
Календар знаменних і пам’ятних дат на 2018 – 2019 н.р. 

Вересень 
6.09 

 
155 років від дня народження Дмитра Олександровича Граве (1863–

1939). Український математик, педагог, організатор науки, академік АН 

УСРР, почесний член АН СРСР 
9 .09 День фізичної культури і спорту. 

 

 

 

190 років від дня народження Льва Миколайовича Толстого. Російський 

письменник, філософ, просвітитель, публіцист, граф, член-кореспондент 

і почесний академік Петербурзької академії наук, освітній і громадський 

діяч 

27.09 

 
Всесвітній день туризму 

Всесвітній день моря 

http://www.nowimir.ru/DATA/PHOTOS1/030025_1_14.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-g7aFFNycXBc/Wu18YpjJC1I/AAAAAAAABhE/LOm6bVLncCcF1Yvuqw3CwiSbCcozSlJpACPcBGAYYCw/s1600/PANO_20180426_135642.jpg


 

28.09 

 

100 років від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського, 

видатного українського педагога-гуманіста, письменника, директора 

Павлиської середньої школи. 
Методичні матеріали до 100-ліття від дня народженння В.О. 

Сухомлинського 

 

215 років від дня народження Проспера Меріме. Французький 

письменник, перекладач, сенатор, головний інспектор історичних 

пам'яток Франції, член Французької академії 

https://methodistes.blogspot.com/2018/02/100.html
https://methodistes.blogspot.com/2018/02/100.html


30.09 

 
Всеукраїнський день бібліотек 

Жовтень 
1.10 

Міжнародний день музики 
7.10 День працівників освіти (в Україні). 

 
Міжнародні дні спостереження птахів 

 
14.10  

 

 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-x5-Dlh_CAcc/VBC8_gJJAqI/AAAAAAAAHbs/u9ADDW5osBw/s1600/uba_plakat_2014_new.jpg
https://i.work.ua/prazdnik/35_b.jpg?v=1
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQOmi8qAHQnFtulst2UEA2TBOZ4xEGcbElFG6O5bj9aaG1mopb5
http://day.kyiv.ua/sites/default/files/main/articles/01102015/17risunok.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покрова Пресвятої Богородиці. День українського козацтва. День 

визволення міста Запоріжжя у ІІ світовій війні. День захисника України. 
 

21.10 185 років від дня народження Альфреда Нобеля. Шведський інженер-

хімік і підприємець, член Лондонського королівського товариства і 

Шведської академії наук, засновник щорічної міжнародної премії, що 

присуджується за найважливіші дослідження і відкриття в галузі фізики, 

хімії, медицини, фізіології, тощо. 

 
Міжнародний День шкільних бібліотек. 

 
27.10 290 років від дня народження Джеймса Кука. Англійський мореплавець, 

дослідник, картограф, член Лондонського королівського товариства, 

капітан Королівських ВМС, керівник трьох навколосвітніх експедицій з 

дослідження Світового океану 

 
28.10 День визволення України від фашистських загарбників 
31.10 Міжнародний день Чорного моря 

https://medprosvita.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/nobel01.jpg
http://rmk-krasyliv.at.ua/doc/fft5_mf896449.jpeg
https://cs9.pikabu.ru/post_img/big/2017/01/11/8/1484142374217867436.jpg


 
Листопад 

7.11 105 років від дня народження Альбера Камю. Французький письменник, 

драматург, філософ 
 

9.11 День української писемності та мови. День Преподобного Нестора 

літописця Печерського. 

 
16.11 Міжнародний день толерантності. 

 
18.11 Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій 

 
24.11 

День пам’яті жертв голодомору та 

політичних репресій.  Всеукраїнська акція «Засвіти свічку». 
 

 

https://ukr.media/static/ba/aimg/2/8/0/280110_1.jpg
https://www.irpin.online/wp-content/uploads/2017/11/1-7.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTHbfsY2jAHhSbbIY-qdTfHpp3k4eFMSt0zKbZbhA5SsCtLIMBooQ
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPo-302nrI3DsvX12QTiC1fYWSxG15CYFgK4k2yrRlWFQPezR0
http://euro.kharkiv.ua/wp-content/uploads/2017/11/2017-11-25.jpg


180 років від дня народження Івана 

Семеновича Нечуя-Левицького. Український письменник, перекладач, 

етнограф, педагог, прихильник розвитку національної школи в Україні, 

викладач Полтавської духовної семінарії 
27.11 

155 років від дня народження Ольги 

Юліанівни Кобилянської. Українська письменниця, громадсько-

культурна діячка 
 

 

 

 

