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Календар вміщує основні знаменні дати всесвітнього, міжнародного, 
всеукраїнського значення, а також важливі події Херсонщини, які будуть відзначатися 
у 2018 році.  

Видання розраховане на бібліотечних фахівців, що працюють з молоддю, 
працівників культури, педагогів. 

Електронна версія календаря знаменних і пам´ятних дат на 2018 рік розміщена 
на сайті ХОБЮ ім. Б.А. Лавреньова http://unalib.ks.ua/. 
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Десятиліття 
 

2010-2020 роки – Десятиліття Організації Об´єднаних Націй, присвячене пустелям і боротьбі з 
опустеленням  
2011-2020 роки – Десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху 
2011-2020 роки – Третє Міжнародне десятиріччя за викоренення колоніалізму  
2011-2020 роки – Десятиліття біорізноманіття ООН 
2013-2022 роки – Міжнародне десятиліття зближення культур  
2014-2024 роки – Десятиріччя сталої енергетики для всіх 
2015-2024 роки – Десятиріччя осіб африканського походження 
2016-2025 роки – Десятиріччя дій ООН з проблем харчування 

 
Роки 

 
2018 рік – Рік культурної спадщини в Європі 
Культурна столиця Європи – м.Леуварден (Нідерланди) та м.Валлетта (Мальта) 
«Зелена» столиця Європи – м.Неймеген (Нідерланди) 
Всесвітня столиця книги – м. Афіни (Греція) 
 

В Україні 
 

2017-2018 н.р. – Рік української мови в Німеччині та німецької мови в Україні 
2018 рік – Рік охорони культурної спадщини 
2018 рік – Рік Слова Божого в Україні 

 
100 років від заснування Національної академії наук України 
100 років від заснування Товариства Червоного Хреста України 
85 років (1933) голодомору на Україні 
Львівська облрада звернулася до Президента України та Верховної Ради про оголошення 2018 
року Роком ЗУНР 
 

 
В Херсонській області 

 
240 років від заснування міста Херсон 
240 років (1778) з часу заснування Херсонського морського торговельного порту 
135 років (1883) з часу заснування першого в Україні природничого заповідника «Асканія-Нова» 
40 років  (1978) з часу відкриття Херсонського художнього музею імені О.О.Шовкуненка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Січень 
 

1  
� Новорічне свято 
� Всесвітній день миру 
� 80 років з дня народження Людмили Григорівни Романюк (1938), письменниці, прозаїка, 
уродженки с.Іванівки Нововоронцовського району 
� 150 років від дня народження Якова Івановича Невестюка (1868-1934), українського письменника, 
драматурга, лікаря 
� 130 років від дня народження Михайла Івановича Атаманюка (1888-1939), українського 
письменника, журналіста 
2 
� 90 років від дня народження Ніни Костянтинівни Андрієвської (1928-2014), українського 
композитора, журналіста, музикознавця 
� 90 років від дня народження Галини Гілярівни Яблонської (1928), української актриси, 
громадського діяча 
3 
� 150 років від дня народження Миколи Федоровича Чернявського (1868–1938), українського 
письменника, який жив та працював в м.Херсон 
4 
� 375 років від дня народження Ісаака Ньютона (1643-1727), англійського фізика, математика та 
астронома, одного із засновників класичної фізики   
6 
� Святвечір. Багата кутя  
� 120 років від дня народження Володимира Миколайовича Сосюри (1898-1965), українського поета 
� 80 років від дня народження Василя Семеновича Стуса (1938-1985), українського поета, 
перекладача, правозахисника, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1991, посмертно), 
Героя України (2005, посмертно) 
� 80 років від дня народження Адріано Челентано (1938), італійського актора і співака 
7 
� Різдво Христове 
� 90 років від дня народження Леоніда Дмитровича Залати (1928-2009), українського 
письменника, уродженця с. Сиваське Генічеського району  
8 
� 130 років від дня народження Гната Петровича Юри (1888-1966), українського актора, режисера 
9 
� 90 років  від дня народження Миколи Тодосійовича Негоди (1928-2008), українського поета 
11 
� Всесвітній день «спасибі» 
� 100 років від дня народження Яра Славутича (1918-2011), українського поета в Канаді, 
уродженця Херсонщини 
� 120 років від дня народження Петра Захаровича Ванченка (1898-1937), українського письменника, 
актора 
12 
� 390 років від дня народження Шарля Перро (1628-1703), французького поета і критика 
13 
� День Преподобної Меланки. Щедра кутя  
� 210 років від дня народження Аполлона Олександровича Скальковського (1808-1899), 
українського історика, археографа, статистика, економіста, письменника, краєзнавця, який 
перебував на Херсонщині та писав про Херсон  
14 
� День Святого Василя Великого  
� Новий рік за старим стилем 
� 100 років від дня народження Василя Івановича Конопацького (1918-2007), українського актора і 
режисера  
� 80 років від дня народження Левка Йосиповича Різника (1938), українського письменника, 
ґрунтознавця, громадського діяча 
15 
� 100 років від дня народження Володимира Михайловича Черникова (1918-1992), українського 
живописця  
18   
� Святвечір водохресний. Голодна кутя 
19 
� Хрещення Господнє 
� 220 років від дня народження Огюста Конта (1798-1857), французького філософа і соціолога  



