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Ювілейні та пам’ятні дати 2018 року: інформаційно-

довідковий матеріал на допомогу організації роботи бібліотекарям 

/ Центральна міська публічна бібліотека; уклад. Т.М. Кириленко, 

О.М. Лісіченко. – Краматорська, 2017. – 23 с. 

 

 

 

 

Видання містить знаменні і пам’ятні дати суспільно-

політичного та культурно-мистецького життя України та світу на 

2018 рік. 

 

Адресовано бібліотечним спеціалістам, працівникам 

культури, педагогам та іншим категоріям читачів, як допоміжний 

посібник при плануванні роботи. 

 



* Міжнародні Десятиріччя: 

 
- 2013-2022 роки – Десятиліття зближення культур; 

- 2010 – 2020 рр. – Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, присвячене 

пустелям та боротьбі з опустеленням; 

- 2011-2020 р. – Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху (оголосила 

Генеральна Асамблея ООН (травень 2011 р.); 

- 2014 – 2024 рр.- Десятиліття стійкої енергетики для всіх; 

 

* В Україні 2018-й рік: 
 - Рік культурної спадщини 

 - Рік німецької мови в Україні (рішення МЗС Німеччини та України) 

- 2018 рік Всеукраїнською радою церков оголошено роком Божого Слова в 

Україні 

- Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 574-р 

затверджено План заходів із вшанування подвигу учасників Революції 

Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на період до 2020 

року 

* Цього року виповнюється: 

  
    1035 років від дня народження Антонія Печерського (983–1073), 

церковного діяча Київської Русі, одного із засновників Києво-Печерського 

монастиря 

    965 рокiв вiд дня народження Володимира Мономаха (Володимир-

Василій Всеволодович Мономах) (1053–1125), державного та політичного діяча 

Київської Русі, великого князя Київського 

    515 рокiв вiд дня народження Нострадамуса (Мішель де Нотрдам) (1503–

1566), французького астролога, лiкаря, поета 

    У листопаді виповнюється 310 років Батуринської трагедії 

    215 рокiв вiд дня народження Остапа Микитовича Вересая (1803–1890), 

українського кобзаря 

    130 років від дня народження Костянтина Прохоровича Зленка (1888–

1965), українського письменника, культурно-освітнього діяча 

    125 років від часу відкриття (1893) трипільської культури 

    115 рокiв вiд дня народження Василя Яковича Вражливого (справж. – 

Штанько) (1903–1937), українського письменника 

    У серпні виповнюється 100 років від часу заснування капели бандуристів 

ім. Г. Майбороди 

    У листопад і виповнюється 100 років від часу заснування Національної 

академії наук України 

    85 років із дня заснування (1933) Харківського державного академічного 

російського драматичного театру ім. О. С. Пушкіна 

    80 років від часу заснування (1938) Кіровоградського академічного 

українського музично-драматичного театру ім. М. Л. Кропивницького 

    80 років від часу заснування (1938) Національної Спілки художників 

України 



 
1 - Новорічне свято 

- Всесвітній день миру 

- 130 років від дня народження Михайла Івановича Атаманюка 

(1888 – 1939), українського письменника, журналіста 

2 - День в’язня 

- 95 років від дня народження Ольги Стрілець (1923 – 1974), 

української поетеси, письменниці 
- 130 років з дня народження математика і діяча Миколи 

Чайковського (1887 – 1970) 

3 - 105 років від дня народження Натана Самійловича Рибака (1913 – 

1978), українського письменника 

- 150 років від дня народження Миколи Федоровича Чернявського 

(1868 – 1946), українського письменника 

4 - 375 років від дня народження англійського вченого Ісаака Ньютона 

(1643 – 1727); 

- 145 років від дня народження Михайла Михайловича Пришвіна 

(1873 – 1954), письменника, прозаїка, публіциста 

6 - 120 років від дня народження Володимира Сосюри (1898 – 1965), 

українського поета 

- 80 років від дня народження Василя Семеновича Стуса (1938 – 

1985), репресованого українського поета 

- 80 років від дня народження улюбленця усіх жінок та молоді, 
Андріано Челентано: італійський музикант, кіноактор, естрадний 

співак, кінорежисер, композитор, громадський діяч і телеведучий 

7 - Різдво Христове 

8 - 140 років від дня народження Степана Васильченка (1878 – 1932), 

українського письменника, прозаїка періоду модернізму 

9 - 100 років від дня прийняття ІV Універсалу Української 

Центральної Ради (1918) ухвалення цього універсалу мало велике 

значення для українського національного руху, оскільки цей документ 

гарантував незалежність УНР, а також окреслював особливості 

зовнішньої політики України як незалежної держави. Також 

універсал зазначав намір укладання Конституції УНР. 

- 90 років від дня народження Миколи Тодосійовича Негоди (1928 – 

2008), українського письменника 

10 - 80 років від дня народження історику Станіславу Кульчицькому 

(1937 р.н.) 

- 135 років від дня народження Олексія Миколайовича Товстого 

(1883 – 1945), російського письменника 



11 - Міжнародний день «спасибі» 

12 - День українського політв’язня 

- 390 років від дня народження Шарля Перро (1628 – 1703), 

французького письменника. 

14 - Новий рік за старим стилем 

16 - 140 років від дня народження Ольги Олександрівни Грушевської  

(1878 – 1961), української літературознавиці 

20 - 100 років від дня народження Олександра Олексійовича Шалімова  

(1918 – 2006), українського хірурга 

21 - Міжнародний день обіймів 

22 - День Соборності України 

- 230 років від дня народження Джорджа Гордона Байрона (1788 – 

1824), англійського поета доби романтизму 

- 90 років від дня народження Петра Лукича Проскуріна (1928 - 

2001) – писав прозу, відомий, як автор творів на моральну тематику, 

про взаємини людей один з одним. 

