
Плануємо роботу публічної бібліотеки на 2018 рік 

ЮНЕСКО відзначає такі міжнародні десятиліття, оголошені 

Генеральною Асамблеєю ООН: 

2011–2020 роки – Десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху 

2010–2020 роки – Десятиліття ООН, присвячене пустелям та боротьбі з 

опустеленням 

2011–2020 роки – Десятиліття біорізноманіття ООН 

2011-2020 роки – Третє Міжнародне десятиліття за викорінення колоніалізму 

2013–2022 роки – Міжнародне десятиліття зближення культур 

2014–2023 роки – Десятиліття стійкої енергетики для всіх 

2015 – 2024 роки – Міжнародне десятиліття осіб африканського походження 

2016-2025 роки – Десятиліття дій Організації Об`єднаних Націй з проблем 

харчування 

ЗНАМЕННІ ДАТИ, ЩО ВІДЗНАЧАТИМУТЬСЯ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ: 

Президент України П. О. Порошенко видав указ «Про заходи з підготовки та 

відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі — України» (№214/2017 

від 8 серпня 2017 року). Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький 

відділ УПЦ з посиланням на сайт president.gov.ua. 

       УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №136/2017  «Про відзначення 100-річчя 

Національної академії наук України», яка є унікальним інтелектуальним 

надбанням Українського народу. Рекомендують проводити виставки науко-

вих і науково-технічних досягнень вчених Національної академії наук 

України, а також тематичні наукові конференції, симпозіуми, круглі столи, 

семінари, інші наукові та просвітницькі заходи; 

        З метою вшанування пам’яті мільйонів співвітчизників, які стали жер-

твами Голодомору 1932-1933 років в Україні, а також тих громадян, які 

пережили цю страшну трагедію в історії Українського народу, продов-

жуються заходи на 2018 рік у зв’язку із 85-ми роковинами.  

       2018 рік в Україні буде оголошено роком німецької мови в Україні. 

       Рішенням Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, як 

повідомляє Інформаційно-Просвітницький відділ УПЦ, 2018 рік був 

оголошений роком Божого Слова в Україні. 

       Європейський парламент прийняв рішення відзначити 2018 рік, як рік 

Культурної Спадщини в Європі. 

http://www.president.gov.ua/documents/2142017-22330
http://news.church.ua/2017/06/22/predstavniki-upc-vzyali-uchast-u-zasidanni-vseukrajinskoji-radi-cerkov-i-religijnix-organizacij/
https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en
https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en


Пам’ятні дати для України: 

310 років від часу Батуринської трагедії 

Пам’ятні дати для української культури: 

150 років від часу заснування (1868) «Просвіти» – культурно–освітньої 

громадської організації в Україні, що було засноване у 1868 році у місті 

Львів, 

100 років з моменту створення Національної заслуженої капели 

бандуристів України ім. Г. Майбороди (1918); створена у м. Київ 

неодноразово була відзначена найвищими державними нагородами,  

100 років з часу заснування (14.11.1918) Національної академії наук 

України. Першим головою НАН України був видатний учений В.І. 

Вернадський,  

100 років з часу заснування Національної бібліотеки України імені В. 

Вернадського НАН України (1918) 

Світові пам’ятні дати  

 160 років назад з’явилися перші почтові марки 

 100 років назад відбувся перехід на григоріанський календар 

 235 років тому була запущена перша повітряна куля 

 110 років тому на Землю впав Тунгуський метеорит 

 

На державному рівні  відзначатиметься: 

- 75 років з часу Корюківської трагедії 

- 105-річчя від дня народження Миколи Амосова 

- 80 років від дня народження Василя Стуса 

- 155-річчя від дня народження Володимира Вернадського 

         -    155-річчя від дня народження Бориса Грінченка 

 

2018  року виповнюється: 

- 1030 років Хрещення України-Русі (988) 

- 135 років від дня народження Семена Михайловича Будьонного 

(1883-1973), героя громадянської війни, тричі Героя Радянського 

Союзу 

- 125 років  від дня народження Сергія Олександровича 

Сільванського (1893-1937), історика – краєзнавця, бібліофіла 

- 100 років від дня заснування Товариства Червоного Хреста України 

(1918) 

- 85 років (1933) Голодомору на Україні 



СІЧЕНЬ 

01   - Новий рік 

02 - 95 років від дня народження Ольги Стрілець (1923-1974), української 

поетеси, письменниці 

06   - 120 років від дня народження Володимира Сосюри (1898-1965), 

українського поета 

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

українського поета. 

