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2018 рік оголошено в Україні роком німецької мови 

 

27 квітня 2017 року Європейський парламент прийняв рішення відзначити 2018 

рік, як рік Культурної Спадщини в Європі. 

 

Міжнародні десятиліття 

 

2011-2020  –  Десятиліття біорізноманітності 

2011-2020 – Десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху 

2010-2020 – Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, присвячене пустелям та 

боротьбі з опустеленням 

2013-2022 – Міжнародне десятиліття зближення культур 

2014-2024 – Десятиліття стійкої енергетики для всіх 

2016-2025 – Десятиліття дій Організації Об’єднаних Націй з проблем харчування 

Пам’ятні дати сучасної України 

 

18.02 – річниця завершення битви за Дебальцеве (2015) 

22.02 – річниця з дня перемоги Революції Гідності (2014) 

14.04 – річниця з початку АТО (2014) 

13.06 – річниця звільнення Маріуполя від незаконних збройних формувань (2014) 

 

Дати, місяць і число яких не визначені: 

 

1040 років від дня народження Великого Князя Київської Русі Ярослава Мудрого 

(978-1054) 

1035 років від дня народження церковного діяча Київської Русі, одного з 

засновників Києво-Печерського монастиря Антонія Печерського (983-1073) 

230 років від дня народження українського мецената Григорія Степановича 

Тарновського (1788-1853) 

215 років від дня народження кобзаря Остапа Микитовича Вересая (1803-1890) 

130 років від дня народження українського письменника, культурно-освітнього 

діяча Костянтина Прохоровича Зленка (1888-1965) 

125 років від часу відкриття трипільської культури (1893) 

90 років від часу заснування Київської кіностудії художніх фільмів  

ім. О.П. Довженка (1928) 

80 років від часу заснування Національної Спілки художників України (1938) 

 

Січень 
1 – 50 років від дня народження сучасного українського поета, перекладача Юрія 

Івановича Бедрика (1968) 

https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en
https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en
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6  – 120 років від дня народження українського поета Володимира Миколайовича 

Сосюри  (1898–1965) 

7  – Різдво Христове 

–  165 років від дня народження українського історика, письменника, композитора 

Миколи Миколайовича Аркаса (1853-1909) 

8  – 130 років від дня народження українського театрального режисера, актора 

театру і кіно Гната Петровича Юри (1888-1966) 

– 80 років від дня народження українського поета Василя Семеновича Стуса 

(1938-1985) 

10 – 135 років від дня народження російського письменника Олексія 

Миколайовича Толстого (1883-1945) 

11 –  Всесвітній день «спасибі» (за ініціативою ООН та ЮНЕСКО)  

–  Міжнародний день заповідників і національних парків 

12 – 390 років від дня народження французського поета і письменника-казкаря 

Шарля Перро (1628-1703) 

13 – 105 років від дня народження українського графіка, живописця Василя 

Федоровича Форостецького (1913-1981) 

14 – 200 років від дня народження фінського казкаря Сакаріаса Топеліуса (1818-

1898) 

17 – День дитячих винаходів 

19 –  Богоявлення Господнє Водохреще  

 – 50 років від дня народження сучасного українського письменника Андрія 

Михайловича Бачинського (1968) 

20 – 100 років від дня народження українського хірурга Олександра Олексійовича 

Шалімова (1918-2006) 

21 – Міжнародний день обіймів 

22 –  День Соборності та Свободи України 

– 100 років від дня оголошення ІV Універсалу Українською Центральною Радою 

(1918) 

–  230 років від дня народження англійського поета Джорджа Ноела Гордона 

Байрона (1788-1824) 

  23 – 170 років від дня народження українського колекціонера-мецената і 

археолога Богдана Івановича Ханенка (1848-1917) 

–  235 років від дня народження французького письменника Фредеріка 

Стендаля (Анрі Марі Бейль) (1783-1842) 

  24  –  55 років від дня народження українського сценариста, актора, телеведучого 

Сашка Лірника (Олександр Власюк) (1963) 

–  170 років від дня народження російського живописця Василя Івановича 

Сурікова (1848-1916) 

  25 –  80років від дня народження російського поета і актора Володимира  

Семеновича Висоцького (1938-1980) 

27 – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

28 – 80років від дня народження українського спортсмена-важкоатлета, 

олімпійського чемпіона Леоніда Івановича Жаботинського (1938-2016) 
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–  90 років від дня народження українського письменника Віталія 

Андрійовича  Логвиненка (1928-1990) 

  29 – День пам’яті героїв Крут 

 

Лютий 

2 – 155 років від дня народження українського письменника Тимотея (Тимофія) 

Гнатовича Бордуляка (1863-1936) 

3 – 100 років від дня народження української поетеси Любові Василівни Забашти 

(1918-1990) 

4 – 145 років від дня народження російського письменника Михайла 

Михайловича Пришвіна (1873-1954) 

8 – 190 років від дня народження французького письменника Жуля Верна (1828-

1905) 

9 – 235 років від дня народження російського поета, перекладача та художника 

Василя Андрійовича Жуковського (1783-1852)    

