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У сучасній Україні розгортаються процеси державного відродження, 

відбувається переосмислення світоглядних орієнтацій, формується нова 
система моральних та естетичних цінностей. Сьогодні необхідно докорінно 
оновити процес виховання на основі пріоритету загальнолюдських і 
національних цінностей, формування духовності, поліпшення культурно-
виховної та духовно-просвітницької роботи в закладах освіти України. 

Важливу роль у просвітницькій діяльності посідає відновлення історичної 
пам'яті про тривалі державницькі традиції України. «Свято – багатогранне, 
складне явище, яке має велике значення в житті особистості… Свята 
відкривають дітям простір для творчості, народжують в їх душах світлі 
почуття, шляхетні прояви, виховують уміння жити в колективі, духовно 
збагачують розум та серце» [5]. 

Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені 
В. О. Сухомлинського започатковано цикл рекомендаційних бібліографічних 
списків «Державні, народні та шкільні свята».  

Вашій увазі пропонується перший список «Весняний цикл свят», який 
адресовано вчителям закладів загальної середньої та позашкільної освіти, 
вихователям, класним керівникам, бібліотечним фахівцям та всім, кого 
цікавлять проблеми відродження народних традицій, формування духовної, 
високоморальної особистості – творця власного майбутнього, гуманіста, 
громадянина-патріота України.  
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дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-
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[2014]. – 87 с.  
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МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ 

(8 березня) 
 

Міжнародний жіночий день (Міжнародний 
день боротьби за права жінок і міжнародний 
мир) – свято жіноцтва, що відзначається 
8 березня. Офіційно свято підтримано 
Організацією Об’єднаних Націй. 
Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 
16 грудня 1977 р. A/RES/32/142 день 8-го 
березня запропоновано було всім 
зацікавленим державам безпосередньо 
використовувати для популяризації та 

реалізації рівноправності жіночої частини населення у своїй громадській 
традиції. 

15. Участие женщин в укреплении международного мира и безопасности 
и в борьбе против колониализма, расизма, расовой дискриминации, 
иностранной агрессии и оккупации и всех форм иностранного господства 
[Электронный ресурс] : резолюция Ген. Ассамблеи ООН от 16 дек. 1977 г. 
A/RES/32/142 // Организация Объединенных Наций. – Текст. дан. – Нью-Йорк, 
[б. г.]. – Режим доступа: https://undocs.org/ru/A/RES/32/142 (дата обращения: 
06.02.2019). – Загл. с экрана. 
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батькам. – Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: 
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26. Штокалюк, О. В. Свято весни / О. В. Штокалюк // Виховна робота в 
шк. – 2018. – № 2. – С. 5–9. 
 

205 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Т. Г. ШЕВЧЕНКА 
(9 березня) 

 
Тарас Григорович Шевченко – 
видатний український поет, прозаїк, 
драматург, художник, політичний і 
громадський діяч. Він був людиною 
універсальних обдарувань та 
інтересів, все його життя і творчість 
були присвячені українському 
народу. Поет мріяв про ті часи, коли 

його країна буде незалежною суверенною державою, коли в Україні 
шануватимуться мова, культура та історія народу, а люди будуть щасливими. 
 

27. Дмитрук, І. В. Тарас Шевченко й сучасне покоління : [сценарій 
позакл. заходу] / І. В. Дмитрук // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2017. – № 6. – 
С. 33–37.  
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/ Дорошенко Марина Леонідівна // SUPER UROK-UA.com : освіт. портал. – 
Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: https://super.urok-
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30. Кокоша, О. І. «У всякого своя доля і свій шлях широкий...» : усний 
журнал : [сценарій заходу] / О. І. Кокоша // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2018. – 
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[Електронний ресурс] : рек. бібліогр. список до 200-річчя від дня народж. 
Тараса Григоровича Шевченка  / упоряд.: Самчук Л. І., Кривоносова О. В. ; 
бібліогр. ред. Самчук Л. І. // Державна науково-педагогічна бібліотека України 
імені В. О. Сухомлинського : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, 2014. – 
Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/02/idex_5_35.pdf 
(дата звернення: 21.12.2018). – Назва з екрана. 