07    -  Різдво Христове 

12    -  День українського політв’язня 

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

поета і критика 

13     -  Щедра кутя 

14     -  Новий рік за старим стилем 

17    -  85 років виповнюється Івану Климишину (1933), українському вчено-

му, астроному, академіку 

18     -  Святвечір водохресний. Голодна кутя 

19     -  Богоявлення Господнє. Йордан 

21     -  100 років тому (1918) Всенародні збори в Хусті ухвалили приєднати 

Закарпаття до Української Народної Республіки 

22     -  День Соборності України (100 років від дня утворення Української 

Народної Республіки)  

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

англійського поета доби романтизму 

23     -  235 років від д. н. Стендаля (Анрі-Марі Бейль) (1783–1842), фран-

цузького письменника, автора психологічних романів («Червоне і чорне») 

25     – День Тетяни 

-         80 років від дня народження Володимира Семеновича Висоцького 

(1938–1980), російського поета, актора 

27     -  Всесвітній день вшанування жертв Голокосту 

29    - День пам’яті Героїв Крут (100 років бою під Крутами (1918), що 

відбувся під час наступу більшовицьких військ на Київ) 

30    - 150 років від дня народження Вячеслава Будзиновського (1868-1935), 

українського письменника, історика, публіциста 

ЛЮТИЙ 

1    -  65 років від дня народження Павла Ананійовича Дворського (1953), 

українського співака, композитора 

3  - 155 років від дня народження Климентини Попович (1863-1945), 

української письменниці і громадської діячки 

-    100 років від дня народження Любові Василівни Забашти (1918–1990), 

української поетеси 

http://www.nplu.org/ua/events/calendar/2008/text/jan/YNR.htm
http://www.nplu.org/ua/events/calendar/2008/text/jan/YNR.htm
http://www.nplu.org/ua/events/calendar/2008/text/jan/Kryti.htm


