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У сучасній Україні розгортаються процеси державного відродження,
відбувається переосмислення світоглядних орієнтацій, формується нова
система моральних та естетичних цінностей. Сьогодні постала потреба
оновити процес виховання на основі пріоритету загальнолюдських і
національних цінностей, формування духовності, поліпшення культурновиховної 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» [7].
Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені
В. О. Сухомлинського започатковано цикл рекомендаційних бібліографічних
списків «Державні, народні та шкільні свята».
Вашій увазі пропонується другий список «Літній 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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38. Касян, Н. В. Екологічне асорті : інтелект. гра / Н. В. Касян
// Позакл. час. – 2019. – № 4. – С. 28–29.

39. Ляшко, О. І. Всесвітній день довкілля [Електронний ресурс] :
[сценарій свята] / Ляшко Олена Іванівна // Всеосвіта. – Текст. дані. – Київ,
2018. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/scenirij-svata-vsesvitnij-dendovkilla-11880.html (дата звернення: 22.04.2019). – Назва з екрана.
40. Природа – наш дім! : екол. вікторина // Позакл. час. – 2018. –
№ 3. – С. 40–41.
41. Пащенко, С. О. Турнір юних знавців природи : екол. конкурс
/ С. О. Пащенко // Позакл. час. – 2018. – № 4. – С. 29–30.
42. Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП)
[Электронный ресурс] // Міністерство екології та природних ресурсів
України : [офіц. портал]. – Текст. дан. – Київ, 2017. – Режим доступу:
https://menr.gov.ua/content/programa-oon-z-navkolishnogo-seredovishchayunep.html (дата звернення: 15.05.2019). – Назва з екрана.
43. Хан, О. «Все менше навколишньої природи, все більше
навколишнього середовища» [Електронний ресурс] : (літературний монтаж)
/ Олена Хан // Навчально-методичний кабінет. – Текст. дані. – [Україна],
2014. – Режим доступу: http://ped-kopilka.com.ua/letnii-lager/scenariiyekologicheskogo-meroprijatija-dlja-letnego-lagerja.html
(дата
звернення:
22.04.2019). – Назва з екрана.
Свята Трійця (П’ятидесятниця)
(16 червня 2019 р.)
Свято П’ятидесятниці або День
Святої Трійці, яке ще називають Днем
народження Церкви.
У цей день Святий Дух зійшов на
учнів Христових і сповнив їх усіма
благодатними духовними дарами – вони
преобразилися, а Дух Святий став їхнім
постійним натхненником і керівником.
У день Трійці з часів раннього
християнства
храми
та
будинки
прикрашаються свіжим зеленим гіллям.
44. Гораш, Л. А. Сценарій «Зелені свята» [Електронний ресурс]
/ Гораш Лідія Андріївна // На урок: освітній проект. – Текст. дані. – [Україна],
2017. – Режим доступу: https://urok-ua.com/stsenariy-zeleni-svyata/ (дата
звернення: 17.05.2019). – Назва з екрана.
45. Зелені свята [Електронний ресурс] // Волинський обласний
науково-методичний центр культури. – Текст. дані. – Луцьк, 2018. – Режим
доступу: http://www.nmck-volyn.com.ua/scenarios_detail.php?id=410 (дата
звернення: 02.05.2019). – Назва з екрана.
46. Зелені Свята [Електронний ресурс] : сценарій // Interkl@са Polski
Portal Edukacyjny. – Текст. дані. – [Польща, б.р.]. – Режим доступу:

http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r_mowa/strony_ukr02/metodyka/m26.h
tm (дата звернення: 22.04.2019). – Назва з екрана.
47. Рутковська, В. Прийди, прийди до мене, неділенько зелена
[Електронний ресурс] / Вікторія Рутковська // Жінка-Українка. – Текст.
дані. – [Україна], 2011. – Режим доступу: http://ukrainka.org.ua/node/3552
(дата звернення: 22.04.2019). – Назва з екрана.