37. Пістун, Т. В. «І на оновленій землі...». Сценарії виховних заходів, 
присвячених життю і творчості Тараса Шевченка / Тамара Василівна Пістун. – 
Тернопіль : Підруч. і посіб., 2014. – 176 с.  

38. Пономаренко, М. Шевченківські свята в школі / Микола 
Пономаренко, Галина Шихова. – Київ : Шк. світ, 2013. – 126 с. – (Бібліотека 
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/ Л. П. Редька // Виховна робота в шк. – 2017. – № 2. – С. 31–32. 

40. Рубльова, В. І. «... Не забутьде пом’янути незлим тихим словом» 
/ В. І. Рубльова // Виховна робота в шк. – 2018. – № 2. – С. 15–17. 

41. Тарас Шевченко – гордість українського народу [Електронний 
ресурс] : рек. бібліогр. список до першого уроку в старших кл. загальноосвіт. 
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В. О. Сухомлинського : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, 2013. – Режим 
доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/бібліографічні-ресурси/бібліографічні-посібники-
з-актуальн/до-проведення-першого-уроку-в-навчаль/ (дата звернення: 
21.12.2018). – Назва з екрана. 

42. Тарас Шевченко : розробки уроків. Сценарії свят. – [Житомир] : 
Шевчук Л. М., 2013. – 106 с. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПТАХІВ 

(1 квітня) 
 

Міжнародний день птахів – екологічне 
свято, яке відзначається щорічно 1 квітня, 
проходить в рамках програми ЮНЕСКО 
«Людина і біосфера». День птахів – це час 
прильоту пернатих із зимівель. Повернення 
птахів святкується також і як прихід весни. 
За традицією в цей час в очікуванні птахів 
розвішуються шпаківні, дуплянки та інші 
«пташині будиночки».  
 

43. Международная конвенция по охране птиц, полезных в сельском 
хозяйстве [Электронный ресурс] : составлено в Париже 19 марта 1902 г., 
вступила в силу 12 дек. 1905 г. // Законодавство України / Верхов. Рада 
України. – Текст. дан. – Киев, [б. г.]. – Режим доступа: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_400 (дата обращения: 06.02.2019). – 
Загл. с экрана. 

* *  * 
44. Аліпа, О. К. Сценарій свята зустрічі птахів для учнів 6–9 класів 

[Електронний ресурс] / Аліпа Олена Костянтинівна // SUPER UROK-UA.com : 
освіт. портал. – Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: 
https://super.urok-ua.com/stsenariy-svyata-zustrichi-ptahiv-dlya-uchniv-6-9-klasiv/ 
(дата звернення: 21.12.2018). – Назва з екрана. 

45. Андрощук, О. В. Свято «День зустрічі птахів» [Електронний ресурс] : 
[7 кл.] / Андрощук Ольга Василівна // На урок : освіт. проект. – Текст. дані. – 
[Україна], 2018. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/svyato-den-zustrichi-
ptahiv-75639.html (дата звернення: 27.12.2018). – Назва з екрана. 

46. Бурбела, В. П. Розробка виховного заходу День зустрічі птахів 
[Електронний ресурс] / Бурбела Валентина Петрівна // SUPER UROK-UA.com : 
освіт. портал. – Текст. дані. – [Україна], 2016. – Режим доступу: 
https://super.urok-ua.com/rozrobka-vihovnogo-zahodu-den-zustrichi-ptahiv/ (дата 
звернення: 21.12.2018). – Назва з екрана. 

47. Бутова, О. М. Сценарій свята зустрічі птахів (1–4 класи) 
[Електронний ресурс] / Бутова Олена Михайлівна // На урок : освіт. проект. – 
Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/scenariy-
svyata-zustrichi-ptahiv-1-4-klasi-9097.html (дата звернення: 27.12.2018). – Назва з 
екрана. 