-      550 років від дня смерті Йоганна Гутенберга (1394–99(?)–1468), 

німецького винахідника, який поклав початок книгодрукуванню в Європі 

4       -   Всесвітній день боротьби з раком 

5   - 70 років від дня народження Василя Олійника (1948-2016), українського 

поета і журналіста 

6     -  60 років тому (1958) створено Спілку кінематографістів України 

8     -  190 років від дня народження Жюля Верна (1828-1905), французького 

письменника-фантаста 

10    - 120 років від дня народження Бертольда Брехта (1898–1956), німець-

кого письменника, теоретика мистецтва, театрального і громадського діяча 

14     -  День святого Валентина 

15      -  Стрітення Господнє 

-           День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

20      -  День пам’яті Героїв Небесної Сотні 

-            Міжнародний день боротьби за соціальну справедливість у 

суспільстві 

21       -  Міжнародний день рідної мови 

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

перекладачки, громадської діячки 

БЕРЕЗЕНЬ 

1        -   100 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони 

про Державний герб УНР (тризуб), грошову систему, громадянство 

3         -   Всесвітній день письменника 

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

італійського композитора 

5         -   115 років від дня народження Наталії Львівни Забіли (1903–1985), 

української поетеси, драматурга 

8         -   Міжнародний день прав жінок і миру 

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

художника, мислителя 

12      - 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 

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

1939), українського педагога і письменника 

14        -  День українського добровольця 

20        -  190 років від дня народження Генріка Ібсена (1828–1906), 

норвезького драматурга, поета 

21       -   Всесвітній день поезії 

-            Міжнародний день ліквідації расової дискримінації 

22        -  Всесвітній день водних ресурсів 



23       -  175 років від дня народження Юліана Целевича (1843-1892), 

українського вченого  історика, педагога 

24       -  Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз 

-             Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз 

25      -  135 років від дня народження Леся Гринюка (1883-1911), 

українського письменника, журналіста і перекладача 

26      -  День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 

-          535 років від дня народження Санті Рафаеля (1483–1520), італійського 

живописця, архітектора і представника Високого Відродження 

27      -  Міжнародний день театру 

29   - 290 років від дня народження Кирила Розумовського (1728-1803), 

останнього гетьмана України 

КВІТЕНЬ 

1      -    Всесвітній день сміху 

-            Міжнародний день птахів 

-             Вербна неділя 

3      -    100 років від дня народження Олеся Гончара (1918-1995), 

українського письменника, громадського діяча 

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

1982), українського поета, гумориста і сатирика 

4   - 200 років від дня народження Томаса Майн Ріда (1818-1883), 

англійського письменника, класика авантюрно-детективного жанру 

-            День створення НАТО (1949) 

-            200 років від дня народження Томаса Майна Ріда (1818–1883), 

англійського письменника 

7          -  Благовіщення 

-             Всесвітній день здоров’я 

8         -   Воскресіння Христове 

11       -   Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів 

12       -   Всесвітній день авіації і космонавтики 

18–22  -  Дні заповідників і національних парків 

18        -  День пам’яток історії та культури 

-              Міжнародний день пам’яток і визначних місць 

21        -  День довкілля 

22        -  Всесвітній день Землі 

23        -  Всесвітній день книги і авторського права 

24      -  215 років від дня народження Олександра Духновича (1803-1865), 

українського поета і педагога 

25        -  135 років від дня народження Семена Михайловича Будьонного 

(1883–1973), маршала Радянського Союзу, державного діяча СРСР 

26        -  День Чорнобильської трагедії 

29        -  Міжнародний день танцю 



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

чеського письменника 

ТРАВЕНЬ 

1         -  Міжнародний день солідарності трудящих  

3         -  Всесвітній день свободи преси 

8         -  Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

-            100 років від дня народження Миколи Тимофійовича Лисенка (1918), 

українського домриста, диригента 

9        -  День пам’яті жертв Другої світової війни 

 -          День Перемоги 

13       -  День Матері 

14  - День народження василя Стефаника, видатного українського 

письменника – новеліста 

15     -  Міжнародний день сім’ї 

-          Міжнародний день родини 

16    -  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    -  Міжнародний день музеїв 

-         День національної скорботи (День пам’яті жертв депортації 

кримськотатарського народу) 

19     -  День Європи в Україні 

-           День науки 

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

письменника, художника, мислителя на Чернечій горі поблизу Канева 

23      -  День героїв 

24      -  День слов’янської писемності і культури 

-        1155 років від часу створення (863) просвітителями Кирилом і 

Мефодієм слов’янської азбуки 

27       -  Трійця 

29       -  140 років від дня народження Петра Карманського (1878-1956), 

українського поета, перекладача 

-         Міжнародний день миротворців 

31       -   Всесвітній день без тютюну (проти тютюнопаління) 

-            День працівників видавництва, поліграфії і книго розповсюдження 

ЧЕРВЕНЬ 

1      -   Міжнародний день захисту дітей 

3        -  155 років від дня народження Євгена Петрушевича (1863-1940), 

президента ЗУНР 

-            День дикої природи 



4        -     Міжнародний день безвинних дітей – жертв агресії 

5        -    Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

8   - 135 років від дня народження Ольги Дучимінської (1883-1986), 

української письменниці, поетеси, літературного критик, перекладачки 

17      -   Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухами 

20      -    Всесвітній день біженців  

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

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

німецького прозаїка XX ст., автора роману «На Західному фронті без 

перемін» 

23       -  День державної служби ООН 

25       -   День молоді. 

-             905 років від часу укладення (1113) Повісті временних літ» - 

пам’ятки історіографії і літератури Русі, літописного зведення 

26      -  Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками та їх 

незаконним розповсюдженням 

-            Міжнародний день у підтримку жертв тортур 

27  - 80 років від дня народження Олександра Смоляка (1938-2016), 

українського письменника 

28       -  День Конституції України. 

