавця, члена 
УГА, НТШ, професора Українського вільного університету в 
Мюнхені 

24 150 років від дня народження Івана Липи (1865-1923), 
лікаря, активного діяча національно-визвольного руху, 
письменника, журналіста, видавця 

25 165 років від дня народження Володимира Барвінського (1850-
1883), письменника, публіциста, видавця, громадського діяча 

 8 

● 110 років від дня народження Павла Вірського (1905-1975), 
балетмейстера, народного артиста СРСР, лауреата 
Шевченківської премії (1965) (Всеукр.) 

● 40 років від дня народження Оксани Вегери-Теліги (1975), 
поетеси, журналіста, фольклориста, бібліотекаря 

26 130 років від дня народження Миколи Федюка (1885-1962), 
живописця, викладача 

28 125 років від дня народження Осипа Сорохтея (1890-1941), 
графіка, живописця 

● 120 років від дня народження Михайла Матчака (1895-1958), 
військового і громадсько-політичного діяча, публіциста, видавця 
співзасновника УВО у Львові 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

2 50 років від дня народження Любові Долик (1965), поетеси, 
прозаїка, лауреата ІХ (2006), Х (2006), ХІ (2007) конкурсу 
ім. Мирона Утриска, члена Львівської організації 
Національної спілки письменників України 

4 200 років від дня народження Михайла Вербицького (1815-
1870), священика, автора мелодії національного гімну 
України, хорового диригента (Всеукр.) 

● 150 років від дня народження Олекси Бобикевича (1865-
1902), священика, письменника, співорганізатора 
товариства «Міщанська бесіда» у Стрию та бібліотеки при 
ньому 

5 155 років від дня народження Євгена Олесницького (1860-1917), 
правника, політика, письменника, організатора кооперативного 
руху, дійсного члена НТШ 

● 60 років від дня народження Галини Івашків (1955), 
мистецтвознавця 

8 130 років від дня народження Петра Мечника (1885-1953), 
професора пропедевтики, філософії, психології, логіки, 
класичної філології, останнього директора Академічної гімназії 
у Львові, сотника УГА 

11 75 років від дня народження Михайла Дзядика (1940), 
художника, педагога 



 9

● 60 років від дня народження Ярослава Павлюка (1955-2008), 
прозаїка, журналіста, члена Львівської організації Національної 
спілки письменників України 

12 125 років від дня народження Оксани Бірецької (1890-1959), 
піаністки, педагога; члена Союзу українок, «Просвіти» 

● 100 років від дня народження Олександра Маговського 
(1915-1945), командира куреня УПА, хорунжого дивізії 
«Галичина», учасника боїв під Бродами 

13 160 років від дня народження Омеляна Калитовського (1855-
1924), педагога, культурно-освітнього діяча 

● 125 років від дня народження Степана Гайдучка (1890-1976), 
публіциста, педагога, організатора спортивного руху в Галичині 

● 55 років від дня народження Юрія Андруховича (1960), поета, 
прозаїка, перекладача (Всеукр.) 

15 80 років від дня народження Романа Коритка (1935), прозаїка, 
члена Львівської організації Національної спілки письменників 
України 

19 120 років від дня народження Максима Рильського (1895-1964), 
поета, перекладача, академіка (Всеукр.) 

● 85 років від дня народження Ліни Костенко (1930), поетеси, 
лауреата Шевченківської премії за історичний роман у віршах 
«Маруся Чурай», збірку поезій «Неповторність» (1987) (Всеукр.) 

20 120 років (1895) від дня виходу в світ першого номера журналу 
«Громадський голос» за редакцією Івана Франка 

24 60 років від дня народження Ігоря Білозіра (1955-2000), 
композитора, співака, народного артиста України 

25 125 років від дня народження Остапа Вахнянина (1890-1924), 
публіциста, редактора, пластового і культурно-освітнього діяча 

26 55 років від дня народження Павла Бехти (1960), інженера-
технолога, професора, завідувача кафедри технології 
деревинних композитних матеріалів, целюлози та паперу 
Національного лісотехнічного університету України 

27 130 років від дня народження Михайла Корчинського (1885-
1937), адвоката, члена «Просвіти», НТШ 

28 145 років від дня народження Юліана Бачинського (1870-1940), 
публіциста, політолога, громадсько-політичного діяча 

 10 

● 140 років від дня народження Анастасія Калиша (1875-1930), 
церковного і громадського діяча 

● 140 років від дня народження Миколи Пирогіва (1875-1961), 
лікаря-терапевта, полковника армії УНР (Всеукр.) 

● 90 років від дня народження Дмитра Гнатюка (1925), співака 
(баритон), режисера, народного артиста України, Героя України 
(2005) (Всеукр.) 

