
ЛИСТОПАД 

1  

 День народження Європейського Союзу 
 120 років від дня народження Бедзика Д. І. (1898-1982), українського 

письменника, драматурга 

2  

 110 років від дня народження Бойка І. З. (1908-1970), українського 
письменника, бібліографа 

9 

 День преподобного Нестора Літописця 
 Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму 

 День української писемності та мови 

 Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 
 200 років від дня народження ТургенєваІ.С (1818-1883), класика 

російської літератури 

 105 років від дня народження Воропая О. І. (1913-1989), українського 
етнографа, фольклориста 

10   

 Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку 

 Всесвітній день молоді 2018 
13 

 Міжнародний день сліпих 

14 

 Всесвітній день боротьби із захворюванням на цукровий діабет 

15 

 Міжнародний день відмови від паління 

16 

 Міжнародний день терпимості (толерантності) 

 День працівників радіо, телебачення та зв’язку 

17  

 Міжнародний день студента 

20 

 Всесвітній день дитини 

 160 років від дня народження Сельми Лаґерлеф (1858-1940), 
шведської письменниці.  

21  

 День гідності та свободи 

 Всесвітній день телебачення 
 Всесвітній день вітань 

 235 років з першого в історії польоту людини на літальному апараті  

 140 років від дня народження Гайдая М. П. (1878-1965), українського 
фольклориста, музикознавця 

22   



 115 років від дня народження Бойченка О. М. (1903-1950), 

українського письменника 

23  
 160 років від дня народження Башкірцевої М. К. (1858-1884), 

французької художниці українськогопоходження, майстра жанрового 

живопису 

 110 років від дня народження НосоваМ.М. (1908-1976), російського 
дитячого письменника, драматурга 

24  

 День пам’яті жертв голодоморів 
25  

 Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками 

 180 років від дня народження Нечуя-Левицького І. С. (1838-1918), 

українського письменника 
27 

 155 років від дня народження Кобилянської О. Ю. (1863-1942), 

української письменниці та громадської діячки 
 100 років від дня народження Патона Б. Є. (1918), 

українськоговченого у галузі електрозварювання, металургії і 

технології металів 

29  

 240 років від дня народження Квітки-Основ'яненка Г. Ф. (1778-1843), 

українського письменника, драматурга, засновника одного з перших 

українських театрів 
 120 років від дня народження Кла́йва Сте́йплза Лью́їса (1898-1963), 

ірландського та англійського письменника, філософа, літературного 

критика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=11&day=24&year=2018
http://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=312&year=2018

	2
	 110 років від дня народження Бойка І. З. (1908-1970), українського письменника, бібліографа
	10
	 Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку
	 Всесвітній день молоді 2018
	13
	 Міжнародний день сліпих
	14
	 Всесвітній день боротьби із захворюванням на цукровий діабет
	16
	 Міжнародний день терпимості (толерантності)
	 День працівників радіо, телебачення та зв’язку