48. Сценарій проведення народного гуляння свята Святої Трійці
«Зелена неділя – весела неділя» [Електронний ресурс] // Культурноідеологічний Центр Прометей, комунальний заклад «Валківський районний
народний дім «Іскра»». – Текст. дані. – Валки, 2011. – Режим доступу:
http://prometej.kh.ua/zelena.htm (дата звернення: 22.04.2019). – Назва з екрана.
Міжнародний День батька
(16 червня 2019 р.)
Свято батька, як і День матері,
відзначається у багатьох країнах
сучасного світу. Дата його святкування
на міжнародному рівні закріпилася в
третю неділю червня. Свято взяло свій
початок у 1909 р., і вперше було
відзначене у місті Спокан, штату
Вашингтон, США. Офіційного статусу
День батька набув у США в 1966 р.
В Україні День батька святкуватиметься щороку у третю неділю червня
відповідно до указу Президента України «Про День батька».
49. Про День батька [Електронний ресурс] : указ Президента України
від 18 трав. 2019 р. № 274 // Президент України : офіц. Інтернетпредставництво. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
https://www.president.gov.ua/documents/2742019-27017
(дата
звернення:
20.05.2019). – Назва з екрана.
***
50. Гуцол, С. День батька: святкуємо спільно з родинами / Світлана
Гуцол // Вихователь-методист дошк. закл. – 2018. – № 4. – С. 61–63.
51. День батька // Вихователь-методист дошк. закл. – 2018. – № 4. –
С. 64–65.
52. Карпович, Н. Супертатусі, або Татків день : розвага для ст.
дошкільнят та їхніх батьків / Наталя Карпович // Дошк. виховання. – 2016. –
№ 6. – С. 34–38.
53. Осадча, Н. В. Уклін тобі, наш рідний тату [Електронний ресурс]
/ Н. В. Осадча // Центр культури та мистецтва. – Текст. дані. – Харків, 2014. –
Режим доступу: https://www.cultura.kh.ua/uk/materiali/3206-stsenariyi-do-dnjabatka-i-do-dnja-konstitutsiyi (дата звернення: 07.05.2019). – Назва з екрана.

54. Свято супертатусів [Електронний ресурс] // Волинський обласний
науково-методичний центр культури. – Текст. дані. – Луцьк, 2019. – Режим
доступу: http://www.nmck-volyn.com.ua/scenarios_detail.php?id=280 (дата
звернення: 10.04.2019). – Назва з екрана.
55. Сценарій виховного заходу «Батьки і діти» [Електронний ресурс]
// Очеретуватівська ЗОШ І–ІІІ ст. Магдалинівського району. – Текст. дані. –
[Україна],
2019.
–
Режим
доступу:
http://ocheretyvate.dnepredu.com/ru/site/educational-work.html (дата звернення:
07.05.2019). – Назва з екрана.
56. Сценарій сімейного вечора «Традиції сім’ї» [Електронний ресурс]
// Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка –
Текст.
дані.
–
Чернігів,
2017.
–
Режим
доступу:
http://libkor.com.ua/php/fulltext_files/Traducii_simi.pdf
(дата
звернення:
22.04.2019). – Назва з екрана.
57. Тепло татусевих долонь [Електронний ресурс] : (родинне свято
для учнів початкових кл.) // Надія Красоткіна. – Текст. дані. – [Україна],
2019.
–
Режим
доступу:
http://krasotkina.com/content/свята/Тепло%20татусевих%20долонь.html (дата
звернення: 22.04.2019). – Назва з екрана.
58. Уряд ухвалив рішення необхідне для запровадження святкування
Дня батька в Україні [Електронний ресурс] // Урядовий портал : єдиний вебпортал органів виконав. влади України. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим
доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-uhvaliv-rishennya-neobhidnedlya-zaprovadzhennya-svyatkuvannya-dnya-batka-v-ukrayini (дата звернення:
15.05.2019). – Назва з екрана.
59. Хмельницька, Н. Г. «Мій татусь найкращий в світі» [Електронний
ресурс] : свято для дітей ст. групи / Хмельницька Наталія Григорівна, Кодема
Лариса Володимирівна // АБЕТКАland. – Текст. дані. – Суми, 2019. – Режим
доступу:
https://abetkaland.in.ua/tatus-najkrashhyj-sviti-svyato-dlya-ditejstarshoyi-grupy/ (дата звернення: 06.05.2019). – Назва з екрана.
