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Календар пам’ятних дат на 2018 рік [Текст] / Сумська міська централізована бібліотечна система. 

Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка; укл. С. А. Мамай.- Суми, 2017.-    с.32 

 

Календар пам’ятних дат містить інформацію про визначні та пам’ятні дати, ювілеї письменників, літературні  

події, які відбудуться у 2018 році. 

Адресується бібліотечним працівникам, вчителям та іншим категоріям читачів на допомогу в підготовці й 

відзначенні цих подій. 

Укладач не претендує на вичерпність інформації. 
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2010-2020 рр. - Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, присвячене пустелям 

.і боротьбі з опустеленням (проводиться згідно з рішенням Генеральної Асамблеї 

ООН)  

2011-2020 рр. - Десятиліття дій із забезпечення безпечного дорожнього руху 

(проводиться згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН). У зв’язку з ростом 

дорожньо-транспортних пригод рекомендуємо запланувати тематичні заходи з 

вивчення правил дорожнього руху, Дні інформації, Дні дій з безпеки руху на дорогах – 

акції, флеш-моби тощо, спільно з органами державної інспекції дорожнього руху, 

освітніми закладами, громадськими організаціями 

2011-2020 рр. - Десятиліття біорізноманітності (проводиться згідно з рішенням 

Генеральної Асамблеї ООН)  

2013-2022 рр. - Міжнародне десятиліття зближення культур (проводиться згідно 

з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН)  

2014-2024р - Десятиріччя стійкої енергетики для всіх  

Європа оголосила 2018 рік Роком культурної спадщини (Year of Cultural 

Heritage). 

 

Дати в Україні: 

Учбовий рік 2017-2018 рік оголошено роком німецької мови в Україні, а в Німеччині 

— рік української мови. 

2018 рік – Рік відновлення і реставрації культурної спадщини 

 2018 рік -  Рік продовження розвитку української освіти  

 2018 рік – рік Слова Божого в Україні 

Президент України оголосив 2018 рік – Роком бізнесу в Україні. 

Історичні та культурні події Україн 

• 150 років від часу заснування (1868) „Просвіти” – культурно–освітньої громадської 

організації в Україні 

• 100 років від дня утворення Української Народної Республіки 

• 100 років від дня прийняття ІV Універсалу Української Центтральної Ради (1918) 

• 100 років бою під Крутами (1918), що відбувся під час наступу більшовицьких військ 

на Київ 
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• 100 років від дня підписання (1918) урядом УНР Брестського (Берестейського) 

мирного договору. Німеччина, Болгарія, Туреччина, Австро-Угорщина визнали УНР 

самостійною державою 

• 100 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони про Державний 

герб УНР (тризуб), грошову систему, громадянство 

• 100 років від дня створення Директорії Української Народної Республіки (1918 р.) 

 Не менш важливою буде 100-річчя створення Національної заслуженої капели 

бандуристів України імені Г. Майбороди. 

 У листопаді 2018 року виповниться 100 років від часу заснування Національної 

академії наук України. 

 100 років від заснування Товариства Червоного Хреста України 

 

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. 

1035 років від дня народження Антонія Печерського (983-1073) церковного діяча 

Київської Русі, одного із засновників Києво-Печерського монастиря; 

Продовжується ВІДЗНАЧЕННЯ 100-РІЧЧЯ ПОДІЙ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 

1917 – 1921 РОКІВ – першого досвіду українського державотворення у ХХ столітті. 

 

ПЛАН заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 

років  

                -  100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки 

Січень 2018 року   

- 100-річчя бою під Крутами 

- 100-річчя затвердження Тризуба державним гербом Української Народної 

Республіки 

Лютий 2018 року; 

- 100-річчя звільнення Криму від більшовиків 

Квітень 2018 року; 

-   100-річчя створення Українського військово-морського флоту 

-   100-річчя «Листопадового зриву», українського повстання у Львові, внаслідок 

якого проголошено Західноукраїнську Народну Республіку 
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Листопад 2018 року; 

- 100-річчя заснування Української академії наук 

-  метою вшанування пам’яті мільйонів співвітчизників, які стали жертвами 

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

страшну трагедію в історії Українського народу, продовжуються заходи на 2018 

рік у зв’язку із 85-ми роковинами Голодомору. 

Обов'язково зауважте на затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 23 серпня 2017 р. № 574-р план заходів із вшанування подвигу учасників 

Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на період до 2020 

року. 

 

Світові пам’ятні дати 2018 року 

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 

 

Культурні столиці Європи – м.Леуварден (Нідерланди) та м.Валлетта (Мальта) 

«Зелена» столиця Європи – м.Неймеген (Нідерланди) 

Всесвітня столиця книги – м. Афіни (Греція) 

Рекомендуємо звернути увагу на: 

Всеукраїнське соціологічне дослідження «Бібліотека і громада: крок назустріч» 

(березень – вересень 2018 р.); 

Всеукраїнське анкетування «Втрачений читач: 10 років поспіль» 

Всеукраїнське анкетування «Компетенція бібліотекаря в інформаційному 

суспільстві ХХІ століття» 

Всеукраїнський молодіжний бібліокараван «Читай, юність!», м. Львів (24 – 25 

квітня 2018 р.) 

– місце і роль бібліотек в інфраструктурі громади, 

–      доступ до інформації різних верств населення, 

–      створення умов для людей з інвалідністю; 

–      розширення реального бібліотечного простору за рахунок віртуального, 

–      популяризацію сімейних цінностей, 
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–      краєзнавство – як збереження культурного насліддя краю та ідентичності 

етнічних груп краю. 

Продовжують бути актуальними різноманітні акції, особливо соціальної тематики, 

фестивалі, книжкові форуми. 

Поширення просвітницької діяльності з вивчення правил дорожнього руху у зв’язку 

зі збільшенням дорожньо-транспортних пригод: Дні інформації, Дні дій за 

безпечність дорожнього руху – акції, флешмоби (разом з дорожньою поліцією). 

 
 
Запровадження 14 лютого Дня дарування книги  
 

Проведення акцій: 

«Вітаємо тебе, майбутній читачу», «День прощення боржників» 

«Бібліотека без стін» — свято книги за межами бібліотек у велелюдних місцях, 

парках та скверах»  (до Дня словянської писемності та культури). 

 

Участь у міжнародних акціях підтримки читання: 

квітень   -   «Бібліоніч»,        «Бібліосутінки» 

листопад  «Тотальний диктант»  

березень   -        Міжнародний день читання вголос. 

 

Всеукраїнський тиждень дитячого читання– березень, останній тиждень 

Глобальний тиждень безпечного дорожнього руху ООН– квітень, останній 

тиждень 

Міжнародний тиждень освіти в галузі мистецтва– травень, останній тиждень 

Тиждень фізичної культури– вересень, перша декада 

Всесвітній тиждень космосу– жовтень, перший тиждень 

Тиждень роззброєння – жовтень, останній тиждень 

Тиждень знань із основ безпеки життєдіяльності– жовтень – листопад 

Всеукраїнський тиждень права– грудень, другий тиждень 
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При 40-годинній п’ятиденці норма робочого часу за рік у 2018 році становитиме 

1994 години. 