10 – 120 років від дня народження німецького письменника Бертольда Брехта 

(1898-1956) 

– 245 років від дня народження українського та російського вченого, винахідника, 

освітнього й громадського діяча, публіциста Василя Назаровича Каразіна (1773-

1842) 

12 – 200 років від дня народження українського та російського художника  

Василя Івановича Штернберга (1818-1845) 

13 – День безпечного Інтернету 

– 70 років від дня народження українського письменника Богдана Олексійовича 

Жолдака (1948) 

– 115 років від дня народження французького письменника Жоржа Сіменона 

(1903-1989) 

14 – День Святого Валентина 

– Міжнародний день дарування книг 

15 – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

– 90 років від дня народження естонського письменника, казкаря Ено 

Мартиновича Рауда (1928-1996) 

– 65 років від дня народження українського актора театру і кіно Анатолія 

Георгійовича Хостікоєва (1953) 

16 – 205 років від дня народження українського співака, композитора, актора, 

драматурга Семена Степановича Гулака-Артемовського (1813-1873) 

17 – Міжнародний день спонтанного прояву доброти 

– 110 років від дня народження українського поета, прозаїка Олекси Федоровича 

Влизька (1908-1934) 

19 – День Державного герба України 
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20 – День Героїв Небесної Сотні 

– Всесвітній день соціальної справедливості 

– День соціальної справедливості в Україні 

– 90 років від дня народження українського письменника, бандуриста Івана 

Олексійовича Немировича (1928-1986) 

– 110 років від дня народження української письменниці Марії Аркадіївни 

Пригари (1908-1983) 

21 – Міжнародний день рідної мови 

23 – 140 років від дня народження українського художника-авангардиста 

Казимира Севериновича Малевича (1878-1935) 

24 – 145 років від дня народження італійського співака Енріко Карузо (1873-1921) 

– 445 років тому у Львові Іван Федоров заснував друкарню (1573) 

25 – 175 років від дня народження українського поета, педагога Миколи 

Андрійовича Вербицького (1843-1909) 

– 147 років від дня народження української поетеси, драматурга Лесі Українки 

(Лариси Петрівни Косач-Квітки) (1871-1913). Лесині дні 

27 – 105 років від дня народження американського письменника Ірвіна Шоу 

(1913-1984) 

 

Березень 

1 – День «Нуль дискримінації» 

– 80 років від дня народження українського актора Борислава Миколайовича 

Брондукова (1938-2004) 

2  – День народження біатлону 

– Міжнародний день сірника 

– 65 років від дня народження українського композитора, баяніста, диригента 

Володимира Даниловича Зубицького (1953) 

3 – Всесвітній день письменника 

– Всесвітній день дикої природи 

– 130 років від дня народження української письменниці Наталени Андріанівни 

Королевої (1888-1966) 

– 130 років від дня народження українського громадсько-політичного діяча, 

археолога Левка Євгеновича Чикаленка (1888-1965) 

– 100 років від дня народження українського живописця Івана Івановича Юхна 

(1918-1978) 

4 – Міжнародний день очкарика 

– День народження міні-спідниці 

– 340 років від дня народження італійського композитора Антона Вівальді (1678-

1741) 
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– 75 років від дня народження українського письменника, кобзаря, композитора, 

журналіста Миколи Степановича Литвина (1943) 

5 – 115 років від дня народження української письменниці Наталії Львівни Забіли 

(1903-1985) 

6 – 90 років від дня народження колумбійського письменника Габрієля Гарсіа 

Маркеса (1928-2014) 

7 – Всесвітній день читання вголос 

– 135 років тому було засновано перший в Україні природничий заповідник 

«Асканія-Нова» (1883) 

– 140 років від дня народження російського живописця і графіка Бориса 

Михайловича Кустодієва (1878-1927) 

8 – Міжнародний жіночий день 

9 – Міжнародний день діджея 

–  204 роки  від дня народження українського поета, художника, мислителя 

Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861). Шевченківські дні 

–  95 років від дня народження українського прозаїка, публіциста Миколи 

Яковича Олійника (1923-1997) 

10 – 65 років від дня народження народного артиста України, музиканта, співака, 

композитора, поета Тараса Гаринальдовича Петриненка (1953) 

12 – 155 років від дня народження українського вченого-енциклопедиста, 

природознавця, мінералога, геохіміка Володимира Івановича Вернадського (1863-

1945) 

13 – 180 років від дня народження італійського письменника, історика, філолога 

Раффаелло Джованьйолі (1838-1915) 

– 130 років від дня народження українського педагога і письменника Антона 

Семеновича Макаренка (1888-1939) 

14 – День українського добровольця 

17 – 115 років від дня народження українського письменника Юрія Дольд-

Михайлика (Юрія Петровича Михайлика) (1903-1966) 

20 – Міжнародний день астрології 

– Міжнародний день щастя 

– 190 років від дня народження норвезького драматурга Генріка Ібсена (1828-

1906) 

