
 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

вул. Просвіти, 4а, м. Львів, 79008‚ тел./факс (032)261-63-54, 

е-mail: donloda@ukr.net,  вебсторінка: https://osvita.loda.gov.uа,  Код ЄДРПОУ: 38557639 

   

 

 

 

      30.12.2021р.  №  02-01/01/4209 

на №                    від _____________ 

 

 

 Про відзначення пам’ятних дат  
та ювілеїв у 2022 році  
 

 

 
Керівникам органів 
управління освітою 
Керівникам закладів вищої 
освіти 
Директорам закладів 
професійної (професійно-
технічної) освіти 
Керівникам закладів освіти 
обласного підпорядкування 
Директорам закладів загальної 
середньої освіти 
Директорам обласних закладів 
позашкільної освіти  
Директорам закладів 
дошкільної освіти 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Департамент освіти і науки облдержадміністрації з метою національної 
консолідації та формування історичної свідомості української молоді, 
збереження національної пам’яті та ефективного планування виховної і 
краєзнавчої роботи звертає увагу на перелік державних свят, 
найважливіших подій вітчизняної та світової історії, ювілеїв видатних осіб, 
пов’язаних з нашим краєм, для відзначення у 2022 році в закладах освіти 
області із залученням батьків та громадських організацій.  

Пропонований перелік укладено на основі таких нормативно-правових 
актів:  
1. Закон України “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за 
незалежність України у ХХ столітті” від 9 квітня 2015 року № 314-VІІІ. 
2.  Постанова Верховної Ради України від 17 грудня 2021 року № 1982-ІХ 
«Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках». 
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Використано також винесені на громадське обговорення проєкт 
Закону України «Про свята, пам’ятні дати і скорботні дні», розроблений 
Міністерством культури та інформаційної політики України,  та 
законопроєкт «Про державні та інші свята, пам'ятні дати і скорботні дні», 
розроблений Українським інститутом національної пам’яті.  

Усі терміни в цьому листі вжито у такому значенні:  
 державне свято - свято, встановлене в Україні на честь події або особи, 

які мали виняткове історичне значення, вплив на здобуття Україною 
незалежності, розвиток державності та суверенітету, та які 
засвідчують тяглість державотворчих і демократичних традицій; 

 міжнародний день - день, встановлений міжнародною організацією з 
метою привернення уваги до проблеми або події, яка має 
загальносвітове значення; 

 національний день - день, встановлений українською державою з 
метою привернення уваги до проблеми або події, яка має 
загальноукраїнське значення; 

 пам'ятна дата - річниця знаменної історичної події, заснування 
населеного пункту або першої писемної згадки про нього, ювілей 
видатної особи; 

 професійне свято - свято, встановлене з метою вшанування 
працівників певної професії, галузі або сфери господарської 
діяльності; 

 скорботний день - день пам'яті про трагічні події історії України та 
вшанування їх жертв; 

 традиційне свято - свято, встановлене в Україні з метою відзначення 
укорінених в суспільстві традиційних або великих релігійних подій та 
дат. 

Львівська обласна рада проголосила 2022 рік на Львівщині роком 
Української повстанської армії, родини Пежанських, Соломії 
Крушельницької та Олекси Новаківського. 

При організації тематичних заходів та проведенні досліджень доцільно 
зокрема акцентувати увагу на участь в пам’ятних подіях земляків, 
пов’язаності видатних осіб з рідним краєм, Львівщиною, їх внеску у 
розвиток української науки, освіти, мистецтв, творення національної 
державності.  

Очікувані результати проведених заходів: 
 глибші знання про ключові події історії, життя та діяльність 

політичних, громадських, військових, культурних діячів, пов’язаних з 
процесами українського культуро- та державотворення; 

 розуміння тяглості українських культуро- і державотворчих традицій, 
актуальності ідей соборності та суверенності держави; 

 розвиток вмінь та формування навичок, потрібних для проактивної 
позиції громадянина/громадянки України; 

 активізація пізнавального інтересу учнів до культуро- і 
державотворчої діяльності, історії та культури рідного краю; 



 
 

 посилення почуття патріотизму, волі відстоювати інтереси 
української нації та держави. 

 
I. Державні свята 
22 січня  День Соборності України. 
8 березня  Міжнародний жіночий день 

1 травня      Міжнародний день праці. 
9 травня      День перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні. 

28 червня  День Конституції України. 
28 липня  День української державності. 

23 серпня  День Державного прапора України. 
24 серпня  День Незалежності України. 