Слід відняти відпустку 31 день 248 год.=1746 

лікарняні (рекомендовано 3-5%  від бюджету часу), невиробничі витрати 

(господарська робота) (7%), підготовка робочого місця, перепочинок, особисті 

потреби (10%), на самоосвіту та поінфомованість (5%) =1448 
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ПРОГРАМИ: 

Продовжиться робота бібліотек, направлена на сприяння виконанню державних 

програм, обласних та міських: 

 Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2016 — 2020 роки 

 «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-

патріотичного виховання дітей та молоді». Постанова № 373-VIII від 12 

травня 2015р. 

 КОНЦЕПЦІЯ Державної цільової національно-культурної програми 

популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання на 2014-2018 

роки 

 

 Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 

2025 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація» !!! 

 СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ДО 2025 

РОКУ "ЯКІСНІ ЗМІНИ БІБЛІОТЕК ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ" 

 

- Обласна цільова соціальна програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-

2018 роки 

- «Обласна програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки» 

- Міська програма «Місто Суми - територія добра та милосердя» на 2016-2018 

роки» 

- Міська комплексна Програми Охорона здоров’я на 2016-2020 роки 

- Комплексна міська програма «Освіта м. Суми на 2016 - 2018 роки» 

 

- Міська цільова комплексна Програма розвитку культури міста Суми на 2016 - 

2018 роки 

- Міська комплексна програма «Правопорядок» на період 2016 - 2018 роки 

«Комплексна обласна програма «Правопорядок на 2016-2020 роки» 

- Міська цільова Програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 

2017-2019 рр. 

- Міська цільова Програма захисту населення і території м. Суми від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2018 

роки 

- Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища м. 

Суми на 2016 – 2018 роки 

- Програма «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016-2018 роки» 

- Програма «Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки» 

-  «Питна вода України на 2006-2020 роки» 
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Твори-ювіляри 2018 року 

 

 665років – збірці новел «Декамерон» (1353) Джованні Боккаччо; 

 485років – роману «Гаргантюа і Пантагрюель» (1533) Франсуа Рабле; 

 425років – п’єсі «Приборкання норовливої» (1593) Вільяма Шекспіра; 

 195років – історичному роману «Квентін Дорвард» (1823) Вальтера Скотта; 

 190років – поемі «Полтава» (1828) Олександра Пушкіна; 

 185років – повісті «Конотопська відьма» (1833) Григорія Квітки- Основ’яненка; 

 185років – роману «Євгенія Гранде» (1833) Оноре де Бальзака;•  

 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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Ювілеї видатних людей 

• 250 років від дня народження Франсуа Рене де Шатобріана (1768–1848), французького 

письменника і політичного діяча200 років від дня народження Василя Івановича 

Штернберга (1818–1845), українського та російського художника 

• 200 років від дня народження Томаса Майна Ріда (1818–1883), англійського письменника 

• 200 років від дня народження Олександра Олексійовича Корсуна (1819-1891), 

українського поета-романтика 

• 200 років від дня народження Шарля Гуно (1818-1893), французького композитора 

• 200 років від дня народження Емілі Бронте (1818-1848), англійської письменниці 

• 200 років від дня народження Джеймса Джоуля (1818–1889), англійського фізика 

• 150 років від дня народження Поля Луї Шарля Марі Клоделя (1898-1955), французького 

письменника 

• 150 років від дня народження Григорія Олексійовича Коваленка (1868–1937), 

українського художника, письменника, етнографа, фольклориста 

• 150 років від дня народження Людмили Михайлівни Старицької-Черняхівської (1868–

1941), української письменниці, літературного критика, громадської діячки 

• 150 років від дня народження Євгенії Іванівни Ярошинської (1868–1904), української 

письменниці, фольклористки, педагога і громадської діячки 

• 100 років від дня народження Ізраїля Цалевича Гольдштейна (1918–2003), українського 

кінооператора і кінорежисера 

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

поетеси 

• 100 років від дня народження Авраама Мойсейовича Мілецького (1918–2004), 

українського архітектора 

• 100 років від дня народження Івана Федоровича Гребенюка (1918–1982), українського 

письменника 

• 100 років від дня народження Ірини Іванівни Банах-Твердохліб (1918–2013), української 

художниці, майстрині декоративно-ужиткового мистецтва (США) 

• 100 років від дня народження Олеся Івановича Жолдака (1918-2000), українського поета, 

сатирика, гумориста, сценариста 

• 100 років від дня народження Леоніда Васильовича Куличенка (1918-1997), українського 

письменника 

• 100 років від дня народження Олеся Терентійовича Гончара (1918–1995), українського 

письменника, громадського діяча 

• 150 років від дня народження Василя Дмитровича Загаєвича (1868-1948), українського 

письменника 
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• 100 років від дня народження Василя Андрійовича Козлова (1918–1994), українського 

письменника 

• 100 років від дня народження Миколи Тимофійовича Лисенка (1918–2007), українського 

домриста, диригента 

• 100 років від дня народження Василя Павловича Бережного (1918–1988), українського 

письменника, журналіста 

• 100 років від дня народження Всеволода Петровича Рождественського (1918-1985), 

українського композитора 

• 100 років від дня народження Джеймса Олдріджа (1918-2015), англійського письменника 

і громадського діяча 

• 100 років від дня народження Василя Івановича Забашти (1918-2016), українського 

живописця 

• 100 років від дня народження Олени Нилівни Яблонської (1918-2009), українського 

живописця, графіка 

• 100 років від дня народження Ігоря Васильовича Качуровського (1908-2013), 

українського письменника 

• 100 років від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського (1918–1970), 

українського педагога 

• 100 років від дня народження Анатолія Панасовича Коломійця (1918-1997), українського 

композитора, педагога 

• 100 років від дня народження Дмитра Михайловича Прилюка (1918-1987), українського 

письменника 

• 100 років від дня народження Бориса Євгеновича Патона (1918), українського вченого у 

галузі електрозварювання, металургії та технології металів 

• 100 років від дня народження Платона Іларіоновича Майбороди (1918-1989), українського 

композитора 

• 100 років від дня народження Михайла Прокоповича Гуменюка (1918–1988), 

українського бібліографа і літературознавця 

• 50 років від дня народження Тараса Богдановича Прохаська (1968), українського 

письменника, журналіста 

• 50 років від дня народження Євгена Вікторовича Положія (1948), українського 

письменника, журналіста 

• 50 років від дня народження Андрія Вікторовича Кузьменка (Кузьма) (1968-2015), 

українського співака, лідера гурту «Скрябін» 

• 50 років від дня народження Івана Михайловича Андрусяка (1968), українського 

письменника 
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СІЧЕНЬ 

1. Новий рік 

 80 років від дня народження Віктора Григоровича Кулика (1938), поета, члена 

НСПУ, уродженця с. Миколаївка Білопільського району. 

      6   Святвечір перед Різдвом Христовим 

 120 років від дня народження Володимира Сосюри (1898-1965), українського поета. 

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

 80 років від дня народження Лариси Юхимівни Шепітько (1938–1979), українського 

кінорежисера, сценариста, актриси 

   7     Різдво Христове 

• 165 років від дня народження Миколи Миколайовича Аркаса (1853—1909),   

українського композитора, історика, музично-громадського діяча 

   8     Собор Пресвятої Богородиці. Святки  

• 130 років від дня народження Гната Петровича Юри (1888—1966), українського актора, 

режисера 

140 років тому в Суми прийшов перший потяг (1878). 