- 100 років від дня утворення Української Народної Республіки (1918) 

- 100 років від дня прийняття IV Універсалу Української Центральної 

Ради (1918) 

23 - 235 років від дня народження Фредерика Стендаля (1783 – 1842), 

французького письменника 

25 - Тетянин день 

- День пам’яті творчості видатного поета, артиста, співака 

Володимира Висоцького (1938 – 1980). 80 років від дня 

народження. 

27 - Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

29 - 100 років битви під Крутами. День пам’яті героїв Крут 

 

100 років битви під Крутами 

100 років тому за свободу України полягли нескорені герої, що виступили 

проти терору радянської Росії. Сотні студентів, що було інтелектуальною 

елітою України, померли на неоголошеній війні у нерівному бою. 

 

  
2 - 155 років від дня народження Тимотея (Тимофія) Гнатовича 

Бордуляка (1863 – 1936), українського письменника 

- День бабака 

3 - 100 років від дня народження української поетеси Любов Василівни 

Забашти (1918 – 1990) 

- 155 років від дня народження Климентини Карлівни Попович-

Боярської (1863 – 1945), української письменниці, громадської 

http://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=495&year=2018


діячки 

4 - Всесвітній день боротьби проти раку 
6 - День безпеки в Інтернеті 

8 - 190 років з дня народження Жюля Верна (1828 – 1905), 

французького письменника 

10 - День пам’яті Олександра Сергійовича Пушкіна 

- 120 років від дня народження Бертольда Брехта (1898 – 1956), 

німецького письменника, теоретика мистецтва, театрального і 

громадського діяча 

12 - Масляна 

13 - 175 років від дня народження Миколи Андрійовича Вербицького 

(1843 – 1909), українського письменника, педагога, громадського 

діяча 

- 115 років від дня народження Жоржа Сіменона (1903 – 1989), 

французького письменника 

14 - День всіх закоханих 

15 - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

- День пам’яті воїнів–інтернаціоналістів 

16 - 205 років з дня народження українського співака, композитора, драматурга 

Семена Степановича Гулака-Артемовського (1813 – 1873) 

19 - Затверджено Державний герб України 

Як державний символ – Державний герб України, тризуб був 

затверджений постановою Верховної Ради України №2137-XII від 19 

лютого 1992 року 

20 - День вшанування подвигу учасників Революції гідності та 

увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні 

- Всесвітній день соціальної справедливості 

- 110 років з дня народження української письменниці Марії 

Аркадіївни Пригари (1908 – 1983) 

21 - Міжнародний День рідної мови 

23 - 115 років від дня народження Юліуса Фучіка (1903 – 1943), 

чеського письменника, критика, публіциста, національного героя 

Чехії 

- 140 років від дня народження Казимира Севериновича Малевича 

(1878 – 1935), відомого живописця 

25 - 90 років від дня народження Бориса Іванова – журналіста і 

письменника 

27 - 105 років від дня народження Ірвіна Шоу (1913 – 1984), 

американського письменника, драматурга, кіносценариста 

 

День Героїв Небесної Сотні 

 

Відзначається щорічно 20 лютого відповідно до Указу Президента від 

11 лютого 2015 року № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції 

Переваги та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні». 

20 лютого 2014 загинула найбільша кількість активістів Євромайдана. В 

цілому революційні події зими 2013-2014 року забрали життя більше ста 



активістів Майдану. 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично 

визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. В цей день на Майдані 

відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких в траурних промовах 

назвали «Небесної сотні», а під час прощання з загиблими звучала пісня «Плінія 

кача...», яка стала українським народним реквіємом. 

 
1 - Всесвітній день цивільної оборони 

3 - Всесвітній день дикої природи 

- Всесвітній день письменника. Відзначається згідно з рішенням 48-го 

конгресу Міжнародного ПЕН-клубу, який відбувся 12 – 18 січня 

1986 р. 

4 - 340 років від дня народження Антоніо Вівальді (1678-1741), 

італійського композитора 

7 - 95 років тому (1923) прийнято постанову Президії ВУЦВК про 

адміністративно-територіальний поділ Донецької губернії, 

створення округів та регіонів 

8 - Міжнародний жіночий день 

11 - 120 років з дня народження українського поета Василя 

Петровича Бобинського (1898 – 1938) 

12 - 155 років від дня народження Володимира Івановича Вернадського 

(1863 – 1945), вченого-енциклопедиста, природознавця, мінералога, 

геохіміка 

13 - 130 років від дня народження Антона Семеновича Макаренка (1888 

– 1939), письменника та педагога 

14 - День українського добровольця 

- 110 років від дня народження  Віталія Закруткіна (1908 - 1984) 

прозаїка, автора повісті «Матір людська» 

15 - Всесвітній день прав споживача 

16 - 115 років від дня народження  Тамари Габбе (1903 - 1960) – прозаїка, 

перекладача, збирача фольклору та ін. Багато писала для дітей. 