День скорботи і вшанування пам’яті жертв
Другої світової війни в Україні
(22 червня)
День скорботи і вшанування
пам’яті жертв війни – день пам’яті
в Україні. Відзначається щорічно
22 червня, у день початку німецькорадянської війни, яка забрала життя
кожного п’ятого українця. День
встановлено в Україні «…з метою
всенародного вшанування пам’яті
синів і дочок українського народу,
полеглих
під
час
Великої

Вітчизняної війни 1941–1945 років, їх подвигу та жертовності … на
підтримку ініціативи громадських організацій ветеранів війни, праці,
Збройних Сил і жертв нацистських переслідувань…» [60] згідно з указом
Президента України «Про День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в
Україні» від 17 листопада 2000 р.
60. Про День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні
[Електронний ресурс] : указ Президента України від 17.11.2000 № 1245/2000
// Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ,
2000. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1245/2000 (дата
звернення: 06.03.2019). – Назва з екрана.
***
61. Ілляшенко, С. М. Не загасити пам’яті вогонь [Електронний ресурс]
/ Ілляшенко Світлана Миколаївна // На урок: освітній проект. – Текст. дані. –
[Україна], 2018. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/scenariy-zahodu-dodnya-pam-yati-i-primirennya-7150.html (дата звернення: 12.04.2019). – Назва з
екрана.
62. Пам’ять вічно жива : [сценарій заходу] // Позакл. час. – 2018. –
№ 4. – С. 53–54.
63. Свято, опалене війною [Електронний ресурс]: сценарій
// Українська педагогіка. – Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу:
http://ukped.com/vihovni-zahodi/1755-.html (дата звернення: 13.05.2019). –
Назва з екрана.
64. Сценарій Дня скорботи 22 червня [Електронний ресурс] // Сценки
для шкільного свята. – Текст. дані. – [Україна], 2013. – Режим доступу:
https://szenki.in.ua/index.php/scenarii/stsenarii-do-dnia-skorboty-22-chervnia/397stsenarii-dnia-skorboty-22-chervnia (дата звернення: 13.05.2019). – Назва з
екрана.
65. Уклін живим, загиблим слава : до 70-річчя Перемоги в Великій
Вітчизняній війні 1941–1945 років : методико-бібліогр. матеріали
/ Департамент культури і туризму Харків. облдержадмін., Харків. обл.
універс. наук. б-ка ; [ред.-уклад. В. С. Ручка]. – Харків : ХОУНБ, 2015. – 24 с.
– Текст доступний в Інтернеті: http://library.kharkov.ua/libdruk/LibKh00000000170.pdf (дата звернення: 12.04.2019). – Назва з екрана.
66. Україна в Другій світовій війні [Електронний ресурс] : до 70-річчя
перемоги над нацизмом у Другій світ. війні. – Текст. дані. – Київ :
[Український інститут національної пам’яті], 2015. – 28 с., іл. – Режим
доступу:
http://www.ww2.memory.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/ukrregion.pdf (дата звернення: 16.05.2019). – Назва з екрана.
67. Українська Друга світова : матеріали міжнар. наук. конф. до 70-ї
річниці перемоги над нацизмом у Другій світ. війні (5 трав. 2015 р., м. Київ)
/ НДІ українознавства [та ін.]. – Київ : К.І.С., 2015. – 208 с. – Текст доступний
в Інтернеті: http://www.ww2.memory.gov.ua/wp-content/uploads/2016/04/UINPUkrainska-Druga-Svitova_final-preview.pdf (дата звернення: 16.05.2019).

Випускний вечір
(22 червня 2019 р.)
Випускний
вечір
(бал
випускників) – церемонія, пов’язана із
закінченням закладу освіти. Випускні
вечори
проводять
у
школах,
коледжах, закладах вищої освіти.
Церемонія найчастіше ділиться на дві
частини – офіційну й урочисту. На
офіційній
частині
випускникам
вручають атестати або дипломи.