    11   Всесвітній день «спасибі» 

  

 • 100 років від дня народження Яра Славутича (Григорій Михайлович Жученко) (1918—2011), 

українського поета 

 

12    День українського політв’язня 

       •390 років від дня народження Шарля Перро (1628—1703), французького письменника 

    13   День святої Меланії Римлянки. Щедрий вечір 

    14   Новий рік за старим стилем. День Святителя Василя Великого 

• 200 років від дня народження Захаріуса Топеліуса (1818-1898), фінського 

письменника-казкаря, поета 

    17 • 155 років від дня народження Михайла Миколайовича Кочубея (1863—1935), українського 

драматурга  

        • 155 років від дня народження Костянтина Сергійовича Станіславського (1863—1938),          

відомого режисера, актора, педагога, теоретика театру 

   18   Святвечір водохресний. Голодна кутя. 

 165 років від дня народження Павла Івановича Харитоненка (1853–1914), 

цукрозаводчика, мецената, благодійника, уродженця 

   19   Водохреща – Свято Богоявлення Господнього 

   21    Міжнародний день обіймів 

   22     День Соборності України. Відзначається в Україні згідно Указу Президента (№ 42/99 від 21 

січня 1999 року) щорічно 
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• 100 років від дня проголошення (1918) ІV Універсалом незалежність Української 

Народної Республіки (УНР) 

• 230 років від дня народження Джорджа Ноела Гордона Байрона (1788—1824), англійського 

поета  

• 120 років від дня народження Сергія Михайловича Ейзенштейна (1898—1948), відомого 

кінорежисера, теоретика кіно 

            85 років від дня народження Анатолія Юрійовича Мокренка (1933), співака, народного 

артиста України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка, Всеукраїнської 

мистецької премії ім. О. Білаша, уродженця с. Терни Недригайлівського району. 

 23  • 235 років від дня народження Стендаля (Анрі Марі Бейль) (1783—1842), французького 

письменника  

  • 50 років від дня народження Мари́ни Юрі́ївни Дяче́нко-Ширшо́вої (1968), української 

письменниці-фантаста  

24  • 85 років від дня народження Євгена Михайловича Дударя (1933), українського 

письменника-сатирика   

     • 55 років від дня народження Олекса́ндра Іва́новича Власю́ка (Сашко́ Лі́рник) (1963), 

українського казкаря-лірника, сценариста, актора 

• 170 років від дня народження Василя Івановича Сурикова (1848–1916), російського 

художника 

25   День мучениці Тетяни. Тетянин день 

     • 80 років від дня народження Володимира Семеновича Висоцького (1938—1980), 

російського поета, актора, співака 

27 Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Відзначається відповідно до рішення                      

Генеральної  Асамблеї ООН A/RES/60/7 від 21.11.2005 р. 

  28   100 років від дня народження Лариси Архипівни Руденко (1918–1981), української співачки 

• 80 років від дня народження Леоніда Івановича Жаботинського (1938–2016), 

українського важкоатлета, громадського діяча, педагога 

29    День пам'яті героїв Крут -100 років. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 

15/07 від 15 січня 2007 року).  

30 90 років від дня народження Анатолія Трохимовича Мороза (1928), українського 

письменника, літературознавця, критика. Лауреата Шевченківської премії 1982 року  

31      80 років від дня народження Юрія Миколайовича Царика (1938–2014), прозаїка, поета, 

тележурналіста,  члена НСПУ, лауреата літературної премії ім. М. Хвильового, уродженця 

м. Чернігів. 
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ЛЮТИЙ 

 
1    175 років від дня народження Миколи Андрійовича Вербицького (1843-1909), українського 

поета, автора переробки вірша П. Чубинського «Ще не вмерла Україна…», що лягла в основу 

українського національного гімну 

3    •100 років від дня народження Любові Василівни Забашти (1918—1990), української 

поетеси, драматурга, прозаїка   

4 Всесвітній день боротьби із захворюванням на рак  

• 145 років від дня народження Михайла Михайловича Пришвіна (1873—1954), 

відомого в Україні письменника-природознавця  

• 115 років від дня народження Юрія Юрійовича Шовкопляса (1903—1978), 

українського письменника   

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

журналіста. 

     6    День безпеки в Інтернеті 

   Святителя Григорія Богослова         

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

6 80 років від дня народження Анатолія Івановича Давидова (1938—2002), українського 

письменника  

7 90 років від дня народження В’ячеслава Васильовича Тихонова (1928–2009), російського 

кіноактора 

80 років від дня народження Анатолія Івановича Давидова (1938–2002), письменника, 

члена НСПУ, лауреата республіканської премії ім. Лесі Українки, премії ім. Олени Пчілки, 

уродженця с. Бочечки Конотопського району.  

 

9       100 років від дня підписання (1918) урядом УНР Брестського (Берестейського) мирного 

договору. Німеччина, Болгарія, Туреччина, Австро-Угорщина визнали УНР самостійною 

державою 

• 235 років від дня народження Василя Андрійовича Жуковського (1783—1852), 

відомого поета, перекладача, художника, одного з визволителів Т. Г. Шевченка з 

кріпацтва  

• 60 років від дня народження Олександра Григоровича Даниленка (1958), директора  

Сумської обласної філармонії, голови обкому профспілки працівників культури. 

 

12       100 років від дня ухвалення (1918) Малою радою (комітетом Української Центральної  

Ради) в м. Коростень Тризуба – Малого державного герба 
  

13      145 років від дня народження Федора Івановича Шаляпіна (1873—1938), відомого співака  

• 115 років від дня народження Жоржа Сіменона (1903—1989), французького 

письменника  

• 70 років від дня народження Богда́на Олексій́овича Жолда́ка (1948), українського 

письменника, сценариста, драматурга  

 

14     День Святого Валентина 

         Міжнародний день дарування книг 

 

 15    Стрітення Господа нашого Ісуса Христа 

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 

     Відзначається в Україні згідно з Указом Президента № 180/2004 від 11 лютого 2004 року 
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16    205 років від дня народження Семена Степановича Гулака-Артемовського (1813—1873), 

українського композитора  

 

17  День спонтанного прояву доброти 

 

• 110 років від дня народження Олекси Федоровича Влизька (1908–1934), 

українського поета 

 

20     День Героїв Небесної Сотні. Відзначається щорічно відповідно до УказуПрезидента України  

№ 69/2015 від 11.02. 2015 р. 

 

Всесвітній день соціальної справедливості 

 

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

композитора, піаніста, доктора мистецтвознавства. 

8 110 років від дня народження Марії Аркадіївни Пригари (1908—1983), української 

письменниці  

 

21      Міжнародний день рідної мови.  

 

23       260 років від дня народження Василя Васильовича Капніста (1758—1823), українського     

поета, драматурга  

• 140 років від дня народження Казимира Севериновича Малевича (1878—1935), 

українського живописця  

 

           60 років від часу заснування (1958) Національної спілки кінематографістів України 

 

25  Державного Герба України 

26     60 років від дня народження Олександра Миколайовича Чередниченка (1958), живописця, 

монументаліста, члена НСХУ,  заслуженого художника України, лауреата мистецької премії ім. 

М. Макаренка, уродженця м. Лозова Харківської області. Живе в м. Суми. 

