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КАЛЕНДАР 

ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ НА 2018 РІК 
Рекомендовано для використання у закладах професійної освіти 

І. ВИЗНАЧНІ ДАТИ РОКУ 

–2018-2028 рр. оголошено Генеральною Асамблеєю ООН (2016) 

Міжнародним Десятиріччям дій «Вода для сталого розвитку». 

–2016–2025 рр. оголошено Генеральною Асамблеєю ООН (2016) 

Десятиріччям дій Організації Об’єднаних Націй з проблем 

харчування. 

–2014–2024 рр. оголошено Генеральною Асамблеєю ООН (2012) 

Десятиріччям сталої енергетики для всіх. 

–2013–2022 рр. оголошено Генеральною Асамблеєю ООН (2012) 

Десятиріччям зближення культур. 

2018 р. – рік культурної спадщини в Європі (Рішення ЄС 2017/864) 

2018 р. – рік охорони культурної спадщини в Україні 

 

Цього року відзначається: 

 1040 років від народження Ярослава Мудрого (978–1054). 

Великий князь київський, син Володимира Святославовича, освітній і 

державний діяч Київської Русі. 

1035 років від народження Антонія Печерського (983–1073). 

Чернець, видатний церковний діяч Київської Русі, один із засновників 

і керівників Києво-Печерського монастиря. 

 965 років від народження Володимира Мономаха (1053 – 

1125).Великий князь київський, видатний державний, політичний і освітній 

діяч Київської Русі. 

 
СІЧЕНЬ 

 

1.01 – Новорічне свято. 

– Всесвітній день миру 

4.01 – 375 років від дня народження Ісаака Ньютона (1643– 

http://www.se4all.org/decade/
http://www.se4all.org/decade/
http://www.se4all.org/decade/
http://www.se4all.org/decade/
http://www.se4all.org/decade/
https://publications.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/d6a1438e-3d20-11e7-a08e-01aa75ed71a1/language-bg
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2326891-v-ukraini-2018-ogolosili-rokom-ohoroni-kulturnoi-spadsini.html


2  

1727).Англійський учений, фізик, математик, творець теоретичних 

основ механіки й астрономії. 

6.01 – 120 років від дня народження Володимира 

Миколайовича Сосюри (1898–1986).Український поет, 

перекладач, громадський діяч. 

– 80 років від дня народження Василя Семеновича Стуса 

(1938–1985).Український поет, перекладач, критик, 

літературознавець, правозахисник, Герой України. 

7.01 – Різдво Господа Ісуса Христа. 

14.01 - Новий рік за старим стилем. 

15.01 – 185 років від дня народження Федора Івановича 

Леонтовича (1833–1910).Український історик права, педагог. 

19.01 Богоявлення Господнє. Водохреще. 

20.01 – День пам'яті «Небесної сотні». 

22.01 – День Соборності України. 

1919 – Директорія Української Народної Республіки 

проголосила на Софійській площі в Києві злуку всіх 

українських земель (західних і східних) в єдину соборну 

Українську Державу. 

– 100 років тому (1918) Четвертим Універсалом 

Центральної Ради Українську Народну Республіку 

проголошено самостійною і незалежною державою. 

23.01 – 235 років від дня народження Фредеріка Стендаля 

(справж. – Анрі Марі Бейль; 1783–1842). Французький 

письменник, класик французького реалізму. 

25.01 – Міжнародний день студента (Тетянин день). 

– 1755 – у день пам’яті св. Тетяни імператриця Єлизавета 

Петрівна підписала наказ про створення Московського 

університету, в якому згодом було організовано домову 

церкву Св. мч. Тетяни, а сама свята проголошена 

покровителькою всього студентства. 

29.01 – 100 років бою під Крутами (День па’мяті героїв Крут). 

– 1918 – відбувся бій між київськими студентами та 

військами Муравйова під Крутами, під час якого в нерівній 
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боротьбі полягло 300 юнаків, які захищали українську 

державність. 

 
ЛЮТИЙ 

14.02 День Святого Валентина (День закоханих) 

19.02 – 545 років від дня народження Миколая Коперника 

(1473–1543). Польський астроном, математик, фізик, 

економіст, правник, дипломат, канонік, лікар, творець 

геліоцентричної системи світу, автор праці «Про обертання 

небесних сфер», математичних досліджень з тригонометрії, 

винахідник закону обігу грошей («Закон Коперника-

Грешема»). 

21.02 – Міжнародний день рідної мови. 

 – 175 років від дня народження Миколи Андрійовича 

Вербицького (1843–1909). Український письменник, педагог, 

учитель гімназій 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

8.03 – Міжнародний жіночий день. 

9.03 – 204 роки від дня народження Тараса Григоровича 

Шевченка (1814–1861). Український поет, художник, 

мислитель, культурно- освітній, громадський та політичний діяч, 

академік Імператорської академії мистецтв (1860), член Кирило- 

Мефодіївського братства, автор славнозвісного «Кобзаря», що 

ознаменував новий етап в історії української мови і літератури, 

підручника «Буквар» («Букварь Южнорусский») для навчання в 

недільних школах України. 

– 130 років від дня народження Антона Семеновича 

Макаренка (1888–1939).Український і російський педагог, 

письменник, публіцист, класик світової педагогіки. 

17.03 День працівників торгівлі та побутового обслуговування 

23.03 – Всеукраїнський день працівників культури та аматорів 

народного мистецтва. 

29.03 – 290 років від дня народження Кирила Григоровича 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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Розумовського (1728–1803).Останній гетьман лівобережної 

України, президент Імператорської Академії наук (1746–1798), 

граф, генерал- фельдмаршал, фундатор судової реформи в Україні 

1760– 1763 рр.; за гетьманування К. Г. Розумовського відновлено й 

удосконалено головні атрибути автономної Української держави. 

