
                     
 
                                               
                                
 
 
 
 
 
 
      
    
 
 
 
 
 
 
 

Календар знаменних і пам’ятних дат на 2018 рік містить 

ювілейні дати видатних діячів літератури та мистецтва, 

суспільно-політичного та культурно-мистецького життя 

України. Рекомендовано всім категоріям читачів в підготовці 

та відзначенні названих подій. 

 

 

 

 



                                                     
 

 01.01. - Новий рік 

 02.01. - 95 років від дня народження Ольги Стрілець (1923-

1974), української   поетеси, письменниці.  

06.01. - 120 років від дня народження Володимира Сосюри 

(1898-1965), українського поета.  

-80 років від дня народження Василя Стуса (1938-1985), 

репресованого українського поета.  

07.01. - Різдво Христове  

12.01. - День українського політв’язня. 

 17.01. - 85 років виповнюється Івану Климишину (1933), 

українському вченому, астроному, академіку.  

19.01. - Богоявлення Господнє. Йордан. 

 22.01. - День Соборності України. 

 - 230 років від дня народження Джорджа Байрона (1788-1824), 

англійського поета доби романтизму.  

29.01. - 100 років битви під Крутами.  

30.01. - 150 років від дня народження Вячеслава 

Будзиновського (1868-1935), українського письменника, 

історика, публіциста.  

 
 

 
                                       

 

 

 03.02. - 155 років від дня народження Климентини Попович (1863-1945), 

української письменниці і громадської діячки.  

05.02. - 70 років від дня народження Василя Олійника (1948-2016), 

українського поета і журналіста.  

08.02. - 190 років від дня народження Жюля Верна (1828-1905), 

французького письменника-фантаста.  

14.02. - День святого Валентина.  

15.02. - Стрітення Господнє.  

20.02. - 130 років від дня народження Василя Барвінського (1888-1963), 

західноукраїнської композитора, піаніста, доктора мистецтвознавства - 

День пам’яті Героїв Небесної Сотні.  

21.02. - Міжнародний день рідної мови.  

25.02. - День народження Лесі Українки (1871-1913), української поетеси, 

перекладачки, громадської діячки.  



 

 

 

                                            
 

 03.03 - Всесвітній день письменника. 

 08.03. - Міжнародний день прав жінок і миру. 

 09.03. - День народження Т.Г. Шевченка (1814-1861), українського поета, 

художника, мислителя. 

 12.03. - 155 років з дня народження Володимира Вернадського (1863-

1945), українського вченого, засновника геохімії, біохімії, радіогеології. 

 - 80 років від дня народження Нестора Чира (1938-2014), українського 

поета, громадського діяча.  

14.03. - День українського добровольця. 

 21.03. - Всесвітній день поезії. 

 23.03. - 175 років від дня народження Юліана Целевича (1843-1892), 

українського вченого – історика, педагога.  

25.03. - 135 років від дня народження Леся Гринюка (1883-1911), 

українського письменника, журналіста і перекладача 

. 27.03. - Міжнародний день театру.  

29.03. - 290 років від дня народження Кирила Розумовського (1728-1803), 

останнього гетьмана України.  

 

 

 

                                          
 

01.04. 

 - Всесвітній день сміху. 

 - Вербна неділя.  

- 40 років виповнюється Івано-Франківській обласній бібліотеці для 

юнацтва (1978). 

 03.04. - 100 років від дня народження Олеся Гончара (1918-1995), 

українського письменника, громадського діяча. 

 04.04. - 200 років від дня народження Томаса Майн Ріда (1818-1883), 

англійського письменника, класика авантюрно-детективного жанру.  

07.04. - Благовіщення. 

 - Всесвітній день здоров’я. 

 08.04. - Воскресіння Христове.  

18.04. - День пам’яток історії та культури. 

 21.04. - День довкілля.  

22.04. - Всесвітній день Землі.  

23.04. - Всесвітній день книги і авторського права.  



4.04. - 215 років від дня народження Олександра Духновича (1803-1865), 

українського поета і педагога.  

26.04. - День Чорнобильської трагедії.  

28.04. - 75 років від початку формування дивізії «Галичина» (1943) .  

 

 

 

                       

                  

 

 01.05. - Міжнародний день солідарності трудящих.  

07.05. – День печаті і радіо.  

09.05. - День пам’яті жертв Другої світової війни.  

