
Календар знаменних і пам&#39;ятних дат на 2019 - 2020 навчальний рік 

 

 СЕРПЕНЬ 

 

              23.08 - День Державного Прапора України. 

              24.08 - День незалежності України. Національне свято. 

                      1991 – Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності 

України. 

                                                                                     ВЕРЕСЕНЬ 

                   1.09  - День знань. 

                   2.09  -  1945 - підписано Акт про беззастережну капітуляцію Японії. 

Закінчення 

Другої світової війни. 

                   8.09 - Міжнародний день грамотності. 

        9.09 - 250 років від дня народження  Івана Петровича Котляревського (1769-1838), 

українського письменника. 

         10.09 - 125 років від дня народження  Олександра Петровича Довженка (1894-

1956), 

українського письменника, режисера. 

               11.09 - 155 років від дня народження  Павла Арсеновича Грабовського (1864-

1902), 

українського поета. 

              14.09 -  День українського  кіно. 

      15.09 - 230 років від дня народження Джеймса Фенімора Купера (1789—1851), 

американського письменника. 

               16.09 - День батька. 

               17.09 - 155 років від дня народження  Михайла Михайловича 

Коцюбинського (1864- 

1913), українського письменника. 

                    21.09 -  Міжнародний день миру. 

          22.09 -  День партизанської слави. Відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента 

України № 1020/2001 від 30.10.2001 р.             

                    28.09  – День народження Василя Олександровича Сухомлинського (1918–

1970), видатного 

українського педагога-гуманіста, письменника, директора Павлиської середньої школи. 

                   30.09 - Всеукраїнський день бібліотек. 

 

                                                                                            ЖОВТЕНЬ 

            Міжнародний місяць шкільних бібліотек. 

                 1.10 -  Міжнародний день музики. 

           4.10 - День працівників освіти (в Україні). Відзначається щорічно в першу неділю 

жовтня 

відповідно до Указу Президента України № 513/94 від 11.09.1994 р. 

               14.10 - Покрова Пресвятої Богородиці. День українського козацтва. День 

захисника України. 

15.10 - 205 років від дня народження  Михайла Юрійовича 

Лермонтова (1814- 

1841), російського письменника, поета. 

             16.10 - 165 років від дня народження  Оскара Уайльда  (1814-1841), англійського 

письменника. 

          21.10 - 186 років від дня народження Альфреда Нобеля  (1833-1896), шведського 



 

інженера-хіміка, засновника щорічної міжнародної премії, що присуджується за 

найважливіші наукові 

дослідження і відкриття. 

              22.10  -  Міжнародний День шкільних бібліотек. 

24.10  -  Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй.  - 1945 - 

створено 

міжнародну міждержавну Організацію Об’єднаних Націй (ООН). 

 25.10 - 80 років від дня народження  Василя Тимофійовича 

Скуратівського  (1939- 

2005), українського народознавця, письменника. 

              28.10 - 1944 - День визволення України від фашистських загарбників. 

                      -   Міжнародий день анімації. 

                                                                                                        ЛИСТОПАД 

               9.11 - День української писемності та мови. День Преподобного Нестора- 

літописця Печерського. 

               13.11 -  130 років від дня народження Остапа Вишні (Павла Михайловича 

Губенка) (1889—1956), 

українського письменника, сатирика і гумориста. 

                       - Всесвітній день доброти. 

                16.11 -  Міжнародний день толерантності. 

                17.11 - Міжнародний день студента. 

                20.11 -  Всесвітній день дитини. 

                   1959 – Генеральна Асамблея ООН проголосила «Декларацію прав дитини».  

                    1989 – Генеральна Асамблея ООН ухвалила «Конвенцію про права дитини». 

                 23.11 - День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.  Всеукраїнська 

акція  

«Засвіти свічку». Відзначається щорічно у четверту суботу листопада відповідно до Указу 

Президента № 1310/98 від 26.11.1998 р. 