Урочиста частина пов’язана з тими чи
іншими традиціями закладу освіти.
68. Бедрик, І. О. Випускний у стилі церемонії «Оскар» : [11 кл.]
/ І. О. Бедрик // Вихов. робота в шк. – 2018. – № 4. – С. 36–43.
69. Випускний бал / уклад. С. Бондаренко. – 2-ге вид. – Харків :
Торсінг, 2005. – 144 с.
70. Випускний вечір : сценарії / [упоряд.: В. І. Ковальчук,
О. А. Макаренко]. – Київ : Ред. газет з упр. освітою, 2013. – 116, [1] с. –
(Бібліотека «Шкільного світу» : заснована у 2003 р.).
71. Галкіна, Л. П’єса шкільного життя : сценарій випускного вечора
/ Лариса Галкіна // Шк. світ. – 2017. – Квіт. (№ 8). – С. 27–35.
72. Галкіна, Л. Сузір’я «Випускників» : випускний вечір для учнів
11-х класів / Лариса Галкіна // Шк. світ. – 2018. – Квіт. (№ 8). – С. 36–40.
73. Горбачова, Ю. «Проведи мене, мамо, між люди, в білий світ
проведи...» : сценарій випускного вечора / Юлія Горбачова // Шк. світ. –
2017. – № 7. – С. 26–30.
74. Грицишин, М. І вечір цей для вічності – лиш мить: випускний
вечір / Марія Грицишин, Галина Марків // Шк. світ. – 2019. – Лют. (№ 4). –
С. 28–30.
75. Грицишин, М. Перегорнимо цю сторінку : випускний вечір / Марія
Грицишин // Шк. світ. – 2019. – Лют. (№ 4). – С. 34–36.
76. Коміссарчук, А. І. Скарбниця знань (ідеї для випускного вечора)
/ А. І. Коміссарчук // Вихов. робота в шк. – 2014. – № 4. – С. 23–27.
77. Кіктенко, Л. Г. Подорож країною дитинства (випускний вечір)
/ Л. Г. Кіктенко // Вихов. робота в шк. – 2014. – № 4. – С. 14–22. – Бібліогр.:
5 назв.
78. Кияниця, Н. В. Під звуки прощального вальсу : сценарій
випускного вечора / Н. В. Кияниця // Шк. б-ка плюс. – 2013. – Трав. (№ 9/10).
– С. 12–19.
79. Конопля, Т. Г. Вручення премії «Випускник року» / Т. Г. Конопля
// Вихов. робота в шк. – 2017. – № 5. – С. 33–36.

80. Кузьменко, В. А. Прощання з дитинством : (випускний вечір)
/ В. А. Кузьменко // Вихов. робота в шк. – 2017. – № 3. – С. 30–40.
81. Лазоренко, С. М. Школьный альбом : (сценарий выпускного
вечера) / С. М. Лазоренко // Вихов. робота в шк. – 2012. – № 4. – С. 38–46.
82. Марків, Г. Дороги, дороги… Тернисті та рівні : випускний вечір
/ Галина Марків // Шк. світ. – 2019. – Лют. (№ 4). – С. 31–33.
83. Марків, Г. А древо мудрості над вічністю стоїть: випускний вечір
/ Галина Марків, Ганна Дорошенко // Шк. світ. – 2019. – Лют. (№ 4). – С. 37–
38.
84. Мельникова, Н. Б.
Випускний
вечір
«Морський
круїз»
/ Н. Б. Мельникова, Н. Ю. Чернюк // Вихов. робота в шк. – 2019. – № 4. –
С. 29–32.
85. Музичний БУМ: сценарій випускного вечора для 9-го класу
// Школа. – 2019. – № 1. – С. 19–27. – Бібліогр. : 5 назв.
86. Нестерчук, Т. М. Відлітає в замріяні далі безтурботне дитинство
моє [Електронний ресурс] / Нестерчук Тетяна Миколаївна // Шкільне життя:
учителя, учням і батькам. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу:
https://www.schoollife.org.ua/552-2018/ (дата звернення: 06.05.2019). – Назва з
екрана.