30 80 років від дня народження Богдана Грицини (1935-1962), 
учасника українського національно-визвольного руху, керівника 
підпільної організації «Український визвольний комітет» 

31 80 років від дня народження Галини Гордасевич (1935-2001), 
поетеси, прозаїка, громадського діяча 

● 90 років від дня народження Ганни Бардин-Іваницької (1925), 
багатолітнього політв’язня, громадського діяча, активної 
просвітянки, почесного голови благодійного фонду «Просвіта і 
чин» 

 

КВІТЕНЬ 

2 50 років від дня народження Ольги Гапи (1965), заслуженої 
артистки України, актриси Першого українського театру 
для дітей та юнацтва у Львові 

3 25 років тому (1990) за рішенням сесії міської Ради над ратушею 
Львова вперше в новітній історії України піднято синьо-жовтий 
прапор 

● 140 років від дня народження Дениса Коренця (1875-1946), 
кооператора, історика, педагога 

6 50 років від дня народження Яреми Колесси (1965), 
диригента, заслуженого артиста України, декана факультету 
оркестрових інструментів Львівської національної музичної 
академії ім. М. Лисенка 

9 140 років від дня народження Івана Петрушевича (1875-1950), 
письменника, сценариста, громадського діяча (Всеукр.) 

10 60 років від дня народження Анатолія Магльованого (1955), 
педагога, проректора Львівського національного медичного 
університету ім. Данила Галицького 
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14 85 років від дня народження Романа Кирчіва (1930), професора, 
літературознавця, фольклориста, етнографа, дійсного члена 
НТШ 

15 160 років від дня народження Костя Паньківського (1855-1915), 
економіста, журналіста, видавця, члена правління НТШ 

● 100 років від дня народження Тетяни Антонович (1915-2001), 
лікаря, доктора медичних наук, громадської діячки, 
мецената, засновника Фундації Омеляна та Тетяни 
Антоновичів; серед проспонсорованих проектів – оновлення 
Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН 
України 

18 155 років від дня народження Уляни Кравченко (1860-1947), 
письменниці, публіциста, учасниці жіночого руху в Галичині 

● 120 років від дня народження Юрія Шкрумеляка (1895-1965), 
прозаїка, поета, редактора 

● 75 років від дня народження Бориса Зіменковського (1940), 
професора, ректора Львівського національного медичного 
університету ім. Данила Галицького, дійсного члена НТШ 

21 100 років від дня народження Володимира Яценка (1915-2010), 
художника, мистецтвознавця (Всеукр.) 

22 120 років від дня народження Лева Биковського (1895-1992), 
журналіста, редактора, видавця, книгознавця 

23 140 років від дня народження Модеста Сосенка (1875-1920), 
живописця, майстра іконопису і станкового малярства, 
портретиста, пейзажиста, ілюстратора 

25-26 70 років тому (1945) на конференції у Сан-Франциско 
(США) Україна увійшла до складу ООН як член-засновник 
(Всеукр.) 

26 100 років від дня народження Віталія Смоляка (1915-1982), 
режисера, актора (Всеукр.) 

● 90 років від дня народження Богдана Коха (1925-1996), актора 
Львівського драматичного театру ім. М. Заньковецької (нині – 
Львівський національний академічний український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької), заслуженого артиста України 

● 80 років від дня народження Ігоря Нижника (1935-2013), 
прозаїка, поета, засновника Бориславського літературного 
об’єднання ім. Стефана Коваліва 
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29 180 років від дня народження Кирила Селецького (1835-1918), 
священика, письменника, публіциста, видавця 

● 140 років від дня народження Модеста Менцинського (1875-
1935), оперного та камерного співака (драматичний тенор), 
педагога 

29 квітня – 4 травня йшли запеклі бої за гору Маківку між 
підрозділами Українських січових стрільців і російськими 
військами (Перша світова війна), внаслідок яких російські 
війська зазнали величезних втрат і відступили 

 

ТРАВЕНЬ 

1 70 років від дня народження Григорія Васяновича (1945), 
професора, завідувача відділу гуманітарної освіти Львівського 
науково-практичного центру професійно-технічної освіти АПН 
України, поета, члена Львівської організації Національної спілки 
письменників України 

● 70 років від дня народження Василя Зінкевича (1945), співака 
(лірико-драматичний тенор), народного артиста України, 
лауреата Шевченківської премії (1994), Героя України (2009) 
(Всеукр.) 

● 70 років від дня народження Миколи Сенченка (1945), доктора 
технічних наук, професора, головного редактора «Вісника 
Книжкової палати», директора Книжкової палати України 
ім. Івана Федорова (Всеукр.) 