21 – Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації 

– Міжнародний день лялькаря 

– Всесвітній день поезії 

– Всесвітній день лісу 

22 – Всесвітній день водних ресурсів 

23 – 110 років від дня народження українського конструктора Архипа 

Михайловича Люльки (1908-1984) 
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24 – Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз 

– Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз 

25 – 105 років від дня народження українського письменника Василя Павловича 

Козаченка (1913-1995) 

26 – День Національної гвардії України 

– 535 років від дня народження видатного художника, архітектора епохи 

Ренесансу Рафаеля (повне імя – Рафаелло Санті (Санціо) (1483-1520)  

26 – 31 – Всеукраїнський тиждень дитячого читання 

27 – Міжнародний день театру 

28 – 80 років від дня народження українського письменника Олеся (Олександра) 

Васильовича Лупія (1938) 

– 150 років від дня народження російського письменника Максима Горького 

(Олексія Максимовича Пєшкова) (1868-1936) 

29 – 290 років від дня народження останнього гетьмана України, графа, генерал-

фельдмаршала Кирила Григоровича Розумовського (1728-1803) 

30 – 45 років від дня народження української поетеси, письменниці Марини 

Степанівни Павленко (1973) 

– 165 років від дня народження голландського живописця Вінсента Ван-Гога 

(1853-1890) 

31 – 145 років від дня народження українського політичного і громадського діяча, 

одного з організаторів української армії Миколи Івановича Міхновського (1873-

1924) 

– 105 років від дня народження українського поета Олександра (Абрама) 

Ісаковича Бродського (1913-1992) 

 

Квітень 

1 – День сміху 

– Міжнародний день птахів 

– 145 років від дня народження російського композитора, піаніста, диригента 

Сергія Васильовича Рахманінова (1873-1943) 

2 –  Міжнародний день дитячої книги 

– Всесвітній день поширення інформації щодо проблем аутизму 

– 135 років від дня народження українського живописця Олексія Васильовича 

Грищенка (1883-1977) 

3 – 100 років від дня народження українського письменника, громадського діяча 

Олеся Терентійовича Гончара (1918-1995) 

– 235 років від дня народження американського письменника Вашингтона Ірвінга 

(1783-1859) 

– 110 років від дня народження українського поета, гумориста і сатирика Степана 

Івановича Олійника (1908-1982) 
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4 – Міжнародний день Інтернету 

– 65 років від дня народження американської співачки українського походження 

Квітки (Кейсі) Цісик (1953-1998) 

– 200 років від дня народження англійського письменника Томаса Майна Ріда 

(1818-1883) 

6 – Міжнародний день спорту заради розвитку та миру 

– День мультфільмів 

7 – Всесвітній день здоров’я 

–  Благовіщення Пресвятої Богородиці 

8 – Великдень  

10 – 85 років від дня народження українського письменника Віктора Семеновича 

Близнеця (1933-1981) 

– 120 років від дня народження голови Української православної автокефальної 

церкви, Патріарха Київського і всієї України-Русі Мстислава (Степана Івановича 

Скрипника) (1898-1993) 

11 – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів 

12 – День працівників ракетно-космічної галузі України 

–  Всесвітній день авіації і космонавтики 

– 195 років від дня народження російського драматурга Олександра 

Миколайовича Островського (1823-1886) 

15  – 85 років від дня народження російського письменника-фантаста Бориса 

Натановича Стругацького (1933-2012) 

18 – Міжнародний день пам’яток і визначних місць 

– День пам’яток історії та культури 

19 – День проліска 

21 – День навколишнього середовища (День довкілля) 

22 – Міжнародний день Матері-Землі 

23 – Всесвітній день книги і авторського права 

– Всесвітній день книги (ЮНЕСКО) 

– Всесвітній день інформації і бібліотек 

– 95 років від дня народження українського письменника Василя Сидоровича 

Земляка (Вацик Василь Сидорович) (1923-1977) 

– 100 років від дня народження французького письменника Моріса Дрюона (1918-

2009) 

24 – День солідарності молоді 

26 – День Чорнобильської трагедії 

28 – Всесвітній день охорони праці 

–  День охорони праці в Україні 

29 – Міжнародний день танцю 

– День пам’яті усіх жертв застосування ядерної зброї 
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30 – Міжнародний день джазу 

– 135 років від дня народження чеського письменника Ярослава Гашека (1883-

1923) 

 

Травень 

1 – Міжнародний день праці 

– 130 років від дня народження українського композитора, педагога Миколи 

Миколайовича Вілінського (1888-1956) 

3 – День Сонця 

– Всесвітній день свободи преси 

5 – Міжнародний день боротьби за права інвалідів 

6 – Міжнародний день астрономії 

7 – 185 років від дня народження німецького композитора, піаніста, диригента 

Йоганнеса Брамса (1833-1897) 

8 – Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

8–9 – Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої Світової війни 

9 – День перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні (День Перемоги) 

12 – 85 років від дня народження російського поета Андрія Андрійовича 

Вознесенського (1933-2010) 