29       -   День молоді 

ЛИПЕНЬ 

1    -    День архітектури України 

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

австрійського письменника, австро-угорського походження 

7      -    Свято Івана Купала 

-          30 років з дня заснування (1988) Української Гельсінської Спілки 

12     -   День Святих Апостолів Петра і Павла 

13     -   80 років від дня народження Мирослава Михайловича Скорика 

(1938), українського композитора 

16      -   Верховна Рада прийняла Декларацію про державний суверенітет 

України 

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

поета, прозаїка і критика 

22      -   215 років від дня народження Остапа Вересая (1803-1890), 

українського кобзаря 

24     -  90 років від дня народження Володимира Грабовецького (1928-2015), 

українського історика, академіка 

27     -  170 років від дня народження Ганса Гофмана (27.07.1848) – 

німецького письменник, поет, педагога, автора багатьох новел, романів 

(«Крихітка Цахес») 

28     -   День хрещення Русі-України 



30      -  200 років від дня народження Емілі Бронте (30.07.1818) – англійської 

поетеси і письменниці, автора роману «Грозовий перевал» 

СЕРПЕНЬ 

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

2      -  День пророка Іллі 

4    - 140 років від дня народження Антіна Крушельницького (1878-197), 

українського письменника, літературознавця 

05    - 115 років від дня народження Бориса Гмирі (1903-1919), українського 

оперного співака 

6       -  Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї 

12      -   Міжнародний день молоді 

13      -  120 років від дня народження Володимира Гнатовича Заболотного 

(1898–1962), українського архітектора 

14      -  Медовий (Перший) Спас 

19      -   Преображення Господнє. Головний (Другий) Спас або Яблуневий 

Спас 

День пасічника 

20    - 80 років від дня народження Тараса Мельничука (1938-1995), поета, 

лауреата       Національної премії України імені Тараса Шевченка (1992) 

23       -   День Державного Прапора України 

 -           Мжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації 

24       -  День Незалежності України 

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

прозаїка 

28     -   Успіння Божої Матері 

-           100 років від дня народження Олени Нилівни Яблонської (1918), 

українського живописця, графіка 

29    -  150 років від дня народження Людмили Старицької - Черняхівської 

(1868-1941), української письменниці 

ВЕРЕСЕНЬ 

1        -  День знань 

6        -  115 років від дня народження Петра Тищенка (1903 – 1967), 

українського кобзаря 

8        -  День українського кіно 

-            Міжнародний день солідарності журналістів. 

-            Міжнародний день грамотності. 

10       -  135 років від дня народження Дмитра Донцова (1883-1973), 

українського критика, публіциста, політичного діяча 

11       -  Усікновення глави Іоана Предтечі 

13       -  День фізичної культури і спорту 

http://www.nplu.org/ua/events/calendar/2008/text/aug/Zabolotnij.htm


-             День українського кіно 

16       -   Міжнародний день охорони озонового шару 

15       -  День винахідника і раціоналізатора 

17   - 165 років від дня народження Михайла Павлика (1853-1915), 

українського письменника, публіциста і громадського діяча 

18       -   Міжнародний день миру 

20       -   День винахідника і раціоналізатора 

21       -   Всесвітній день миру 

26       -  120 років від дня народження Томаса Стериза Еліота (1888–1963), 

англійського і американського поета, драматурга і критика 

27       -  Міжнародний день туризму 

28       -   215 років від дня народження Промпера Меріме (28.09.1803) – 

французького письменника, майстра новел 

-             100 років від дня народження Василя Олександровича 

Сухомлинського (1918–1970), українського педагога 

30         -  Всеукраїнський день бібліотек 

 

ЖОВТЕНЬ 

1          -   Міжнародний день музики 

4          -   Всесвітній тиждень космосу 

-               150 років від дня народження Кирила Йосиповича Студинського 

(1868–1941), українського літературознавця 

7          -  Всесвітній день вчителів, День працівників освіти 

- 765 років від дня коронації Данила Галицького (1253) в Дорогичині. 