2 120 років від дня народження Осипа Боднаровича (1895-1944), 
журналіста, редактора, громадського діяча, члена УВО 

5 160 років від дня народження Антоніни Осиповичевої (1855-
1926), співачки, актриси Руського народного театру у Львові 
(1917-1918) 

7 85 років від дня народження Івана Гущака (1930-2011), поета, 
прозаїка, лауреата літературної премії ім. Маркіяна Шашкевича 
та міждержавного (СНД) конкурсу «Пісня-2001», члена 
Львівської організації Національної спілки письменників 
України 

12 150 років від дня народження Софії Окуневської-
Морачевської (1865-1926), письменниці, громадського діяча, 
першої в Галичині жінки – доктора медицини 
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● 80 років від дня народження Лариси Онишкевич (1935), 
літературознавця, театрознавця 

13 70 років від дня народження Леоніда Шевченка (1945-2009), 
професора, завідувача кафедри інфекційних хвороб Львівського 
національного медичного університету ім. Данила Галицького 

14 60 років від дня народження Володимира Одрехівського (1955), 
скульптора, мистецтвознавця 

15 170 років від дня народження Іллі Мечникова (1845-1916), 
основоположника мікробіології та ембріології, лауреата 
Нобелівської премії (1908) (Всеукр.) 

● 80 років від дня народження Павла Лехновського (1935), 
редактора, поета, заслуженого журналіста України 

● 40 років від дня народження Богдана Богача (1975), співака 
вокальної формації «Піккардійська терція» (бас), лауреата 
Шевченківської премії (2008)  

16 120 років від дня народження Тодося Осьмачки (1895-1962), 
прозаїка, поета, перекладача (Всеукр.) 

● 90 років від дня народження Володимира Аркушенка (1925-
1977), актора Львівського драматичного театру 
ім. М. Заньковецької (нині – Львівський національний 
академічний український драматичний театр 
ім. М. Заньковецької), народного артиста України 

17 130 років від дня народження Семена Магаляса (1885-1978), 
сотника УГА, члена УВО, начальника канцелярії товариства 
«Просвіта» 

18 65 років від дня народження Романа Зарицького (1950-2009), 
живописця, графіка 

19 100 років від дня народження Бориса Левицького (1915-
1984), історика, публіциста, громадсько-політичного діяча, 
члена УПА, члена НТШ 

20 85 років від дня народження Стефанії Павлишин (1930), 
професора Львівської національної музичної академії 
ім. М. Лисенка, музикознавця, дійсного члена НТШ 

22 70 років від дня народження Юрія Рибчинського (1945), поета-
пісняра, драматурга, народного артиста України (Всеукр.) 
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24 70 років від дня народження Ореста Івахіва (1945), професора, 
завідувача кафедри приладів точної механіки Національного 
університету «Львівська політехніка» 

25 150 років від дня народження Владислава Бандурського 
(1865-1932), львівського римо-католицького єпископа-
суфрагана, катехита у Львові, ректора Львівської духовної 
семінарії 

27 145 років від дня народження Володимира Охримовича (1870-
1931), професора Українського таємного університету у Львові 
(1920-1925) , адвоката, публіциста, дійсного члена НТШ 

29 70 років від дня народження Івана Луця (1945), лікаря-
епідеміолога, доктора філософії, члена Папської академії «Pro 
Vita» від України (з 2000 р.), співзасновника Товариства лікарів-
католиків у Львові (1999) 

30 100 років від дня народження Богдана Весоловського (1915-
1971), композитора, співака «Капели Яблонського» у Львові 
(1936-1938) 

31 150 років від дня народження Марії Старицької (1865-1930), 
актриси, театрального режисера (Всеукр.) 

Цього місяця виповнюється 

200 років від дня народження Степана Качали (1815-1888), 
священика, посла до Галицького сейму і до Австрійського 
райхсрату, захисника прав українців Галичини 

 

ЧЕРВЕНЬ 

1 150 років від дня народження Марії Павликів (1865- бл. 
1930), співачки, педагога 

5 140 років від дня народження Ольги Бачинської (1875-1951), 
економіста, директора «Маслосоюзу» у Львові, знавця і збирача 
народної вишивки 

● 90 років від дня народження Миколи Плав’юка (1925-2012), 
відомого політичного і громадського діяча України, останнього 
президента УНР у вигнанні (Всеукр.) 