13 – День Матері 

14 – 105 років від дня народження українського поета, прозаїка, драматурга Ігора 

В’ячеславовича Костецького (Мерзляков Ігор В’ячеславович) (1913-1983) 

15 – Міжнародний день родини (сім’ї) 

– 145 років від дня народження українського політичного та громадського діяча, 

воєначальника, гетьмана України Павла Петровича Скоропадського (1873-1945) 

– 170 років від дня народження російського живописця Віктора Михайловича 

Васнєцова (1848-1926) 

16 – 50 років від дня народження сучасного українського письменника Тараса 

Богдановича Прохаська  (1968) 

17 – День вишиванки 

– 110 років від дня народження українського письменника Леоніда Соломоновича 

Первомайського (1908-1973) 

18 – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу (1944) 

– День боротьби за права  кримськотатарського народу 

– Міжнародний день музеїв 

19 – День Європи 

– День науки 

20 – День пам’яті жертв політичних репресій 

– 45 років від дня народження сучасної української письменниці Наталки 

Сняданко (1973) 



11 
 

21 – Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку  

22 – Міжнародний день біологічного розмаїття 

23 – День Героїв. Вшанування борців за волю України 

24 – День слов’янської писемності і культури 

 – Європейський день парків 

– 1155 років від часу створення просвітителями Кирилом і Мефодієм слов’янської 

азбуки (863) 

25 – День зниклих безвісти дітей 

– Європейський день сусідів 

27 – Трійця  

– 115 років від дня народження російської письменниці, перекладача (переклала 

на російську мову твори Т. Шевченка, І. Франка, Є. Плужника, А. Малишка, 

П.Воронька, Н. Забіли та ін.)  Олени Олександрівни Благініної (1903-1989) 

29 – Міжнародний день миротворців ООН 

31 – Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням 

 

Червень 

1– Міжнародний день захисту дітей 

– Всесвітній день батьків 

3 – 155 років від дня народження українського громадсько-політичного діяча, 

президента Західноукраїнської Народної Республіки Євгена Омеляновича 

Петрушевича (1863-1940) 

– 90 років від дня народження українського актора Костянтина Петровича 

Степанкова (1928-2004) 

4 – Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії 

– 115 років від дня народження російського поета Михайла Аркадійовича 

Свєтлова ( Шейнкман Михайло Аркадійович) (1903-1964) 

5 – Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

 – 90 років від дня народження українського прозаїка Бориса Панасовича Комара 

(1928) 

– 120 років від дня народження іспанського поета і драматурга Федеріко Гарсіа 

Лорки (1898-1936) 

7 – 170 років від дня народження французького живописця, графіка, скульптора 

Поля Гогена (1848-1903) 

– 115 років від дня народження українського прозаїка Івана Андріановича 

Багмута (1903-1975) 

8 – Всесвітній день океанів 

9 – 75 років від дня народження українського поета, прозаїка Василя 

Михайловича Довжика (1943) 

12 – Всесвітній день боротьби з дитячою працею 
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– 140 років від дня народження американського прозаїка Джеймса Олівера 

Кервуда (1878-1927) 

14 – Міжнародний день блогера 

15 – День захисту людей похилого віку (Всесвітній день розповсюдження 

інформації про зловживання відносно літніх людей) 

17 – 45 років від дня народження сучасної української письменниці Лариси 

Володимирівни Денисенко (1973) 

19 – Всесвітній день дитячого футболу 

20 – Всесвітній день біженців 

21 – 35 років від дня народження сучасного українського письменника  

Олександра Леонідовича Ушкалова (Сашко Ушкалов) (1983) 

– 70 років від дня народження російського письменника-фантаста Василя 

Васильовича Головачова (1948) 

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

– 120 років від дня народження німецького письменника Еріха Марії Ремарка  

(1898-1970) 

24 – День молоді 

– День молодіжних та дитячих громадських організацій 

25 –  905 років від часу укладення пам’ятки історіографії і літератури Київської 

Русі, літописного зведення «Повісті временних літ» («Повість минулих літ») (1113) 

26 – Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та 

їхнім незаконним розповсюдженням 

– 100 років від дня народження українського письменника Василя Павловича 

Бережного (1918-1988) 

28 – День Конституції України 

 

Липень 

 1 – Всесвітній день архітектури 

 –   День архітектури України 

 3 –   135 років від дня народження австрійського прозаїка Франца Кафки                

(1883-1924) 

 4 – 60 років від дня народження українського поета, лауреата Національної 

премії  ім. Т. Шевченка (2002) Ігоря Миколайовича Римарука (1958-2008) 

 5 – 115 років від дня народження дитячого російського письменника, 

художника- ілюстратора Володимира Григоровича Сутєєва (1903-1993) 

 –  60 років від дня народження російського поета, прозаїка Андрія 

Олексійовича Усачова (1958) 

 6 –  Всесвітній день поцілунку 

 7 –  Міжнародний день Дніпра 
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 –  140 років від дня народження українського кобзаря Івана Іовича Кучугури-               

Кучеренка (1878-1937) 

10 –  100 років від дня народження англійського письменника Джеймса 

Олдріджа  (1918- 2015) 