17 - Створено Українську Центральну Раду, 1917 

- 115 років від дня народження Юрія Дольд-Михайлика (Юрій 

Петрович Михайлик) (1903 – 1966), українського письменника 

- 100 років від дня народження Івана Федоровича Гребенюка (1918 – 

1982), українського письменника 

- 110 років від дня народження Бориса Миколайовича Польового 

(1908 – 1981), прозаїка, написав «Повість про справжню людину» 

18 - 205 років від дня народження Хрістіана Фрідріха Геббеля (1813 – 

1863), німецького драматурга 



20 - Всесвітній день Землі 

21 - Міжнародний день ліквідації расової дискримінації 

- Всесвітній день поезії  

- Міжнародний день лісів 

- 80 років від дня народження Василя Андрійовича Марсюка (1938), 

українського дитячого поета 

22 - Всесвітній день водних ресурсів 

23 - Всесвітній метеорологічний день 

23-

29 
- Тиждень дитячої та юнацької книги (з 1943 року) 

24 - Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз 

25 - День служби безпеки України 

- 105 років від дня народження Василя Павловича Козаченка (1913 – 

1995), українського письменника 

26 - День внутрішніх військ МВС України 

- День Національної гвардії України 

- 535 років від дня народження Рафаеля Раффаелло Санті (Санціо) 

(1483 – 1520), італійського живописця, архітектора 

27 - Міжнародний день театру 

28 - 150 років від дня народження Максима Горького (Пєшков Олексій 

Максимович) (1868 – 1936), російського письменника 

 

Міжнародний день театру 

 

Міжнародний день вшанування театру як надбання культури і 

вшанування всіх робітників театру від театральних режисерів, акторів і 

сценографів до білетерів. 

Виникнення давньогрецького театру пов'язане зі святами на честь бога 

виноградарства Діоніса — Діонісіями. Учасники процесій зображали пошт 

Діоніса і, надягаючи козячі шкури, співали і танцювали (слово «трагедія» в 

перекладі з грецької — «гімн цапів»). На історичне походження театру вказує 

обов'язкова участь у трагедіях хору, з яким спочатку вступав в діалоги єдиний 

актор, пізніше кількість акторів збільшилася до трьох. Сполучившись із 

літературною традицією, театр в класичну епоху з релігійних, народних уявлень 

перетворився на самостійний вид мистецтва. Театралізовані вистави стали 

невід'ємною частиною державних свят — Діонісій та Леней. Для них будували 

грандіозні кам'яні театри, розраховані на тисячі глядачів (театр Діоніса в Афінах, 

найкраще за інші зберігся амфітеатр в Епідаврі). 

 

 



 
1 - День сміху 

- Міжнародний день птахів 

- 145 років від дня народження Сергія Васильовича Рахманінова 

(1873 – 1943), російського композитора, піаніста, диригента 

2 - Міжнародний день дитячої книги 

- 110 років від дня народження Сергія Олексійовича Завгороднього 

(1908), українського письменника 

- 100 років від дня народження Леоніда Васильовича Куличенка 

(1918 – 1977), українського письменника 

3 - 100 років від дня народження Олеся Гончара (Гончар Олександр 

Терентьєвич) (1918 – 1995), українського письменника і громадського 

діяча 

- 110 років від дня народження Степана Івановича Олійника (1908 – 

1982), українського поета, гумориста і сатирика 

4 - День створення НАТО 

- 65 років з дня народження Квітки Цісик (1953 – 1998), американської 

співачки українського походження 

7 - Всесвітній день здоров’я 

8 - Великдень 

- 115 років від дня народження Бориса Тенети (Борис Йосипович 

Гурій) (1903 – 1935), українського письменника 

9 - 120 років від дня народження Поля Робсона (1898 – 1976), 

американського співака, драматичного актора, громадського діяча 

11 - Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів 

12 - День авіації і космонавтики 

- День працівників ракетно-космічної галузі України 

- 195 років від дня народження Олександра Михайловича 

Островського (1823 – 1945), поета 

13 - 135 років від дня народження Дем’яна Бєдного (1883 – 1945), 

російського поета 

15 - Український день навколишнього середовища 
- 85 років від дня народження Бориса Натановича Стругацького 

(1933), письменника, перекладача, сценариста 

16 - 80 років від дня народження Віктора Федоровича Коржа (1938), 

українського письменника 

- 80 років від дня народження Василя Івановича Мартинова (1938), 

українського письменника 

18-

22 
- Дні заповідників і національних парків 



18 - Міжнародний день пам’яток і визначних місць 

- День пам’яток історії та культури 

20 - 115років від дня народження Гео (Юрій) Даниловича Шкурупія 

(1903 – 1937), українського письменника 

21 - Український День навколишнього середовища (День довкілля) 

Відзначається відповідно до Указу Президента України No 855/98 від 

06.08.1998 р. щорічно у третю суботу квітня 

22 - Всесвітній день Матері-Землі (Міжнародний день Землі) 

- 110 років від дня народження Івана Єфремова (1908 - 1972) – 

письменника - фантаста 

23 - Міжнародний день книги і авторського права 

- 95 років від дня народження Василя Сидоровича Земляка (Вацик) 

(1923 – 1977), українського прозаїка, кінодраматурга 

24 - Міжнародний день солідарності молоді 

- 215 років від дня народження Олександра Васильовича Духновича 

(1803 – 1865), українського письменника, педагога, просвітителя, 

культурного діяча 

26 - День пам'яті загиблих в радіаційних аваріях та катастрофах 

- День Чорнобильської трагедії (1986) 

- Міжнародний день інтелектуальної власності 

- Прийнято Закон «Про реабілітацію репресованих народів» (1991) 

28 - Всесвітній день охорони праці 

30 - 135 років від дня народження Ярослава Гашека (1883 – 1923), 

чеського письменника 

 

День Чорнобильської трагедії 

 

Чорно бильська катастро фа — техногенна, екологічно-гуманітарна 

катастрофа, спричинена вибухом і подальшим руйнуванням четвертого 

енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції в ніч на 26 квітня 1986 року, 

розташованої на території Української РСР. Руйнування мало вибуховий 

характер, реактор був повністю зруйнований і в довкілля було викинуто велику 

кількість радіоактивних речовин. Відбувся радіоактивний викид потужністю в 

300 Хіросім. На думку багатьох людей, зокрема тодішньої голови Президії 

Верховної Ради УРСР Валентини Семенівни Шевченко, ця подія так само як 

офіційна реакція, яка була продемонстрована у Москві, стала однією з причин 

розпаду СРСР. 