20  
� 90 років від дня народження Костя Івановича Дяченка (1928-2006), українського письменника 
21 
� Міжнародний день обіймів 
22 
� День Соборності України  
� 100 років від дня утворення Української Народної Республіки 
� 100 років від дня прийняття ІV Універсалу Української Центтральної Ради (1918) 
� 230 років від дня народження Джорджа Байрона (1788-1824), англійського поета 
23 
� 50 років від дня народження Марини Юріївни Дяченко-Ширшової (1968), української письменниці-
фантаста 
24 
� 150 років від дня народження Григорія Олексійовича Коваленка (1868-1937), українського 
художника, письменника, етнографа, фольклориста 
25 
� День студентів. Тетянин день  
� 275 років від дня народження Фрідріха Генріха Якобі (1743-1819), німецького філософа-ідеаліста, 
письменника 
� 80 років від дня народження Володимира Семеновича Висоцького (1938-1980), російського поета, 
актора 
26 
� 100 років від дня народження Ірини Залеської (1918-1988), української актриси 
27 
� Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 
� 210 років від дня народження Давіда Фрідріха Штрауса (1808-1874), німецького філософа, 
історика, публіциста, богослова 
� 150 років від дня народження Олександра Миколайовича Стіліануді (1868–1948), українського 
живописця 
28 
� 60 років від дня народження Юрика Грантіковича Степаняна (1958), відомого українського 
скульптора, доцента, заслуженого діяча мистецтв України, члена національної Спілки 
художників України, який живе і працює в м.Херсон 
� 80 років від дня народження Леоніда Івановича Жаботинського (1938-2016), українського 
важкоатлета 
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 В’ячеслава Титовича Будзиновського (1868–1935), українського 
письменника, історика, видавця, політичного діяча 
 

 
Лютий 

 
2 
� Всесвітній день водно-болотних угідь 
� 100 років від дня народження Ізраїля Цалевича Гольдштейна (1918-2003), українського 
кінооператора і кінорежисера 
3 
� 100 років від дня народження Любові Василівни Забашти (1918-1990), української поетеси 
4 
� Міжнародний день боротьби із захворюванням на рак 
7 
� 540 років від дня народження Томаса Мора (1478-1535), англійського мислителя-гуманіста і 
політичного діяча 
8 
� 190 років від дня народження Жуля Верна (1828-1905), французького письменника 
� 80 років від дня народження Анатолія Івановича Давидова (1938-2002), українського письменника 
9 
� 100 років від дня підписання (1918) урядом УНР Брестського (Берестейського) мирного договору. 
Німеччина, Болгарія, Туреччина, Австро-Угорщина визнали УНР самостійною державою  
10 
� 120 років від дня народження Бертольда Брехта (1898-1956), німецького драматурга 
12 



� Трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Іоана Золотоустого 
� Масляна 
� 200 років від дня народження Василя Івановича Штернберга (1818-1845), українського та 
російського художника 
13 
� Всесвітній день радіо 
� 175 років від дня народження Миколи Андрійовича Вербицького (1843–1909), українського поета, 
педагога, громадського діяча 
� 70 років від дня народження Богдана Олексійовича Жолдака (1948), українського письменника, 
сценариста, драматурга 
14 
� День Святого Валентина. День всіх закоханих 
� Міжнародний день книгодарування 
� День безпечного Інтернету 
� 100 років від дня народження Володимира Олександровича Зуєва (1918–1986), українського 
архітектора 
15 
� Стрітення Господнє 
� День вшанування учасників бойових дій на території інших держав   
� 75 років від дня народження Анатолія Іларіоновича Колісниченка (1943–2015), українського 
письменника, літературознавця  
17 
� День спонтанного прояву доброти 
� 125 років від дня народження Дарії Віконської (1893-1945), української письменниці, 
літературознавця, мистецтвознавця, перекладача, критика, мецената  
18 
� Прощена неділя 
� 100 років від дня народження Олексія Михайловича Артамонова (1918–2011), українського 
живописця 
20  
� День Героїв Небесної Сотні 
� Всесвітній день соціальної справедливості 
� 130 років від дня народження Василя Олександровича Барвінського (1888-1963), українського 
композитора, піаніста, диригента, педагога 
� 110 років від дня народження Марії Аркадіївни Пригари (1908-1983), української поетеси, прозаїка 
21 
� Міжнародний день рідної мови 
22 
� 230 років від дня народження Артура Шопенгауера (1788-1860), німецького філософа-ідеаліста 
23 
� 140  років від дня народження Казимира Севериновича Малевича (1878-1935), українського 
радянського художника-авангардиста українсько-польського походження 