11  – Всесвітній день шоколаду               

 – 50 років від дня народження українського письменника Євгена Положія                   

(1968) 

 13 – 90 років від дня народження російського прозаїка Валентина Савича  

Пікуля ( 1928-1990) 

 14 – 115 років від дня народження американського  письменника Ірвінга 

Стоуна (1903-1989) 

15 –  День українських миротворців 

16 – 110 років від дня народження українського письменника Василя  

Костянтиновича Барки (1908-2003) 

 – 90 років від дня народження американського письменника-фантаста                   

Роберта Шеклі (1928-2005) 

19 – 125 років від дня народження російського поета Володимира  

Володимировича Маяковського (1893- 1930)  

 20 – Міжнародний день шахів 

 – Міжнародний день торту 

 22 – 140 років від дня народження польського педагога, письменника, лікаря                  

Януша Корчака (1878-1942) 

25 –  95 років від дня народження шведської письменниці Марії  Кристіни  

Гріпе (1923- 2007), лауреата Міжнародної  премії  ім. Г.Х.Андерсена (1974),  

премії                ім. А.Ліндгрен (1972) 

26 –  60 років від дня народження української письменниці Галини Василівни          

Пагутяк (Галина Василівна Москалець) (1958), лауреата Шевченківської         

премії з літератури (2010) 

27 – 165 років від дня народження російського письменника Володимира         

Галактіоновича Короленка (1853-1921) 

30 – Міжнародний день дружби 

 

Серпень 

4 – 135 років від дня народження українського письменника Антона  

Володиславовича  Крушельницького (1878 -1937) 

5 – Міжнародний день світлофора 

6 – Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї 

7 – 85 років від дня народження  української дитячої поетеси, прозаїка Алли 

       В’ячеславівни  Потапової (1933) 

8 – Міжнародний день альпінізму 
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  – 110 років від дня народження українського прозаїка Якова Васильовича         

Баша (Башмак Яків Васильович) (1908-1986) 

12 – Міжнародний день молоді 

15 – 160 років від дня народження англійської письменниці- казкарки  Едіт  

Несбіт (1858-1924) 

19 – Всесвітній день гуманітарної допомоги 

 – Всесвітній день фотографії 

 – Свято Преображення Господа Ісуса Христа. Яблуневий  Спас 

20 – 200 років від дня народження англійської письменниці Емілі Бронте         

(1818-1848) 

23 – День Державного Прапора України 

 – Міжнародний день пам’яті  жертв  работоргівлі та  її ліквідації 

24 – День Незалежності України 

29 – 150 років від дня народження української письменниці, громадської діячки         

Людмили Михайлівни Старицької-Черняхівської (1868-1941) 

30 – 80 років від дня народження польської дитячої письменниці Дороти           

Тераковської (1938- 2004) 

 

Вересень 

1 – День знань 

 – 120 років від дня народження українського письменника, перекладача Євгена         

Антоновича Дроб’язка (1898- 1980) 

 – 100 років від дня народження українського поета Ігоря  Васильовича           

Качуровського (1918 – 2013) 

5 – Міжнародний день благодійності 

–  95 років від дня народження українського поета  Грицька Пилиповича Бойка       

(1923-1978) 

7 – 95 років від дня народження російського поета Едуарда Аркадійовича        

Асадова (1923-2004) 

8 – Міжнародний день грамотності 

 – День українського кіно 

 – День фізичної культури і спорту 

9 – Міжнародний день пам’яті  жертв  фашизму   

 – Всесвітній День Краси 

– 100 років від дня народження російського поета Бориса Володимировича        

Заходера (1918-2000) 

 – 190 років від дня народження російського прозаїка Льва Миколайовича  

Толстого (1828-1910) 

15 – Міжнародний день демократії 

 – День винахідника і раціоналізатора 
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 – 405 років від дня народження французького письменника Франсуа де    

Ларошфуко (1613-1680) 

16 – Міжнародний день охорони озонового шару  

17 – День рятівника 

– 115 років від дня народження українського поета Андріана Михайловича          

Іванчука (1903-1951) 

18 – 130 років від дня народження канадського письменника Сірої Сови         

(Арчибальд Стенсфелд Білейні) (1888-1938) 

20 – 150 років від дня народження українського художника, письменника          

Михайла Івановича Жука (1883-1964) 

21 – Міжнародний день миру 

22 – День партизанської слави 

26 – Європейський день мов 

 – 125 років від дня народження українського поета-байкаря  Микити         

Павловича Годованця (1893-1974) 

– 130 років від дня народження англійського та американського письменника 

Томаса Стернза  Еліота (1888-1965) 

27 – День туризму 

28 – 95 років від дня народження українського прозаїка Ростислава 

Феодосійовича  Самбука (1923-1996) 

– 100 років від дня народження українського педагога, письменника Василя 

Олександровича Сухомлинського (1918-1970) 

– 215 років від дня народження французького прозаїка Проспера Меріме (1803-

1870) 