 

БЕРЕЗЕНЬ 
 

100 років від дня ухвалення (1918) Українською Центральною Радою (УЦР) Закону «Про грошову 

одиницю, биття монети та друк державних кредитових білетів»», згідно з яким національною 

грошовою одиницею стала гривня (1 гривня дорівнювала 100 шагам; шаг – дрібна монета) 

 

1     80 років від дня народження Борислава Миколайовича Брондукова (1938–2004), 

українського актора 

3 Всесвітній день письменника. Відзначається згідно з рішенням 48-го конгресу                             

Міжнародного ПЕН-клубу, який відбувся 12–18 січня 1986 р. 

 

• 130 років від дня народження Наталени Андріанівни Королевої (1888—1966), української 

письменниці, мистецтвознавця  

4       • 340 років від дня народження Антоніо Вівальді (1678—1741), італійського композитора  

         • 95 років від дня народження Олега Васильовича Буценя (1923—1966), українського   

дитячого письменника   
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5      • 115 років від дня народження Наталі Львівни Забіли (1903—1985), української поетеси, 

драматурга  

6   90 років від дня народження Габрієля Гарсія Маркеса (1928—2014), колумбійського 

письменника, журналіста  

7      140 років від дня народження Бориса Михайловича Кустодієва (1878–1927), російського 

живописця, графіка 

• 110 років від дня народження Анни Маньяні (1908–1973), італійської кіноактриси 

 

8   Міжнародний жіночий день 

    Міжнародний день прав жінок і миру. Відзначається щорічно згідно з рішенням Генеральної   

Асамблеї ООН A/RES/32/142 від 16.12.1977 р. 

 

9   Народився Тарас Григорович Шевченко (1814—1861), український поет, 

            письменник, художник, мислитель 

• 95 років від дня народження Миколи Яковича Олійника (1923—1997), українського 

письменника 

• 75 років від дня народження Роберта Джеймса Фішера [Боббі Фішер (1943–2008)], 

американського шахіста 

10    День Державного Гімну України 

 

11   130 років від дня народження Василя Михайловича Чечвянського (справжнє прізвище – 

Губенко) (1888–1937), українського письменника, сатирика-гумориста, уродженця х. Чечва, 

тепер с. Грунь Охтирського району. 

12     • 155 років від дня народження Володимира Івановича Вернадського (1863— 

1945), українського вченого-енциклопедиста, історика, філософа, природознавця 

13  180 років від дня народження Раффаелло Джованьйолі (1838—1915), італійського 

письменника  

• 130 років від дня народження Антона Семеновича Макаренка (1888—1939), 

українського педагога, письменника, уродженця м.Блопілля.  

 

14  День українського добровольця 

 

17      115 років від дня народження Юрія Петровича Дольд-Михайлика (1903—1966), 

українського письменника  

             •100 років від дня народження Павла Івановича Щеглова (1918—1983), українського поета  

      

20   Міжнародний день щастя. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

     Генеральної Асамблеї ООН A/RES/66/281 від 12.07.2012 р. 

 

21    Міжнародний день поезії Відзначається щорічно згідно з резолюцією 30-ї сесії 

     ЮНЕСКО 

            Міжнародний день лісів. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

    Генеральної Асамблеї ООН A/RES/67/200 від 14.02.2013 р. 

 

22    Сорок святих. 
      Всесвітній день водних ресурсів. Проголошений Генеральною Асамблеєю 

    ООН (резолюції 47/193 від 22 грудня 1992 року) 

22       55 років від дня народження Олега Семеновича Ладиженського (1963), українського 

письменника-фантаста. Генрі Лайон Олді — колективний псевдонім письменників-

харків'ян Олега Семеновича Ладиженського й Дмитра Євгеновича Громова   

 

24     Всесвітній день боротьби із захворюваннями на туберкульоз  
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26  530 років від дня народження Санті Рафаеля (1483—1520), італійського живописця,  
27     Міжнародний день театру. Відзначається щорічно з 1962 р. ідвповідно до рішення ІХ            

Конгресу Міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО 

 

28    80 років від дня народження Олеся Васильовича Лупія (1938), українського письменника. 

Лауреата Державної премії України ім. Т.Г.Шевченка (1994).  

23 150 років від дня народження Максима Горького [справж. – Олексій Максимович Пєшков 

(1868–1936)], російського письменника, драматурга, публіциста 

  

29 • 290 років від дня народження Кирила Григоровича Розумовського (1728— 1803), 

українського військового, політичного і державного діяча. Останнього гетьмана Війська 

Запорозького. У лютому 1750 р. в м. Глухів обраний гетьманом України. 

 

30    Преподобного Олексія (Теплого Олекси) 

 

• 160 років від дня народження Вінцента Ван Гога (1853—1890), голландського 

живописця  

• 55 років від дня народження Дмитра Євге́новича Гро́мова (1963), українського 

письменника-фантаста. Генрі Лайон Олді — колективний псевдонім 

письменниківхарків'ян Дмитра Євгеновича Громова й Олега Семеновича Ладиженського  

 

 
КВІТЕНЬ 
 

1   День гумору 

     Міжнародний день птахів. Відзначається щорічно з 1906 р. від дня підписання Міжнародної   

конвенції про охорону птахів 

 145 років від дня народження Сергія Васильовича Рахманінова (1873—1943), відомого 

композитора, піаніста, диригента 

2   Міжнародний день дитячої книги. Встановлено з ініціативи та за ухвалою Міжнародної ради    

дитячої книги. Відзначається щороку (починаючи з 1967) 2 квітня — в день народження великого 

казкаря Ганса Крістіана Андерсена. 

 
• 70 років від дня народження Данила Івановича Кулиняка (1948–2016), поета, прозаїка, члена 

НСПУ, НСЖУ, лауреата премій «Золоте перо», «Незалежність», ім. О. Олеся, І. Франка, 

І. Нечуя-Левицького, уродженця с. Старий Кропивник Львівської області. Працював 

науковим співробітником Роменського краєзнавчого музею (1967–1972), автор книг про 

нашого земляка – останнього кошового отамана Запорозької Січі П. Калнишевського.  

• 135 років від дня народження Олекси Васильовича Грищенка (1883–1977), відомого 

живописця, мистецтво-знавця, уродженця м. Кролевець. 

 

3 85 років заснування Сумського академічного театру драми і музичної комедії ім. М. С. 

Щепкіна (1933). 

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

письменника, громадського діяча 

• 110 років від дня народження Степана Олійника (1908-1982), українського 

поета-гумориста. 

• 115 років від дня народження Лесі Верховинки (Ярослави Миколаївни 

Кучковської) (1903-1936), українського прозаїка, поетеси 

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

класика авантюрно-детективного жанру 
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6       70 років від дня народження Галини Петрівни Сільванської (1948–2003), вихователя 

першого на Сумщині дитячого будинку сімейного типу, засновника та першого керівника 

громадської організації сімейних дитячих будинків «Калинове гроно», нагородженої орденом «За 

заслуги» III ступеня, уродженки м. Суми. 

 

7  Благовіщення Пресвятої Богородиці 
             Всесвітній день здоров'я 
 125 років від дня народження Павла Андрійовича Сапухіна (1893–1970), відомого краєзнавця і 

педагога, заступника директора Сумського інституту удосконалення кваліфікації вчителів 

(нині обласного інституту післядип-ломної педагогічної освіти) (1955–1958), відмінника 

народної освіти, уродженця с. Ямне Великописарівського району. 