 

 

 

1-2 - День міжнародної солідарності трудящих 



3 - День Сонця 

- Всесвітній день свободи преси 

4 - 110 років від дня народження Віталія Єлисейовича Чигирина (1908 – 

1941), українського письменника 

5 - Міжнародний день боротьби за права інвалідів 

- 200 років від дня народження Карла Маркса (1818 – 1883), 

німецького філософа 

6 - 155 років від дня народження Володимира Івановича Сокальського 

(1863 – 1919), українського композитора, музичного критика 

8-9 - Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв другої 

світової війни 

8 - Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

9 - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

- 85 років від дня народження Романа Васильовича Андріяшика (1933 

– 2000), українського письменника 

12 - 85 років від дня народження Андрія Андрійовича Вознесенського 

(1933 – 2010), поета 

13 - День матері в Україні 

14 - 125 років від дня народження Олександра Йосиповича Дейча (1893 – 

1972), письменника, літературознавця, театрознавця, перекладача 

- 105 років від дня народження Ігоря Костецького (Ігор В’ячеславович 

Мерзляков) (1913 – 1983), українського драматурга, історика 

літератури, перекладача 

15 - Міжнародний день сім’ї 

- Всеукраїнський день сім’ї 

- Міжнародний день захисту клімату 

- 145 років від дня народження Павла Петровича Скоропадського 

(1873 – 1945), українського державного та політичного діяча, 

воєначальника (гетьман України (1918)) 

- 170 років від дня народження Віктора Михайловича Васнецова 

(1848 – 1926), живописця 

17 - День вишиванки 

- Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства 

- 145 років від дня народження Анрі Барбюса (1873 – 1935), 

французького письменника 

18 - Міжнародний день музеїв 

19 - День Європи в Україні 

- Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

20 - День вшанування пам’яті жертв Великого терору – масових 

політичних репресій, 1937 – 1938-х рр. 

21 - Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та 

розвитку 

22 - Міжнародний день біологічного різноманіття 

- 205 років від дня народження Вільгельма Ріхарда Вагнера (1813 – 

1883), німецького композитора, диригента, музичного теоретика 

- 105 років від дня народження Микити Володимировича 



 

День Європи в Україні 

 

Свято, що відзначається в країнах Європейського 

Союзу 9 травня, а також офіційно в Україні щорічно у 

третю суботу травня з 2003 р. 

День Європи, разом з єдиною валютою (євро), прапором і гімном, є 

символом ЄС як політичної сили. 

Рада Європи святкувала однойменне свято у день свого заснування 5 травня 

1949 р. до 1964 р. 

 Європейський Союз затвердив 9 травня як День Європи на саміті в 

Мілані 1985 р., вирішивши увічнити день проголошення Декларації Шумана. 

Також 9 травня вважається Днем народження Європейського Союзу. 

 

Богословського (1913 – 2004), композитора, диригента, піаніста, 

літератора 

24 - День слов’янської писемності і культури 

- Рівноапостольних Кирила і Мефодія 

- Європейський день парків 

- 80 років від дня народження Михайла Михайловича Медунці (1938), 

українського письменника 

- 110 років від дня народження Георгія Степановича Меліхова (1908 – 

1985), українського живописця 

25 - День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження 

27 - 105 років від дня народження Валентина Костянтиновича Лагоди 

(Лагодзинський) (1913 – 1991), українського поета, гумориста, 

сатирика 

- 70 років від дня народження Олександра Олександровича Волкова 

(1948), льотчика-космонавта 

- 140 років від дня народження Айседори Дункан (1878 – 1927), 

американської танцівниці 

28 - День прикордонника 

29 - Міжнародний день миротворців ООН 

- 145 років від дня народження Костянтина Максимовича 

Зіньківського (1873 – 1959), українського поета, педагога 

- 70 років від дня народження Геннадія Мороза (1948), донецького 

письменника 

31 - Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням 



 

1 - Мiжнародний день захисту дiтей 

- Всесвітній день батьків 

3 - 175 років від дня народження Климента Аркадійовича Тімірязєва 

(1843 – 1920), природодослідника 

4 - Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії 

5 - Всесвiтнiй день охорони навколишнього середовища 

- 120 років від дня народження Федеріко Гарсія Лорки (1898 – 1936), 

іспанського драматурга і поета 

6 - День журналіста в Україні 

- 70 років від дня народження В’ячеслав Вікторович Кондратьєв 

(1948), донецького письменника 

- 115 років від дня народження Арама Ілліча Хачатуряна (1903 – 

1978), вірменського композитора, диригента, педагога 

8 - Всесвітній день океанів 

9 - Міжнародний день друзів 

10 - 115 років від дня народження Микити Михейовича Шумила (1903 – 

1982), українського письменника, перекладача, сценариста 

- 105 років від дня народження Тихона Миколайовича Хрєннікова 

(1913 – 2007), композитора, громадського діяча 

14 - Всесвітній день донорів крові 

17 - День батька (День тата) 

- День медичного працівника 

- 115 років від дня народження Михайла Аркадійовича Свєтлова 

(Шейнкман) (1903 – 1964), поета, драматурга 

20 - Всесвітній день біженців 

21 - 135 років від дня народження Романа Андріяновича Леонтовича 

(1883 – 1954), українського письменника 

22 - День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.                       