 
 

Березень 
 
1  
� Всесвітній день цивільної оборони 
� 100 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони про Державний герб УНР 
(тризуб), грошову систему, громадянство 
3 
� Всесвітній день письменника  
� 130 років від дня народження Наталени Андріївни Королеви (1888-1966), української письменниці 
4 
� 340 років від дня народження Антоніо Вівальді (1678-1741), італійського композитора 
6 
� 90 років від дня народження Габрієля Гарсіа Маркеса (1928-2014), колумбійського письменника, 
журналіста, громадського діяча, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури (1982) 
8  
� Міжнародний жіночий день 
9 
� День народження Т.Г.Шевченка 
10 
� 100 років від дня народження Авраама Мойсейовича Мілецького (1918-2004), українського 
архітектора  



11 
� 130 років від дня народження Василя Михайловича Чечвянського (1888-1938), українського 
письменника-сатирика 
12 
� 150 років від дня народження Єлизавети Григорівни Азерської (1868-1946), української співачки  
� 90 років від дня народження Едварда Франкліна Олбі (1928-2016), американського драматурга  
13 
� 180 років від дня народження Раффаелло Джованьйолі (1838-1915), італійського філолога, 
історика, письменника 
� 130 років від дня народження Антона Семеновича Макаренка (1888-1939), українського педагога і 
письменника 
14 
� День українського добровольця 
15 
� Всесвітній день захисту прав споживачів 
16 
� 100 років від дня народження Всеволода Івановича Цвєткова (1918-2011), українського режисера, 
педагога 
18 
� 290 років від дня народження Кирила Григоровича Розумовського (1728-1803), військового і 
політичного діяча, останнього гетьмана Війська Запорізького 
20  
� День весняного рівнодення 
� Міжнародний день щастя  
� Всесвітній день Землі 
� 190 років від дня народження Генріка Ібсена (1828-1906), норвезького драматурга і поета 
21  
� Всесвітній день поезії  
� Всесвітній день людей із синдромом Дауна 
� Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації 
� Міжнародний день лісів 
� 250 років від дня народження Жана Батіста Жозефа Фур’є (1768-1830), французького математика і 
фізика 
22 
� Всесвітній день водних ресурсів   
� 80 років від дня народження Віктора Васильовича Савченка (1938), українського письменника 
23 
� Всесвітній день метеорології  
� 95 років від дня народження Костянтина Гнатовича Кудієвського (1923-1992), 
українського письменника, уродженця м. Олешки 
� 100 років від дня народження Івана Федоровича Гребенюка (1918-1982), українського письменника 
24 
� Всесвітній день боротьби з туберкульозом 
� Година Землі  
� 190 років від дня народження Феофана (Теофана) Гавриловича Лебединцева (1828-1888), 
українського історика, вченого, журналіста, видавця, церковного та громадсько-культурного діяча, 
педагога 
25 
� День Служби безпеки України 
26 
� День Національної гвардії України  
27 
� Міжнародний день театру 
� 470 років від дня народження Джордано Бруно (1548-1600), італійського поета, філософа  
� 100 років від дня народження Ірини Іванівни Банах-Твердохліб (1918-2013), української художниці, 
майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (США) 
28 
� 80 років від дня народження Олеся (Олександра) Васильовича Лупія (1938), українського 
письменника  
30  
� Теплого Олекси 
� 100 років від дня народження Олеся Івановича Жолдака (1918-2000), українського поета, 
сатирика, гумориста, сценариста 

 
 