             27.11 - 140 років від дня народження Грицька Абрамовича 

Чупринки (1879—1921), українського поета. 

             29.11 - 120 років від дня народження Григорія Михайловича Косинки 

 (1899—1934), українського письменника. 

                                                                                            ГРУДЕНЬ 

                  1.12 - Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 

            1991 – народ України вільним волевиявленням на Всенародному референдумі 

підтвердив Акт проголошення незалежності України. 

                  5.12 - Міжнародний день волонтерів. Відзначається відповідно до резолюції 

Генеральної  

Асамблеї ООН.  

                  6.12 - День Збройних Сил України.  

              10.12 - Міжнародний день прав людини.  

                            1948 – Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав 

людини. 

             11.12 - Міжнародний день гір. Відзначається відповідно до резолюції 

Генеральної 

Асамблеї ООН. 

              14.12 - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

 

АЕС.  

                  15.12 - Міжнародний день чаю. 

                  19.12 - День Святителя Миколая Чудотворця. 



                  25.12 - Різдво Ісуса Христа за Григоріанським календарем. 

                                                                                                       2020 рік 

                                                                             СІЧЕНЬ 

1.01  - Новорічне свято.  

6.01 - Святвечір. Багата кутя. 

7.01 - Різдво Христове. 

                     - 95 років від дня народження Джеральда Малколма Даррелла (1925-1995), 

англійського 

зоолога              і  письменника. 

8.01 - 76-а річниця визволення м. Кропивницького (1944) від німецького окупаційного 

режиму. 

        - 85 років від дня народження Василя Андрійовича Симоненка (1935-1963), 

українського 

поета, журналіста, правозахисника. 

9.01 - 130 років від дня народження Карела Чапека (1890-1938) чеського письменника. 

14.01 - Новий рік за старим стилем. День святителя Василя Великого. 

15.01  -   1992 Верховна Рада України затвердила Державний гімн України &quot;Ще не 

вмерла 

Україна&quot;. 

              -   95 років від дня народження Євгена Івановича Носова (1925-2002), російського 

письменника. 

18.01 - Святвечір водохресний. 

19.01 - Богоявлення Господнє. Водохреще. 

20.01 - 110 років від дня народження Джой Адамсон (1910-1980), англійської 

письменниці. 

22.01 - День Соборностi України. Вiдзначається в Українi згiдно Указу Президента (№ 

42/99 вiд 21 

сiчня 1999 року), день проголошення у 1919 роцi Акта злуки. 

           - 245 років від дня народження Андре Марі Ампера (1775-1836), французького 

фізика та 

математика. 

24.01 -  99 років від дня народження Григорія Олександровича Куроп&#39;ятникова 

(24.01.1921 м. 

Кіровоград - 26.02.1982), Героя Радянського Союзу (1943). 

 25.01 - День Тетяни. 

                     - 395 років від дня народження Марусі Чурай (Марії Гордіївни Чурай) (1625-

1653), 

української                народної поетеси, авторки широко відомих пісень. 

27.01 - Міжнародний день пам&#39;яті жертв Голокосту. 

             - 230 років від дня народження Петра Петровича Гулака-Артемовського (1790-

1865), 

українського поета, перекладача, педагога, культурно-громадського діяча. 

28.01 - 160 років від дня народження Антона Павловича Чехова (1860- 

1904), російського письменника. 

29.01 - День пам&#39;ятi Героїв Крут. Вiдзначається в Українi згiдно з Указом 

Президента (№ 15/07 вiд 

15 сiчня 2007 року). Офiцiйно цю дату почали вiдзначати пiсля того, як 29 сiчня 2007 року 

Президент 

України пiдписав Указ &quot;Про вшанування пам&#39;ятi Героїв Крут&quot;. 1918 - 

відбувся бій між київськими 

студентами і військами Муравйова під Крутами, під час якого в нерівній боротьбі полягло 

300 



юнаків, що захищали українську державність. 