48. Діденко, Л. О. Сценарій заходу, присвячений Міжнародному дню 
птахів «Свято зустрічі птахів» [Електронний ресурс] / Діденко Л. О. 
// Всеосвіта. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: 
https://vseosvita.ua/library/scenarij-zahodu-prisvacenij-miznarodnomu-dnu-ptahiv-
svato-zustrici-ptahiv-8007.html (дата звернення: 27.12.2018). – Назва з екрана. 

49. Конюшенко, А. О. Сценарій до свята День зустрічі птахів «Пташок 
викликаємо до рідного краю» [Електронний ресурс] / Конюшенко А. О. 
// Шевченківський район. КЗО НВК № 99. – Текст. дані. – Київ, 2017. – Режим 
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доступу: http://nvk99.dnepredu.com/uk/article/stsenarii-do-svyata-den-zustrichi-
ptakhiv.html (дата звернення: 27.12.2018). – Назва з екрана. 

50. Короткій, Т. О. Свято зустрічі птахів [Електронний ресурс] / Короткій 
Тетяна Олександрівна // Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді. – Текст. дані. – Херсон, 2018. – Режим доступу: 
http://junnat.kherson.ua/scensrio-5.htm (дата звернення: 27.12.2018). – Назва з 
екрана. 

51. Полєщук, С. В. Зустріч птахів : свято / С. В. Полєщук // Вихователю 
ГПД. Усе для роботи. – 2018. – № 4. – С. 22–26.  

52. Стешина, А. Лелека – птах щастя : година спілкування для учнів 5-го 
класу / Анастасія Стешина // Шк. світ. – 2018. – Лют. (№ 3). – С. 35–37.  

53. Сценарій свята зустрічі птахів у школі [Електронний ресурс] : [7 кл.] 
// Korporativus. com. – Текст. дані. – [Україна, 2018]. – Режим доступу: 
https://ua.korporativus.com/school_events_ua/scenarij-svyata-zustrichi-ptahiv-u-
shkoli.html (дата звернення: 21.12.2018). – Назва з екрана. 
 

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПОЛЬОТУ ЛЮДИНИ В КОСМОС 
(12 квітня) 

 
Міжнародний день польоту людини 
в космос – свято, яке встановлено 
резолюцією Генеральної Асамблеї 
ООН від 7 квітня 2011 р. 
A/RES/65/271 на честь 50-ї річниці 
польоту людини у космос. В Україні 
12 квітня відзначається як День 
працівників ракетно-космічної галузі 
України, затверджений указом 
Президента України від 13 березня 
1997 р. № 230/97.  

 
54. Международный день полета человека в космос [Электронний 

ресурс] : резолюция Ген. Ассамблеи ООН от 7 апр. 2011 г. // Организация 
Объединенных Наций. – Текст. дан. – Нью-Йорк, [2011]. – Режим доступа: 
https://undocs.org/ru/A/RES/65/271 (дата обращения: 06.02.2019). – Загл. с 
экрана. 

55. Про День працівників ракетно-космічної галузі України 
[Електронний ресурс] : указ Президента України від 13 березня 1997 р. 
№ 230/97 // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – 
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/230/97 (дата звернення: 
06.02.2019). – Назва з екрана. 

* *  * 
56. Авраменко, Н. В. Сценарій виховного заходу «Україна – космічна 

держава» [Електронний ресурс] / Авраменко Наталя Валентинівна // Всеосвіта. 
– Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/scenarij-
vihovnogo-zahodu-ukraina-kosmicna-derzava-10488.html (дата звернення: 
21.12.2018). – Назва з екрана. 
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57. Галка, Н. М. Космічна подорож : святкова конкурсно-розважальна 
програма : [сценарій до Дня космонавтики в початковій шк.] / Н. М. Галка 
// Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2018. – № 3. – С. 17–20. 

58. Кузнецова, О. В. Сценарій позакласного заходу для школярів по темі: 
День космонавтики «Земля в ілюмінаторі» [Електронний ресурс] / Кузнецова 
Олена Валеріївна // Всеосвіта. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: 
https://vseosvita.ua/library/scenarij-pozaklasnogo-zahodu-dla-skolariv-po-temi-den-
kosmonavtiki-zemla-v-iluminatori-93127.html (дата звернення: 27.12.2018). – 
Назва з екрана. 

