
Календар знаменних і пам’ятних дат на 2020-2021 навчальний рік 

Серпень 

23 серпня – День Державного Прапора України.  

24 серпня – День Незалежності України.  

28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста 

                                                            Вересень 

1 вересня – День знань.  

8 вересня – Міжнародний день письменності. 

9 вересня – Міжнародний день краси. 

11 вересня – Усікновення голови Іоанна Предтечі 

12 вересня (друга субота місяця) - День фізичної культури і спорту. 

12 вересня (друга субота місяця) – День українського кіно. 

16 вересня – Міжнародний день збереження озонового шару. 

17 вересня – День рятівника 

19 вересня (третя субота місяця) – День фармацевтичного працівника 

19 вересня – 60 років від дня народження Оксани Стефанівни Забужко (1960), 

української поетеси, письменниці. 

20 вересня – Всенародний день батька 

20 вересня – 50 років від дня народження Дари Корній (Мирослави Іванівни 

Замойської) (1970), української письменниці. 

21 вересня – Міжнародний день миру. 

21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці. Друга Пречиста. 

22 вересня – День партизанської слави.  

27 вересня – День туризму в Україні. 

27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього. 

29 вересня – 175 років від дня народження Івана Карповича Карпенка-Карого 

(Тобілевича) (1845—1907), українського драматурга 

29 вересня – День пам'яті жертв Бабиного Яру 

30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек. 

30 вересня – День мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. 

                                                          Жовтень 

1 жовтня – Міжнародний день музики. 

1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку. 

1 жовтня – День ветерана в Україні. 

2 жовтня – Міжнародний день боротьби проти насилля. 

2 жовтня – Всесвітній день посмішки. 

4 жовтня (перша неділя місяця) – День працівників освіти.  

8 жовтня – День юриста. 

9 жовтня – Всесвітній день пошти. 

10 жовтня – Всесвітній день охорони психічного здоров’я. 



11 жовтня (друга неділя місяця) – День художника. 

14 жовтня – День захисника України. 

14 жовтня – День Українського козацтва, Свято УПА, Покрова Пресвятої 

Богородиці 

16 жовтня – Всесвітній день хліба 

16 жовтня – День шефа (керівника) 

18 жовтня (третя неділя місяця) – День працівників харчової промисловості. 

22 жовтня – 85 років від дня народження Бориса Ілліча Олійника (1935—2017), 

українського поета. 

24 жовтня – День Організації Об’єднаних Націй. 

24 жовтня – Всесвітній день розвитку інформації. 

28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників 

Листопад 

9 листопада – День української писемності та мови 

13 листопада – Міжнародний день сліпих. 

16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв'язку 

16 листопада – Міжнародний день толерантності. 

20 листопада – Всесвітній день дитини. 

21 листопада – День Гідності та Свободи. 

28 листопада (четверта субота місяця) – День пам'яті жертв голодоморів. 

Грудень 

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 

3 грудня – Міжнародний день інвалідів. 

4 грудня – Введення у храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста 

5 грудня – Міжнародний день волонтерів  

6 грудня – День Збройних сил України. 

7 грудня – День місцевого самоврядування. 

7 грудня – 120 років від дня народження Катерини Василівни Білокур (1900—

1961), української художниці, майстра народного декоративного живопису 

10 грудня – День захисту прав людини. 

13 грудня (друга неділя місяця) – День благодійництва 

13 грудня – День святого апостола Андрія Первозванного. 

14 грудня – 180 років від дня народження Михайла Петровича Старицького 

(1840—1904), українського драматурга. 

17 грудня – 250  років  від  дня  нар. видатного  німецького  композитора  

Людвіга  ван Бетховена 

19 грудня – День святителя Миколи Чудотворця 

25 грудня – Різдво Христове за григоріанським календарем. 

 

 



Січень 

1 січня – Новий рік. 

6 січня – Святвечір. 

7 січня – Різдво Христове. 

13-14 січня – Старий-новий рік (Маланки і Василя). 

14 січня – іменини Василя 

18 січня – другий Святвечір. 

19 січня – Йордан (Водохреще), Богоявлення 

21 січня – Всесвітній день снігу. 

21 січня – Всесвітній День обіймів. 

22 січня – День Соборності України 

25 січня – День студента. 

27 січня – 130  років  від  дня  народження Павла  Тичини 

29 січня – День пам'яті героїв Крут. 

31 січня – Всесвітній день ювеліра. 

Лютий 

14 лютого – День Святого Валентина (День Закоханих) 

15 лютого – Стрітення Господнє (Зимобор) 

17 лютого – Всесвітній День доброти. 

20 лютого – День Героїв Небесної сотні. 

21 лютого – Міжнародний день рідної мови. 

23 лютого – День захисника Вітчизни 

25 лютого – 150  років  від  дня  народження  Лесі  Українки 

Березень 

1 березня – День весни. 

1 березня – Міжнародний день котів 

8 березня – Міжнародний Жіночий День 

9 березня – Шевченків день 

12 березня – Міжнародний день сну. 

14 березня – День українського добровольця. 

20 березня – Міжнародний день щастя. 

21 березня – Міжнародний день ляльок. 

21 березня – Всесвітній день поезії 

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів 

27 березня – Міжнародний день театру 

Квітень 

1 квітня – День сміху. 

7 квітня – Всесвітній день здоров'я 

12 квітня – День авіації і космонавтики. 

17 квітня – День пожежної охорони 

17 квітня (третя субота місяця) – День довкілля. 

18 квітня – Міжнародний день пам'ятників та історичних місць. 

22 квітня – Міжнародний день Землі  



23 квітня – Всесвітній день книги й авторського права 

23 квітня – Всеукраїнський день психолога. 

26 квітня – День трагедії на Чорнобильській АЕС 

28 квітня – Всесвітній день охорони праці 

29 квітня – Міжнародний день танцю. 

 

Травень 

1 травня – Свято весни і праці. 

8 травня – День пам'яті та примирення. 

9 травня – День Перемоги 

9 травня (друга неділя місяця) – День матері. 

15 травня – Міжнародний день сім'ї 

15 травня (третя субота травня) – День Європи в Україні 

18 травня – Міжнародний день музеїв 

20 травня (третій четвер місяця) – День вишиванки. 

25 травня – День філолога. 

30 травня (остання неділя місяця) – День хіміка 

31 травня – Всесвітній день блондинок 

31 травня – Всесвітній день проти тютюну 

 

Червень 

1 червня – Міжнародний день захисту дітей 

1 червня – Міжнародний день батьків. 

5 червня – Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

6 червня – День журналіста України. 

8 червня – Всесвітній день океанів 

9 червня – День друзів. 

20 червня (третя неділя місяця) – День Батька  

27 червня (остання неділя місяця) – День молоді  

28 червня – День Конституції України 

 