Початок Німецько-радянської війни (1941) 

- 120 років від дня народження Еріха Марії Ремарка (1898 – 1970), 

німецького письменника 

23 - День державної служби ООН 

24 - День молоді 

- День молодіжних та дитячих громадських організацій 

-  145 років від дня народження Івана Матвійовича Стешенка (1873 – 

1918), українського літературознавця, письменника 

25 - День дружби та об`єднання слов`ян 



 

День молодіжних та дитячих громадських організацій 
 

Щорічно, підтримавши ініціативу молодіжних об’єднань і організацій, в 

останню неділю червня Україна і Білорусь відзначають День молоді. В Україні 

День молоді встановлений Указом Президента України № 323/94 від 22 червня 

1994 року, Указом Президента від 27 червня 2008 року № 599 «Про День 

молодіжних та дитячих громадських організацій» та Указом № 600/2011 "Про 

внесення зміни до Указу Президента України від 27 червня 2008 року № 599" і 

відзначається щорічно в останню неділю червня, також відомий під назвою 

«День молоді». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 - Міжнародний день боротьби із зловживанням наркотиками та їх 

незаконним розповсюдженням 

28 - День Конституції України (1996) 

1 - День архітектури України 

2 - 130 років від дня народження Сергія Олексійовича Бугославського 

(1888 – 1946), українського та російського літературознавця, 

музикознавця, композитора 

3 - 135 років від дня народження Франца Кафки (1883 – 1924), 

австрійського письменника 

- 85 років від дня народження Бориса Яковича Яценка (1933 – 2005), 

видатного українського літературознавця 

5 - День звільнення Слов’янська та Краматорська від проросійських 

терористів 

- 115 років від дня народження Володимира Григоровича Сутєєва 

(1903 – 1993), дитячого письменника, художника-ілюстратора, 

початківця мультиплікації 

6 - Всесвітній день поцілунку 

8 - День родини 

10 - 100 років від дня народження Джеймса Олдріджа (1918 – 2015), 

австралійського письменника і громадського діяча, автора понад 30 

книг 

11 - Всесвітній день шоколаду 

- Всесвітній день народонаселення 

12 - 190 років від дня Миколи Гавриловича Чернишевського (1828 – 

1889) — один з найбільших філософів-матеріалістів, письменник, 

енциклопедист, критик літератури, автор роману «Що робити?». 



 

День родини 

Український День родини відносно молоде свято і відзначаєтся з 2012 

року. Відповідний Указ Президента України № 1209/2011 «Про відзначення в 

Україні деяких пам’ятних дат і професійних свят» був підписаний 30 грудня 

2011 року. Святкування цього дня має щорічний характер і встановлено на 8 

липня. 

13 - 90 років від дня народження Валентина Саввича Пікуля (1928 – 

1990), російського письменника 

15 - День українських миротворців 

- 110 років з дня народження Бориса Леонтьєвича Горбатого (1908 – 

1954), відомого російського письменника, життя та творчість якого 

пов’язана з Донбасом 

16 - У цей день (1990) Верховною Радою УРСР було прийнято 

Декларацію про державний суверенітет України 

- 110 років від дня народження Василя Барки (1908 – 2002), 

українського письменника і літературознавця у США 

- 90 років від дня народження Андрія Дмитровича Дементьєва (1928), 

поета 

18 - 85 років від дня народження Євгена Олександровича Євтушенка 

(1933), поета, перекладача, публіциста 

19 - 125 років від дня народження Володимира Володимировича 

Маяковського (1893 – 1930), поета 

20 - Міжнародний день шахів 

- День шахів в Україні 

21 - День металурга 

22 - 140 років від дня народження Януша Корчака (1878 – 1942), 

польського письменника, лікаря, педагога, публіциста, громадського 

діяча 

27 - 165 років від дня народження Володимира Галактіоновича 

Короленка (1853 – 1921), письменника, публіциста, громадського 

діяча 

- 170 років від дня народження Ганса Гофмана (1848 - 1909) – 

письменника, поета, педагога з Німеччини, автора багатьох новел, 

романів («Крихітка Цахес») 

28 - День хрещення Київської Русі (1030 років) 

- 95 років від дня народження Володимира Павловича Басова (1923 – 

1987), актора, кінорежисера, сценариста 

29 - 100 років від дня народження Володимира Дмитровича Дудінцева 

(1918), письменника 

30 - Міжнародний день дружби 

- 155 років від дня народження Генрі Форда (1863 – 1947), 

американського промисловця, конструктора 

- 200 років від дня народження Емілі Бронте (1818 - 1848) – поетеси і 

письменниці з Туманного Альбіону, представниці знаменитого 

літературного роду Бронте, прославилася завдяки роману «Грозовий 

перевал». Померла 19 грудня 1848 р. 