87. Перший бал випускний : сценарії випускних свят у старшій групі
ЗДО : [посібник] / [упоряд. С. В. Сигида]. – Харків : Основа, 2019. – 112 с. –
(Серія «Бібліотека журналу «Дошкільний навчальний заклад»» ; вип. 3
(15)). – Бібліогр.: с. 112.
88. Хуторна, Н. В. Відкритий світ : (сценарій випускного вечора для
учнів 9-х, 11-х кл.) / Н. В. Хуторна, Л. Д. Добровольська, В. А. Скидан
// Вихов. робота в шк. – 2018. – № 4. – С. 20–22.
89. Хуторна, Н. В. Випускний вечір «Ліфт до успіху не працює,
скористайтеся сходами» / Н. В. Хуторна // Вихов. робота в шк. – 2019. – № 4.
– С. 33–38.
День Конституції України
(28 червня)

святом – Днем Конституції України).

День Конституції України –
державне свято України. Святкується
щорічно 28 червня на честь прийняття
Конституції України того ж дня 1996 р.
День Конституції України – єдине
державне свято, закріплене в самій
Конституції (ст. 161. День прийняття
Конституції України є державним

90. Конституція України [Електронний ресурс] : прийнята на 5-й сесії
Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. : [редакція від 21.02.2019 р.]

// Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ,
1996. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 22.04.2019). – Назва з екрана.
***
91. Виховна година до Дня Конституції [Електронний ресурс] // На
урок: освітній проект. – Текст. дані. – [Україна], 2019. – Режим доступу:
https://naurok.com.ua/vihovna-godina-do-dnya-konstituci-50497.html
(дата
звернення: 22.04.2019). – Назва з екрана.
92. Живи та міцній, наша юна Державо [Електронний ресурс] : (до
Дня Конституції України) // Волинський обласний науково-методичний
центр культури. – Текст. дані. – Луцьк, 2012. – Режим доступу:
http://www.nmck-volyn.com.ua/scenarios_detail.php?id=65 (дата звернення:
22.04.2019). – Назва з екрана.
93. Клімчук, В. Оберіг державності [Електронний ресурс] / Віталій
Клімчук // Волинський обласний науково-методичний центр культури. –
Текст. дані. – Луцьк, 2018. – Режим доступу: http://www.nmckvolyn.com.ua/scenarios_detail.php?id=414 (дата звернення: 02.05.2019). – Назва
з екрана.
94. Нема ціни святині дорогій : [сценарій заходу] // Позакл. час. –
2018. – № 6. – С. 52–53.
95. Основа життя – мій Закон основний [Електронний ресурс]
// Кіровоградська МЦБС. – Текст. дані. – Кропивницький, 2019. – Режим
доступу:
https://sites.google.com//site/kircbs/сценарії/день-конституції-деньмолоді (дата звернення: 22.04.2019). – Назва з екрана.
96. Тимченко, О. В. Від роду до народу слався, Україно
/ О. В. Тимченко // Позакл. час. – 2011. – № 5. – С. 27–29.
97. Умриш, С. Молюсь за тебе Україно : [сценарій заходу] / Світлана
Умриш // Позакл. час. – 2018. – № 4. – С. 54–55.
День молоді
(30 червня 2019 р.)
День молоді – свято України.
Відзначається щорічно в останню неділю
червня відповідно до указу Президента
України від 22 червня 1994 р. № 323/94
«Про День молоді».
Свято встановлено на підтримку
ініціативи
молодіжних
об’єднань
і
організацій України.
98. Про День молоді [Електронний ресурс] : указ Президента України
від 22.06.1994 р. № 323/94 // Законодавство України / Верхов. Рада України. –
Текст.
дані.
–
Київ,
1994.
–
Режим
доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/323/94 (дата звернення: 29.03.2019). –
Назва з екрана.
***
99. Вони – майбутнє України : [сценарій заходу] // Позакл. час. –
2018. – № 4. – С. 55–57.