59. Мирна, О. М. Подорож у Всесвіт : конкурс веселих і винахідливих 
фантазерів / О. М. Мирна // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2018. – № 4. – 
С. 42–45. 

60. Сіліфонова, М. О. Розробка позакласного заходу до Дня вшанування 
пам’яті Леоніда Костянтиновича Каденюка : [сценарій до Дня космонавтики] 
[Електронний ресурс] / М. О. Сіліфонова // На урок : освіт. проект. – Текст. 
дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/rozrobka-
pozaklasnogo-zahodu-do-dnya-vshanuvannya-pam-yati-leonida-kostyantinovicha-
kadenyuka-14855.html (дата звернення: 27.12.2018). – Назва з екрана. 

61. Сценарій заходу до Дня космонавтики для школярів 5–7 класу 
[Електронний ресурс] // Навчально-методичний кабінет. – Текст. дані. – 
[Україна], 2014. – Режим доступу: http://ped-kopilka.com.ua/vneklasnaja-
rabota/vneklasnye-meroprijatija/scenarii-meroprijatija-ko-dnyu-kosmonavtiki-dlja-
shkolnikov-5-6-7-klasa.html (дата звернення: 27.12.2018). – Назва з екрана. 

62. Ткачук, А. О. Від землі до космосу : (інтелект. гра, 6–7 кл.) / А. О. Ткачук 
// Виховна робота в шк. – 2016. – № 3. – С. 23–25. 

63. Топчій, І. В. Виховна година «Всесвітній день космонавтики» 
[Електронний ресурс] / Топчій Інна Володимирівна // На урок : освіт. проект. – Текст. 
дані. – [Україна, 2017]. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/vihovna-godina-
vsesvitniy-den-kosmonavtiki-18814.html (дата звернення: 27.12.2018). – Назва з екрана. 

64. Чечет, І. В. Космічна подорож-інтелектуальна гра, присвячена Дню 
космонавтики – 12 квітня [Електронний ресурс] / Чечет Іван Васильович // Шкільне 
життя: учителям, учням, батькам. – Текст. дані. – [Україна], 2016. – Режим доступу: 
https://www.schoollife.org.ua/89-2016/ (дата звернення: 27.12.2018). – Назва з екрана. 

65. Шпак, І. В. Виховний захід. День космонавтики [Електронний ресурс] 
/ Шпак Ірина Володимирівна // SUPER UROK-UA.com : освіт. портал. – Текст. дані. – 
[Україна], 2015. – Режим доступу: https://urok-ua.com/vyhovnyj-zahid-den-
kosmonavtyky/ (дата звернення: 21.12.2018). – Назва з екрана. 

 
ДЕНЬ ДОВКІЛЛЯ 
(20 квітня 2019 р.) 

 
День довкілля відзначають в Україні згідно з 
указом Президента України «Про День довкілля» 
від 6 серпня 1998 р. № 855/98 щорічно у третю 
суботу квітня, починаючи з 1999 р., на підтримку 
ініціативи Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища та ядерної безпеки 
України і громадських природоохоронних 
організацій щодо розвитку діяльності, 
започаткованої Всеукраїнською акцією 
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«Дерево – Життя» та іншими громадськими ініціативами. У третю суботу 
квітня проводяться заходи, спрямовані на поліпшення стану навколишнього 
середовища – очищення водних джерел, озеленення територій, збереження 
заповідних об’єктів, поширення екологічних знань. Головною метою свята є 
підвищення рівня свідомості українців у питаннях, що стосуються збереження 
безпеки навколишнього середовища. 
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ДЕНЬ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ 
(26 квітня) 

 
Чорнобильська катастрофа – екологічно-
соціальна катастрофа, спричинена вибухом 
і подальшим руйнуванням четвертого 
енергоблоку Чорнобильської атомної 
електростанції в ніч на 26 квітня 1986 р. 
Указом Президії Верховної Ради 
Української СРС від 29 березня 1990 р. 
№ 8985-XI 26 квітня оголошено «Днем 
Чорнобильської трагедії». Резолюцією 
Генеральної Асамблеї ООН від 8 грудня 
2016 р. A/RES/71/125 цей день 

проголошено Міжнародним днем пам’яті про чорнобильську катастрофу. 
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ВЕЛИКДЕНЬ 

(28 квітня 2019 р.) 
 