8 160 років від дня народження Наталії Кобринської (1855-1920), 
письменниці, журналіста, видавця 
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10 135 років від дня народження Каспера Вайгеля (1880-1941), 
ученого-геодезиста, професора, ректора Львівської політехніки 
(1929-1930) 

12 190 років від дня народження Антона Шнайдера (1825-1880), 
краєзнавця, археолога, архіваріуса 

13 150 років від дня народження Антона Попеля (1865-1910), 
скульптора, співавтора пам’ятника А. Міцкевичу у Львові, 
скульптур Львівського оперного театру та ін. 

17 85 років від дня народження Михайла Гориня (1930-2012), 
багаторічного політв’язня, дисидента, правозахисника, 
народного депутата України 1-го скликання (1990-1994) 

18 80 років від дня народження Степана Качмара (1935-2006), 
художника-монументаліста, графіка 

19 120 років від дня народження Степана Грабара (1895-1970), 
лікаря, хорунжого УГА 

21 125 років від дня народження Петра Франка (1890-1941), 
письменника, перекладача, сотника УСС 

● 100 років від дня народження Карла Мікльоша (1915-2003), 
футболіста, голови федерації футболу Львівщини (1960-
1968), начальника команди «Карпати» (1968-1972), 
ініціатора перейменування львівського стадіону «Дружба» 
на «Україна» 

● 95 років від дня народження Ольги Ільків (1920), члена ОУН, 
Пласту, політв’язня, зв’язкової Головнокомандувача УПА 
Романа Шухевича 

22 40 років від дня народження Василя Кметя (1975), історика-
медієвіста, архівіста, директора Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету ім. І. Франка 

26 85 років від дня народження Любомира Сеника (1930), 
професора Львівського національного університету 
ім. І. Франка, літературознавця, літературного критика, 
громадського діяча, дійсного члена НТШ, члена Львівської 
організації Національної спілки письменників України, лауреата 
міжнародної літературної премії ім. Богдана Лепкого (2000) 
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ЛИПЕНЬ 

1 110 років від дня народження Василя Кархута (1905-1980), 
лікаря, письменника, члена УВО 

3 130 років від дня народження Юліана Буцманюка (1885-1967), 
живописця 

4 85 років від дня народження Лева Іванківа (1930), фізика, 
професора Львівського національного університету ім. І. Франка 

7 70 років від дня народження Богдана Соловія (1945), лікаря, 
громадського діяча 

27 135 років від дня народження Володимира Гуркевича (1880-
1937), адвоката, громадсько-політичного діяча, редактора, 
публіциста, краєзнавця, засновника музейного товариства 
«Бойківщина» у Самборі 

● 85 років від дня народження Мирона Кипріяна (1930), головного 
художника Львівського національного академічного 
українського драматичного театру ім. М. Заньковецької, 
лауреата Шевченківської премії за виставу «Тил» (1978) 

28 130 років від дня народження Володимира Кучера (1885-1959), 
математика, фізика, доктора філософії, члена НТШ 

29 150 років від дня народження Андрея Шептицького (1865-
1944), галицького митрополита, архієпископа львівського, 
церковного і громадського діяча, видавця, редактора, 
публіциста, члена НТШ 

 

СЕРПЕНЬ 

5 140 років від дня народження Яна Лопушанського (1875-1936), 
ученого-гідротехніка, професора, ректора Львівської 
політехніки (1925-1926) 

9 90 років від дня народження Любомира Полюги (1925), лікаря-
бактеріолога, громадського діяча, члена ОУН 

14 100 років від дня народження Івана Смолія (1915-1984), 
письменника, журналіста, редактора 

18 150 років від дня народження Володимира Садовського 
(1865-1940), священика, журналіста, диригента, 
музикознавця 

20 120 років від дня народження Омеляна Нижанківського (1895-
1973), піаніста, органіста, композитора, педагога (Всеукр.) 
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29 140 років від дня народження Льонгина Цегельського (1875-
1950), політичного діяча, дипломата, адвоката, публіциста, 
видавця, редактора 

Цього місяця виповнюється 

125 років від дня народження Йосифа Осташевського (1890-1948), 
священика, публіциста 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

1 90 років від дня народження Ігоря Юхновського (1925), 
професора, академіка НАН України, депутата Верховної Ради 
України 1-4 скликань (1990-2006), Героя України (2005) 

2 150 років від дня народження Андрія Андрейчина (1865-
1914), літографа, гравера 

3 140 років від дня народження Ольги Окуневської (1875-1960), 
піаністки, педагога, культурно-освітнього діяча 

6 55 років від дня народження Ігоря Гургули (1960), публіциста, 
редактора, письменника, члена Львівської організації 
Національної спілки письменників України 

7 140 років від дня народження Олександра Мурашка (1875-1919), 
живописця, педагога, громадського діяча (Всеукр.) 