100. Кучер, О. В. Квітуй у пісні й добрих справах, чарівна молодість
моя [Електронний ресурс] / Кучер Оксана Василівна // Класна оцінка:
освітній портал. – Текст. дані. – Харків, 2012. – Режим доступу:
http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/stsenarii-organizatsiyi-ta-provedennyasvyata-dnya.html (дата звернення: 06.05.2019). – Назва з екрана.
101. Максименко, С. «Золота молодь» : конкурс / Світлана
Максименко // Позакл. час. – 2018. – № 4. – С. 58–59.
102. Ніконенко, І. Сценарій свята «День молоді» [Електронний ресурс]
/ Ніконенко Ірина // Всеосвіта. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
https://vseosvita.ua/library/scenarij-svata-den-molodi-125051.html
(дата
звернення: 06.05.2019). – Назва з екрана.
103. Черняховська, А. В. Сценарій свята до Дня молоді [Електронний
ресурс] / Черняховська Аліна Василівна// На урок: освітній проект. – Текст.
дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/scenariysvyata-do-dnya-molodi-64285.html (дата звернення: 06.05.2019). – Назва з
екрана.
ЛИПЕНЬ
Свято Івана Купала
(7 липня)
Івана Купала – одне з найбільш
древніх і містичних слов’янських
свят. Відзначають Івана Купала
в ніч з 6 на 7 липня. Це
найколоритніше та найцікавіше свято,
яким закінчується літній сонячний
цикл календарних дохристиянських
свят.
104. Вітос, В. Г. Квітка долі / В. Г. Вітос, М. М. Квітевич // Позакл.
час. – 2017. – № 6. – С. 55–57.
105. Войтко, М. Ой, на Івана, та й на Купала : сценарій муз. розваги
для дітей мол., серед. і ст. дошк. віку / Мирослава Войтко, Інга Михайлова
// Вихователь-методист дошк. закл. – 2018. – № 5. – С. 51–53.
106. 20 цікавих фактів про свято Івана Купала [Електронний ресурс]
// Факт дня українською. – Текст. дані. – [Україна, 2018]. – Режим доступу:
https://www.factday.net/5-27-20-cikavyx-faktiv-pro-svyato-ivana-kupala.html
(дата звернення: 02.05.2019). – Назва з екрана.

107. Дейнега, О. В. На Купала сонце грає! / О. В. Дейнега,
Л. В. Марталішвілі // Позакл. час. – 2017. – № 6. – С. 53–54.
108. Домановська, О. М. Одного разу на Івана Купала... :
народознавче свято / О. М. Домановська // Вивчаємо укр. мову та літ. –
2013. – № 15. – С. 29–31. – Бібліогр. : 4 назви.
109. Дуброва, І. М. Сценарій до свята Івана Купала [Електронний
ресурс] / Дуброва Ірина Миколаївна // Всеосвіта. – Текст. дані. – Київ, 2019. –
Режим
доступу:
https://vseosvita.ua/library/scenarij-do-svata-ivana-kupala105152.html (дата звернення: 02.05.2019). – Назва з екрана.
110. Єрмакова, Т. П. Ой, на Івана та на Купала : (сценарій вихов.
заходу для початкової школи) / Т. П. Єрмакова // Мистецтво в школі (музика,
образотворче мистецтво, художня культура). – 2013. – № 6. – С. 24–26.
111. Історія свята Івана Купала [Електронний ресурс] // Факт дня
українською. – Текст. дані. – [Україна, 2018]. – Режим доступу:
https://www.factday.net/5-26-istoriya-svyata-ivana-kupala.html (дата звернення:
02.05.2019). – Назва з екрана.
112. Коваль, Л. А. Ой, на Івана, та й на Купала [Електронний ресурс]
/ Коваль Людмила Анатоліївна // На урок: освітній проект. – Текст. дані. –
[Україна], 2018. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/scenariy-svyata-oy-naivana-ta-y-na-kupala-dlya-vihovanciv-prishkilnih-taboriv-13090.html
(дата
звернення: 02.05.2019). – Назва з екрана.