 

КВІТЕНЬ 
 

2.04 – Міжнародний день дитячої книги. 

3.04 – 100 років від дня народження Олеся Гончара (справж. – 

Олександр Терентійович Гончар, 1918–1995).Український 

письменник, академік НАН України, Герой України (2005– 

посмертно), громадський діяч. 

8.04 – Воскресіння Господнє. Великдень. 

12.04 - Всесвітній день авіації і космонавтики. 

23.04 – Всесвітній день книги і авторського права. 

26.04 – День Чорнобильської трагедії. 

– 1986 – на атомній електростанції в Чорнобилі сталася 

аварія. 

28.04 - Всесвітній день охорони праці. 

– 150 років від дня народження Георгія Феодосійовича 

Вороного (1868–1908). Український і російський учений, 

математик, один із засновників геометричної теорії чисел 

ТРАВЕНЬ 

1–2.05 – Міжнародний день праці. 

8.05 – День пам'яті та примирення. 

9.05 – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

13.05 – День Матері. 

15.05 – Міжнародний день сім’ї. 

17.05 – Всесвітній день інформаційного суспільства. 

18.05 – 970 років від дня народження Омара Хайяма (1048– 1122). 

Перський філософ, математик, астроном і поет. 

19.05 – День науки. 

20.05 – День пам'яті жертв політичних репресій 

24.05 – День слов'янської писемності і культури. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005
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– День рівноапостольних Кирила і Мефодія, учителів 

слов’янських. Цього року виповнюється 1155 років від 

створення (863) Кирилом і Мефодієм слов'янської азбуки. 

27.05 – День Святої Трійці. 

 

ЧЕРВЕНЬ 
1.06 – Міжнародний день захисту дітей. 

– День захисту дітей в Україні. 

22.06 – День Скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в 

Україні. 

– 1941 – війська нацистської Німеччини віроломно 

вторглися на територію СРСР, до складу якого тоді входила 

й Україна, порушивши Договір про ненапад. 

– 355 років тому (1663) відбулася Чорна рада – загальна козацька 

рада для обрання гетьмана Лівобережної України. 

28.06 – День Конституції України. 

– 1996 – Верховна Рада України ухвалила Конституцію – 

Основний Закон України. 

 
ЛИПЕНЬ 

16.07 – 1990 – Верховна Рада Української РСР ухвалила 

Декларацію про державний суверенітет України. 

 
СЕРПЕНЬ 

11.08 - День будівельника.  

23.08 – День Державного Прапора України. 

24.08 – День незалежності України. 

– 1991 – Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення 

незалежності України. 

– 275 років від дня народження Антуана Лорана Лавуазьє 

 
ВЕРЕСЕНЬ 

1.09 – День знань. 
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8.09 – Міжнародний день писемності. 

9.09 – 190 років від дня народження Льва Миколайовича 

Толстого (1828–1910). Російський письменник, філософ, 

просвітитель, публіцист. 

10.09 - День фізичної культури і спорту. 

21.09 – Міжнародний день миру.  

- День визволення Чернігова від німецько-фашистських 

загарбників. 

- День працівників лісу. 

26.09 – Європейський день мов. 

– 100 років від дня народження Василя Олександровича 

Сухомлинського (1918–1970). Український педагог, гуманіст, 

мислитель, дитячий письменник. 

30.09 – Всеукраїнський день бібліотек. 

ЖОВТЕНЬ 

– Міжнародний місяць (місячник) шкільних бібліотек.  

5.10 – Всесвітній день учителів. 

7.10 – День працівників освіти. 

14.10 – День захисника України. День українського козацтва. 

21.10 – 185 років від дня народження Альфреда Нобеля (1833-

1896). Шведський інженер-хімік і підприємець, член Лондонського 

королівського товариства і Шведської академії наук, засновник щорічної 

міжнародної премії (1901), що присуджується за найважливіші дослідження 

і відкриття в галузі фізики, хімії, медицини, фізіології, тощо. 

28.10 – День визволення України від німецько-фашистських 

загарбників (1944). 

ЛИСТОПАД 

4.11 - День залізничника 

7.11 – День української писемності та мови. 

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

Французький письменник, драматург, філософ. 

8.11 – 190 років від дня народження Жюля Верна (1828–1905). 
Французький мандрівник, географ, письменник, один з основоположників 

жанру наукової фантастики. 
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9.11 – День української писемності та мови. 

– День Преподобного Нестора-літописця Печерського. 

15.11 - День працівників сільського господарства. 

16.11 – Міжнародний день толерантності. 

20.11 – Всесвітній день дитини. 

21.11 – ди 

24.11 – День пам'яті жертв голодоморів. 

– Всеукраїнська акція «Засвіти свічку». 

27.11 – 155 років від дня народження Ольги Юліанівни 

Кобилянської (1863–1942). Українська письменниця, 

громадсько-культурна діячка. 

29.11 – 240 років від дня народження Григорія Федоровича 

Квітки-Основ'яненка (1778–1843). Український письменник, 

громадсько-культурний діяч. 

 

ГРУДЕНЬ 

 

6.12 – День Збройних Сил України. 

– 105 років від дня народження Миколи Михайловича 

Амосова (1913–2002). Російський та український  учений-

медик, біокібернетик, письменник, громадський діяч. 

10.12 – Міжнародний день прав людини. 

13.12 – 125 років від дня народження Миколи Хвильового 

(справж. – Микола Григорович Фітільов, 1893–1933). 

Український письменник, основоположник української прози 

ХХ ст. 

- День апостола Андрія Первозванного. 

19.12- День Святителя Миколая-Чудотворця. 

24.12 - День працівників архівних установ 

25.12 - Різдво за Григоріанським календарем (новий стиль) 


