
Календар знаменних і пам’ятних дат  

на 2013-2014 н.р. 

 

Вересень 

1  

 День знань  

 Початок Другої світової війни (1939)  

 180 років від дня народження Олександра Миколайовича Поля (1832–

1890), українського краєзнавця  

 75 років від дня народження Миколи Сергійовича Сядристого (1937), 

українського майстра мікромініатюри 

7 

 90 років від дня народження поета Едуарда Аркадійовича Асадова 

(1923–2004) 

8  

 Міжнародний день письменності (грамотності)  

 Міжнародний день солідарності журналістів  

 День фізичної культури і спорту  

 День українського кіно 

 День м. Дніпропетровська 

 90 років  від дня народження Расула Гамзатовича Гамзатова  (1923-

2003), аварского поета, народного поета Дагестана 

9 

 Міжнародний день краси 

 185 років від дня народження Льва Миколайовича Толстого  (1828-

1910), російського письменника 

 100 років тому Петро Нестеров першим у світі виконав «мертву петлю» 

13 

 День комп’ютерника і програміста 

15  

 Міжнародний день демократії 

 День нарождення міжнародної екологічної організації «Грінпіс»  

16  

 Міжнародний день охорони озонового шару 

19  

 День народження смайла 

21  

 Різдво Пресвятої Богородиці. Друга Пречиста  

 Міжнародний день миру 



22  

 День без автомобілів 

 День партизанської слави 

23  

 День народження Яндекс 

25  

 80 років від дня народження Анатолія Борисовича Солов’яненка (1932–

1999), українського співака 

26  

 Європейський день мов 

27 

 Всесвітній день туризму 

28 

 95 років з дня народження В.А. Сухомлинського (1918-1970), 

радянського педагога 

30  

 День мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії  

 Всеукраїнський день бібліотек 

 

Жовтень 

1  

 Міжнародний день музики  

 Міжнародний день людей похилого віку  

2  

 Міжнародний день боротьби проти насилля  

 70 рокiв вiд дня народження Богдана Михайловича Стельмаха (1943), 

українського драматурга, поета, перекладача 

4  

 Всесвітній день посмішки 

5 

 Всесвітній день вчителів  

 300 рокiв вiд дня народження Денi Дiдро (1713–1784), французького 

фiлософа, просвiтителя, письменника 

6  

 Всесвітній день охорони місць проживання 

 Український День вчителя (День працівників освіти) 

10  

 День працівників стандартизації та метрології  



 200 рокiв вiд дня народження Джузеппе Фортуніно Франческо Вердi 

(1813–1901), iталiйського композитора 

13  

 Міжнародний день зменшення ризику природних катастроф  

 День художника  

 90 рокiв вiд дня народження Михайла Iвановича Сiкорського (1923–

2011), українського історика, краєзнавця 

14  

 Покрова Пресвятої Богородиці  

 День Українського козацтва 

21  

 180 рокiв вiд дня народження Альфреда Бернгарда Нобеля (1833–1896), 

шведського iнженера-хiмiка, підприємця 

24  

 Всесвітній день розвитку інформації  

 День Організації Об’єднаних Націй 

25  

 175 років від дня народження Жоржа Бізе (Александр Сезар Леопольд) 

(1838–1875), французького композитора 

28  

 День визволення України від фашистських загарбників 

 Міжнародний день анімації 

30 

 День пам’яті жертв політичних репресій 

31  

 160 рокiв вiд дня народження Миколи Iвановича Кибальчича (1853–

1881), українського винахiдника 

 Міжнародний день Чорного моря 

 

Листопад 

6  

 Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього 

середовища під час війни та збройних конфліктів  

 70 рокiв тому (1943) було визволено Київ вiд нiмецько-фашистських 

загарбників 

7  

 100 рокiв вiд дня народження Альбера Камю (1913–1960), 

французького письменника, філософа 

 



8  

 125 років від дня народження Нестора Івановича Махна (Міхненко) 

(1888–1934), українського повстанського отамана 

9  

 День Преподобного Нестора-Літописця Київського  

 День української писемності та мови 

 День книги рекордів Гіннеса 

 195 років з дня народження Івана Сергійовича Тургенєва (1818-1883), 

російського письменника 

10  

 Всесвітній день молоді 

 Всесвітній день науки 

11 

 125 років з дня народження Андрія Миколайовича Туполєва (1888-

1972), видатного радянського авіаконструктора 

15  

 Всесвітній день географічних інформаційних систем (Всесвітній день 

ГІС) 