12 140 років від дня народження Олександра Кошиця (1875-1944), 
диригента, композитора 

15 25 років тому (1990) у Львові встановлено пам’ятник Маркіяну 
Шашкевичу 

17 80 років від дня народження Тамари Дідик (1935), співачки 
(сопрано), солістки Львівського академічного театру опери та 
балету ім. І. Франка (нині – Львівський національний 
академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької), 
народної артистки України 

25 60 років від дня народження Юрія Іваніва (1955), лікаря-
кардіолога, професора, завідувача кафедри променевої 
діагностики факультету післядипломної освіти Львівського 
національного медичного університету ім. Данила Галицького 

29 170 років від дня народження Івана Карпенка-Карого 
(Тобілевича) (1845-1907), драматурга, актора, режисера, 
театрального діяча (Всеукр.) 
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30 180 років від дня народження Федора Заревича (1835-1879), 
журналіста, редактора, письменника, громадського діяча 

 

ЖОВТЕНЬ 

1 110 років від дня народження Євгена Врецьони (1905-1975), 
журналіста, редактора, члена УВО, ОУН 

● 85 років від дня народження Ярослава Малицького (1930), 
учасника українського національно-визвольного руху, 
політв’язня 

2 150 років від дня народження Дениса Січинського (1865-
1909), композитора, організатора, хорового диригента 
товариства «Боян» у Львові (1891) 

4 130 років від дня народження Дмитра Андрусенка (1885-1965), 
кобзаря, диригента, педагога (Всеукр.) 

10 100 років від дня народження Ігоря Свєшнікова (1915-1995), 
археолога, краєзнавця 

● 80 років від дня народження Ореста Кураша (1935-2006), 
головного хормейстера Львівського національного академічного 
театру опери та балету ім. С. Крушельницької, заслуженого 
діяча мистецтв України 

14 10 років (2005) з часу відкриття у Львові Музею пивоваріння 
(вул. Клепарівська, 18) 

15 120 років від дня народження Володимира Гжицького (1895-
1973), письменника, члена УГА 

● 120 років від дня народження Петра Контного (1895-1947), 
етнолога, біолога, палеонтолога, географа, філософа 

22 150 років від дня народження Ернеста Брайтера (1865-1935), 
публіциста, політика, посла від Львова до австрійського 
парламенту, члена уряду ЗУНР 

● 60 років від дня народження Ірини Волицької (1955), 
театрознавця, співзасновника творчого об’єднання «Театр в 
кошику», художнього керівника театру «Просценіум» 
Львівського національного університету ім. І. Франка 

23 60 років від дня народження Олега Надашкевича (1955), 
професора, завідувача кафедри терапії № 2 та дерматології, 
венерології факультету післядипломної освіти Львівського 
національного медичного університету ім. Данила Галицького 
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24 130 років (1885) з часу заснування у Львові української 
політичної організації «Народна Рада» 

26 60 років від дня народження Володимира Ільківа (1955), 
професора кафедри обчислювальної математики та 
програмування Національного університету «Львівська 
політехніка» 

● 45 років від дня народження Романа Скиби (1970), поета, члена 
Львівської організації Національної спілки письменників 
України 

28 110 років від дня народження Романа-Осипа Біди (1905-1942), 
члена УВО, учасника похідних груп ОУН 

30 120 років від дня народження Луки Луціва (1895-1984), 
літературознавця, публіциста, дійсного члена НТШ 

31 90 років від дня народження Зіновії Франко (1925-1991), 
літературознавця, публіциста 

 

ЛИСТОПАД 

1 120 років від дня народження Василя Яременка (1895-1976), 
актора Львівського драматичного театру ім. М. Заньковецької 
(нині – Львівський національний академічний український 
драматичний театр ім. М. Заньковецької) 

2 65 років від дня народження Марії Габлевич (1950), 
літературознавця, перекладача, дійсного члена НТШ, члена 
Львівської організації Національної спілки письменників 
України, лауреата премій ім. М. Рильського та часопису 
«Літературний Львів» (2007) 

4 120 років від дня народження Василя Кучабського (1895-1971), 
історика, полковника армії УНР 

6 160 років від дня народження Дмитра Яворницького (1855-
1940), історика, археолога, етнографа, фольклориста (Всеукр.) 