  

8    Світле Христове Воскресіння - Пасха – Великдень 

 

10   85 років від дня народження Віктора Семеновича Близнеця (1933—1981), 

українського письменника 

 

11 Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Відзначається щорічно за    

ініціативою ООН  

   

12    Всесвітній день авіації і космонавтики.  

        Міжнародний день польоту людини в космос.  

        День працівників ракетно-космічної галузі України.  

• 75 років від дня народження Ніни Павлівни Багатої (1943), поетеси, члена 

НСПУ, лауреата  премії обласної ради в галузі літератури і мистецтва, уродженки с. 

Високе Охтирського району. 

 

13*  день пам’яті ігумена Філарета (у миру – Фоми Данилевського) (1777–1841), видатного Глинського 

подвижника XIX ст., настоятеля, ігумена, відновлювача і духовного відроджувача Глинської 

пустині (1817–1841), уродженця Західної України. Цього року виповнюється 240 років від дня його 

народження.  

• 70-річний ювілей у Михайла Шуфутинського 

14* . 130 років від дня народження Володимира Івановича Нарбута (1888–1938), поета, 

журналіста, книговидавця, уродженця с. Нарбутівка Глухівського району. 

 

15   День довкілля. Відзначається відповідно до Указу Президента України №855/98 від 06.08.1998     

р. щорічно у третю суботу 

 

18    Міжнародний день пам’ятників та історичних місць.  
     День пам'яток історії та культури.  

 

22    Міжнародний день Матері-Землі. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної    

Асамблеї ООН A/RES/63/278 від 22.04.2009 р. 

 

23   Всесвітній день книги і авторського права. Відзначається щорічно відповідно до рішення 28- 

ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО від 15.11.1995 р. 

• 100 років від дня народження Моріса Дрюона (1918—2009), французького 

             письменника, публіциста 

• 95 років від дня народження Василя Сидоровича Земляка (1923—1977), 

прозаїка, кінодраматурга 

26    День Чорнобильської трагедії 

• Міжнародний день інтелектуальної власності.  

• 220 років від дня народження Ежена Делакруа (1798—1863), французького 

живописця, графіка 
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29 Міжнародний день танцю 

 

30 Міжнародний день джазу. Відзначається щорічно відповідно до ініціативи ЮНЕСКО з 

листопада 2011 р. 

     Всесвітній день споріднених міст. Відзначається щорічно в останню неділю квітня відповідно 

до рішення Всесвітньої федерації споріднених міст 

 
 
ТРАВЕНЬ 
 

1–2 День міжнародної солідарності трудящих. Відзначається щорічно відповідно до рішення  

конгресу ІІ Інтернаціоналу 14–21 липня 1889 р. (Париж).  

• 120 років від дня народження Єгора Хомича Мовчана (1898–1968), відомого 

кобзаря, уродженця смт Велика Писарівка 

• 60 років від дня народження Владислава Сергійовича Терентьєва (1958), 

історика, краєзнавця, директора Сумського краєзнавчого музею, заслуженого 

працівника культури України, нагородженого орденом «За заслуги» III ступеня, 

уродженця м. Суми. 

 

3    Всесвітній день свободи преси.   
      День Сонця. Запроваджено у 1994 році Міжнародним товариством сонячноїенергії (МТСЕ) 

 

 5  190 років від дня народження Ганни Барвінок [справж. – Олександра Михайлівна Білозерська-

Куліш (1828 [2]–1911)], української письменниці 

 

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

Відзначаються щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 59 / 26 

8   День пам’яті та примирення 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 169/2015 від 24.03.2015 р. 

 

   Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Відзначається щорічно в день 

народження Анрі Дюнана (1828–1910), засновника Міжнародного руху Червоного Хреста і 

Червоного Півмісяця 

 

9 День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Відзначається щорічно відповідно 

до  Указу Президента України № 315-VIII від 09.04.2015 р. 

 

13 95 років від дня народження Ісаака Йосиповича Шварца (1923–2009), композитора, 

заслуженого діяча мистецтв РРФСР, уродженця м. Ромни.  

 

День Матері. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 489/99 від 10 травня 

1999 року) у другу неділю травня 

 

15  Міжнародний день сім'ї. Відзначається щороку відповідно до рішення Генеральної Асамблеї  

ООН А/RES/47/237 від 20.09.1993 р. 

10 170 років від дня народження Віктора Михайловича Васнєцова (1848–1926), 

російського живописця 

 

 

16  145 років від дня народження Павла Петровича Скоропадського (1873–1945), українського 

державного і політичного діяча, воєначальника, гетьмана України (1918)18 Міжнародний 

день музеїв.  
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17       День вишиванки — відзначається у третій четвер травня 

            Вознесіння Господнє  

 

18   Міжнародний день музеїв 

Відзначається щорічно відповідно до рішення ХІ Генеральної конференції Міжнародної ради 

музеїв, яка відбулась у травні 1977 р. 

 

17 День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу (1944) 

         Відзначається щорічно відповідно до Постанови Верховної Ради України № 792-VIII від 

12.11.2015 р. 

 

19 День Європи. Враховуючи стратегічний курс України на європейську інтеграцію, цей День                     

відзначається згідно Указом Президента України (№339/03 від 19 квітня 2003 року) у третю 

суботу травня 

      День науки 

 

20    День пам’яті жертв політичних репресій 

21      Івана Богослова 

        Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку.Відзначається 

щорічно   відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

 

22     День Святого Миколая Чудотворця (Миколи Весняного) 

  Міжнародний день біологічного різноманіття. Відзначається щорічно відповідно до рішення      

Генеральної Асамблеї ООН  

 

 День перепоховання (1861) праху Тараса Григоровича Шевченка, українського 

поета, художника, мислителя на Чернечій горі, поблизу Канева 

 

23 День Героїв — щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків — 

борців за волю України, передусім, лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської доби, 

опришків, українських січових стрільців та вояків Армії УНР, УПА та діячів ОУН. 

• 80 років від дня народження Бориса  Борисовича Данченка (1938–2016), 

художника, живописця, педагога, учасника обласних та міжнародних художніх 

виставок, керівника Сумської обласної аматорської організації художньої творчості, 

уродженця м. Охтирка. 

 

24 День рівноапостольних Кирила та Мефодія, вчителів слов'янських День слов’янської  

писемності і культури.  
 

24 85 років від дня народження Миколи Йосиповича Ігнатовського (1933), колекціонера, 

філокартиста, краєзнавця, уродженця м. Суми. 

 

27  День святої Трійці 

 

28 70 років від дня народження Анатолія Пилиповича Гризуна (1948), поета, 

перекладача, критика, драматурга, публіциста, члена НСПУ, лауреата 

літературних премій ім. В. Мисика та Всеукраїнської премії ім. О. Олеся, доцента, 

уродженця с. Жовтневе (тепер с. Курилівка) Конотопського району. 

 

 80 років від дня народження Михайла Івановича Озерного (1938), художника, 

майстра декоративного мистецтва, лауреата Державної премії України ім. Т. 

Г. Шевченка (1981), заслуженого діяча мистецтв України, уродженця с. 

Василівка Лебединського району. 
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31 Всесвітній день без тютюну. Відзначається щорічно відповідно до рішення ВООЗ № WHA                                        

42.19, прийнятого на 42-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я 17.05.1989 р. 