30 – Всеукраїнський день дошкілля 

– Всеукраїнський день бібліотек 

– День Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії 

 – Міжнародний день перекладача 

– День усиновлення в Україні 

– Всесвітній тиждень моря (останній тиждень вересня) 

 

Жовтень 

1 – Міжнародний день музики 

–  Міжнародний день кави   

–  Міжнародний день людей похилого віку 

 –  День ветерана України 

– 160 років від дня народження  українського письменника Андріана 

Феофановича Кащенка (1858-1921) 

2 – 75 років від дня народження українського драматурга, поета Богдана 

Михайловича Стельмаха (1943-2001) 
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4 – Всесвітній день захисту тварин 

5 – Всесвітній день учителя 

– Всесвітній день посмішки 

– 95 років від дня народження українського письменника, драматурга 

Володимира  Васильовича Канівця (1923) 

– 145 років від дня народження українського письменника Михайла Юрійовича 

Яцківа (1873-1961) 

7 – День працівників освіти 

8 – 75 років від дня народження американського дитячого письменника Роберта 

Лоуренса Стайна (1943) 

9 – 55 років від дня народження українського поета, письменника Павла 

Івановича Вольвача (1963) 

13 – 95 років від дня народження українського історика, Героя України 

Михайла Івановича Сікорського (1923-2011) 

14  – Покрова Пресвятої Богородиці 

 – День Українського козацтва 

– День захисника України 

– День молитви за всіх полеглих за волю і державність України 

– День художника 

– 80 років від дня народження російського письменника Владислава Петровича 

Крапивіна (1938) 

15 – Всесвітній день миття рук 

16 – Всесвітній день хліба 

17 – Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності 

20 – 95 років від дня народження німецького дитячого письменника, казкаря 

Отфріда Пройслера (1923-2013) 

21 – Всесвітній день яблук 

24 – День Організації  Об’єднаних  Націй 

– Всесвітній день інформації про розвиток 

25 – 110 років від дня народження українського поета Дмитра Івановича 

Чепурного (1908-1944) 

28 – День визволення України від нацистських загарбників 

 

Листопад 

1 – 120 років від дня народження українського прозаїка, драматурга Дмитра 

Івановича  Бедзика (1898-1982) 

3 – Всесвітній день чоловіків 

– 120 років від дня народження українського поета Дмитра Никаноровича 

Фальківського (Левчука) (1898-1934) 



17 
 

7 – 170 років від дня народження українського письменника Дмитра 

Васильовича Марковича (1848-1920) 

9 – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

–  Міжнародний день боротьби з фашизмом та антисемітизмом 

–  Всесвітній день « Книги  рекордів Гінесса» ( з 2005р.) 

–  День української писемності та мови 

 – 105 років від дня народження українського етнографа Олекси Івановича 

Воропая (1913-1968) 

 – 200 років від дня народження російського прозаїка, поета, драматурга Івана 

Сергійовича Тургенєва (1818-1883) 

10 – 115 років від дня народження українського поета Тереня (Терентія) 

Германовича Масенка (1903-1970) 

11 – Міжнародний день енергозбереження 

12 – 210 років від дня народження українського поета Осипа Максимовича 

Бодянського (1808-1877) 

15 – Міжнародний день відмови від куріння 

16 – Міжнародний день толерантності 

 – 40 років від дня народження української письменниці Дзвінки (Дзвенислави) 

Валентинівни Матіяш (1978) 

17 – Міжнародний день студентів 

19 – 85 років від дня народження українського дитячого поета Вадима 

Олександровича  Левіна (1933) 

20 – Всесвітній день дитини 

 – 160 років від дня народження шведської письменниці Сельми Лагерлеф 

(1858-1940) 

   21 – День гідності та свободи 

 – Всесвітній день привітань 

 – Всесвітній день телебачення 

22 – 115 років від дня народження українського прозаїка Олександра 

Максимовича Бойченка (1903-1950) 

23 – 110 років від дня народження російського письменника Миколи 

Миколайовича Носова (1908-1976) 

24 – День пам’яті жертв голодомору 

25 – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками 

–  180 років від дня народження українського прозаїка Івана Семеновича 

Нечуя-Левицького (1838-1918) 

26 – Всесвітній день інформації 

27 – 155 років від дня народження української письменниці Ольги 

Кобилянської (1863-1942) 
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29 – 240 років від дня народження українського письменника Григорія 

Федоровича  Квітки-Основ’яненка (1778-1843) 

– 120 років від дня народження англійського прозаїка, поета Клайва  Стейплза 

Льюїса (1898-1963) 

30 – 105 років від дня народження українського поета Григорія Прокоповича 

Донця (1913-1985) 

 

Грудень 

 1 – Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

– 105 років від дня народження українського поета Платона Микитовича 

Воронька (1913-1988) 

– 100 років від дня народження українського композитора  Платона Іларіоновича 

Майбороди (1918-1989) 

3 – Міжнародний день інвалідів 

5 – Міжнародний день волонтерів 

– 140 років від дня народження українського поета Олександра Олеся 

(Олександра  Івановича Кандиби) (1878-1944) 