● 90 років від дня народження Миколи Петренка (1925), поета, 
прозаїка, публіциста, лауреата премій ім. Павла Тичини, Юрія 
Яновського, Маркіяна Шашкевича, Богдана Лепкого, Віктора 
Близнеця «Звук павутинки», члена Львівської організації 
Національної спілки письменників України, заслуженого діяча 
мистецтв України 
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7 75 років від дня народження Романа Вітошинського (1940), 
співака (ліричний тенор), соліста Львівського національного 
академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької, 
народного артиста України 

11 120 років від дня народження Зіновія Лиська (1895-1969), 
композитора, музикознавця, професора кафедри композиції 
Вищого музичного ін-ту ім. М. Лисенка (нині – Львівська 
національна музична академія ім. М. Лисенка), члена НТШ 

13 140 років від дня народження Михайла Мочульського (1875-
1940), правника, літературознавця, перекладача 

15 85 років від дня народження Михайла Павловського (1930-
2013), професора, ректора Львівського медичного інституту 
(1981-1998) (нині – Львівський національний медичний 
університет ім. Данила Галицького), академіка АН вищої школи 
України, дійсного члена НТШ 

● 85 років від дня народження Марти Тарнавської (1930), поетеси, 
літературознавця, перекладача, бібліографа 

16 140 років від дня народження Івана Левицького (1875-1938), 
композитора, скрипаля, професора Вищого музичного інституту 
ім. М. Лисенка (нині – Львівська національна музична академія 
ім. М. Лисенка) 

● 70 років від дня народження Сергія Зем’янкіна (1945), 
архітектора, лауреата Шевченківської премії за житловий 
квартал «Сріблястий» у Львові (1980) 

18 170 років від дня народження Юліана Медведського (1845-
1918), професора мінералогії та геології, ректора Львівської 
політехніки (1879-1888 з перервами), члена НТШ 

19 140 років від дня народження Катрі Гриневичевої (1875-1947), 
письменниці, редактора, видавця 

● 120 років від дня народження Степана Масляка (1895-1960), 
поета, перекладача, педагога 

● 120 років від дня народження Михайла Скорика (1895-1981), 
етнографа, поета, прозаїка, публіциста 

● 60 років від дня народження Михайла Козяра (1955), генерал-
лейтенанта служби цивільного захисту, ректора Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності (з 2006 р.) 

20 160 років від дня народження Михайла Коцюби (1855-1931), 
педагога, публіциста, видавця 
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● 140 років від дня народження Миколи Мельника (1875-1954), 
завідувача кафедри ботаніки і дендрології Львівського 
лісотехнічного інституту (нині – Національний лісотехнічний 
університет України), дійсного члена НТШ 

● 120 років від дня народження Євгена-Михайла Зиблікевича 
(1895-1987), журналіста, старшини УСС, сотника УГА 

21 110 років від дня народження Богдана Теслюка (1905-1956), 
лікаря дивізії «Галичина» 

● 75 років від дня народження Романа Дідули (1940), 
письменника, перекладача, журналіста, члена Львівської 
організації Національної спілки письменників України 

23 105 років від дня народження Миколи Лебедя (1910-1998), 
політичного і військового діяча, одного з лідерів ОУН 

24 125 років від дня народження Володимира Білозора (1890-1969), 
лікаря легіону УСС 

● 75 років від дня народження Мирослава Крука (1940), 
професора, завідувача кафедри оториноларингології Львівського 
національного медичного університету ім. Данила Галицького 

● 55 років від дня народження Бориса-Андрія Гудзяка (1960), 
теолога, президента Українського католицького університету, 
єпископа 

27 75 років від дня народження Богдана Козака (1940), режисера, 
актора Львівського національного академічного українського 
драматичного театру ім. М. Заньковецької, народного артиста 
України, лауреата Шевченківської премії (2010), дійсного члена 
НТШ, професора Львівського національного університету 
ім. І. Франка 

● 75 років від дня народження Марії Прокопець (1940), поетеси, 
педагога 

 

ГРУДЕНЬ 

1 85 років від дня народження Романа Федоріва (1930-2001), 
письменника, редактора, члена Львівської організації 
Національної спілки письменників України, лауреата 
Шевченківської премії за роман «Єрусалим на горах» (1995)  

6 75 років від дня народження Ірини Калинець (1940-2012), 
політв’язня, громадського діяча, письменниці, члена Львівської 
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організації Національної спілки письменників України; 
нагороджена орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня; у 1998 р. їй 
присвоєно титул «Героїня світу» (Ротчестер, США) 

8 120 років від дня народження Осипа Бойдуника (1895-1966), 
журналіста, редактора, члена УВО, ОУН 

10 140 років від дня народження Данила Роздольського (1875-
1902), священика, композитора, редактора 

● 75 років від дня народження Миколи Кацала (1940), засновника, 
художнього керівника і головного диригента чоловічої хорової 
капели «Дударик», народного артиста України, лауреата 
Шевченківської премії (1989) 

11 125 років від дня народження Миколи Матіїва-Мельника (1890-
1947), письменника, журналіста, референта УГА 

12 125 років від дня народження Андрія Мельника (1890-1964), 
полковника армії УНР, одного з лідерів ОУН 

18 135 років від дня народження Северини Кабарівської (1880-
1929), поетеси, драматурга, педагога 

● 120 років від дня народження Івана Коцура (1895-1971), 
команданта сотні УСС, воїна УГА 

19 90 років від дня народження Михайла Худаша (1925-2011), 
доктора філологічних наук, дослідника українських писемних 
пам’яток XVI-XVII ст.ст. 