14 жовтня  День захисників і захисниць України. 
  День українського козацтва. 

  
 
ІІ. Традиційні свята 
1 січня  свято Нового року. 
7 січня  Різдво Христове (для християн східного 

(православного та греко-католицького) обряду). 
24 квітня      Великдень (Воскресіння Христове. Пасха). 
12 червня  День Святої Трійці (П'ятидесятниця). 

28 липня  День Хрещення Русі.  
14 жовтня  Покрова Пресвятої Богородиці. 

19 грудня  День святого Миколая Чудотворця. 

25 грудня  Різдво Христове (для християн західного (римо-
католицького) обряду). 

 
ІІІ. Міжнародні та національні дні  
12 січня  День українського політв’язня. 

27 січня  Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. 
29 січня  День пам’яті героїв Крут. 

14 лютого  Міжнародний день дарування книг. 
21 лютого  Міжнародний день рідної мови. 

9, 10 березня, 
22 травня 

 Дні вшанування пам'яті Тараса Шевченка. 
 

14 березня  День українського добровольця. 
20 березня  Міжнародний день щастя. 

21 березня  Всесвітній день поезії. 
27 березня  Міжнародний день театру. 

1 квітня      Всесвітній день сміху. 
6 квітня  Міжнародний день спорту на благо миру та 

розвитку. 



 
 

7 квітня      Всесвітній день здоров’я. 
17 квітня  всеукраїнський День довкілля. 

18 квітня  День пам’яток історії та культури (Міжнародний 
день пам'ятників та історичних місць). 

23 квітня  Всесвітній день книги та авторського права. 
8 травня      День Матері (Міжнародний день матері). 

  День пам'яті та примирення (пам'яті жертв Другої 
світової війни, та примирення між країнами-
учасниками Другої світової війни). 

15 травня  Міжнародний день сім’ї. 
18 травня  Міжнародний день музеїв. 

21травня  День Європи в Україні. 
  День вишиванки. 

23 травня  День героїв. 
24 травня  День слов’янської писемності і культури. 

1 червня  Міжнародний день захисту дітей. 
5 червня      Всесвітній день охорони навколишнього 

середовища. 
12 червня  Всесвітній день боротьби з дитячою працею. 

19 червня  День батька в Україні. 
30 липня  Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. 

12 серпня  Міжнародний день молоді. 
27 серпня  День вшанування пам’яті Івана Франка. 

1 вересня   День знань та «Свято першого дзвоника». 

27 вересня  Всесвітній день туризму. 

1 жовтня  Міжнародний день музики. 

5 жовтня   Всесвітній день учителів (відзначається з 1994 року 
у зв’язку з прийняттям у 1966 році Рекомендацію 
ЮНЕСКО/МОП «Про становище вчителів»). 

14 жовтня  утворення Української повстанської армії. 

  День українського козацтва. 

24 жовтня   Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй 
(ООН). 

1 листопада  День державності на західноукраїнських землях 
(«Листопадовий зрив»). 

9 листопада  День української писемності та мови (день 
вшанування преподобного Нестора-літописця). 

16 листопада   Міжнародний день толерантності. 

17 листопада  Міжнародний день студента. 

21 листопада  День гідності та свободи. 



 
 

3 грудня  Міжнародний  день людей з інвалідністю. 

5 грудня   Міжнародний день волонтерів. 

6 грудня  День Збройних сил України. 

10 грудня   міжнародний День прав людини. 

14 грудня  День вшанування учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС. 

 
 ІV. Професійні свята    
6 червня      День журналіста України. 
10 вересня  День українського кіно. 

17 вересня  Всеукраїнський день винахідника і 
раціоналізатора. 

30 вересня  Всеукраїнський день бібліотек. 

02 жовтня  Всеукраїнський день працівників освіти. 

 9 жовтня  День художника України. 

9 листопада  Всеукраїнський день працівників культури  та 
майстрів народного мистецтва. 

16 листопада   День працівників радіо, телебачення та зв’язку 
України. 

 
V. Скорботні дні 
20 лютого  День пам’яті героїв  Небесної Сотні. 

26 квітня   День Чорнобильської трагедії. 
15 травня   День пам'яті жертв політичних репресій. 
18 травня  День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського 

народу. 
22 червня  День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні. 
29 серпня  День пам’яті захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України (пік Іловайської 
трагедії) 

29 вересня  День пам'яті жертв Голокосту.  
26 листопада  День пам’яті жертв голодоморів і політичних 

репресій в Україні. 
 