Квітень 
 

1  
� День сміху 
� Міжнародний день птахів 
� Вербна неділя  
� 150 років від дня народження Надії Іванівни Забели-Врубель (1868-1913), української співачки 
2  
� Всесвітній день розповсюдження знань про аутизм 
� Міжнародний день дитячої книги  
� 150 років від дня народження Василя Дмитровича Загаєвича (1868-1948), українського 
письменника 
� 100 років від дня народження Леоніда Васильовича Куличенка (1918-1997), українського 
письменника 
3 
� 100 років від дня народження Олеся Терентійовича Гончара (1918-1995), українського 
письменника, громадського діяча 
� 110 років від дня народження Степана Івановича Олійника (1908-1982), українського поета, 
гумориста і сатирика  
4  
� Міжнародний день Інтернету 
� Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов’язаної з 
розмінуванням 
� 200 років від дня народження Томаса Майна Ріда (1818-1883), англійського письменника  
6 
� Страстна п’ятниця 
� Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку 
7  
� Благовіщення Пресвятої Богородиці 
� Всесвітній день здоров’я 
8 
� Світле Христове Воскресіння. Великдень 
10 
� 100 років від дня народження Якова Ілліча Чайки (1918-1995), українського скульптора, кераміста  
11  
� Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів  
� 160 років від дня народження Лева Івановича Василовича (1858-1883), українського письменника 
12   
� Всесвітній день авіації і космонавтики  
� Міжнародний день польоту людини в космос 
14 
� 130 років від дня народження Володимира Івановича Нарбута (1888-1938), українського поета 
15 
� 100 років від дня народження Ігоря Олександровича Рєзника (1918-1977), українського живописця 
18  
� Міжнародний день пам’яток і визначних місць  
� День пам’яток історії та культури  
� 130 років від дня народження Івана Федоровича Хворостецького (1888-1858), українського 
живописця 
21 
� День довкілля 
22  
� Всесвітній день Матері-Землі 
� 75  років від дня народження Таїсії Миколаївни Щерби (1943), херсонської письменниці, 
прозаїка, літературознавця, члена Національної спілки письменників України 
23 
� Всесвітній день книги та авторського права 
� 100 років від дня народження Моріса Дрюона (1918-2009), французького письменника, публіциста 
24  
� Міжнародний день солідарності молоді 
� 110 років від дня народження Георгія Давидовича Шенгелія (1908-1981), Героя Радянського 
Союзу, учасника звільнення Херсонщини від нацистських загарбників 
25 
� 100 років від дня народження Василя Андрійовича Козлова (1918-1994), українського письменника  
26 



� День Чорнобильської трагедії  
� Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф 
� Міжнародний день інтелектуальної власності 
� 220 років від дня народження Ежена Делакруа (1798-1863), французького живописця, графіка 
28  
� Всесвітній день охорони праці 
� 150 років від дня народження Георгія Феодосійовича Вороного (1868-1908), українського та 
російського математика 
� 70 років від дня народження Террі Пратчетта (1948-2015), англійського письменника 
29  
� Міжнародний день танцю  
� Всесвітній день поріднених міст 
30  
� Міжнародний день джазу  
 
 

Травень 
 

1–2  
� День міжнародної солідарності трудящих 
2 
� 90 років від дня народження Леопольда Івановича Ященка (1928-2016), українського 
музикознавця, фольклориста, диригента, композитора 
3 
� Всесвітній день свободи преси 
� День Сонця 
5 
� Міжнародний день боротьби за права людей з обмеженими можливостями 
� 80 років від дня народження Юрія Яковича Іщенка (1938), українського композитора, 
уродженця м. Херсон 
� 200 років від дня народження Карла Маркса (1818-1883), німецького філософа 
� 190 років від дня народження Ганни Барвінок (Олександра Михайлівна Білозерська-Куліш) (1828-
1911), української письменниці  
8-9 
� Міжнародні дні пам’яті та скорботи за загиблими під час Другої світової війни 
8 
� День пам´яті та примирення 
� Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 
� 350 років від дня народження Алена Рене Лесажа (1668-1747), французького письменника 
� 100 років від дня народження Миколи Тимофійовича Лисенка (1918-2007), українського домриста, 
диригента 
9  
� День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
12  
� Всесвітній день медичних сестер 
13  
� День матері в Україні 
15   
� Міжнародний день захисту клімату 
� Міжнародний день сім'ї 
� 90  років від дня народження Пелагеї Андріївни Райко (1928-2004), херсонської художниці з 
наївного мистецтва 
� 170 років від дня народження Віктора Михайловича Васнецова (1848-1926), російського живописця 
16 
� 50 років від дня народження Тараса Богдановича Прохаська (1968), українського письменника, 
журналіста 
17 
� Вознесіння Господнє 
� Всесвітній день інформаційної спільноти  
� День вишиванки 
� 110 років від дня народження Леоніда Соломоновича Первомайського (1908-1973), українського 
письменника 
18  
� День скорботи і пам’яті жертв депортації з Криму (1944) 
� День боротьби за права кримськотатарського народу 



� Міжнародний день музеїв  
� 970 років від дня народження Омара Хайяма (1048-1122), перського поета, математика, філософа 
19 
� День Європи в Україні 
� День науки в Україні 
20  
� День пам´яті жертв політичних репресій 
21 
� Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку 
22  
� Міжнародний день біологічного різноманіття 
23 
� 120 років від дня народження Володимира Мусійовича Ярошенка (1898-1937), українського 
письменника, драматурга, театрознавця 
24 
� День слов’янської писемності і культури 
� День рівноапостольних Кирила та Мефодія 
26 
� День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України  
� 100 років від дня народження Йосипа Ілліча Гіхмана (1918-1985), українського математика  
27 
� День Святої Трійці 
28  
� 130 років від дня народження Олександра Алоїсовича Янати (1888-1938), українського 
вченого, ботаніка, який жив та працював на Херсонщині  
29  
� Міжнародний день миротворців ООН 
30 
� День жіночої емансипації 
� 180 років від дня народження Льва Ілліча Мечникова (1838-1888), швейцарського та російського 
географа, соціолога, етнографа, публіциста  
31  
� Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням 
� 70 років від дня народження Світлани Олександрівни Алексієвич (1948), білоруська письменниця 
та публіцист українського походження 
 