 

 

День Державного прапору України 
 

1 - 105 років від дня смерті Лесі Українки (1871 – 1913), української 

поетеси 

2 - 130 років від дня народження Костя Буревія (Костянтин Степанович 

Буровій) (1888 – 1934), українського письменника, публіциста, 

театрознавця 

4 - День Національної поліції України 

- 140 років від дня народження Антона Владиславовича 

Крушельницького (1878 – 1941), українського письменника, критика, 

журналіста 

5 - День залізничника 

- День Повітряних сил Збройних сил України 

- 120 років від дня народження Василя Івановича Лєбєдєва-Кумача 

(1898 – 1949), поета 

6 - Міжнародний день «Лікарі світу за мир» 

- 105 років від дня народження Бориса Спиридоновича Буряка (1913 – 

1993), українського літературознавця, письменника, кінознавця 

9 - 80 років від дня народження Леоніда Даниловича Кучми (1938), 

українського державного та політичного діяча (Президент України 

(1994 – 2004)) 

12 - Міжнародний день молоді 

- День будівельника 

13 - Всесвітній день лівшей 

17 - 110 років від дня народження Анатолія Ілліча Костенка (1908), 

українського письменника і літературознавця 

19 - День пасічника 

- 135 років від дня народження Габріель Баньор Шанель (Коко 

Шанель) (1883 – 1971), французького модельєра (засновниця будинку 

моди Шанель) 

21 - 130 років від дня народження Володимира Антоновича Гадзінського 

(1888 – 1932), українського письменника 

23 - День Державного прапору України 

24 - День незалежності України. Верховна Рада УРСР прийняла Акт 

проголошення незалежності України (1991 рік) 

25 - День авіації України 

26 - День шахтаря 

28 - 110 років від дня народження Роберта Жана Жоржа Мерля (1908 – 

2004), французького письменника 



24 серпня 1991 відбулося проголошення Акта про незалежність України, 

і над будинком Верховної Ради піднявся синьо-жовтий прапор. 

У серпні 2004 року Президент підписав Указ № 987/2004 про 

встановлення Дня державного прапора України, який святкується щорічно 23 

серпня. До цього День державного прапора святкувався тільки в Києві на 

муніципальному рівні. Зараз відзначається в Україні щорічно згідно з Указом 

Президента № 987/2004 від 23 серпня 2004 року зі змінами, внесеними згідно з 

Указом Президента № 602/2009 від 7 серпня 2009 року. 

 

1 - День знань 

2 - День підприємця 

4 - 120 років від дня народження Віктора Васильовича Данилевського 

(1898 – 1960), українського вченого, письменника 

- 110 років від дня народження Річарда Райта (1908 – 1960), 

американського письменника 

5 - Міжнародний день благодійності 

- 95 років від дня народження Грицька (Григорія) Пилиповича Бойко 

(1923 – 1978), українського письменника 

8 - Міжнародний день грамотності 

- День українського кіно 

- День фізичної культури і спорту 
- 95 років від народження  Расула Гамзатова (1923 – 2003), 

знаменитого  дагестанського поета, публіциста і громадського діяча 

9 - Міжнародний день краси 

- 190 років від дня народження Льва Миколайовича Толстого (1828 – 

1910), письменника 

- 100 років від дня народження  Бориса Заходера (1918 - 2000) – 

дитячого письменника  

10 - 100 років від дня народження Романа Мусійовича Чумака (1918), 

українського письменника 

13 - День комп’ютерника і програміста 

15 - Міжнародний день демократії 

- День винахідника і раціоналізатора України 

- День народження Google 

16 - Міжнародний день охорони озонового шару 

- Всенародний день батька 

19 - День народження смайла 

20 - 95 років від дня народження Олександра Олександровича 

Сизоненка (1923), українського письменника 

21 - Міжнародний день миру 

22 - День партизанської слави України 

- День без автомобілів 



День українського кіно 

Національне професійне свято працівників кінематографії, яке 

відзначається в Україні щорічно у другу суботу вересня. Історія українського 

кінематографа почалася у вересні 1896 року в місті Харкові, де фотограф 

Альфред Федецький зняв кілька короткометражних документальних сюжетів, а в 

грудні в Харківському оперному театрі він же влаштував перший публічний 

кіносеанс у Російській імперії. 1930-й рік був ознаменований показом першого 

звукового фільму «Симфонія Донбасу» режисера Д. Вертова. 

 

23 - День машинобудівника 

26 - Європейський день мов 

27 - День туризму 

- День вихователя і всіх дошкільних працівників 

- Всесвітній день моря 

28 - 100 років від дня народження Василя Олександровича 

Сухомлинського (1918 р.н.) 

- 215 років від дня народження Проспера Меріме (1803 – 1870) – 

француз, писав прозу і перекладав, був майстром новели («де Маттео 

Фальконе»), цікавився історією 

29 - 77 років трагедії Бабиного Яр (1941 – початок масових розстрілів у 

Києві у Бабиному Яру) 

- Всесвітній день серця 

30 - Всеукраїнський День бiблiотек 

1 - День ветерана 

- Міжнародний день музики 

- Міжнародний день лікаря 

- Міжнародний день людей похилого віку 

2 - Міжнародний день боротьби проти насилля 
- 75 років від дня народження Богдана Михайловича Стельмаха 

(1943), українського драматурга, поета, перекладача 

3 - Міжнародний день лікаря 

4 - Всесвітній день захисту тварин 

5 - Всесвітній день вчителя 

- Всесвітній день посмішки 
- 95 років від дня народження Володимира Васильовича Канівця 

(1923), українського письменника 

7 - Український День вчителя (День працівників освіти чи День 

освітянина) 

8 - День юриста 

- 130 років від дня народження Михайла Харлампійовича Пилипенка 



 

День захисника України 

 

Свято, що відзначається в Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої 

Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. З 2015 року є державним 

святом і неробочим днем. 