16  

 Міжнародний день толерантності  

 День працівників радіо, телебачення та зв’язку 

17  

 Міжнародний день студентів 

20  

 Всесвітній день дитини 

21  

 Всесвітній день вітань 

 Всесвітній день телебачення 

 Міжнародний день відмови від куріння 

23  

 День пам’яті жертв голодомору і політичних репресій в Україні 

 25 листопада 175 років від дня народження Івана Семеновича Нечуя-

Левицького (справж. – Левицький) (1838–1918), українського 

письменника. 

27  

 150 рокiв вiд дня народження Ольги Юліанівни Кобилянської (1863–

1942), української письменницi, громадсько-культурної діячки 

29  

 Всесвітній день інформації 



30  

 Міжнародний день захисту інформації 

 День домашніх тварин 

 

Грудень 

1  

 Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

 100 рокiв вiд дня народження Георгія Iларіоновича Майбороди (1913–

1992), українського композитора 

3  

 Міжнародний день інвалідів 

4  

 День інформатики 

5  

 210 років з дня народження Федора Івановича Тютчева (1803-1873) 

7  

 День місцевого самоврядування в Україні 

8  

 Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення 

 День благодійності 

9  

 150 рокiв вiд дня народження Бориса Дмитровича Грiнченка (1863–

1910), українського письменника, літературознавця, лексикографа, 

етнографа, історика, публіциста, педагога, громадсько-культурного 

діяча 

10  

 День захисту прав людини 

 140 рокiв вiд дня народження Валерія Яковича Брюсова (1873–1924), 

росiйського письменника  

13  

 120 рокiв вiд дня народження Миколи Григоровича Хвильового 

(справж. – Фітільов) (1893–1933), українського поета, прозаїка, 

публіциста, критика  

 Всесвітній день футболу 

 День Нобеля 

14  

 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

 День Наума-грамотника 



15  

 Міжнародний день чаю 

19  

 День святителя Миколая Чудотворця  

 100 рокiв вiд дня народження Миколи Михайловича Амосова (1913–

2002), українського хiрурга 

20  

 День міліції 

21  

 700 років з дня народження Джованні Боккаччо (1313-1375), 

італійського письменника, гуманіста епохи Відродження 

22  

 180 рокiв вiд дня народження Марка Вовчка (справж. – Марiя 

Олександрiвна Вiлiнська) (1833–1907), української та російської 

письменницi 

28  

 Річниця першого у світі кіносеансу 

 

2014 

200 років з дня народження Т.Шевченка (1814 - 1861 рр..). 

200 років з дня народження М. Ю. Лермонтова (1814 -1841 рр..). 

Під егідою ЮНЕСКО: 

1000-річчя створення енциклопедії «Канон лікарської науки» Ібн Сини 

(Авіценни) (1013) 

15 лютого - 450 років італійському філософу, астроному, математику, фізику, 

механіку Галілео Галілею (1564-1642) 

 

Січень  

1 

 Всесвітній день миру 

7  

 Різдво Христово 

11  

 Всесвітній день «спасибі» 

19  

 205 років з дня народження американського письменника, критика 

Едгара Аллана По (1809-1849) 

21  

 Міжнародний день обіймів 



22  

 День Соборності і Свободи України 

25 

 День студентів (Тетянин день)  

 255 років з дня народження шотландського поета Роберта Бернса 

(1759-1796) 

 140 років з дня народження англійського письменника Вільяма 

Сомерсета Моема (1874-1965) 

29  

 День працівників пожежної охорони України 

 

Лютий 

2  

 110 років з дня народження радянського льотчика Валерія Павловича 

Чкалова (1904-1938) 

3           

 130  років від дня народження Олександра Генріховича Гольдмана 

(1884–1971), українського фізика 

8  

 180 років з дня народження російського хіміка Дмитра Івановича 

Менделєєва (1834-1907) 

12  

 205 років з дня народження англійського натураліста Чарлза Роберта 

Дарвіна (1809-1882) 

14  

 День комп’ютерника 

 День всіх закоханих 

15 

 День пам’яті воїнів - інтернаціоналістів  

 450 років з дня народження італійського вченого Галілео Галілея (1564-

1642) 