30.01 - 90 років від дня народження Всеволода Зіновійовича Нестайка (1930-

2014), письменника, 

 

класика сучасної української дитячої літератури. 

                                                                                          ЛЮТИЙ 

10.02 - День безпечного Інтернету. Запроваджено з просвітницькою метою щодо 

відповідальнішого підходу до використання онлайнових технологій та мобільних 

телефонів, 

особливо серед дітей та молоді, в усьому світі. Відзначається щорічно з 2004 р. у другий 

вівторок лютого за ініціативою європейських некомерційних організацій. Сайт Дня 

безпечного Інтернету: http://www.saferinternetday.org. 

            - 59 років тому (1961) Міністерством освіти УРСР затверджено &quot;Положення 

про шкільну 

бібліотеку&quot;, в якому чітко визначено їх мету, завдання та обовязкове створення 

бібліотек у структурі 

початкової, восьмирічної й шкіл, шкіл-інтернатів та спеціальних шкіл. 

14.02 - День Святого Валентина. 

15.02 - Стрітення Господнє. 

            - 60 років від дня народження Жовни Олександра Юрійовича (1960), прозаїка, 

нашого 

земляка. 

            - День вшанування учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав. 

Вiдзначається в 

Українi згiдно з Указом Президента     (№ 180/2004 вiд 11 лютого 2004 року). 

             - 67 років від дня народження Куценка Леоніда Васильовича (1953-2006), 

літературознавця,  лауреата обласної краєзнавчої премії ім. В. М. Ястребова. 

19.02  -  28 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила тризуб як малий 

Державний герб України. 

20.02  - День Героїв Небесної Сотні. 

21.02   - Мiжнародний день рiдної мови. Проголошений Генеральною конференцiєю 

ЮНЕСКО 

(резолюцiя 30-ї сесiї ЮНЕСКО) у листопадi 1999 року i вiдзначається кожен рiк, 

починаючи з лютого 

2000 року. 

27.02   - 1991  Постановою Верховної Ради УРСР ратифіковано &quot;Конвенцію про 

права дитини&quot;.  

                                                           БЕРЕЗЕНЬ 

8.03   -  Мiжнародний жiночий день (міжнародний день прав жінок). 

9.03 - День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), українського поета, 

художника, мислителя. 

17.03  -  122 роки від дня народження (м. 

Єлисаветград)  Каневського Амінадава Мойсейовича (1898-1976), 

художника, автора ілюстрацій до дитячих книжок „Золотой ключик” 

 О.М.Толстого, „Мойдодыр” К.І.Чуковського; до творів М. Гоголя, М. 

Салтикова-Щедріна. 

18.03  -  76 років тому (1944) завершилось визволення Кіровоградщини від фашистських 

загарбників. 

19.03   - 90 років від дня народження Ліни Василівни Костенко (1930), української 

письменниці-шістдесятниці, поетеси. 

20.03  -  Всесвітній день сну.  Відзначається в третю п&#39;ятницю березня. 



21.03 - Всесвiтнiй день поезiї. Вiдзначається в цей день згiдно з резолюцiєю 30-ї сесiї 

ЮНЕСКО, яка 

вiдбулася в Парижi у 1999 році. 

22.03 - Всесвiтнiй день водних ресурсiв. Проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 

(резолюцiї 

47/193 вiд 22 грудня 1992 року). 

23.03 - Всеукраїнський день працiвникiв культури та аматорiв народного мистецтва. 

Вiдзначається в Українi згiдно з Указом Президента (№ 484/2000, вiд 21 березня 2000 

року). 

27.03 - Мiжнародний день театру. Вiдзначається щорiчно з 1962 року. Заснований у 1961 

роцi у 

Вiднi на IХ конгресi Мiжнародного iнституту театру при ЮНЕСКО. 