13.05. - День Матері 14.05. - День народження василя Стефаника, 

видатного українського письменника – новеліста.  

15.05. - Міжнародний день сім’ї.  

16.05. - 50 років виповнюється Тарасу Прохаську (1968), українському 

письменнику, члену Асоціації українських письменників. - 145 років від 

дня народження Павла Скоропадського (1873-1945), українського 

державного і політичного діяча, останнього гетьмана України. 

 18.05. - Міжнародний день музеїв. 

 19.05. - День Європи в Україні.  

22.05. - День перепоховання Т.Г. Шевченка (1814-1861), українського 

письменника, художника, мислителя на Чернечій горі поблизу Канева. 

 23.05. - День героїв.  

24.05. - День слов’янської писемності і культури. - 1155 років від часу 

створення (863) просвітителями Кирилом і Мефодієм слов’янської 

азбуки. 27.05. - Трійця.  

29.05. - 140 років від дня народження Петра Карманського (1878-1956), 

українського поета, перекладача.  
 

 

 

                                            
 

01.06. - Міжнародний день захисту дітей.  

03.06. - 155 років від дня народження Євгена Петрушевича (1863-1940), 

президента ЗУНР. 

 05.06. - Всесвітній день охорони навколишнього середовища. 

 06.06. - День журналіста.  

08.06. - 135 років від дня народження Ольги Дучимінської (1883-1986), 

української письменниці.  

11.06. - 70 років від дня народження Дмитра Гриньківа (1948-2012), 

коломийського поета, громадсько-політичного діяча, політв’язня.  



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

25.06. - День молоді. - 905 років від часу укладення (1113) Повісті 

временних літ» - пам’ятки історіографії і літератури Русі, літописного 

зведення.  

27.06. - 80 років від дня народження Олександра Смоляка (1938-2016), 

українського письменника.  

28.06. - День Конституції України.  

 

 

 

                                               
 

01.07. - День архітектури України.  

07.07. - Свято Івана Купала. 

 16.07. - Верховна Рада прийняла Декларацію про державний суверенітет 

України. 

 - 110 років від дня народження Василя Барки (1908-2003), українського 

поета, прозаїка і критика..  

22.07. - 215 років від дня народження Остапа Вересая (1803-1890), 

українського кобзаря.  

24.07. - 90 років від дня народження Володимира Грабовецького (1928-

2015), українського історика, академіка.  

 

 

                                             

                                               
04.08.  

- 140 років від дня народження Антіна Крушельницького (1878-197), 

українського письменника, літературознавця. 

 05.08. - 115 років від дня народження Бориса Гмирі (1903-1919), 

українського оперного співака.  

20.08. - 80 років від дня народження Тараса Мельничука (1938-1995), 

поета, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка 

(1992).  

23.08. - День Державного Прапора України. 

 24.08. - День Незалежності України. 

 27.08. - День народження І.Я. Франка українського письменника, поета, 

прозаїка. 

 29.08. - 150 років від дня народження Людмили Старицької - 

Черняхівської (1868-1941), української письменниці.  

  
 



                                           

 

01.09. - День знань. 

 06.09. - 115 років від дня народження Петра Тищенка (1903 – 1967), 

українського кобзаря.  

08.09. - День українського кіно. 

 10.09. - 135 років від дня народження Дмитра Донцова (1883-1973), 

українського критика, публіциста, політичного діяча.  

15.09. - День винахідника і раціоналізатора.  

17.09. - 165 років від дня народження Михайла Павлика (1853-1915), 

українського письменника, публіциста і громадського діяча. 

 18.09. - Міжнародний день миру.  

27.09. - День туризму  

28.09. - 200 років від дня народження Василя Сухомлинського (1918-

1970), українського педагога. 

 30.09. - Всеукраїнський день бібліотек.  

  
 

                                                    
 

01.10. - Міжнародний день музики.  

07.10. - День працівників освіти. - 765 років від дня коронації Данила 

Галицького (1253) в Дорогичині. 

 14.10. - Покрова Пресвятої Богородиці. – 

 День українського козацтва.  

- День захисника Вітчизни. 

 - День художника. - 75 років від дня прем’єри оперети Барнича 

«Шаріка» у Станіславському театрі.  

24.10. - День Організації Об’єднаних націй (ООН).  

 

 

 

                                         
 

01.11. - День державності на західноукраїнських землях.  