21  

 Міжнародний день рідної мови 

28  

 День працівників патрульно-постової служби України 

 

 

 



Березень  

1  

 Всесвітній день цивільної оборони 

2  

 190 років з дня народження педагога Костянтина Дмитровича 

Ушинського (1824-1870) 

8  

 Міжнародний жіночий день 

9  

 200 років з дня народження поета, художника, мислителя Тараса 

Григоровича Шевченка (1814-1861) 

 80 років з дня народження льотчика-космонавта СРСР Юрія 

Олексійовича Гагаріна (1934-1968) 

14  

 135 років з дня народження німецького фізика Альберта Ейнштейна 

(1879-1955) 

 Міжнародний день числа «Пі» 

16  

 130 років з дня народження письменника Олександра Романовича 

Бєляєва (1884-1942) 

 155 років з дня народження російського фізика, електротехніка 

Олександра Степановича Попова (1859-1906) 

18  

 170 років з дня народження російського композитора, педагога, 

диригента Миколи Андрійовича Римського-Корсакова (1844-1908) 

20  

 Всесвітній день Землі 

21  

 Всесвітній день поезії 

 175 років з дня народження російського композитора Модеста 

Петровича Мусоргського (1839-1881) 

22  

 Всесвітній день водних ресурсів 

27  

 Міжнародний день театру 

29  

 Година Землі 

 

 



30 

 120 років з дня народження Сергія Володимировича Ільюшина (1894-

1977), радянського авіаконструктора 

 

Квітень  

1  

 1 квітня – День Сміху!   

 205 років з дня народження письменника Миколи Васильовича Гоголя 

(1809-1852) 

 Міжнародний день птахів 

4 

 День Інтернету (День веб-майстра) 

6  

 День геолога 

7  

 Благовіщення 

 Всесвітній день здоров’я 

11  

 Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів 

12  

 Всесвітній день авіації і космонавтики 

14 

 270 років з дня народження російського письменника, драматурга 

Дениса Івановича Фонвізіна (1744-1792) 

16  

 125 років з дня народження американського режисера, актора, 

сценариста, композитора Чарлза Спенсера Чапліна (1889-1977) 

18  

 Міжнародний день пам’яток та історичних місць 

19  

 Український День навколишнього середовища 

20  

 Пасха Христова – Великдень 

22  

 Міжнародний день Землі 

23  

 450 років з дня народження англійського драматурга і поета Вільяма 

Шекспіра (1564-1616) 

 Всеукраїнський день психолога 



 130 років від дня народження Івана Івановича Шмальгаузена (1884–

1963), російського і українського біолога, зоолога 

26  

 Міжнародний день пам’яті Чорнобиля 

29  

 Міжнародний день танцю 

 160 років з дня народження Жюля Анрі Пуанкаре (1854-1912), 

французького математика, астронома, філософа 

 

Травень 

3  

 Всесвітній день свободи преси 

7  

 День радіо 

9  

 День Перемоги 

 90 років з дня народження поета Булата Шалвовича Окуджави (1924-

1997) 

11  

 День матері в Україні 

 110 років з дня народження Іспаського художника Сальвадора Феліпе 

Хасінто Далі (1904-1989) 

 150 років з дня народження англійської письменниці Етель Ліліан 

Войнич (1864-1960) 

15  

 155 років з дня народження французького фізика П'єра Кюрі (1859-

1906) 

 Міжнародний день захисту клімату 

 Міжнародний день сім’ї 

17  

 Всесвітній день інформаційної спільноти 

 День Європи в Україні 

 День науки в Україні 

18  

 День пам’яті жертв голодомору і політичних репресій 

 Міжнародний день музеїв 

20  

 215 років з дня народження французького письменника Оноре де 

Бальзака (1799-1850) 



21  

 Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку 

22  

 Міжнародний день біологічного різноманіття      

 155 років з дня народження англійського письменника Артура Конан 

Дойла (1859-1930) 

 100 років з дня народження радянського конструктора вогнепальної 

зброї Миколи Федоровича Макарова (1914-1988) 

24  

 Європейський День Парків 

 День слов’янської писемності і культури 

25  

 125 років з дня народження російського і американського 

авіаконструктора, промисловця Ігоря Івановича Сікорського (1889-

1972) 