100 річчя українського науковця у 

галузі зварювальних процесів, металургії і 

технологіїметалів, доктор технічних наук; Президент НАН 

України Бориса Патона. 
29.11 

240 років від дня народження Григорія 

Федоровича Квітки-Основ’яненка. Український письменник, громадсько-

культурний діяч 

http://ostriv.in.ua/images/publications/4/10869/1327667549.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Bo2R_gHr63Y/Whq5cyOVI8I/AAAAAAAAL6g/SuLhCKlwnPAehN-Y_9vPxzaQG4xTMNsWQCLcBGAs/s1600/001%25D0%25BA.jpg
http://dovidka.biz.ua/wp-content/uploads/2016/09/boris-paton-biografiya-185x215.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-CW1bAl_-Ptw/VltYD4KUtYI/AAAAAAAAB2g/kuVJNai1nTE/s1600/%25D0%25A0%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA1.png


30.11 Всесвітній день домашніх тварин 
Грудень 

1.12  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.12 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 
 

 

 

 

 

105 років від дня народження Георгія 

Іларіоновича Майбороди. Український композитор, культурний і 

громадський діяч, класик української оперно-симфонічної музики ХХ ст 

100 років від дня народження 

Платона Іларіоновича  Майбороди. Український 

композитор, народний артист УРСР, лауреат Державної 

премії УРСР імені Т. Шевченка, народний артист СРСР. 

 

 

Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і 

соціального розвитку 
6.12 

День Збройних Сил України.  
 

 

 

http://bcslavicschool.at.ua/_nw/7/81020856.jpg
http://kh.ridna.ua/wp-content/uploads/sites/2/2017/12/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0.jpg
https://komora.info/images/news/002017november/30.11.2017/vol.jpg
https://zolochiv.net/wp-content/uploads/2017/12/den-zsu.jpg


 

 
 

105 років від дня народження Миколи Михайловича Амосова. 

Російський та український учений-медик, біокібернетик, письменник, 

громадський діяч, учасник Другої світової війни, доктор медичних наук, 

академік НАН України 
9.12 

Міжнародний день пам’яті жертв 

злочинів геноциду, вшанування їхньої людської гідності і 

попередження цих злочинів 
11.12 

Міжнародний день гір. 
13.12 

125 років від дня народження Миколи 

Хвильового (справж. – Микола Григорович Фітільов). Український 

письменник, основоположник української прози ХХ ст 

https://sites.google.com/site/amosovmikolamihajlovic/_/rsrc/1442593044725/home/biografia/cikavi-fakti-z-zitta/7(69).jpeg
https://3.bp.blogspot.com/-GZ2Pgg7Y_0I/WEmUTxRmfiI/AAAAAAAAAqU/_NhbFJTPTWcZeLW2a7vDU51I4yGuvQ-bACLcB/s1600/drevo_1.jpg
http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/12.11_denj_gir.jpg
http://shkola.ostriv.in.ua/images/publications/4/2016/1320654452.jpg


14.12 

День вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
19.12 День Святителя Миколая Чудотворця. 
22.12 

185 років від дня народження Марка 

Вовчка (справж. – Марія Олександрівна Вілінська). Українська і 

російська письменниця, перекладач, етнограф, видавець 
24.12 

220 років від дня народження Адама Б. 

Міцкевича. Польський поет, публіцист, перекладач, філософ, діяч 

національно-визвольного руху Польщі 
Січень 

1.01 Новий рік 
7.01 Різдво Христове. 
19.01 

210 років від дня народження Едгара Алана 

По. Це видатний американський письменник, який творив  в дусі 

американського романтизму. 
22.01 

 
День Соборностi України 

https://prozoro.info/wp-content/uploads/2017/12/-8529195EEAF2863D3C88956A200DFF7EDF9A7A827C528382EA-pimgpsh_fullsize_distr.jpg
http://zno.if.ua/wp-content/uploads/2018/05/8139e531-5b70-40b0-aeda-c493b9fcf405-720x405.jpg
http://image.slidesharecdn.com/random-150119024905-conversion-gate01/95/-20-638.jpg?cb=1421657449
http://mirmuz.com/usr_img.php?s=big&f=46/191/poe_by_pavel_at_mirmuz_20140405_1396708485.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-5aCf8sv6Xbg/Wq_eAYWxFUI/AAAAAAAABQ0/YsbGubxf1jYC2gDj2ZiXx848Z3KIc1z-gCPcBGAYYCw/s1600/media-share-0-02-04-82cb8d95dbc6f1ff4ec1799517479a3bceee2eb86d96cf93c88e785a860735e0-5eff5d2b-7e5a-4608-bf15-2324e90ab2eb.jpg