VІ. Пам’ятні дати  2022 року 
 925 років від першої писемної згадки про місто Буськ (1097); 
 770 років від коронування князя Данила Романовича (1252); 
 750 років від перенесення столиці Руського королівства до Львова 

князем Львом Даниловичем; 



 
 

 625 років від першої писемної згадки про місто Сколе (1397); 
 530 років від дати першої згадки про українське козацтво(1492); 
 450 років від створення реєстрового козацтва (1572);  
 390 років від заснування Київського колегіуму (1632; Києво-

Могилянської академії); 
 185 років від видання українського альманаху «Русалка Дністрова» 

(1837) членами «Руської трійці»; 
 100 років від заснування Української господарської академії у 

Подєбрадах (1922); 
 130 років від дня народження Ярослава Пастернака (1892-1969), 

українського археолога, дослідника стародавнього  Галича (2 січня); 
 140 років із дня народження Івана Огієнка (митрополита Іларіона) 

(1882-1972), церковного, громадського та політичного діяча, 
історика церкви, мовознавця, лексикографа, педагога (14 січня);  

 30 років із дня затвердження Верховною Радою України Державного 
Гімну України - національного гімну на музику Михайла Вербицького 
(15 січня); 

 110 років із дня народження Ярослава Стецька (1912-1986), 
державного та політичного діяча, учасника боротьби за незалежність 
України у XX столітті (19 січня); 

 30 років із дня затвердження Верховною Радою України Державного 
Прапора України - національного прапора, що складається з двох смуг: 
верхньої - синього кольору, нижньої - жовтого кольору (28 січня); 

 125 років від дня народження Євгена  Маланюка (1897-1968), 
українського поета, мистецтвознавця,  літературознавця (1 лютого); 

 200 років із дня народження Опанаса Марковича (Маркевича) (1822-
1867), фольклориста, етнографа, громадського діяча, члена Кирило-
Методіївського товариства (8 лютого); 

 130 років від дня народження Йосипа Сліпого (1892-1984), 
церковного діяча, Митрополита Галицького та Архієпископа 
Львівського, з 1963 року — Верховного Архієпископа Львівського — 
предстоятеля Української греко-католицької церкви, кардинала 
римо-католицької церкви; (17 лютого); 

 30 років із дня затвердження Верховною Радою України малого 
Державного Герба України - тризуба, який є знаком Княжої Держави 
Володимира Великого (19 лютого); 

 140 років від дня народження Леся Курбаса (1882-1942), українського 
режисера, актора, жертви сталінських репресій (25 лютого); 

 110 років із дня народження Льва Ребета (1912-1957), політичного 
діяча, публіциста (3 березня); 

 150 років із дня народження Олекси Новаківського (1872-1935), 
художника, педагога (14 березня);  

 180 років із дня народження Миколи Лисенка (1842-1912), 
композитора, педагога, хорового диригента, етнографа, громадського 
діяча (22 березня);  



 
 

 110 років із дня народження Олекси Гірника (1912-1978), 
правозахисника, дисидента і політв’язня радянського режиму, Героя 
України який 21 січня 1978 р., у переддень 60-ї річниці проголошення 
самостійності України Центральною Радою вчинив акт самоспалення 
біля могили  Шевченка на знак протесту проти русифікації України 
(28 березня);  

 130 років із дня народження Стефана Банаха (1892-1945), вченого, 
математика, одного із засновників сучасного функціонального 
аналізу (30 березня); 

 80 років із дня народження Зиновія-Богдана Антківа (1942-2009), 
хорового диригента (6 квітня);  

 140 років із дня народження Дмитра Дорошенка (1882-1951), 
державного, громадського та політичного діяча, історика, педагога (8 
квітня); 

 140 років із дня народження В’ячеслава Липинського (1882-1931), 
історика, соціолога, державного та політичного діяча, публіциста, 
теоретика українського консерватизму, основоположника 
державницького напряму історіографії та політології, учасника 
боротьби за незалежність України у XX столітті (17 квітня); 

 200 років із дня народження Юрія Шкрібляка (1822-1884), різьбяра, 
основоположника гуцульського різьблення по дереву (28 квітня);  

 115 років від дня народження Ірини Вільде (Дарії Макогон-Полотнюк 
(1907-1982), української письменниці, автора численних романів, 
повістей, оповідань з життя Західної України (5 травня);  