Великдень, Воскресіння Христове, 
Пасха – одне з найдавніших 
християнських свят, встановлено на честь 
Воскресіння Ісуса Христа. В Україні на 
державному рівні відзначають відповідно 
до православної традиції. Дата Великодня 
має випадати на першу неділю після 
першого весняного повного місяця, яка 
наступає після весняного рівнодення.  
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ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ  

(8 травня) 
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вшановує 8–9 травня. Пам'ятна дата 
закріплена указом Президента 
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ДЕНЬ МАТЕРІ 

(12 травня 2019 р.) 
 

День матері – міжнародне та локальне свято. 
В Україні офіційно відзначається щорічно, 
починаючи з 2000 р., у другу неділю травня. 
Свято встановлено згідно з указом 
Президента України «Про День матері» від 
10 травня 1999 р. № 489/99 на підтримку 
ініціативи Державного комітету України у 
справах сім'ї та молоді, міжнародної 
організації «Жіноча громада», Спілки жінок 
України, громадської організації «Союз 

українок». Святкування стало популярною і доброю сімейною традицією. 
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– Текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/489/99 (дата 
звернення: 07.02.2019). – Назва з екрана. 
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126. Збірка сценаріїв до Дня матері [Електронний ресурс] 

// Тернопільська обласна бібліотека для дітей : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – 
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75538.html (дата звернення: 27.12.2018). – Назва з екрана. 
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матері для учнів 4–5 кл. / Галина Степанкевич // Шк. світ. – 2018. – Лип. (№ 13). 
– С. 25–33. 

136. Тесленко, Н. М. Ми у мам – помічники. До Дня матері : [сценарій 
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139. Яворська, С. Я. Родинне свято матері : [сценарій заходу] 
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ДЕНЬ НАУКИ 

(18 травня 2019 р.) 
 

День науки – професійне свято працівників 
науки України. Відзначається щорічно у третю 
суботу травня. Свято встановлено в Україні 
згідно з указом Президента України «Про День 
науки» від 14 лютого 1997 р. № 145/97 на 
підтримку ініціативи відомих учених, 
наукових установ, а також професійних спілок 
України. Мета цього свята – вшанування 
наукових традицій, досягнень учених, якими 
пишаємося, і на яких покладаємо великі 
сподівання. До цього дня в усіх куточках 

країни проходять тижні науки, цікаві заходи шкільних наукових товариств, 
Малої академії наук, дні відкритих дверей в академічних установах і закладах 
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вищої освіти, виступи провідних вітчизняних та іноземних учених із 
популярними лекціями, виставки, екскурсії до лабораторій та музеїв, засідання 
круглих столів, презентації інноваційних розробок, демонстрації науково-
популярних фільмів тощо. 
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ДЕНЬ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ І КУЛЬТУРИ 
(24 травня) 

 
День слов’янської писемності і 
культури встановлено в Україні 
згідно з указом Президента 
України «Про День слов’янської 
писемності і культури» від 
17 вересня 2004 р. № 1096/2004 на 
підтримку ініціативи органів 
державної влади, Національної 
академії наук України, 
громадських і релігійних 
організацій та враховуючи 
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історичне та просвітницьке значення спадщини слов’янських первоучителів у 
здобутку національної культури. Відзначається щорічно 24 травня в день 
вшанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. 
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ОСТАННІЙ ДЗВОНИК 
(24 травня 2019 р.) 

 
Останній дзвоник – традиційне свято 
школярів, які закінчують навчання. 
Останній дзвоник підводить риску, ставить 
крапку в багаторічному навчальному 
марафоні з усіма його уроками і змінами, 
контрольними роботами та домашніми 
завданнями. Це – велике загальношкільне 
свято, яке адресоване випускникам, 
вчителям і батькам.  
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