 

 

 

(1888 – 1953), українського актора 

10 - 205 років від дня народження Джузеппе Фортуніно Франческо Верді 

(1813 – 1901), італійського композитора 

11 - Міжнародний день дівчаток 

14 - День захисника України 

- День Українського козацтва 

- День художника 

- 80 років від дня народження Владислава Петровича Кропивіна 

(1938), письменника 

16 - Всесвітній день здoрoвoгo харчування 

- 100 років від дня народження Олександра Миколайовича Підсухи 

(1918), українського письменника 

18 - Європейський День боротьби з торгівлею людьми 

- 100 років від дня створення Української Національної Ради ЗУНР – 

ЗОУНР (1918), вищого законодавчого органу Західно-Української 

Народної Республіки — Західної Області Української Народної 

Республіки 

 -  

22 - Міжнародний день шкільних бібліотек 

24 – 

30 
- Тиждень роззброєння  

24 - М іжнародний день Організації Об'єднаних Націй 

- 80років від дня народження Венедикта Єрофєєва (1938 - 1990) – поет, 

який прославився поемою «Москва-Петушки» 

25 - 180 років від дня народження Жоржа Бізе (Александр Сезар 

Леопольд) (1838 – 1875), франзуцького композитора 

- 175 років від дня народження Гліба Івановича Успенського (1843 – 

1902), російського письменника 

- 105 років від дня народження Олекси (Олексія) Івановича Гуреїва 

(1913 – 1999), українського письменника 

27 - День рятівника 

28 - День автомобіліста 

- Міжнародний день анімації 



 

1 - День народження Європейського союзу (Дата заснування ЄС) 

- 1918 - Проголошено Західно-Українську Народну Республіку 

(ЗУНР)  

3 - День чоловіків 

4 - День залізничника 

- День працівника соціальної сфери 

5 - 195 років від дня народження Якова Івановича Щоголева (Щоголів) 

(1823 – 1898), українського поета 

7 - 130 років від дня народження Нестора Івановича Махна (Міхненко) 

(1888 – 1934), українського повстанського отамана 

- 105 років від дня народження Альбера Камю (1913 – 1960), 

французького письменника, філософа 

9 - Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного 

мистецтва 

- День української писемності і мови 

- День Книги рекордів Гіннеса 

- 200 років від дня народження Івана Сергійовича Тургенєва (1818 – 

1883), російського письменника 

10 - Всесвітній день молоді 

13 - Міжнародний день сліпих 

- 100 з дня проголошення Українською Національною Радою створення 

Західно-Української Народної Респуліки (ЗУНР), президентом якої 

став Є. Петрушевич 

15 - Міжнародний день відмови від паління 

16 - Міжнародний день терпимості (толерантності) 

- День працівників радіо, телебачення та зв'язку 

17 - Міжнародний день студента 

20 - День працівників сільського господарства 

- Всесвітній день дитини 

21 - День Гідності та Свободи 

22 - День Свободи в Україні 

- День подяки 

23 - 110 років з дня народження Миколи Миколайовича Носова (1908 – 

1976), класика дитячої прози, написав оповідання про Незнайку 

прозаїка, драматурга, кінорежисера 

24 - День завоювання друзів 

- День пам’яті жертв голодомору 

25 - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства відносно 

жінок 

- 180 років від дня народження Івана Семеновича Нечуя-Левицького 

(Левицький) (1838 – 1918), українського письменника 



 

День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій в Україні 
 

Щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту 

суботу листопада. 

Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і 

покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам 

голодоморів в Україні. У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку 

«Свічка пам'яті» в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники 

іноземних країн, парламентів та міжнародних організацій, урядовці з різних 

країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, 

громадські і культурні діячі, свідки Великого Голоду. 

До 2008 року церемонія відбувалася перед пам'ятним знаком на 

Михайлівський площі, однак після відкриття Меморіалу жертв голодомору була 

перенесена туди. 

 

 

 

27 - 155 років від дня народження української письменниці Ольги 

Юліанівни Кобилянської (1863 – 1943) 

29 - 240 років від дня народження Григорія Федоровича Квітки-

Основ’яненка (1778 – 1843), українського письменника 

30 - Всесвітній день інформації 

- День домашніх тварин 

- Міжнародний день захисту інформації 

- 105 років від дня народження Віктора Юзефовича Драгунського 

(1913 – 1972), дитячого письменника 

- 105 років від дня народження Григорія Прокопича Донця (1913 – 

1985), українського поета 

1 - Міжнародний день боротьби зі СНІДом 

- День працівників прокуратури України 
- 105 років від дня народження Георгія Іларіоновича Майбороди (1913 

– 19992), українського композитора 

- 105 років від дня народження Платона Микитовича Воронька (1913 – 

1988), українського поета 

2 - Міжнародний день боротьби за скасування рабства 

3 - Міжнародний день людей з інвалідністю 

4 - 115 років від дня народження Лазаря Іосифовича Лагіна (1903 – 1979), 

письменника 

- 145 від дня народження Михайла Михайловича Могилянського (1873 

– 1942), українського письменника, публіциста, літературознавця, 

перекладача 

5 - Всесвітній день волонтерів (Міжнародний день добровольців на 



підтримку економічного та соціального розвитку) 