● 80 років від дня народження Миколи Андрущенка (1935), 
живописця-монументаліста, професора кафедри 
монументального живопису Львівської академії мистецтв, 
народного художника України 

21-23 25 років тому (1990) у Львові відбулася перша 
всеукраїнська конференція Союзу українок 

22 130 років від дня народження Володимира Грицая (1885-1976), 
священика, особистого секретаря митрополита Андрея 
Шептицького 

25 120 років від дня народження Григорія Верьовки (1895-1964), 
композитора, хорового диригента, педагога (Всеукр.) 

31 170 років від дня народження Сильвестра Лепкого (1845-1901), 
священика, письменника, громадського діяча 
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ЦЬОГО РОКУ ВИПОВНЮЄТЬСЯ 
 
650  років (1365) з часу першої згадки про с. Зимна Вода (у 1946-

1989  рр. – Водяне) Пустомитівського району 
630  років (1385) з часу першої згадки про м. Стрий 
570  років тому (1445) на площі Ринок у Львові Василь Русин відкрив 

першу у Східній Європі аптеку 
560  років (1455) з часу першої згадки про м. Рава-Руська 

Жовківського району 
520  років (1495) з часу великої пожежі у Львові, під час якої згоріли 

вулиці Руська, Глинянська, Личаківське передмістя 
430  років тому (1585) було засновано Львівську братську школу, 

першу братську школу в Україні 
420  років (1595) з часу спорудження у Львові костелу бенедектинок 

(архітектор П. Римлянин) 
400  років (1615) з часу заснування власником Олеська Іваном 

Данилевичем м. Сасова (Золочівський район) 
360  років (1655) з часу перемоги гетьмана Богдана Хмельницького 

над поляками під Городком 
240  років тому (1775) військовий магістр Вільгельм Нарторп на 

площі Ринок у Львові відкрив аптеку «Під чорним орлом»; у 
1966 р. в ній було створено аптеку-музей історії фармації 

230  років (1785) з часу створення у Львові загальнодоступного 
шпиталю з трьома відділами: хірургічним, пологовим і для 
душевнохворих 

200  років від дня народження Івана Борисикевича (1815-1892), 
громадського і культурного діяча, посла до Галицького 
сейму, який послідовно відстоював права українців 
Галичини 

180  років (1835) з початку дослідження львівським аптекарем і 
хіміком Теодором Торосевичем складу мінеральних вод 
трускавецьких джерел «Фердинанд», «Маруся», «Нафта» 

170  років від дня народження Тадеуша Вишньовецького (1845-1927), 
скульптора, професора Львівської художньо-промислової школи 

170  років (1845) з часу відкриття у Львові дитячої лікарні 
ім. св. Софії, ймовірно, першої дитячої лікарні в Європі 

160  років від дня народження Ілярія Дилінського (1855-1919), співака 
(баритон) 

160  років від дня народження Михайла Ковальчука (1855-1938), 
архітектора, реставратора, доцента кафедри історії архітектури 
Львівської політехніки 
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150  років від дня народження Володимира Децикевича (1865-
1946), віце-президента Галицького намісництва у Львові, 
голови кураторії Національного музею у Львові, дійсного 
члена НТШ 

140  років від дня народження Олекси Кузьми (1875-1941), 
письменника, журналіста, сотника УГА 

140  років від дня народження Ярослава Олесницького (1875-1933), 
правника, дипломата, політичного діяча 

140  років (1875) з часу заснування у Львові Крайового закладу для 
божевільних в Кульпаркові (нині – Львівська обласна клінічна 
психіатрична лікарня) 

130  років від дня народження Володимира Блоцького (1885-1920), 
живописця, графіка 

130  років тому (1885) було прокладено залізницю до м. Сокаля 
120  років тому (1895) у м. Стрию Євген Олесницький заснував 

Народний дім і «Задаткову касу» 
120  років (1895) з часу відкриття у Львові музею етнографії НТШ 
120  років (1895) з часу заснування «Товариства кредитового 

„Дністер”» у Львові 
110  років (1905) з часу заснування Андреєм Шептицьким 

Національного музею у Львові 
110  років (1905) з часу виходу першого номера «Артистичного 

