
ГРУДЕНЬ 

 

1  

 Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

 105 років від дня народження Воронька П. М. (1913-1988), 

українського поета 

 105 років від дня народження Майбороди Г. І. (1913-1992), 

українського композитора 

2  

 Міжнародний день боротьби за скасування рабства 

3  

 Міжнародний День людей з інвалідністю 

4  

 145 років від дня народження Могилянського М. М. (1873-1942), 

українського письменника, публіциста, літературознавця 

5  

 Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального 

розвитку (Всесвітній день волонтерів) 

 140 років від дня народження Олександра Олеся (справж. 

КандибаО.І.) (1878-1944), українського поета 

6  

 День Збройних Сил України 

7 

 130 років від дня народження Лепкого Л. С. (1888-1971), українського 

письменника, композитора 

9 

 410 років від дня народження Джона Мільтона (1608-1674), 

англійського поета, публіциста 

 170 років від дня народження Джоела Чандлера Харриса (1848-1908), 

американського дитячого письменника 

 155 років від дня народження Грінченка Б. Д. (1863-1910), 

українського письменника, педагога, фольклориста, мовознавця 

10  

 День захисту прав людини 

12 

 День Сухопутних військ України 

 90 років від дня народження Бикова Л. Ф. (1928-1979),українського 

режисера, актора театру і кіно 

13 

 125 років від дня народження Хвильового М. Г. (1893-1933), 

українського поета, прозаїка, публіциста, критика 

14  

 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

 

http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=12&day=14&year=2018
http://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=337&year=2018
http://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=337&year=2018


15  

 Міжнародний день чаю 

17  

 85 років від дня народження Головка Д.А. (1933), українського 

письменника 

19  

День святого Миколая 

 Міжнародний день допомоги бідним 

 150 років від дня народження Елінор Портер (1868-1920), 

американської дитячої письменниці 

 105 років від дня народження Амосова М. М. (1913-2002), видатного 

українського хірурга, письменника 

20  

 Міжнародний День солідарності людей 

22  

 185 років від дня народження Марка Вовчка (справж. ВілінськаМ. О.) 

(1833-1907), української письменниці, етнографа, перекладача 

 70 років від дня народження Тесленка О. К. (1948-1990), українського 

письменника-фантаста, журналіста 

23  

 160 років від дня народження Немировича-Данченка В. І. (1858-

1943), відомого діяча театру, письменника, драматурга, театрального 

критика, режисера, педагога 

24  

 220 років від дня народження Міцкевича А. Б. (1798-1855), польського 

поета 

25  

 Католицьке Різдво, Лютеранське Різдво 

26  

 День подарунків 

 120 років від дня народження Плужника Є. П. (1898-1936), 

українського письменника 

 85 років від дня народження  Ячейкіна Ю.Д. (1933-2013), українського 

письменника 

29  

 160років від дня народження Лепкого Д. Х. (1858-1912), українського 

письменника, етнографа 

 

 

 

 

 

 

 
 


