
‘’ Календар знаменних і пам’ятних дат  
на 2014 рік 

Лютий 
2 лютого – 960 років з дня смерті Ярослава Мудрого (бл. 978 – 1054) 

 

Ярослав Мудрий - Великий князь Київський, державний діяч 
Київської Русі. Для скріплення влади в державі та впорядкування 
правових та соціальних відносин громадян за князювання Ярослава 
Мудрого було укладено збірник законів, так звану Правду Ярослава, 
що становить найдавнішу частину законів руського права — Руської 
Правди. Ярослав Мудрий був високоосвіченою людиною, він дбав про 
освіту і культуру свого народу, заснував при Софійському соборі 
школу і бібліотеку. За його ініціативою почалася в Києві праця над 
перекладами грецьких та інших книг на церковно-слов'янську мову, 
переписано багато книг, був укладений літописний звод. 

  

4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку 

 

Всесвітній день боротьби проти раку проголошений 
«Міжнародним союзом з боротьби з онкологічними 
захворюваннями» - Міжнародним союзом проти раку або UICC і що 
відзначається щорічно 4 лютого. Мета цього дня в усьому світі - це 
підвищення обізнаності людей про рак як один із найстрашніших і 
згубних захворювань нашої сучасної цивілізації. Залучаючи увагу до 
запобігання, виявлення та лікування цього захворювання, можна 
домогтися гарних результатів, а в деяких випадках і повного 

одужання. 

 

8 лютого – 180 років від дня народження Дмитра Івановича Менделєєва (1834-1907) 

 

Російський хімік, один з авторів періодичної таблиці хімічних 
елементів. У 1882 році Лондонське королівське товариство присудило 
золоті медалі «За відкриття періодичних співвідношень атомних ваг» 
спільно Менделєєву і німецькому хіміку Лотару Юліусу Маєру. 

 

 

 

 

 

 

 



9 лютого - Міжнародний день стоматолога 

Виникнення Міжнародного дня стоматолога, враховуючи всі 
світові тенденції, цілком закономірний процес. Дата святкування  
приурочена дню однієї ранньохристиянської великомучениці 
Аполлонії, що жила в III столітті нашої ери в Олександрії. Це були 
часи великого гоніння на всю християнську Церкву і віруюча в 
Христа Аполлонія, що була дочкою видного олександрійського 
чиновника, не стала винятком. Вона була схоплена і піддана 
жорстоким тортурам, у неї живцем вирвали всі зуби і під загрозою 
спалення на багатті вимагали зречення від віри. Щоб дати їй 
можливість схилити перед своїми мучителями коліна, її розв’язали, 

але замість цього відважна жінка воліла сама кинуться в смертельний вогонь. По записах 
історичних літописів це сталося 9-го лютого 249-го року. Зараз, за деякими даними 95-
98% дорослого населення мають запломбовані зуби і це старанна праця наших 
стоматологів. У професійне свято дантистів - День стоматолога, ми приєднуємося до 
привітань на адресу всіх, хто пов’язав свою трудову діяльність з цієї корисною наукою! 
Бажаємо їм успіхів! Зі святом Вас і здоров’я Вам, шановні стоматологи! 

11 лютого - Всесвітній день хворого    

 

Всесвітній день хворого  — міжнародний день, 
покликаний привернути увагу людей до проблем, з якими 
зіштовхуються хворі люди по всій планеті. Цей день 
своєрідний соціальний захід, що проводиться по усьому 
світі. 

 

  

 

12 лютого -  205 років з дня народження англійського натураліста Чарльза Роберта 
Дарвіна (1809-1882) 
 
 

Англійський науковець, що створив теорію еволюції і запропонував  
разом з Альфредом Расселом Воллесом принципи природного 
добору. Після досліджень у Південній Америці і Галапагоських 
островах, де він був під час кругосвітньої подорожі на кораблі 
«Бігль» 1831–1836, Дарвін опублікував книгу «Походження видів 
шляхом природного добору», в якій пояснював еволюційний процес 
принципами природного й статевого добору. Його теорія викликала 
жорстокі суперечки, оскільки суперечила Книзі Буття – Біблії. 
  