- 215 років від дня народження Федора Івановича Тютчева (1803 – 

1873), російського поета 

- 95 років від дня народження Володимира Федоровича Тендрякова 

(1923 – 1984), письменника 

- 140 років від дня народження Олександра Олеся (Олександра 

Івановича Кандиби), (1878 – 1944), українського поета 

6 - День Збройних Сил України 

- 130 років від дня народження Петра Йосиповича Горецького (1888 – 

1972), українського мовознавця 

7 - День місцевого самоврядування в Україні 

- 130 років від дня народження Левка Сильвестровича Лепкого (1888 – 

1971), українського військового діяча, композитора, письменника 

8 - 150 років з дня заснування «Просвіти» (1868 р.) 
- 80 років від дня народження Андрія Федоровича Коцюбинського 

(1938), українського письменника 

9 - Міжнародний день боротьби з корупцією 

- День благодійності 

- 155 років від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка (1863 – 

1910), українського письменника, літературознавця, лексикографа, 

етнографа, історика, публіциста, педагога, громадсько-культурного 

діяча 

10 - Міжнародний день захисту прав людини 

11 - 215 років від дня народження Гектора Берліоза (1803 – 1869), 

французького композитора, диригента, музичного критика 

- 100 років від дня народження Олександра Ісайовича Солженіцина 

(1918 – 2008) реаліста, дисидента, автора творів: «Один день Івана 

Денисовича», «Матрьонін двір», «Архіпелаг ГУЛАГ» та ін. 

Нобелівський лауреат (1970 р). 

-  145 років від заснування (1873) Наукового Товариства 

ім. Т.Г. Шевченка (НТШ) 

12 - День сухопутних військ України 

- 90 років від дня народження Леоніда Федоровича Бикова (1928 – 

1979), відомого українського актора театру і кіно 

- 90 років від дня народження Чингіза Айтматова (1928), киргизького 

письменника, громадського діяча 

13 - 145 років від дня народження Валерія Яковича Брюсова (1873 – 1924), 

поета 

- 125 років від дня народження Миколи Григоровича Хвильового 

(Фітільов) (1893 – 1933), українського поета, прозаїка, публіциста, 

критика 

14 - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

15 - День працівників суду 

19 - День святого Миколая 

20 - Міжнародний день солідарності людей 



День святого Миколая – це день святкування та вшанування пам'яті 

Святого Миколая у католиків та православних. Ті церкви, які дотримуються 

юліанського календаря, відзначають свято 19 грудня за новим стилем (у 20-21 

століттях), а ті, що дотримуються григоріанського календаря — 6 грудня. 

За традицією, цієї ночі діти отримують подарунки під подушками. Тому 

вони вірять у диво, звершуване святим Миколаєм і вчаться в святого бути 

милосердними. Святий Миколай опікується воїнами, водіями і тими, що 

подорожують, допомагає бідним у скруті; вважається покровителем дітей і 

студентів, моряків, торговців, і лучників. 

В пам'ять про милосердя святого Миколая, цього дня відзначається 

Міжнародний день допомоги бідним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 - 140 років від дня народження Михайла Петровича Гайдая (1878 – 

1965) українського фольклориста, хорового диригента 

22 - 185 років від дня народження Марка Вовчка (Марія Олександрівна 

Вілінська, за чоловіком: Маркович) (1833 – 1907), української та 

російської письменниці, етнографа 

- 160 років від дня народження Джакомо Пуччіні (1858 – 1924), 

італійського композитора 

23 - 160 років від дня народження Владимира Івановича Немировича-

Данченка (1858 – 1943), відомого діяча театральної культури кінця ХІХ 

– початку ХХ ст. 

25 - 170 років від дня народження Ореста Івановича Левицького (1848 – 

1922), українського історика, правознавця, археолога, архівіста, 

етнографа, белетриста 

28 - 110 років від дня народження Матвія Ароновича Талалаєвського 

(1908 – 1978), українського поета, драматурга 



Твори і книги-ювіляри 2018 року 
 

120 років - Герберт Уеллс «Війна світів» 

140 років - Роберт Стівенсон «Острів скарбів» 

145 років - Микола Семенович Лесков «Зачарований мандрівник» 

140 років - Жюль Верн «П'ятнадцятирічний капітан» 

150 років - Федір Михайлович Достоєвський «Ідіот» 

150 років - Жюль Верн «Діти капітана Гранта» 

145 років - Микола Олексійович Некрасов «Російські жінки» 

170 років - Фёдор Михайлович Достоєвський «Білі ночі» 

160 років - Сергій Тимофійович Аксаков «Аленький цветочек» 

160 років - Іван Сергійович Тургенев «Ася» 

155 років - Олексій Костянтинович Толстой «Князь Срібний» 

180 років - Чарльз Діккенс «Пригоди Олівера Твіста» 

175 років - Едгар По «Золото жук» 

180 років – Михайло Юрійович Лермонтов «Пісня про царя Івана 

Васильовича, молодого опричника і хвацького купця 

Калашникова» 

170 років - Вільям Теккерея «Ярмарок марнославства» 

170 років - Чарльз Діккенс «Домбі і син» 

200 років - Джордж Байрон «Паломництво Чайльд Гарольда» 

180 років - Ханс Крістіан Андерсен «Стійкий олов'яний солдатик» 

195 років - Вальтер Скотт «Квентін Дорвард» 

185 років - Оноре де Бальзак «Євгенія Гранде» 

190 років - Олександр Сергійович Пушкін «Полтава» 

425 років - Вільям Шекспір «Приборкання норовливої» 

210 років - Йоганн Вольфганг фон Гете «Фауст» 

485 років - Франсуа Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель» 

665 років - Джованні Боккаччо «Декамерон» 

155 років - з дня початку створення «Війни і миру» Льва 

Миколайовича Толстого 

165 років - «Анна Кареніна» Лев Миколайович Толстой 



 