113. Лугова, Н. А. План-конспект року з української літератури «Свято
Івана Купала» для учнів 5 класу [Електронний ресурс] / Н. А. Лугова // На
урок: освітній проект. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу:
https://naurok.com.ua/urok-z-ukra-nsko-literaturi-svyato-ivana-kupala-83191.html
(дата звернення: 02.05.2019). – Назва з екрана.
114. На Івана, на Купала [Електронний ресурс] // Сценки для
шкільного свята. – Текст. дані. – [Україна], 2013. – Режим доступу:
https://szenki.in.ua/index.php/scenarii/stsenarii-sviata-ivana-kupala/386-na-ivanana-kupala (дата звернення: 02.05.2019). – Назва з екрана.
115. Остапенко, Л. На Івана Купала річка мала [Електронний ресурс] :
метод. розробка сценарію // Комунальна організація «Шосткинська міська
станція юних натуралістів». – Текст. дані. – Шостка, 2015. – Режим доступу:
http://shostkaflora.in.ua/publ/pedagogichna_dijalnist/rozrobki_scenarijiv_vikhovnikh_zakhodiv/
metodichna_rozrobka_scenariju_na_kupala_richka_mala/20-1-0-110
(дата
звернення: 02.05.2019). – Назва з екрана.
116. Свято Івана Купала: традиції та символи // Вихователь-методист
дошк. закл. – 2018. – № 5. – С. 49–50.
117. Сценарій свята Івана Купала для учнів 10—11 класів
[Електронний ресурс] // Ua.Korporativus.com. – Текст. дані. – Україна, 2019. –
Режим доступу: https://ua.korporativus.com/school_events_ua/scenarij-svyataivana-kupala-dlya-uchniv-10-11-klasiv.html (дата звернення: 02.05.2019). –
Назва з екрана.

День хрещення Київської Русі-України.
День пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира –
хрестителя Київської Русі
(28 липня)
День Хрещення Київської
Русі-України – державна пам’ятна
дата в Україні на честь Хрещення
Русі, що відзначається щорічно
28 липня – у день пам’яті святого
рівноапостольного
князя
Володимира.
Ураховуючи
значення
православних традицій в історії і
розвитку українського суспільства, на підтримку ініціативи Національної
ради з питань культури і духовності, Українського фонду культури,
Української православної церкви, Української православної церкви
Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви,
громадськості в Україні [118] встановлено День хрещення Київської РусіУкраїни, який відзначається щорічно 28 липня, згідно з указом Президента
України від 25 липня 2008 р. № 668/2008 «Про День хрещення Київської
Русі-України».
118. Про День хрещення Київської Русі – України [Електронний
ресурс]: указ Президента України від 25.07.2008 № 668/2008 // Законодавство
України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2008. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668/2008 (дата звернення: 29.03.2019) –
Назва з екрана.
***
119. Добровольська, А. О. Володимир Великий [Електронний ресурс]:
сценарій історичного свята для підлітків / А. О. Добровольська // Волинський
обласний науково-методичний центр культури. – Текст. дані. – Луцьк, 2015. –
Режим доступу: http://www.nmck-volyn.com.ua/scenarios_detail.php?id=217
(дата звернення: 02.05.2019). – Назва з екрана.
120. Колодчук, Д. Засідання історичного клубу до 1025-річчя
хрещення Русі / Діна Колодчук // Історія в сучас. шк. – 2013. – № 6. – С. 22–
24. – Бібліогр.: 12 назв.
121. Король, В. Наше духовне минуле нас зміцнює сьогодні і веде у
майбутнє : до 1025-річчя Хрещення Русі-України / Віктор Король // Історія в
шк. – 2013. – № 4/5. – С. 1–10 : фот.
122. «Свята моя Київська Русь» : (до 1030-річчя Хрещення Київської
Русі-України) : рек. список електрон. ресурсів / Збаразька ЦБС ; [упоряд.
В. Радовська]. – Збараж, 2018. – 18 с. – Текст доступний в Інтернеті:
http://www.zbarazh-library.com.ua/writen/webliograf/kiev_r.pdf (дата звернення:
02.05.2019).