             - 195 років від дня народження Достоєвського Андрія Михайловича(1825 -1897) 

архітектора, який був головним архітектором м. Єлисаветграда у 1849-1858 рр. 

 

31.03 - 138 років від дня народження Корнія Івановича Чуковського (справж. — 

Корнейчуков Микола Васильович) (1882—1969), російського письменника, 

літературознавця, перекладача, критика. 

                                                                                              КВIТЕНЬ 

1.04  -  День смiху. Неофіційне свято, відзначається за традицією. 

           - Мiжнародний день птахiв. 1906р.  пiдписано Мiжнародну Конвенцiю про охорону 

птахiв. 

2.04 - Міжнародний день дитячої книги. День народження Г.-Х. Андерсена (1805-1875) 

датського 

письменника-казкаря. 

4.04 - 88 років від дня народження Андрія Арсенійовича Тарковського (1932—1986), 

кінорежисера. Його дід Олександр Тарковський (1862-1924) та батько Арсеній 

Тарковський 

(1907-1924) - уродженці Єлисаветграда. Поставив фільми, визнані шедеврами 

кіномистецтва.  

6.04 – Всесвітній день мультфільмів. 

7.04 - Благовіщення пресвятої Богородиці. 

       - Всесвiтнiй день здоров&#39;я. У цей день у 1948 роцi набув чинностi Статут 

Всесвiтньої органiзацiї 

охорони здоров&#39;я. 

10.04 - 87 років від дня народження Близнеця Віктора Семеновича (1933 с. Володимирівка 

Компаніївського р-ну – 1981), письменника. 

11.04 - Мiжнародний день визволення в&#39;язнiв фашистських концтаборiв. 

Пам&#39;ятна дата, що 

вiдзначається щорiчно у цей день за iнiцiативою ООН. 

12.04 - Всесвiтнiй день авiацiї i космонавтики. Вiдзначається щорiчно у цей день за 

рiшенням 

Мiжнародної авiацiйної федерацiї. У 1961 році космонавт Юрій Гагарін здійснив перший 

в історії 

людства політ навколо Землі на космічному кораблі Восток (108 хв.). 

         - 132 роки від дня народження Нейгауза Генріха Густавовича (1888 

м. Єлисаветград -1964), піаніста, педагога. 

14.04  - 67 років від дня народження Каретного Анатолія Дмитровича (1953), 

українського поета. Народився в с. Крупське Кіровоградського району. 

15.04  - 82 роки від дня народження Матівоса Юрія Миколайовича (1938), журналіста, 

краєзнавця. Лауреат обласної краєзнавчої премії імені В. М. Ястребова (1996). Народився 

в 



с. Сасівка Компаніївського району. 

18.04 - Мiжнародний день пам&#39;яток i визначних мiсць. Заснований у 1983 роцi 

Асамблеєю 

Мiжнародної Ради з питань охорони пам&#39;яток i визначних мiсць (IКОМОС) при 

ЮНЕСКО. 

Вiдзначається з 1984 року; День пам&#39;яток iсторiї та культури. Вiдзначається в 

Українi згiдно з Указом 

Президента ( № 1062/99 вiд 23 серпня 1999 року) 

            -  День довкiлля. Відзначається в Українi згiдно з Указом Президента (№ 855/98 вiд 

6 серпня 

1998 року) у третю суботу квiтня. 

19.04 - Великдень.  

22.04 - Всесвiтнiй день Землi. Проголошений Генеральною Асамблеєю ООН. Знаменує 

початок 

довгострокових зусиль з охорони навколишнього середовища. 

23.04 - Всесвiтнiй день книги i авторського права. Вiдзначається згiдно з резолюцiєю, 

прийнятiй 

на 28-й сесiї ЮНЕСКО. 

25.04  -  2001 - вийшло розпорядження Президента України &quot;Про забезпечення 

навчальних закладів   

навчальною літературою та програмами&quot;. 

26.04 - День Чорнобильської трагедiї (1986). 