 

Червень 
 

1 
� Міжнародний день захисту дітей 
� Всесвітній день батьків 
2 
� 150 років від дня народження Федора Фердинандовича Андерса (1868-1926), українського 
інженера-конструктора в галузі дирижаблебудування  
5  
� Всесвітній день охорони навколишнього середовища 
� 120 років від дня народження Федеріко Гарсіа Лорки (1898-1936), іспанського поета, драматурга 
6  
� День журналіста України 
� 150 років від дня народження Роберта Фолкона Скотта (1868-1912), англійського полярного 
дослідника 
7 
� 170 років від дня народження Поля Ежена Анрі Гогена (1848-1903), французького художника 
� 150 років від дня народження Чарльза Ренні Макінтоша (1868-1928), шотландського архітектора, 
художника, дизайнера 
8  
� Всесвітній день океанів 
� 200 років від дня народження Олександра Олексійовича Корсуна (1819-1891), українського поета-
романтика 
9  
� Міжнародний день друзів 
12 
� 140 років від дня народження Джеймса Олівера Кервуда (1878-1927), американського 
письменника, натураліста, мандрівника 



14 
� Всесвітній день донора крові 
� 90 років від дня народження Ернесто (Че) Гевари (1928-1967), латиноамериканського 
революціонера  
15  
� День захисту людей похилого віку 
� 175 років від дня народження Едварда Гагерупа Гріга (1843-1907), норвезького композитора, 
піаніста, диригента, піаніста, музичного діяча 
17  
� Всесвітній день боротьби з опустелюваннями і засухами  
� День батька  
� 200 років від дня народження Шарля Гуно (1818-1893), французького композитора 
18  
� 240 років з дня заснування міста Херсона 
� 100 років від дня народження Михайла Федоровича Дейгена (1918–1977), українського фізика  
� 90 років від дня народження Сергія Петровича Плачинди (1928-2013), українського письменника  
20  
� Всесвітній день біженців  
21 
� День літнього сонцестояння  
� 70 років від дня народження Анджея Сапковського (1948), польського письменника-фантаста 
22  
� Початок німецько-радянської війни (1941) 
� День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні  
� 120 років від дня народження Еріха Марії Ремарка (1898-1970), німецького письменника  
23 
� Міжнародний день вдів 
� Міжнародний олімпійський день  
24 
� День молоді  
� День молодіжних і дитячих громадських організацій України  
25  
� Міжнародний день моряка  
� 90 років від дня народження Ізабелли Семенівни Плоткіної (1928-2004), херсонської 
поетеси, перекладача  
26  
� Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їхнім незаконним 
обігом  
� Міжнародний день на підтримку жертв тортур  
� 100 років від дня народження Василя Павловича Бережного (1918-1988), українського 
письменника, журналіста 
28  
� День Конституції України 
 
 

Липень 
 
1 
� День архітектури України  
� День Військово-морських сил Збройних сил України (День флоту) 
2 
� 100 років від дня народження Всеволода Петровича Рождественського (1918-1985), українського 
композитора  
� 80 років від дня народження Наталії Іванівни Вергун (1938), української художниці 
6 
� Всесвітній день поцілунку 
7  
� День пророка Іоанна Хрестителя 
� Свято Івана Купайла   
8  
� День родини 
� 180 років від дня народження Фердинанда Цеппеліна (1838-1917), німецького конструктора 
дирижаблів, військового діяча  
� 80 років від дня народження Леся Степановича Танюка (1938-2016), українського режисера, 
театрознавця, перекладача, громадського діяча 



9 
� 80 років від дня народження Лії Меджидівни Ахеджакової (1938), російської актриси  
10 
� 100 років від дня народження Джеймса Олдріджа (1918-2015), англійського письменника і 
громадського діяча 
11  
� Всесвітній день народонаселення 
� Всесвітній день шоколаду 
� 50 років від дня народження Євгена Вікторовича Положія (1948), українського письменника, 
журналіста 
12  
� День святих первоверховних апостолів Петра та Павла 
13 
� 80 років від дня народження Мирослава Михайловича Скорика (1938), українського композитора, 
музиканта, диригента 
15  
� День українських миротворців 
16 
� День бухгалтера України 
� 110 років від дня народження Василя Костянтиновича Барки (1908-2002), українського 
письменника і літературознавця у США  
� 90 років від дня народження Роберта Шеклі (1928-2005), американського письменника-фантаста 
18 
� 75 років від дня народження Єгора Єгоровича Толкунова (1943), херсонського художника, 
члена Національної спілки художників України 
� 100 років від дня народження Василя Івановича Забашти (1918-2016), українського живописця 
19 
� 80 років від дня народження Вахтанга Костянтиновича Кікабідзе (1938), грузинського актора та 
естрадного співака 
20 
� Міжнародний день шахів 
26 
� 60 років від дня народження Галини Василівни Пагутяк (1958), української письменниці 
28  
� День хрещення Київської Русі 
30  
� Міжнародний день дружби 
� 200 років від дня народження Емілі Бронте (1818-1848), англійської письменниці 

