
ВИЗНАЧНІ ДАТИ 2018 РОКУ 
 
2018 рік оголошено:  
 Роком німецької мови (рішення Міністрів закордонних справ України та 

Німеччини «Про проведення Українсько-німецького року мов для зміцнення 
та розбудови взаєморозуміння та дружби, а також співпраці між двома 
країнами у культурно-освітній сфері»); 

 Роком Божого Слова в Україні (Рішення Всеукраїнської ради церков і 
релігійних організацій). 

 Роком Культурної Спадщини в Європі (рішення Європейського парламенту). 
 
На державному рівні відзначатиметься: 
 
 1030-річчя хрещення Київської Русі – України (указ Президента України «Про 

заходи з підготовки та відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі – 
України» № 214/2017 від 8 серпня 2017 року). 

 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки; 
 100-річчя бою під Крутами. 
 100-річчя затвердження Тризуба державним гербом Української Народної 

Республіки. 
 310 років від часу Батуринської трагедії. 
 150 років від часу заснування «Просвіти» – культурно-освітньої громадської 

організації в Україні. 
 Продовжуються заходи у зв’язку із 85-ми роковинами Голодомору та 

відзначенням 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років 
(затверджений Кабінетом Міністрів України розроблений Українським 
інститутом національної пам’яті проект розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій 
Української революції 1917 – 1921 років та вшанування пам'яті її учасників на 
період до 2021 року»). 

 
Також, у 2018 році відзначатимуть: 
 465 років від заснування першої козацької січі на острові Мала Хортиця  

Д. І. Вишневецьким (Байдою) (1553). 
 250 років від часу першого видання «Британіки» (1768-1771) – одного з 

найстаріших універсальних енциклопедичних видань світу. 
 100 років від дня прийняття IV Універсалу Української Центральної Ради (1918). 
 100 років створення Національної заслуженої капели бандуристів України імені 

Г. Майбороди. 
 100 років з часу заснування Національної академії наук України. 
 100 років з чacу заснування Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського 

(1918).  
 70 років з моменту відкриття Національного музею ім. Т. Г. Шевченка в Києві 

(1948). 

 
Цього року виповнюється: 
 1040 років від дня народження Ярослава Мудрого (978-1054), державного 

діяча, видатного князя київського. 



 965 років від дня народження Володимира Мономаха (1053-1125), 
державного діяча, князя чернігівського та переяславського, великого князя 
київського. 

 705 років від дня народження Джованні Боккаччо (1313-1375), італійського 
письменника-гуманіста. 

 540 років від дня народження Томаса Мора (1478-1535), англійського 
мислителя-гуманіста і політичного діяча. 

 535 років від дня народження Санті Рафаеля (Рафаелло Санті Саціо) (1483-
1520), італійського живописця, архітектора. 

 470 років від дня народження Джордано Бруно (1548-1600), італійського 
філософа і поета. 

 390 років від дня народження Шарля Перро (1628-1703), французького поета 
і критика. 

 340 років від дня народження Антоніо Вівальді (1678-1741), італійського 
композитора. 

 290 років від дня народження Кирила Розумовського (1728-1803), останнього 
гетьмана України. 

 230 років від дня народження Артура Шопенгауера (1788-1860), німецького 
філософа-ідеаліста. 

 
Визначні десятиліття, проголошені ООН, у 2018 р.: 
 

2010-2020 р. – Десятиліття присвячене пустелям та боротьбі з опустеленням; 
2011-2020 р. – Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху; 
2011-2020 р. – Десятиліття біорізноманіття; 
2011-2020 роки – Третє Міжнародне десятиліття за викорінювання колоніалізму; 
2013-2022 роки – Десятиліття зближення культур; 
2014-2024 роки – Десятиліття сталої (стійкої) енергетики для всіх; 
2015-2024 роки – Десятиріччя осіб африканського походження; 
2016-2025 роки – Десятиріччя дій ООН з проблем харчування. 

 
КНИГИ-ЮВІЛЯРИ 2018 РОКУ 

 
905 років тому складено первісний варіант літописного зводу «Повість временних 
літ» (1113) 

485 років роману Ф. Рабле «Ґарґантюа та Пантаґрюель» (1533) 
425 років п’єсі В. Шекспіра «Приборкання норовливої» (1623) 
220 років поемі І. Котляревського «Енеїда» (1798) 
185 років повісті (написання) Г.Ф. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма» 
(1833) 

180 років п’єсі І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1838) 
180 років казці Г. К. Андерсена «Стійкий олов’яний солдатик» (1838)  
180 років роману Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» (1838)  
170 років роману Ч. Діккенса «Домбі і син» (1848) 
170 років роману В. Теккерея «Ярмарок марнославства» (1848)  
175 років роману Ж. Санд «Консуело» (1843) 
155 років повісті М. Вовчок «Кармелюк» (1863) 
150 років роману Ж. Верна «Діти капітана Гранта» (1868) 



140 років роману Ж. Верна «П’ятнадцятирічний капітан» (1858) 
140 років повісті І. Нечуя-Левицького «Микола Джеря» (1878) 
135 років п’єсі М. Старицького «За двома зайцями» (1883) 
135 років повісті І. Франка «Захар Беркут» (1883) 
135 років роману Р.-Л. Стівенсона «Острів скарбів» (1883)  
125 років збірці поезій Л. Українки «На крилах пісень» (1893)  
125 років драмі І. Франка «Украдене щастя» (1893) 
120 років роману Г. Уеллса «Війна світів» (1898) 
95 років повісті-феєрії О. Гріна «Червоні вітрила» (1923)  
90 років п’єсі М. Куліша «Мина Мазайло» (1928) 
75 років А. Сент-Екзюпері «Маленький принц» (1943)  
65 років роману Р. Бредбері «451 градус за Фаренгейтом» (1953) 
50 років роману О. Гончара «Собор» (1968)  
45 років повісті В. Нестайка «Тореадори з Васюківки» (1973) 
35 років роману П. Загребельного «Я, Богдан» (1983) 