             - 130 років від дня народження Миколи Костянтиновича Зерова (1890–1937), 

українського поета, літературознавця, перекладача, педагога. 

                                                        ТРАВЕНЬ 

1.05 - День мiжнародної солiдарностi трудящих. Встановлено конгресом II Iнтернацiоналу 

(Париж, 

14-21 липня 1889 року). 

3.05 -   День Сонця. Відзначається щорічно з 1994 р. з ініціативи Міжнародного 

товариства 

 

сонячної енергії (МТСЕ).  

7.07 - 132 роки від дня народження Дона Амінадо (А. П. Шполянського) (1888-1957), 

поета, сатирика, мемуариста. Народився у м. Єлисаветграді. 

8-9.05 - Днi пам&#39;ятi та примирення, присвяченi пам&#39;ятi жертв Другої свiтової 

вiйни. Вiдзначається 

за рiшенням Генеральної Асамблеї ООН ( вiд 24 листопада 2004 року). 

10.05    - День Матерi. Вiдзначається в Українi згiдно з Указом Президента в другу неділю 

травня (№ 

489/99 вiд 10 травня 1999 року). 

15.05  - Мiжнародний день родини (сiм&#39;ї). Вiдзначається щорiчно за рiшенням 

Генеральної 

Асамблеї ООН ( вiд 20 вересня 1993 року). 

        - 62 роки від дня народження Босого Олександра Георгійовича  (1958), 

педагога, історика, етнографа, етнолога, художника, музиканта. Лауреат 

обласної краєзнавчої премії імені В. М. Ястребова (1999).  

16.05 - День Європи. Враховуючи стратегiчний курс України на європейську iнтеграцiю, 

цей День 

вiдзначається згiдно Указом Президента України (№ 339/03 вiд 19 квiтня 2003 року) у 

третю суботу 

травня. 



18.05 - Мiжнародний день музеїв. Вiдзначається щорiчно за рiшенням ХI Генеральної 

Конференцiї 

Мiжнародної ради музеїв, яка вiдбулась у травнi 1977 року. 

21.05  - День української вишиванки (третій четвер травня). 

22.05  -  Кіровоградське обласне Свято поезії. 

              - 180 років від дня народження Марка Лукича Кропивницького (1840–1910), 

драматурга, актора, режисера, фундатора українського професійного театру. 

24.05 - День слов&#39;янської писемностi i культури. Вiдзначається в Українi згiдно з 

Указом 

Президента (№ 1096/04 вiд 17 вересня 2004 року). 

31.05 - Всесвiтнiй день боротьби з тютюнопалiнням. Проводиться за iнiцiативою 

Всесвiтньої 

органiзацiї охорони здоров&#39;я (Резолюцiя 42.19 42-ї сесiї ВОЗ). 

                                                ЧЕРВЕНЬ 

1.06 - Міжнародний день захисту дітей, започаткований у 1949 р. Міжнародною 

демократичною                 федерацією жінок. 

6.06  - День журналіста. 

7.06  -  День Святої Трійці. 

9.06   - Міжнародний день друзів. 

21.06  - День  медичного  працівника.  Відзначається    в  третю  неділю  червня  

відповідно  до  Указу 

Президента  України  від  03  червня  1994  року. 

28.06   -  День молоді. Відзначається щорічно в останню неділю червня відповідно до 

Указу 

Президента України № 323/94 від 22.06.1994 р. 

              - День молодіжних та дитячих громадських організацій. Відзначається щорічно в 

останню неділю червня відповідно до Указу Президента України № 600/2011 від 

24.05.2011 р. 

28.06  -  День Конституції України. Відзначається щорічно в день прийняття Верховною 

Радою 

України Основного Закону України. Святковий неробочий день в Україні відповідно до 

ст. 73 Кодексу 

законів про працю. 

7.07 – Всесвітній день шоколаду. 

16.07 - День бухгалтера України. 