 
 

Серпень 
 

2 
� День пророка Іллі 
� 90 років від дня народження Станіслава Івановича Станкевича (1928), українського актора театру і 
кіно 
4 
� День Національної поліції України 
� 140 років від дня народження Антіна Владиславовича Крушельницького (1878-1937), українського 
письменника, критика, педагога, літературознавця, видавця 
5 
� 70 років від дня народження Валерія Павловича Кулика (1948), херсонського поета, 
уродженця селища Чаплинка, члена Національної спілки письменників України, Заслуженого 
діяча мистецтв України 
6 
� 150 років від дня народження Поля Луї Шарля Марі Клоделя (1898-1955), французького 
письменника 
8 
� 110 років від дня народження Якова Васильовича Баша (1908-1986), українського 
письменника, уродженця с. Милове Бериславського району Херсонської області 
9  
� Міжнародний день корінних народів світу 
� 80 років від дня народження Леоніда Даниловича Кучми (1938), українського політичного і 
державного діяча, Президента України (1994-2005)  
12 



� Міжнародний день молоді 
13 
� Всесвітній день шульги 
� 120 років від дня народження Володимира Гнатовича Заболотного (1898-1962), українського 
архітектора, засновника і президента Академії архітектури України 
14 
� Перший (Медовий) спас. Маковія 
17 
� 50 років від дня народження Андрія Вікторовича Кузьменка (Кузьма) (1968-2015), українського 
співака, лідера гурту «Скрябін» 
18 
� Всесвітній день бездомних тварин 
� 130 років від дня народження Леоніда Кіндратовича Гребеня (1888-1980), українського 
селекціонера, що працював в Асканії-Нова 
19 
� Преображення Господнє  
� Другий (Яблучний) Спас 
� Всесвітній день гуманітарної допомоги 
� 80 років від дня народження Ярослава Миколайовича Верещака (1938), українського драматурга, 
театрознавця 
23 
� День Державного прапора України 
� 130 років від дня народження Миколи Миколайовича Аркаса (1888-1938), українського актора, 
режисера  
24 
� День Незалежності України 
25 
� День авіації України 
26 
� День шахтаря 
28  
� Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста  
� 100 років від дня народження Олени Нилівни Яблонської (1918-2009), українського живописця, 
графіка  
29  
� Третій Спас  
� Міжнародний день дій проти ядерних випробовувань 
� 150 років від дня народження Людмили Михайлівни Старицької-Черняхівської (1868-1941), 
української письменниці, літературного критика, громадської діячки  
 
 

Вересень 
 
1  
� День знань 
� 60 років від дня народження Сергія Леонідовича Гармаша (1958), російського актора 
театру і кіно, який народився в м. Херсон 
� 100 років від дня народження Ігоря Васильовича Качуровського (1908-2013), українського 
письменника 
2  
� День закінчення Другої світової війни 
� 110 років від дня народження Валентина Петровича Глушка (1908-1989), українського вченого, 
конструктора ракетних двигунів  
4 
� 250 років від дня народження Франсуа Рене де Шатобріана (1768-1848), французького 
письменника і політичного діяча 
5  
� Міжнародний день благодійності 
7 
� 80 років від дня народження Фелікса Іхільовича Кідера (1938-2003), художника, скульптора, 
маляра, який жив та працював у м. Херсон 
8  
� Всесвітній день надання першої медичної допомоги 
� Міжнародний день грамотності 
� Міжнародний день солідарності журналістів 



� День українського кіно 
� День фізичної культури і спорту України 
� 120 років від дня народження Наталії Михайлівни Ужвій (1898-1986), української актриси театру і 
кіно 
9  
� Міжнародний день краси 
� День пам’яті жертв фашизму  
� 190 років від дня народження Лева Миколайовича Толстого (1828-1910), російського письменника 
11 
� 75 років від дня заснування Національного заслуженого академічного українського народного хору 
ім. Г.Г.Верьовки 
13 
� День комп’ютерника і програміста 
15  
� Міжнародний день демократії  
� День народження Google  
� День міста Херсон (240 років від дня заснування) 
16  
� Міжнародний день охорони озонового шару  
� Всенародний день батька 
21  
� Різдво Пресвятої Богородиці. Друга Пречиста 
� Міжнародний день миру 
22  
� День партизанської слави України 
� День без автомобілів 
24 
� 55 років від дня народження Валерія Володимировича Другальова (1963-2016), 
композитора, фольклориста, заслуженого працівника культури України 
� 90 років від дня народження Миколи Андрійовича Стороженка (1928-2015), народного художника 
України 
26 
� Європейський день мов 
� 125 років від дня народження Микити Павловича Годованця (1893-1974), українського поета-
байкаря  
27  
� Всесвітній день туризму  
� Всесвітній день моря 
 