27.01 

Міжнародний день пам'яті жертв 

Голокосту. 
29.01 

День пам'ятi Героїв Крут. 
Лютий 

2.02 

Всесвітній день водно-болотних угідь 
3.02 

210 років від дня народження Фелікса 

Мендельсона-Бартольді. Цей німецький композитор-романтик залишив 

величезну спадщину та мав неабиякий вплив на розвиток музики. Його 

марш й досі грає на багатьох церемоніях одруження. 
8.02 

185 років від дня народження Дмитра 

Менделєєва. Автор періодичного закону хімічних елементів був всебічно 

розвинений і був відомий не тільки як видатний хімік, але і прославився 

як талановитий педагог і приладобудівник. 

http://www.dialogue.center/wp-content/uploads/golokost-960x540.jpg
https://static.espreso.tv/uploads/article/2279744/images/im578x383-290116_kruty.jpg
http://kafedraooiuv.org.ua/_nw/1/18941683.jpg
http://music-fantasy.ru/files/pictures/video-enc-channel-mendelson.jpg
https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/0612.jpg


12.02 

210 років з дня народження Чарльза Дарвіна. 

Англійський натураліст, автор теорії і терміна «Природний відбір» 
13.02 

250 років від дня народження письменника 

і драматурга І.А. Крилова 
14.02 День Святого Валентина. 
15.02 

455 років від дня народження Галілео 

Галілея. Незважаючи на те, що вчений широко відомий своїми 

відкриттями в області астрономії, він є автором безлічі досягнень в 

області механіки і математики. 

 
День пам’яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів та 30-ліття виводу військ 

з Афганістану. 
19.02 

 
Всесвітній день китів / Всесвітній день захисту морських ссавців 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSArhOEKw8IgZ90U3NOvJIvXCsqL5UTq7ArrbR5A0O9XtrsCbkB0w
http://edufuture.biz/images/a/a4/T17k2.jpeg
http://svp.today/wp-content/uploads/2017/02/Galileo_Galilei_67761.jpg
http://tyachiv-rda.gov.ua/uploads/posts/2018-02/1518612825_ff.png
http://epl.org.ua/images/calendar/02.19_vsesvitniy_denj_zahistu_morsjkih_ssavciv.jpg


20.02 

 
День Героїв Небесної Сотні. 

21.02 

 
Мiжнародний день рiдної мови. 

Березень 
4.03 

 

 

 

 
 

 

 

 

8.03 

70 років від дня 

народження українського композитора-

виконавця, поета. Героя України  Івасюка Володимира 

Михайловича. 

 

 

 

 

 

 
Мiжнародний жiночий день 

 

http://pedpresa.ua/wp-content/uploads/2018/02/7198-624x319.jpg
http://gazeta.lviv.ua/wp-content/uploads/2017/02/dd1.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Stamp_of_Ukraine_s236.jpg/210px-Stamp_of_Ukraine_s236.jpg
https://i.pinimg.com/originals/28/ca/ac/28caac35a7ef80f22f6228c4d0a477e1.jpg


9.03 

205 років від дня народження Тараса 

Григоровича Шевченка (1814-1861), українського поета, художника, 

мислителя. 
14.03 

140 років з дня народження вченого і 

філософа, автора теорії відносності — Альберта Ейнштейна. 
 

 

 

Міжнародний день річок (Міжнародний 

день дій проти гребель) 
 

 

 

 

 

 
 

День українського добровольця 

https://image.slidesharecdn.com/random-150905154532-lva1-app6891/95/-1-638.jpg?cb=1441470143
http://russiahousenews.info/images/stories/Pictures_9/Albert_Einstein.jpg
https://i1.wp.com/necu.org.ua/wp-content/uploads/2017/03/grebli.jpg?fit=653%2C400
http://lyuboml.rayon.in.ua/upload/news/5/2018-03/152089224847/t_1_den.jpg


18.03 

170 років від дня народження російського 

композитора М.А. Римського-Корсакова 
21.03 

Всесвiтнiй день поезiї. 
 

 

 

 

 

 

180 років з дня появи на світ піаніста і 

композитора Модеста Мусоргського. 
 

 

 

 

 

 

Міжнародний день лісів 
 

http://muzabetka.com.ua/wp-content/uploads/2017/01/Rimsky_Korsakov250.jpg
https://yavoriv-info.com.ua/wp-content/uploads/87118bfb15564c415136cf8ce002afc3_XL.jpg
https://ppt4web.ru/images/150/12915/310/img1.jpg
http://chernigivlis.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE.jpg


22.03 

Всесвiтнiй день водних ресурсiв 
24.03 

525 років від дня народження одного із засновників 

науки мінералогії - Георгій Агрикола (Георг Павер) німецький вчений 

епохи Відродження. Одна з найбільш відомих робіт вченого була 

присвячена виробництву скла. 
27.03 

 
Мiжнародний день театру. 