 70 років від дня народження Світла́ни Олекса́ндрівни Алексіє́вич (1948), 

білоруської письменниці та публіциста. Лауреата Нобелівської премії з літератури 

за 2015 рік 

 
 
ЧЕРВЕНЬ 
 
1  Міжнародний день захисту дітей. Відзначається щорічно з 1949 р.  День захисту дітей. 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України  

 

   Всесвітній день батьків. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї                                              

ООН 

 

5  Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Проводиться згідно з резолюцією  

Генеральної Асамблеї ООН 

 

11   90 років від дня народження Моріса Сендака (1928—2012), американського 

дитячого письменника 

 65 років від дня народження Віталія Васильовича Білоножка (1953), співака, естрадного 

виконавця, народного артиста України (1995), засновника і організатора Міжнародного 

фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець», кавалера орденів Ярослава Мудрого 

V ступеня (2003), «За заслуги» ІІІ ступеня (2008), лауреата багатьох всеукраїнських та 

міжнародних пісенних фестивалів і конкурсів, уродженця с. Слобода Буринського району. 

 

12 110 років від дня народження Анатолія Григоровича Свєчникова (1908 [2]–1962), 

українського композитора 

15    175 років від дня народження Едварда Гагерупа Гріга (1843–1907), норвезького композитора, 

піаніста, диригента, піаніста, музичного діяча 

 

 

17  170 років від дня народження Шарля Франсуа Гуно (1848–1893), французького композитора, 

диригента 

19   Всесвітній день дитячого футболу. Проголошений Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) і      

Міжнародною федерацією футбольних асоціацій (ФІФА) з метою привернення уваги світової 

спільноти до проблем дітей і пропаганди здорового способу життя серед молоді 

 

21  135 років від дня народження Романа Андріяновича Леонтовича (1883—1954), 

              українського письменника 

22 День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. Початок німецько-

радянської війни Відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 1245/2000 від 17 

листопада 2000 року) щорічно. 

 120 років від дня народження Еріха Марії Ремарка [справж. – Еріх Пауль (1898–1970)], 

німецького письменника 

 

24  День молоді. 

 120 років від дня народження Олени Журливої (Олени Костівни Котової) (1898-1971), 

української поетеси  
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26 Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їхнім 

незаконним обігом. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї      

Міжнародний день на підтримку жертв тортур 

 

28 День Конституції України. 

 

29 60 років від дня народження Любові Олексіївни Демченко (1958), заслуженого працівника 

культури України, директора Сумської обласної юнацької (1988–1994) і обласної універсальної 

наукової бібліотек (1994–1998), заступника начальника управління культури і туризму Сумської 

ОДА (1998–грудень 2014), уродженки Таджикистану. 
 
 
ЛИПЕНЬ 
 
1   День архітектури України 
 

 55 років від дня народження Олени Петрівни Мельник (1963), заслуженого працівника 

культури України, начальника управління культури і туризму Сумської обласної державної 

адміністрації, уродженки  с. Привілля Глухівського району 

 

7     Пророка Іоанна Предтечі (Хрестителя). Свято Івана Купайла 

 

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

 

9  День родини. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1209/2011 від 

30.12.2011 р. 

 80 років від дня народження Леся Степановича Танюка (1938), українського режисера, 

театрознавця, перекладача, громадського діяча. 

 

11 Всесвітній день шоколаду. Започаткований у Франції у 1995 році 

 

 50 років від дня народження Євгена Вікторовича Положія (1968), журналіста, 

письменника, головного редактора суспільно-політичної газети «Панорама», лауреата 

обласної літературно-краєзнавчо-мистецької премії ім. П. Рудя, неодноразового 

переможця та лауреата всеукраїнських конкурсів з журналістики, маркетингу та дизайну, 

уродженця с. Терни Недригайлівського району. 

 70 років від дня народження Любові Федорівни Приходько (1948), абсолютної чемпіонки 

світу з вертолітного спорту, заслуженого майстра спорту СРСР, уродженки с. Межиріч 

Лебединського району. 

 

12 Святих Верховних апостолів Петра і Павла 

 200 років від дня народження Михайла Матвійовича Лазаревського (1818–1867), одного з 

братів відомого українського історика Олександра Лазаревського, близького товариша Т. 

Г. Шевченка, одного із організаторів поховання Шевченка в Україні, автора спогадів про 

поета, уродженця с. Гирівка (тепер с. Шевченкове Конотопського району). 

13  80 років від дня народження Мирослава Михайловича Скорика (1938), українського 

композитора. 

 16 -  110 років від дня народження Василя Костянтиновича Барки (1908—2003), 

             поета, прозаїка українського зарубіжжя 
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18 85 років від дня народження Євгена Олександровича Євтушенка (1933), російського поета, 

перекладача, публіциста. 

 

25 -  95 років від дня народження Марії Кристіни Гріпе (1923—2007), шведської 

письменниці. Лауреата Міжнародної премії імені Г.К.Андерсена (1974), премії імені 

Астрід Ліндгрен (1972) 

 

27  170 років від дня народження Ганса Гофмана (27.07.1848) – німецького письменник, поет, 

педагога, автора багатьох новел, романів («Крихітка Цахес») 

 

28  День хрещення Київської Русі – України. Відзначається щорічно відповідно до Указу   

Президента України № 668/2008 від 25.07.2008 р. 

     День пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі 

 

 
СЕРПЕНЬ 
 

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

 
2  Святого Пророка Іллі 

 

3* 190 років від дня народження Степана Івановича Пономарьова (1828–1913), бібліографа, 

книгознавця, видавця, літературознавця, педагога, члена-кореспондента Петербурзької АН, 

уродженця м. Конотоп. 

 

4 - 140 років від дня народження Антіна Володиславовича Крушельницького (1878–

1941), українського письменника, критика, журналіст 

 

9 Міжнародний день корінних народів світу. Відзначається щорічно відповідно до рішення    

Генеральної Асамблеї ООН 

 

80 років від дня народження Леоніда Даниловича Кучми (1938), українського політичного і 

державного діяча, Президента України. 

 

12   Міжнародний день молоді. 

 
14    Свято братів Маккавеїв. Маковій 

 

19 Свято Преображення Господа Ісуса Христа. Спаса 

 

23 День Державного Прапора України Відзначається в Україні згідно з Указом Президента  

 150 років від дня народження Осипа Семеновича Маковея (1867—1925), 

українського поета 

 

24  День незалежності України. Національне свято. (1991). Відзначається щорічно як державне  

загальнонародне свято відповідно до Постанови Верховної ради України № 2143−XII від 

20.02.1992 р. Вважається святковим неробочим днем відповідно до ст. 73 Кодексу законів про 

працю 

26  

• 100 років від дня народження Андрія Микитовича Мордовця (1918–2006), заслуженого 

художника України, члена НСХУ, лауреата Чернігівської обласної премії ім. М. Коцюбинського, 

уродженця с. Куличка Лебединського району. 
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28  Перша Пречиста. Успіння Пресвятої Богородиці 

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

живописця, графіка. 

 125 років від дня народження Миколи Степановича Пономаренка (1893–1952), 

композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв Молдавської РСР, 

уродженця с. Степанівка Сумського району. 

29 Перенесення нерукотворного образу Господа Ісуса Христа.Третій Спас 

 

 
ВЕРЕСЕНЬ 
 

1 День знань. Відзначається щорічно з 1984 р 

2  

 75 років визволення м. Суми від нацистських окупантів під час німецько-радянської війни 

(1943). 