6 – День Збройних сил України 

– 70 років від дня народження українського поета, прозаїка Анатолія 

Георгійовича Костецького (1948-2005) 

7  – День місцевого самоврядування 

9 – День благодійності в Україні  

–   155 років від дня народження українського письменника Бориса Дмитровича 

Грінченка (1863-1910) 

– 170 років від дня народження американського прозаїка Джоела Чендлера 

Харріса (1848-1908) 

10 – День захисту прав людини 

–  Всесвітній день футболу 

11 – Міжнародний день гір   

13 – 125 років від дня народження українського письменника Миколи Хвильового 

(1893-1933) 

14 – День вшанування учасників  ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС 

15 – Всесвітній день чаю  

18 – 115 років від дня народження поета, прозаїка українського зарубіжжя Романа 

Михайловича  Завадовича (1903-1985)  

19 – День святителя і чудотворця Миколи  

– Міжнародний день допомоги бідним 

 – 150 років від дня народження американської дитячої письменниці Елінор 

Портер (1868-1920) 
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21 – 90 років від дня народження українського прозаїка, письменника-фантаста 

Миколи Васильовича Білкуна (1928-1995)  

22 – 185 років від дня народження української письменниці Марка Вовчка  (Марії 

Олександрівни Вілінської (1833-1907)  

24 – 220 років від дня народження польського поета Адама Міцкевича (1798-

1855)  

25 – 170 років від дня народження українського прозаїка Степана Михайловича 

Коваліва (1848-1920)  

26 – 120 років від дня народження українського поета Євгена Павловича 

Плужника (1898-1936)  

28 – 50 років від дня народження українського дитячого письменника, прозаїка 

Івана Михайловича Андрусяка (1968)  

29 – 160 років від дня народження українського письменника й етнографа Данила 

Хомича Лепкого (1858-1912)  

– 130 років від дня народження української письменниці Галини Журби (1888- 

1979) 
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Книги – ювіляри 2018 року 

 

5 років – Вдовиченко Г.  «Пів’яблука», «Тамдевін», «Ліга непарних шкарпеток»  

(2013)  

5 років – Дереш Любко «Миротворець» (2013) 

5 років – Іванцова Міла «Гра в паралельне читання», «Живі книги» (2013)   

5 років  –  Кідрук  М.  «Твердиня» (2013)  

10 років – Багряна А. «Етимологія крові» (2008)  

10 років – Малик Г. «Третя подорож Алі» (2008)  

10 років – Грузін Ю. «Країна літа» (2008)  

10 років  – Жадан С. Збірник розповідей «Біг Мак» (2008)  

10 років – Нестлінгер К. «Само собой  и вообще» (2008) 

10 років – Рутківський В. «Потерчата» (2008)  

10 років – Гаврош О.Д. «Пригоди тричі славного розбійника Пинті» (2008)  

10 років – Денисенко Л.В. « Ліза та Цюця зустрічаються» (2008)  

10 років – Павленко М.С. «Русалонька із 7-В проти Русалоньки з 

Білокрилівського лісу» (2008)  

10 років – Ніцой Л.М «Як хом’ячок друзів шукав» (2008)  

10 років – Дерманський О. «Танок Чугайстра», «Царство яблукарство» (2008)  

10 років – Воронина Л. «Нямлик і балакуча квіточка», «Хлюсь та інші» (2008)  

10 років – Жолдак Б. «Капосні капці», «Казкарик, або Казковий конструктор» 

(2008)  

10 років – Кононенко Є. «Неля, яка ходить по стелі» (2008)  

10 років – Мензатюк З. «Макове князювання» (2008)  

10 років – Ільченко О. «Мандрівка  Дощинки», «Пригоди неприбраних іграшок», 

«Як коник співати навчився» (2008)  

15 років – Матіос М. « Бульварний роман» (2003)  

20 років – Забужко О. «Дівчатка», «Я, Мілена» (1998)  

20 років – Жадан С. «Пепсі» (1998)  

20 років – Прохасько Т. «Інші дні Анни» (1998)  

25 років – Андрухович Ю. «Московіада», «Дванадцять обручів» (1993)  
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25 років – Портяк В. «У неділю рано» (1993)  

30 років – Білоус Д. «Диво калинове» (1988)  

30 років – Рутківський В. «Гості на мітлі» (1988)  

30 років – Малик Г. «Знає Вітя все на світі» (1988)  

30 років – Драч І.Ф. «Чорнобильська мадонна» (1988)  

35 років – Матіос  М. «З трави і листя» (1983)  

35 років – Загребельний П. «Я, Богдан» (1983)  

35 років – Нестлінгер К. «Хуго – дитина у розквіті сил» (1983)  

40 років – Шевчук В. «Постріл» (1978)  

40 років – Собко В. «Ключ» (1978)  

45 років – Нестлінгер К. «Лети, хрущику» (1973)  

45 років – Шевчук В. «Диявол,якого нема» (1973)  

45 років – Іваненко О.Д. «Марія» (1973)  

45 років – Коломієць О. Ф. «Голубі олені» (1973)  