Квітень 
1.04 

210 років років від дня народження Миколи 

Васильовича Гоголя – відомий класик, публіцист, критик, який став 

автором величних творів 
5.04 

 
Перша конституція 

6.04 День заснування Комунарського району 

http://sosh28.iam.by/wp-content/uploads/2018/03/water_2014.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Georgius_Agricola.jpg/276px-Georgius_Agricola.jpg
http://ostrogtoor.com.ua/images/2018/03/27/x_message_image.jpg
https://www.radyvyliv.info/wp-content/uploads/2015/10/bulba_marka.jpg
https://ukrainianpeople.us/wp-content/uploads/2017/06/Orlyk-Konst03.jpg


 
 

11.04 

Мiжнародний день визволення в'язнiв 

фашистських концтаборiв 
12.04 

 
Всесвiтнiй день авiацiї i космонавтики 

 

 
180 років від дня народження російського географа Н.М. 

Пржевальського 
16.04 130 років від дня народження Чарлі Чапліна. 
21.04 

День довкiлля 
22.04 

Всесвiтнiй день Землi. 

https://1.bp.blogspot.com/-Hx1WHhqnPFg/Wx_bmODW73I/AAAAAAAABpw/teo5K3w4eOclCtUmsHq_q6bfeGvpHjOTwCPcBGAYYCw/s1600/S1200003.JPG
https://komr.gov.ua/sites/default/files/0-.jpg
http://prozoro.info/wp-content/uploads/2016/04/1967.png
http://es-kiz.ru/wp-content/uploads/2017/04/30545bb669352c04dfd09727e1bb4e3e.jpeg
http://ecology.donoda.gov.ua/wp-content/uploads/2018/04/25148.001-300x225.png
http://xochu-vse-znat.ru/wp-content/uploads/2017/06/mini-64.jpg


295 років від дня народження німецького філософа Іммануїла Канта 
23.04 

Всесвiтнiй день книги i авторського права. 
455 років від дня народження англійського поета і драматурга В. 

Шекспіра 
26.04 

 
День пам’яті Чорнобильської трагедiї 

Травень 
4.05 

Міжнародний день пожежних 
8-9.05 

 
Днi пам’ятi та примирення 

11.05 

115 років від дня народження іспанського 

художника С. Далі 
12.05 

 

https://yavoriv-info.com.ua/wp-content/uploads/2016-7-638.jpg
http://media.acc.cv.ua/news/article/2018/04/25/31468/YZYu23SPz8tYAfkIKOBv.w695.jpg
http://dprch11.pp.ua/images/stati/4_travnja_mijnarodnyj_den_pojejnyh/mini.jpg
https://inlviv.in.ua/wp-content/uploads/2018/05/1493974620_2d98d19e-09d8-4a27-a32e-44ec315ce925.jpg
https://dpchas.com.ua/sites/default/files/u17580/v880_000_sapa990105105280-1024x973.jpg
http://vlio.ru/uploads/posts/2016-09/1473450290_den-materi.jpg


День Матерi 
15.05 

160 років від дня народження французького фізика 

П. Кюрі 
16.05 

День української вишиванки 
18.05 

Мiжнародний день музеїв.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День скорботи і пам’яті жертв депортації 

кримськотатарського народу 

http://class-fizika.narod.ru/phys/14.jpg
http://vsviti.com.ua/wp-content/uploads/2017/05/%D0%B7.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-PSxavexrYhA/WsyJtOnHG2I/AAAAAAAABY0/mQzMotASIr4yv29n4AmrUpmpxS35ujQzACPcBGAYYCw/s1600/Untitled%2Bcollage%2B%25284%2529.jpg
http://phm.gov.ua/wp-content/uploads/2017/05/87374744.jpg


19.05 

 
День пам’яті жертв політичних репресій 

20.05 

День Європи. 
 

 

 

 

 

220 років від дня народження французького 

письменника О. де Бальзака 
22.05 

160 років від дня народження англійського 

письменника А. Конан Дойла 
24.05 

 
День слов'янської писемностi i культури 

http://qha.com.ua/resim/2018/05/20/91aa99d25c9f84b11d6c3c382338a6fd.jpg
http://voladm.gov.ua/wp-content/uploads/2018/05/maxresdefault-1.jpg
http://svitppt.com.ua/images/31/30339/770/img3.jpg
http://images.myshared.ru/62/1351295/slide_1.jpg
http://msdnipro.com/wp-content/uploads/2016/05/3-1.jpg


31.05 

 
Всесвiтнiй день боротьби з тютюнопалiнням 

 

https://st2.depositphotos.com/4458131/11049/v/950/depositphotos_110492134-stock-illustration-world-no-tobacco-day.jpg