 

8 Міжнародний день письменності. 

 120 років від дня народження Наталії Михайлівни Ужвій (1898–1986), української 

актриси, народної артистки СРСР. 

 95 років від дня народження Расула Гамзатовича Гамзатова (1923), аварського 

поета, громадського діяча. 

       День українського кіно. Відзначається щорічно в другу суботу вересня відповідно до Указу  

Президента України № 52/96 від 12.01.1996 р. 

 

9  

 190 років від дня народження Льва Миколайовича Толстого (1828–1910) – видатного 

російського прозаїка-реаліста, філософа, просвітителя , 

 155 років з дня початку створення «Війни і миру»; 

 165 років – «Анни Кареніної» 

11   Міжнародний день пам’яті жертв фашизму 

13    День фізичної культури і спорту. Відзначається щорічно в другу суботу вересня відповідно 

до Указу Президента України № 340/94 від 29.06.1994 р. 

15  

 60 років від дня народження Віктора Васильовича Вечерського (1958), історика 

архітектури, мистецтвознавця, кандидата архітектури, заслуженого працівника культури 

України, лауреата Державної премії України в галузі архітектури (1998, 2007), лауреата 

премії в галузі містобудування і архітектури імені І. Моргилевського (1999), уродженця м. 

Київ. Розробив історико-архітектурні плани та українські зони охорони пам’яток всіх 

історичних міст Сумщини, сприяв створенню історико-архітектурного заповідника в 

Глухові, дослідив понад 300 пам’яток архітектури Сумщини. 

18  

 70 років від дня народження Михайла Олександровича Манька (1948), відомого сумського 

краєзнавця, історика, викладача, уродженця с. Карпилівка Сарненського району Рівненської 

області. 

19  

 70 років від дня народження Михайла Івановича Фоменка (1948), футболіста, головного 

тренера національної збірної України (2012–2016), заслуженого майстра спорту СРСР, 

заслуженого тренера України, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, 

бронзового призера Олімпійських ігор (1976), учасника матчів чемпіонатів світу і Європи, 

уродженця с. Мала Рибиця Краснопільського району. 
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21 Різдво Пресвятої Богородиці 

    Міжнародний день миру.  
 

 280 років відкриття музичної школи в Глухові – першого музично-педагогічного закладу в 

Україні та Росії (1738). 

 

22 День партизанської слави.  

 

27   Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього 

Всесвітній день туризму. День туризму.  

28  

 445 років від дня народження Мікеланджело да Караваджо (1573—1610), 

            італійського живописця  

 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 Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії 

     Всеукраїнський день бібліотек. 20 років від часу заснування Всеукраїнського дня 

бібліотек 

    День усиновлення.  

 
 
ЖОВТЕНЬ 
 

1   - Міжнародний день музики.  

   Міжнародний день людей похилого віку.  

   День ветерана.     

2 - Міжнародний день боротьби проти насилля. 

 75 років від дня народження Богдана Стельмаха (1943), українського поета, драматурга  

4  - Всесвітній день тварин 

5 - Всесвітній день посмішки 

7 - День працівників освіти. 
8  - День юриста. 

 

9  - Міжнародний день поштової служби. 

10 - Всесвітній день охорони психічного здоров’я. 

 205 років від дня народження Джузеппе Верді (1813—1901), італійського 

             композитора 

11- Міжнародний день дівчаток 

12 - Всесвітній день яйця 

 

14 - Покрова Пресвятої Богородиці 

     Днем захисника України.  

    День українського козацтва 

     День художника 

 

15 - Міжнародний день білої тростини (незрячих) 

 185 років від дня народження Пелагеї Яківни Литвинової (Бартош) (1833–1904), 

фольклориста, педагога, уродженки х. Теребень, поблизу с. Землянка Глухівського району. 
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17 - Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності 

 

 100 років з дня створення Української Національної Ради ЗУНР–ЗО УНР (1918) – вищого 

законодавчого органу Західно-Української Народної Республіки – Західної Області 

Української Народної Республіки 

20* 130 років від дня народження Якова Андрійовича Мамонтова (1888–1940), письменника, 

драматурга, театрознавця, уродженця с. Шапошникове Сумського району. 

 

21 

 185 років від дня народження Альфреда Бернгарда Нобеля (1833–1896), шведського 

інженера–хіміка і підприємця 

  

24 День Організації Об’єднаних Націй.  

     Всесвітній день розвитку інформації.  

 

25 

 180 років від дня народження Жоржа Бізе (1838-1975), французького композитора 

 110 років від дня народження Дмитра Івановича Чепурного (1908—1944), 

українського поета, перекладача 

27*  

 100 років встановлення першого в Україні пам’ятника Т. Г. Шевченку в м. Ромни (1918, 

скульптор І. П. Кавалерідзе). 

 

28 День визволення України від фашистських загарбників (1944). 

 

 

 
ЛИСТОПАД 
 

1 

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

письменника 

 

2     310 років від часу Батуринської трагедії 

 

4 День Казанської ікони Божої Матері 

 

5 

 140 років від дня народження Михайла Петровича Арцибашева (1878–1927), письменника, 

публіциста, драматурга, уродженця с. Доброславівка Охтирського району. 

 195 років від дня народження Якова Івановича Щоголіва (1823–1898), українського поета, 

уродженця м. Охтирка 

 

6      

 70 років від дня народження Григорія Львовича Єлишевича (1948), поета, гумориста, 

пісняра, члена НСПУ, лауреата Всеукраїнської літературно-художньої премії ім. С. 

Руданського, дипломанта Всеукраїнських конкурсів сатири та гумору, уродженця м. 

Конотоп. 

 310 років проголошення міста Глухова столицею Лівобережної України (1708). 

 

9    День преподобного Нестора Літописця 

      День української писемності та мови.  
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       Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.  

 200 років від дня народження Івана Сергійовича Тургенєва (1818–1883) – класика 

російської прози 

 105 років від дня народження Олекси Івановича Воропая (1913—1968), українського 

етнографа, фольклориста 

10 

 85 років від дня народження Параски Петрівни Хоми (1933), українського майстра 

народного розпису 

10 - 80 років від дня народження Анатолія Васильовича Білоуса (1938), українського 

            поета, прозаїка 

12 - 100 років від часу створення Директорії, уряду створеному в Україні 1918 р і очолюваного 

В. Винниченком та С. Петлюрою 

 

16 Міжнародний день толерантності 
19 - 85 років від дня народження Вадима Олександровича Левіна (1933), 

            українського дитячого поета, педагога   

 

20 Всесвітній день дитини 

 100 років від дня заснування Лебединського художнього музею ім. Б. К. Руднєва (1918). 

20  День Гідності та Свободи 

 

23 - 55 років від дня народження Ніни Андріївни Гавриленко (1963), поетеси, лауреата 

Всеукраїнської премії ім. О. Олеся, уродженки с. Мацкове Глухівського району.  

110 років від дня народження Миколи Миколайовича Носова (1908–1976), російського 

письменника, автора знаменитої трилогії «Незнайко» 

160 років від дня народження Марії Костянтинівни Башкирцевої (1858-1884), художниці, 

прозаїка українського зарубіжжя 

 

23  День пам’яті жертв голодоморів.  85-я річниця Голодомору 1932-1933 рр. 

 

25 - 75 років від дня народження Андрія Івановича Кубаха (1943), журналіста, поета, прозаїка, 

члена НСЖУ, уродженця с. Заклимок Смілівського, нині Роменського району. 