45 років – Нестайко В. «Тореадори з Васюківки» (1973)  

50 років –  Гончар О. «Собор» (1968)  

50 років – Малик В.К. «Посол Урус-шайтана» (1968)  

50 років – Загребельний П. «Диво» (1968)  

50 років – Збанацький Ю. «Гвардії Савочка» (1963)  

50 років – Іваничук Р. «Мальви» (1968)  

55 років – Первомайський Л. «Дикий мед» (1963)  

55 років – Тютюнник Г. « В сутінки» (1963)  

55 років – Барка В. «Жовтий князь» (1963)  

55 років – Гончар О. «Тронка» (1963)  

55 років – Дольд-Михайлик Ю. «У чорних лицарів» (1963)  

60 років – Збанацький Ю. «Малиновий дзвін» (1958)  

60 років – Вільде І. «Сестри Річинські» (1958)  

65 років – Багряний І. «Огненне коло» (1953)  

70 років – Домонтович В. «Приборканий гайдамака» (1948)  

70 років – Багмут І. «Щасливий день суворовця Криничного» (1948)  

70 років – Корнійчук О. «Макар Діброва» (1948)  
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70 років – Шварц Є.Л. «Казка про втрачений час» (1948)  

75 років – Довженко О. «Україна в огні» (1943)  

75 років – Сент-Екзюпері де А. «Маленький принц» (1943)   

75 років – Смілянський Л. «Євшан-зілля» (1943)  

80 років – Чарушин Є. «Микита та його друзі» (1938)   

80 років – Копиленко О. «Десятикласники» (1938)  

80 років– Макаренко А.С. «Прапори на баштах» (1938)  

85 років – Донченко О.В. «Зоряна фортеця» (1933)  

85 років – Самчук У. «Марія» (1933)   

90 років – Бєляєв О. «Людина-амфібія» (1928)  

90 років – Біанкі В.В. «Лісова газета» (1928)  

90 років – Домонтович В. «Дівчинка з ведмедиком» (1928)   

90 років – Хвильовий М. «Сентиментальна історія» (1928)  

90 років – Мирний П. «Повія» (1928)  

95 років – Хвильовий М. «Редактор Карк», «Синій листопад» (1923)  

95 років – Грін О.С. «Червоні вітрила» (1923)  

95 років  – Маршак С. «Дітки в клітці», «Пожежа», «Про дурне мишеня» (1923)  

95 років  – Чуковський К.І. «Мийдодир», «Муха-цокотуха», «Тарганище» (1923)   

100 років  – Винниченко В.К. «Між двох сил» (1918)  

100 років  – Тичина П. «Сонячні кларнети» (1918) 

110 років  – Коцюбинський М. «Іntermezzo» (1908) 

115 років  – Старицький М.П. «Розбійник Кармелюк» (1903) 

115 років  – Чехов А.П. «Вишневий сад» (1903) 

120 років  – Кобилянська О. «Valse melancolique» (1898) 

120 років – Старицький М.П. «Молодість Мазепи», «Облога Буші» (1898) 

125 років – Старицький М.П. «Талан» (1893) 

125 років – Українка Л. «Давня казка» (1893) 

135 років – Коллоді К. «Пригоди Пінокіо» (1883) 

135 років – Стівенсон Р. «Острів скарбів» (1883) 

140 років – Нечуй-Левицький І. С. «Микола Джеря» (1878) 

150 років – Нечуй-Левицький І. С. «Дві московки» (1868) 
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150 років – Верн Ж.  «Діти капітана Гранта» (1868) 

150 років – Вовчок М. «Жива душа» (1868) 

160 років – Аксаков С.Т. «Червоненька квіточка» (1858) 

170 років – Теккерей В. «Ярмарка марнославства» (1848) 

175 років – Шевченко Т. Г. «Назар Стодоля» (1843) 

180 років – Андерсен Г.-К. «Стійкий олов’яний солдатик» (1838) 

180 років – Квітка-Основ’яненко Г.Ф.  «Шельменко-денщик» (1838) 

185 років – Квітка-Основ’яненко Г.Ф.  «Конотопська відьма» (1833) 

185 років – Одоєвський В.Ф. «Строкаті казки» (1833) 

185 років – Пушкін О.С. «Євгеній Онєгін» (1833) 

200 років – Котляревський І.П. «Наталка-Полтавка», «Москаль-чарівник» (1818) 

200 років – Скотт В. «Роб Рой» (1818) 

485 років – Рабле Ф. «Гаргантюа і Пантагрюель» (1533)  
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496с. 

 

 

               
 

  



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальний заклад "Запорізька обласна бібліотека для дітей  

"Юний читач" Запорізької обласної ради 

 

 

69006 

м. Запоріжжя 

вул. В.Лобановського, 14 

 

 

Телефони: (061) 236-85-62 

                            236-85-63 

                            236-86-27 

                            236-86-49 

      Факс:      61) 236-85-62 

 

 

 

Ел. пошта: zobd@ukr.net 

Сайт:            zobd.zp.ua 

 

 

 