- 100 років від дня проголошення ЗУНР (1918).  

03.11. - 120 років від дня народження Дмитра Фальківського (1898-1934), 

українського поета.  

09.11. - День української писемності та мови.  

10.11. - 85 років від дня народження Параски Хоми (1933-2016), майстра 

художнього розпису, Заслуженого майстра народної творчості України 

(1973).  



16.11. - День працівників радіо, телебачення та зв’язку. 

17.11. - Міжнародний день студента. 

 24.11. - День пам’яті жертв голодомору і політичних репресій в Україні. 

25.11. - 180 років від дня народження Івана Нечуя-Левицького (1838-

1916), українського письменника.  

27.11. - 155 років від дня народження Ольги Кобилянської (1863-1942), 

української письменниці.  

29.11. - 240 років від дня народження Григорія Квітки-Основ’яненка 

(1778-1843), українського письменника. 

 30.11. - 130 років від дня народження Станіслава Вінценза (1888-1943), 

польського письменника, етнографа, філософа.  

 

                                            

    

 

 

 01.12  

- Всесвітній день боротьби зі СНІДом.  

- 75 років виповнюється Богдану Гавриліву (1943), українському 

історику, краєзнавцю, кандидату історичних наук, Заслуженому 

працівнику культури України (1995).  

05.12. - Міжнародний день волонтерів.  

- 140 років від дня народження Олександра Олеся (1878-1944), 

українського поета, репресованого.  

06.12. - 115 років від дня народження Миколи Колесси (1903-2006), 

українського композитора. 

 09.12. - 155 років від дня народження Бориса Грінченка (1863-1910), 

українського письменника, вченого і громадського діяча. 

 10.12. - День захисту прав людини.  

13.12. - День святого апостола Андрія Первозванного. 

- 125 років від дня народження Миколи Хвильового (1893-1933), 

українського письменника. 

 14.12. - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС.  

19.12. - День святого Миколая Чудотворця.  

- 80 років від дня народження Миколи Яновського (1938-2000), 

українського прозаїка. 

 22.12. - 185 років від дня народження Марка Вовчка (М.О. Вілінська – 

Маркович) (1833-1907), української письменниці.  

23.12. - 145 років від дня народження заснування (1873) у Львові 

літературного товариства імені Т.Г. Шевченка. З 1892 року – Наукове 

товариство імені Шевченка. 

 26.12. - 120 років від дня народження Євгена Плужника (1898-1938), 

українського поета, репресованого. 

 

 



 

 
 

                                              
 

Європа оголосила 2018 й рік Роком культурної спадщини (Year of 

Cultural Heritage). 
 
2018 рік в Україні оголошено Роком німецької мови. 
 
2018 рік – Рік Слова Божого в Україні. Таке рішення прийняла 

Всеукраїнська рада церков. 
 
На Всеукраїнській серпневій конференції педагогічних 

працівників Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 

оголосив 2018-й роком продовження розвитку української 

освіти. 
 
Львівська облрада звернулася до Президента України та 

Верховної Ради про оголошення 2018 року Роком ЗУНРу. 
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У 2018 році минає: 

 

 
-                 1035 років від дня народження Антонія 

Печерського (983-1073),церковного діяча Київської Русі, одного із 

засновників Києво-Печерського монастиря; 
 
-                 1030 років Хрещення України – Русі (988); 
 
-                 100 років з дня, коли був прийнятий IV Універсал 

Українською Центральною Радою. Саме цей документ насправді 

зміг відіграти надзвичайну роль у формуванні національного духу 

та став міцною опорою для гарантування незалежності 

майбутньої української держави; 
 
-                 100 років бою під Крутами, коли на українську 

столицю наступали більшовицькі війська; 
 
-                 310 років з часу, коли відбулась Батуринська 

трагедія (1708 рік). Чорна сторінка української історії вже 

перегорнута, проте громадянам не слід забувати та постійно 

вчитися на помилках задля побудови міцної та незалежної 

держави. 
 
-                 965 років від дня народження Володимира 

Мономаха (1053-1125), державного та політичного діяча 

Київської Русі, Великого Князя Київського; 
 
-                 85 років (1933) голодомору на Україні; 
 
-                 100 років від дня заснування Товариства Червоного 

Хреста України (1918); 
 
-                 780 років тому (1238) стало відомим 

місто Дрогобич (Львівська обл.). 
 

 