28 
� 100 років від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського (1918-1970), українського 
педагога 
30  
� Всеукраїнський день бібліотек  
� День мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії 
 
 

Жовтень 
 

1  
� Міжнародний день музики 
� Міжнародний день людей похилого віку 
� День ветерана  
� 160 років від дня народження Андріана Феофановича Кащенка (1858-1921), українського 
письменника 
2 
� Міжнародний день соціального педагога 
� 75 рокiв вiд дня народження Богдана Михайловича Стельмаха (1943), українського драматурга, 
поета, перекладача 
4  
� Всесвітній день захисту тварин 
� 110 років від дня народження Наума Давидовича Фогеля (1908-1980), українського 
письменника, лікаря, уродженця с. Хорли Каланчацького району 
� 100 років від дня народження Анатолія Панасовича Коломійця (1918-1997), українського 
композитора, педагога 



5  
� Всесвітній день посмішки 
7 
� День освітянина 
8 
� День юриста України 
9  
� Всесвітній день пошти 
10 
� 95 років від дня народження Івана Івановича Гайдая (1923-2005), українського письменника, 
журналіста, члена Національної спілки письменників України, заслуженого працівника 
культури України, уродженця с. Широка Балка Білозерського району Херсонської області 
14  
� Покров Пресвятої Богородиці 
� День українського козацтва 
� День захисника України 
� День художника України  
16 
� Всесвітній день здорового харчування 
17 
� Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів  
18 
� 150 років від дня народження Євгенії Іванівни Ярошинської (1868-1904), української письменниці, 
фольклористки, педагога і громадської діячки 
20 
� Міжнародний день кухаря і кулінара 
22 
� Міжнародний день шкільних бібліотек 
24  
� Міжнародний день Організації Об´єднаних Націй  
25 
� Всесвітній день пасти (ЮНЕСКО визнало пасту культурним надбанням людства) 
� 180 років від дня народження Жорже Бізе (1838-1875), французького композитора 
28  
� День визволення України від фашистських загарбників 
31  
� Міжнародний день Чорного моря 
 
 

Листопад 
 

1  
� День народження Європейського Союзу 
� 120 років від дня народження Дмитра Івановича Бедзика (1898-1982), українського письменника, 
драматурга 
2 
� 310 років від дня Батуринської трагедії  
� 140 років від дня народження Антіна Івановича Манастирського (1878-1969), українського 
живописця 
3 
� 130 років від дня народження Якова Андрійовича Мамонтова (1888-1940), українського 
драматурга, театрознавця 
4 
� День працівників соціальної сфери України 
5 
� 170 років від дня народження Дмитра Васильовича Марковича (1848-1920), українського 
письменника, який жив і працював в м. Херсон 
6  
� Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та 
збройних конфліктів  
7  
� 130 років від дня народження Нестора Івановича Махна (1888–1934), українського повстанського 
отамана  
8 



� 65  років від дня народження Анатолія Петровича Марущака (1953), херсонського поета, 
прозаїка, журналіста, члена Національних спілок: письменників, кінематографістів і 
журналістів, заслуженого журналіста України 
� 100 років від дня народження Дмитра Михайловича Прилюка (1918-1987), українського 
письменника  
9  
� День української писемності та мови  
� Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва 
� День преподобного Нестора Літописця 
� 200 років від дня народження Івана Сергійовича Тургенєва (1818-1883), російського письменника  
10  
� Всесвітній день молоді 
� Всесвітній день науки 
13 
� Міжнародний день сліпих 
� 100 років від дня створення Директорії Української Народної Республіки (1918 р.) 
� 90 років від часу створення Директорії, уряду створеному в Україні 1918 р і очолюваного 
В.Винниченком та С.Петлюрою 
14 
� 190 років від дня народження Льва Михайловича Жемчужнікова (1828-1912), українського 
живописця, графіка  
16 
� Міжнародний день толерантності 
� День працівників радіо, телебачення та зв’язку 
� Міжнародний день відмови від куріння 
17 
� Міжнародний день студентів 
� 160 років від дня народження Сельми Лагерлеф (1858-1940), шведської письменниці  
20  
� Всесвітній день дитини  
21  
� День гідності та свободи 
� Всесвітній день телебачення 
23 
� 160 років від дня народження Марії Костянтинівни Башкірцевої (1858-1884), французької 
художниці українського походження 
24 
� День пам’яті жертв голодомору  
� 130 років від дня народження Дейла Карнегі (1888-1955), американського спеціаліста в області 
людських відносин 
25  
� Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками 
� 180 років від дня народження Івана Семеновича Нечуя-Левицького (1838-1918), українського 
письменника 
27 
� 100 років від дня народження Бориса Євгеновича Патона (1918), українського вченого у галузі 
електрозварювання, металургії та технології металів  
29 
� 240 років від дня народження Григорія Федоровича Квітки-Основ’яненка (1778-1843), українського 
письменника 
30  
� Міжнародний день захисту інформації  
 