  
  
 



14 лютого – День Святого Валентина 

За легендою, християнський священик Валентин жив за часів 
імператора Клавдія II Готського (III ст. від Р. Х.) й поруч з 
основним покликанням займався природничими науками та 
медициною. Войовничий імператор Клавдій нібито вважав, що 
сім'я заважає солдатам воювати за імперію і видав едикт, яким 
забороняв воїнам одружуватися. Валентин, попри цей указ, 
продовжував таємно вінчати всіх охочих. За це його 
заарештували й ув'язнили під охороною офіцера, прийомна 

донька якого була сліпою. Священик оздоровив її, а опісля навернув на 
християнство батька й цілу родину. Довідавшись про це, імператор наказав відтяти йому 
голову, що й сталося 14 лютого. 
 
15 лютого - 450 років з дня народження італійського вченого Галілео Галілея (1564-
1642) 
  

Італійський мислитель епохи Відродження, засновник класичної 
механіки, фізик, астроном, математик, поет і літературний критик, 
один із засновників сучасного експериментально-теоретичного 
природознавства. Син музиканта Вінченцо Галілея. 
  
  

 

 

15 лютого - Всесвітній день онкохворої дитини 

У вересні 2001 року у Люксембурзі на черговій зустрічі Міжнародної конфедерації 
батьків, чиї діти хворі на онкологічні захворювання, було прийнято рішення про 
проведення Міжнародного дня дитини, хворої на рак. З 2003 року 15 лютого офіційно 
вважається Міжнародним днем дитини, що хвора на рак. Основна мета цього дня — 
покращити інформування суспільства про проблеми дитячих онкологічних хвороб. 

16 лютого – 350 років від дня смерті Івана Богуна  
  

 
Іван Богун ( ? — † 17 лютого 1664) — український військовий 
і державний діяч, козацький полководець,полковник подільський, 
згодом  — кальницький (вінницький) і паволоцький; один із 
соратників Богдана Хмельницького в період Хмельниччини. 

 

 

 

 

 



 

19 лютого – 190 років від дня народження Костянтина Дмитровича Ушинського  

 

Костянтин Дмитрович Ушинський  (19 лютого (2 
березня) 1824, Тула — 22 грудня 1870 (3 січня 1871), Одеса) — 
український та російський педагог українського походження, один 
із засновників педагогічної науки в Росії. 

 

 

 

 

 

21 лютого – Міжнародний день рідної мови 
 

 
Міжнародний день рідної мови — день, який 
відзначають щороку 21 лютого, починаючи з 2000 року. 
Про «підтримку мовного та культурного різноманіття та 
багатомовності» було оголошено на ХХХ сесії 
Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 
жовтня — 17 листопада 1999 року в Парижі. 
Оскільки з 6 000 розмовних мов світу близько половині 
загрожує зникнення, ЮНЕСКО прагне підтримувати мову 
як ознаку культурної приналежності особи. Окрім того, 

організація вважає, що вивчення іноземних мов та багатомовність є ключами до 
взаєморозуміння та взаємоповаги. 
      Щорічне відзначення цього дня використовується для скерування уваги на меншини з 
менш аніж 10.000 особами, котрі активно розмовляють рідною мовою. Часто ці мови не 
передаються наступному поколінню і потрапляють у забуття. Багато мов, котрими 
розмовляють менше 100 осіб не задокументовані. 

23 лютого – День захисника Вітчизни  

      День захисника Вітчизни — свято, що 
відзначається 23 лютого в Україні. Встановлене в 
СРСР 1922 р., як «День Червоної Армії і Флоту». З 
1949 до 1993 рр. носив назву «День Радянської Армії і 
Військово-Морського флоту». Після розпаду СРСР 
,свято продовжують відзначати у ряді країн СНД. В 
Україні офіційно встановлено 23 лютого 1999 р. 
Указом Кучми Леоніда Даниловича, другого 
Президента України. 

 