8          -  Міжнародний день по зменшенню небезпеки стихійних лих 

-              День юриста 

14        -  Свято Покрова Пресвятої Богородиці 

-              День українського козацтва, День захисника Вітчизни 

-              День художника 

15        -  Міжнародний день по зменшенню небезпеки стихійних лих 

17        -  День студента 

-              Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності 

18        - 100 років з дня створення Української Національної Ради ЗУНР–ЗО 

УНР (1918) – вищого законодавчого органу Західно-Української Народної 

Республіки – Західної Області Української Народної Республіки 

19–25 жовтня – 170 років з дня проведення Собору руських учених (1848) – 

першого з’їзду діячів української науки, освіти і культури Галичини 

20         -  Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної 

залози 

 

21       - 185 років від дня народження Альфреда Бернгарда Нобеля (1833–

1896), шведського інженера–хіміка і підприємця 

24      -  Всесвітній день інформації про розвиток 



 -          День Організації Об’єднаних націй (ООН) 

30     -  День пам`яті жертв політичних репресій 

31.10–1.11  100 років з часу Листопадового повстання (1918), українського 

національно–визвольного повстання у Львові, внаслідок якого було утворено 

Західноукраїнську Народну Республіку 

ЛИСТОПАД 

1        -  100 років від дня проголошення ЗУНР (1918) 

          - 120 років від дня народження Дмитра Івановича Бедзика (1898–1982), 

українського письменника 

2        - 310 років від часу Батуринської трагедії 

3        - 120 років від дня народження Дмитра Фальківського (1898-1934), 

українського поета. 

6        -  Міжнародний день запобіганню експлуатації навколишнього 

середовища під час війни та збройних конфліктів 

9        -  День української писемності та мови 

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

1883) – класика російської прози 

9       -  Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного 

мистецтва 

10      - 85 років від дня народження Параски Петрівни Хоми (1933), 

українського майстра народного розпису 

13     - 100 років від часу створення Директорії, уряду створеному в Україні 

1918 р і очолюваного В Винниченком та С Петлюрою 

14     -  Всесвітній день діабету 

16     -  Міжнародний день толерантності 

-           Всесвітній день пам’яті жертв дорожньо–транспортних пригод 

-           День працівників радіо, телебачення та зв’язку 

17     -  Міжнародний День студента 

-           Всесвітній день філософії 

20     -  Всесвітній день дитини 

21     -  День Гідності та Свободи 

-           Всесвітній день телебачення 

22     -  День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій 

-           День Свободи 

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

25     -   Міжнародний день боротьби за ліквідацію насилля над жінками 

-            180 років від дня народження Івана Семеновича Нечуя–Левицького 

(1838–1918), українського письменника 

27     -  Встановлено Нобелівську премію (1895)  

-           155-ліття від дня народження української письменниці Ольги 

Кобилянської (1863-1942) 

29   - 240 років від дня народження Григорія Квітки-Основ’яненка (1778-

1843), українського письменника 



ГРУДЕНЬ 

1       -  Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

-           Акт проголошення незалежності України (1991) 

-          100 років від дня народження Платона Іларіоновича Майбороди (1918–

1989), українського композитора 

-           75 років виповнюється Богдану Гавриліву (1943), українському 

історику, краєзнавцю, кандидату історичних наук, Заслуженому працівнику 

культури України (1995). 

2       -  Міжнародний день боротьби за відміну рабства 

3       -  Міжнародний день інвалідів 

4       -  Введення у храм Пресвятої Богородиці 

5       -  Міжнародний день волонтерів 

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

українського поета, репресованого 

6       -  День Збройних сил України 

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

українського композитора 

8        -  150 років від часу заснування (1868) «Просвіти» – культурно–

освітньої громадської організації в Україні 

9        -  155 років від дня народження Бориса Грінченка (1863-1910), 

українського письменника, вченого і громадського діяча 

-            410 років від дня народження Джона Мільтона (1608–1674), 

англійського поета, публіциста, політичного діяча 

10      -  День захисту прав людини 

11      -  Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

-            Міжнародний день гір 

13      -  День святого апостола Андрія Первозванного 

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

українського письменника 

14      -  День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

17      -  110 років від дня народження Юрія Володимировича Шевельова 

(1908), українського мовознавця, мистецтвознавця і літературознавця 

18      -  Міжнародний день мігрантів 

19      -  День святого Миколая Чудотворця 

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

українського прозаїка 

20      -  День солідарності людей 

22      - 185 років від дня народження Марка Вовчка (М.О. Вілінська – 

Маркович) (1833-1907), української письменниці 

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

1855), польського поета, діяча національно–визвольного руху 

26 - 120 років від дня народження Євгена Плужника (1898-1938), 

українського поета, репресованого 