вісника», журналу, присвяченого образотворчому мистецтву, 
музиці і театру, під редакцією І. Труша і С. Людкевича 

100  років від дня народження Володимири Ковалюк (1915-1941), 
члена ОУН, засудженої на «Процесі 59-ти», розстріляної у 
Львові 

90  років (1925) з часу заснування в Галичині руханково-спортового 
товариства «Луг» за ініціативою Р. Дашкевича 

90  років (1925) з часу створення у Львові Товариства опіки над 
українськими емігрантами 

90  років (1925) з часу створення в складі НТШ Бактеріологічно-
хімічного інституту, організатором якого став Максим Музика 

80  років (1935) з дня виходу у Львові часопису «Жінка», друкованого 
органу Союзу українок 

30  років (1985) з часу створення Музею метрології та вимірювальної 
техніки при Львівському науково-виробничому центрі 
стандартизації, метрології та сертифікації 

20  років (1995) з часу заснування львівської видавничої агенції 
«Піраміда» (нині – багатопрофільне видавництво) 
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ДЕРЖАВНІ СВЯТА І ПАМ’ЯТНІ ДНІ 
 
 

У 2015 році в Україні відзначатимуть: 
 

150-річчя від дня народження митрополита Української Греко-
Католицької Церкви Андрея Шептицького 

(Постанова Верховної Ради України № 1330-VII від 17 червня 2014 р.) 
 

80-річчя від дня народження Василя Симоненка 
(Постанова Верховної Ради України № 295-VII від 21 травня 2014 р.) 

 

Січень 
 

12 День українського політв’язня 
22 День Соборності України 

(указ Президента України № 871/2014 від 13 листопада 2014 р.) 
27 День пам’яті жертв Голокосту в Україні 
29 День пам’яті героїв Крут (1918) 

 
Лютий 

 

15 День вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав 

21 Міжнародний день рідної мови 
 

Березень 
 

9, 10 Шевченківські дні 
14 День пам’яті жертв голодоморів в Україні 

1933 і 1947 рр. 
 

Квітень 
 

11 Міжнародний день визволення в’язнів 
фашистських концтаборів 

18 День пам’яток історії та культури 
26 День Чорнобильської трагедії (1986) 

 
Травень 

 

3 День Львова (перша неділя місяця) 
10 День матері (друга неділя місяця) 
15 Всеукраїнський день сім’ ї 
16 День Європи в Україні (третя субота місяця) 
17 Свято героїв у Львові (третя неділя місяця) 
18 Міжнародний день музеїв 
24 День слов’янської писемності й культури 
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Червень 
 

1 Міжнародний день захисту дітей 
5 Всесвітній день охорони навколишнього середовища 
13 День Всіх святих землі Української 
28 День Конституції України 
29 День молоді (остання неділя місяця) 
 

Липень 
 

16 День прийняття декларації про державний суверенітет 
України (1990) 

28 День хрещення Київської Русі-України 
 

Серпень 
 

23 День Державного прапора України 
24 День Незалежності України 

 
Вересень 

 

1 День знань 
30 Всеукраїнський день бібліотек 
 

Жовтень 
 

4 День працівників освіти (перша неділя місяця) 
14 День захисника України 
● Свято створення УПА 
● День українського козацтва 

 
Листопад 

 

1 Утворено Західно-Українську Народну Республіку 
7 День молитви за жертв тоталітарних режимів 
9 День української писемності та мови 
21 День Гідності та Свободи 

(указ Президента України № 872/2014 від 13 листопада 2014 р.) 
28 День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій 

(четверта субота місяця) 
 

Грудень 
 

1 Акт проголошення Незалежності України (1991) 
● Всесвітній день боротьби зі СНІДом 
5 Міжнародний день волонтерів 
6 День Збройних сил України 
 



Повідомлення 
� Про використання методико-бібліографічних, бібліографічних, 

фахових, інформаційних матеріалів 

Знаменні дати 2015 року. Календар 
(назва матеріалу) 

1. Ознайомлення з матеріалом бібліотечних працівників ЦБС (на 

семінарах, при виїздах в бібліотеки, усна чи письмова консультація тощо) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Використання матеріалу бібліотечними працівниками 

(приклади)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Зауваження щодо надісланого матеріалу________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

�� 4. Приклади використання матеріалу користувачами:  

1.___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(з якою метою використано матеріал, що використано; спеціальність користувача, ким працює, вік) 

2.___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(з якою метою використано матеріал, що використано; спеціальність користувача, ким працює, вік) 

3.___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(з якою метою використано матеріал, що використано; спеціальність користувача, ким працює, вік) 

______________ 
* відомості подаються через кому 

** надсилати заступнику директора з наукової роботи  

 