 100 років із дня народження Анатолія Дімарова (справжнє прізвище - 
Гарасюта) (1922-2014), письменника, громадського діяча (17 травня);  

 150 років від дня народження Костянтини Малицької (1872-1947), 
української поетеси, прозаїка, педагога, діячки культурно-освітніх 
товариств у Галичині (30 травня); 

 115 років від дня народження Романа Шухевича (1907-1950), 
українського політичного  і військового діяча (30 червня);     

 60 років із дня народження Богдана Ільківа (1962-2014), учасника 
Революції Гідності, Героя Небесної Сотні, Героя України (3 липня);  

 150 років із дня народження Льва Бачинського (1872-1930), 
громадсько-політичного діяча, правознавця, віце-президента 
Західноукраїнської Народної Республіки (14 липня); 

 130 років із дня народження Мілени Рудницької (Лисяк-Рудницької) 
(1892-1976), громадської та політичної діячки, письменника, 
педагога, голови центральної управи Союзу Українок (15 липня);  

 115 років від дня народження Олега Ольжича (О. О. Кандиби) (1907-
1944), українського письменника, археолога, політичного діяча, 
заступника голови Проводу українських націоналістів (Андрія 
Мельника) та голова Проводу українських націоналістів на 
українських землях. (21 липня); 



 
 

 150 років із дня народження Степана Сірополка (1872-1959), 
громадського діяча, педагога, публіциста, бібліотекознавця, 
організатора і голови Українського педагогічного товариства в Празі 
(15 серпня);  

 155 років від дня народження Осипа Семеновича Маковея (1867-
1925), українського поета, філолога (23 серпня); 

 100 років із дня народження Павла Глазового (1922-2004), поета, 
гумориста, сатирика (30 серпня); 

 145 років від дня народження Олени Кульчицької (1877-1967), 
української художниці і графіка (15 вересня); 

 150 років із дня народження Соломії Крушельницької (1872-1952), 
оперної співачки, громадської діячки, педагога (23 вересня); 

 115 років від дня народження Івана (Лозов'яги) Багряного (1907-
1963), українського письменника (2 жовтня); 

 350 років із дня народження Пилипа Орлика (1672-1742), 
політичного, державного та військового діяча, гетьмана України, 
упорядника "Конституції Пилипа Орлика" (21 жовтня);  

 130-річчя з дня народження Олександра Пежанського (1892-1972), 
українського архітектора, фотохудожника, живописця, відомого 
представника родини львівських інженерів-архітекторів Пежанських 
(2 листопада); 

 150 років із дня народження Богдана Лепкого (1872-1941), 
письменника, перекладача, літературознавця, художника, педагога, 
громадського діяча (4 листопада);  

 135 років від дня народження Дмитра Вітовського (1887-1919), 
українського військового діяча, організатора Листопадового зриву 
(1918), письменника (8 листопада); 

 300 років із дня народження Григорія Сковороди (1722-1794), 
філософа, просвітителя-гуманіста, поета, музиканта, педагога (3 
грудня); 

 130 років із дня народження Олени Степанів (1892-1963), військової 
та громадської діячки, географа, історика, репресованої, учасниці 
боротьби за незалежність України у XX столітті (7 грудня);  

 300 років із дня народження Паїсія (справжнє ім’я - Петро) 
Величковського (1722-1794), церковного діяча, богослова, філософа 
(21 грудня);  

 85 років від дня народження В’ячеслава Чорновола (1937-1999), 
українського політика (24 грудня); 

 145 років від дня народження Гната Хоткевича (1877-1938), 
українського письменника, актора, мистецтвознавця, організатора 
Гуцульського театру в с. Красноїллі Верховинського району (31 
грудня). 

 
Роковини трагічних подій:  
 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років (день пам’яті – 26.11); 



 
 

 75-ті роковини масового голоду 1947 року (день пам’яті – 26.11); 
 75-ті роковини проведення польською комуністичною владою акції 

"Вісла" - примусових депортацій українців з українських етнічних 
земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини та Підляшшя (28.04.-
12.08.1947; день пам’яті - 28.04); 

 75-ті роковини від початку проведення радянськими карально-
репресивними органами операції "Захід" - масової депортації 
населення Західної України до Сибіру (21.10.1947; день пам’яті – 
15.05); 

 50-ті роковини від початку "великого погрому" - операції КДБ "Блок" 
проти українських дисидентів (12.01.1972; день пам’яті – 15.05). 

 
 
 

Директор департаменту                                                                     Олег ПАСКА 
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