 

Грудень 
 

1  
� Всесвітній день боротьби зі СНІДом  
� 100 років від дня народження Платона Іларіоновича Майбороди (1918-1989), українського 
композитора 
2  
� Міжнародний день боротьби за скасування рабства  
3 
� Міжнародний день людей з інвалідністю 
4 



� Введення в храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста 
5  
� Всесвітній день волонтерів  
� Всесвітній день грунтів 
� 140 років від дня народження Олександра Олеся (1878-1944), українського поета  
� 100 років від дня народження Михайла Прокоповича Гуменюка (1918-1988), українського 
бібліографа і літературознавця 
6  
� День Збройних Сил України 
7  
� День місцевого самоврядування в Україні 
� 420 років від дня народження Джованні Лоренцо Берніні (1598-1680), італійського архітектора і 
скульптора 
� 130 років від дня народження Левка Сильвестровича Лепкого (1888-1971), українського 
письменника, композитора 
8  
� 150 років від часу заснування (1868) „Просвіти” – культурно–освітньої громадської організації в 
Україні  
9  
� Міжнародний день боротьби з корупцією 
10  
� Міжнародний день захисту прав людини 
� Всесвітній день футболу 
� День благодійності в Україні  
12 
� 90 років від дня народження Чингіза Айтматова (1928-2008), киргизького письменника, 
громадського діяча  
� 90 років від дня народження Леоніда Федоровича Бикова (1928-1979), українського актора і 
режисера 
13  
� День Святого апостола Андрія Первозванного  
� 125 років від дня народження Миколи Григоровича Хвильового (1893-1933), українського 
письменника 
14  
� День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС   
15  
� Міжнародний день чаю   
� 60 років від дня народження Соломії Дмитрівни Павличко (1958-1999), української письменниці, 
літературознавця 
18  
� Міжнародний день мігранта 
19  
� День святого Миколая Чудотворця 
� Міжнародний день допомоги бідним  
20 
� Міжнародний день солідарності людей 
22 
� 160 років від дня народження Джакомо Пуччіні (1858-1924), італійського оперного композитора  
24  
� День працівників архівних установ України 
� 220 років від дня народження Адама Міцкевича (1798-1855), польського поета 
� 200 років від дня народження Джеймса Джоуля (1818-1889), англійського фізика  
25 
� Католицьке Різдво  
� 170 років від дня народження Ореста Івановича Левицького (1848-1922), українського історика, 
археолога, етнографа, письменника  
26  
� День подарунків  
� 120 років від дня народження Євгена Павловича Плужника (1898-1936), українського поета, 
драматурга 
28 
� 50 років від дня народження Івана Михайловича Андрусяка (1968), українського письменника 

 
 
 



Твори-ювіляри 2018 року 
 
220 років - (1798) – «Енеїда» І.П.Котляревський (перша публікація) 
200 років - (1818) – «Роб Рой» В.Скот 
200 років - (1818) – «Паломництво Чайльд Гарольда» Дж. Г.Байрон 
180 років - (1838) – «Наталка-Полтавка» І.П.Котляревський 
180 років - (1838) – «Пригоди Олівера Твіста» Ч.Діккенс 
170 років - (1848) – «Домбі і син» Ч.Діккенс 
170 років - (1848) – «Ярмарок марнославства» В.Теккерей 
150 років - (1868) – «Діти капітана Гранта» Ж. Верн 
140 років - (1878) – «Микола Джеря» І.С.Нечуй-Левицький 
140 років - (1878) – «П’ятнадцятирічний капітан» Ж.Верн 
130 років - (1888) – «Сто тисяч» І.К.Карпенко-Карий 
120 років - (1898) – «Війна світів» Г.Уеллс 
90 років - (1928) – «Людина-амфібія» О.Р.Бєляєв 
90 років - (1928) – «Дванадцять стільців» І.Ільф та Є.Петров 
90 років - (1928) – «Мина Мазайло» М.Г.Куліш 
80 років - (1938) –  «Хобіт, або Туди і Назад» Дж. Р.Р.Толкієн 
50 років - (1968) –  «Собор» О.Т.Гончар 
50 років - (1968) –  «Диво» П.А.Загребельний 
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