 180 років від дня народження Івана Семеновича Нечуя–Левицького (1838–1918), українського 

письменника 

    Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. 

25  листопада –10 грудня – Міжнародна акція «16 днів проти гендерного насильства» 

 

26  День святителя Іоанна Золотоустого 

 

27 

 60 років від дня народження Олександра Васильовича Вертіля (1958), поета, перекладача, 

журналіста, члена НСПУ, голови Сумської організації НСПУ, лауреата обласної літературно-

краєзнавчо-мистецької премії ім. П. Рудя, Всеукраїнської літературної премії ім.  О. Олеся, 

літературної премії ім.  В. Мисика, міжнародної премії ім. Д. Нитченка, Всеукраїнської 

літературної премії ім. Максиміліана Кирієнка-Волошина, уродженця с. Жовтневе (тепер с. 

Миколаївка) Білопільського району. 

 95 років від дня народження Зіновія Йосиповича Красовицького (1923–2008), лікаря-

інфекціоніста, заслуженого лікаря УРСР, доктора медичних наук, професора, уродженця м. 

Середина-Буда. 

 

 Встановлено Нобелівську премію (1895) 

 

 155-ліття від дня народження української письменниці Ольги Кобилянської (1863-1942) 



27 
 

 

29 

 240 років від дня народження Григорія Федоровича Квітки–Основ’яненка (1778–1843), 

українського письменника 

 

30  

 105 років від дня народження Віктора Юзефовича Драгунського (1913-1972), російського 

прозаїка 

 

 

100 років від часу створення (1917–1921) Січових стрільців, військових з’єднань Армії УНР 

 
 
ГРУДЕНЬ 
 
1  Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 

-100 років заснування Сумського вищого артилерійського командного двічі Червонопрапорного 

училища ім. М. В. Фрунзе (1918), тепер Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-

фізичною підготовкою «Кадетський корпус» ім. І. Г. Харитоненка. 

-100 років від дня народження Івана Івановича Чумаченка (1918–1941), поета, уродженця с. 

Курмани Недригайлів-ського району. 

-130 років від дня народження Григорія Яковича Базими (1888–1970), начальника штабу 

партизанського з’єднання С. А. Ковпака, уродженця с. Дич Буринського району. 

 -Акт проголошення незалежності України (1991) 

 100 років від дня народження Платона Іларіоновича Майбороди (1918–1989), українського 

композитора 

3  Міжнародний день інвалідів 

 

4  Введення у храм Пресвятої Богородиці 

• 20 років від дня відкриття музею Олександра Олеся у приміщенні Білопільської   

центральної районної бібліотеки (1998). 

 

5* Міжнародний день волонтерів. 

• 140 років від дня народження Олександра Івановича Олеся (Кандиби) (1878–

1944), поета, уродженця м. Білопілля. 

 

6 День Збройних Сил України. 

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

композитора 

 

7 День великомучениці Катерини 

  День місцевого самоврядування. 

 130 років від дня народження Левка (Лева) Сильвестровича Лепкого (1888–1971), 

українського поета, прозаїка, публіциста 

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. 

 

10 День захисту прав людини. Всеукраїнський тиждень права 



28 
 

 

11 100 років від дня народження Олександра Ісаєвича Солженіцина (1918–2008) російського 

письменника-дисидента, автора творів «Архіпелаг ГУЛАГ», «Один день Івана Денисовича» та 

ін. Лауреат Нобелівської премії (1970р.) 

 

 

12         90 років від дня народження Чінгіза Торекуловича Айтматова (1928-2008),          

киргизького прозаїка 

 

13 Святого апостола Андрія Первозванного 

• 125 років від дня народження Миколи Хвильового (Миколи Григоровича 

Фітільова) (1893–1933), письменника, поета, публіциста, одного з засновників 

пореволюційної української прози, уродженця м. Тростянець. 

 

14  День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС.  

 

19  Святителя Миколая Чудотворця (Миколи Зимового) 

  

22 

 185 років від дня народження Марка Вовчка (М.О. Вілінська – Маркович) (1833-1907), 

української письменниці. 

 

24      220 років від дня народження Адама Міцкевича  (1798-1855), польського поета 

 

25  Різдво по Католицькому обряду 

 

 50 років від дня народження Олени Едуардівни Гладких (1968–2010), художника-графіка, 

заслуженого художника України, члена НСХУ та Міжнародної Федерації Художників 

ЮНЕСКО, уродженки м. Суми. 

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

 

28   50 років від дня народження Івана Михайловича Андрусяка (1968), українського поета,                        

перекладача 

 

29    130 років від дня народження Галини Журби  (Галини Маврикіївни Домбровської) (1888-

1979), прозаїка українського зарубіжжя 
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Календар екологічних дат та популяризації здорового способу життя 

 

Січень 

 

11 – День заповідників та національних парків.   Всесвітній день заповідників 

 

Березень 

 

21 березня – Всесвітній день Землі 

22 березня – Всесвітній день води 

 

Квітень 

 

1 – День сміху 

1 – Міжнародний день птахів 

7 – Всесвітній день здоров`я 

20 – День довкілля 

22 – Міжнародний день рідної землі 

26 – День пам`яті Чорнобильської катастрофи 

 

 

Травень 

 

10 – Міжнародний день мігруючих птахів 

31 травня – Всесвітній день боротьби з курінням 

 

Червень 

 

5 – Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

9 червня – Міжнародний день друзів 

23 – Міжнародний олімпійський день 

 

Липень 

 

8 – Всесвітній день сім`ї, любові і вірності 

 

Серпень 

 

6 серпня – Міжнародний день «Лікарі світу за мир» 

 

Вересень 

 

8 – День фізичної культури і спорту 

27 вересня – Міжнародний день туризму 

 

Жовтень 

 

4 – Всесвітній день захисту тварин 
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2018 

 

 20 років заснування сумського видавництва «Корпункт» (1998). 

 35 років заснування музею освіти і науки Сумщини (1983). 

 70 років заснування Сумського державного університету (1948). 

 75  років заснування центральної бібліотеки ім. Л. Толстого Шосткинської 

міської ЦБС (1943). 

 85 років голодомору на Сумщині (1933). 

 90  років створення природного заповідника «Михайлівська цілина» – 

відділення Українського степового природного заповідника (с. Жовтневе 

(тепер с. Степове) Лебединського району) (1928). 

 90 років заснування центральної бібліотеки Буринської районної ЦБС (1928). 

 95  років заснування центральної бібліотеки Великописарівської ЦБС (1923). 

 125  років від дня народження Матвія Лукича Довгополюка (псевдонім Толь 

Хуртовина) (1893–1944),  педагога, агронома, літератора, директора 

Охтирської дитячої колонії (1923–1933), одного з засновників Охтирського 

краєзнавчого музею (1921) та організаторів філії літературного товариства 

«Плуг», уродженця с. Погребище Бердичівського повіту Київської губернії, 

нині Вінницької області. 

 175 років від дня народження Миколи Васильовича Шугурова (1843–1901), 

юриста, літератора, історика, мистецтвознавця, уродженця Глухівського 

району. 

 200 років від дня народження Петра Омеляновича Чуйкевича (1818–1874), 

українського педагога, етнографа знайомого Т. Шевченка, уродженця м. 

Вороніж Шосткинського району. 
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