123. Танасийчук, А. В. Хрещення Київської Русі – перша сходинка до
духовності [Електронний ресурс]: вихов. захід / Танасийчук Алла
Владимировна // Мультиурок. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим
доступу: https://multiurok.ru/files/vikhovnii-zakhid-khrieshchiennia-kiyivs-koyirusi-piersha-skhodinka-do-dukhovnosti.html (дата звернення: 02.05.2019). –
Назва з екрана.
124. Татаринов, М. В. Науково-методичні матеріали щодо відзначення
1025-річчя хрещення Київської Русі / М. В. Татаринов // Історія та
правознавство. – 2013. – № 6. – С. 9–14.
СЕРПЕНЬ
День Державного Прапора України
(23 серпня)
День
Державного
Прапора
України – державне свято України,
присвячене одному з її державних
символів – Прапору України. На
вшанування
багатовікової
історії
українського
державотворення,
державної символіки незалежної України
та з метою виховання поваги громадян до
державних символів України встановлено
указом Президента України від 23.08.2004 р. № 987/2004 «Про День
Державного Прапора України» День Державного Прапора України, який
відзначається щорічно 23 серпня.
125. Про День Державного Прапора України [Електронний ресурс]:
указ Президента України від 23 серп. 2004 р. № 987/2004: [редакція від
13.10.2015] // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. –
Київ, 2004. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987/2004
(дата звернення: 29.03.2019) – Назва з екрана.
***
126. Бабичева, С. Вітаємо! Ви в Україні! / Серафима Бабичева
// Позакл. час. – 2017. – № 8. – С. 53–54.
127. Відроджена святиня – знамено України [Електронний ресурс]
// Сценки для шкільного свята. – Текст. дані. – [Україна], 2013. – Режим
доступу:
https://szenki.in.ua/index.php/scenarii/stsenarii-do-dnia-derzhavnohoprapora/436-vidrodzhena-sviatynia-znameno-ukrainy
(дата
звернення:
02.05.2019). – Назва з екрана.
128. День прапора: деякі факти про український стяг // Історія та
правознавство. – 2018. – № 24. – С. 27–30.
129. День Прапора : сценарій лінійки [Електронний ресурс]
// Персональний сайт Світлани Ганич. – Текст. дані. – [Україна], 2014. –

Режим
доступу:
https://ganich.ucoz.ua/load/vikhovna_robota/scenariji/scenarij_linijki_den_prapora
/7-1-0-81 (дата звернення: 02.05.2019). – Назва з екрана.
130. Державний
Прапор
України
[Електронний
ресурс]
// Український національний інститут пам’яті . – Текст. дані. – [Україна],
2014. – Режим доступу: http://www.memory.gov.ua/publication/derzhavniiprapor-ukraini (дата звернення: 17.05.2019). – Назва з екрана.
131. Кошелець, М. М. Прапор свій здіймаєм гордо: сценарій
позакласного заходу до Дня Прапору України [Електронний ресурс]
/ Кошелець Марина Миколаївна // SUPER.UROK-UA.com: освітній портал. –
Текст. дані. – [Україна], 2014. – Режим
доступу: https://super.urokua.com/stsenariy-pozaklasnogo-zahodu-do-dnya-praporu-ukrayini-prapor-sviyzdiymayem-gordo/ (дата звернення: 02.05.2019). – Назва з екрана.
132. Мельникова, В. О. Сценарій заходу до Дня Державного Прапора
України
[Електронний
ресурс]
/ Мельникова
Владислава
Олександрівна// Всеосвіта. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу:
https://vseosvita.ua/library/scenarij-zahodu-do-dna-derzavnogo-prapora-ukraini87335.html (дата звернення: 02.05.2019). – Назва з екрана.
133. Небесно-золотий наш стяг // Позакл. час. – 2014. – № 7. – С. 60–
61.
134. Символ нації / уклад. Г. В. Массовер // Календар знам. і пам’ят.
дат. – 2017. – № 3. – С.71–79. – Бібліогр.: с. 75–79.
135. Символіка незалежної України: до 25-річчя затвердження
Верховною Радою Державного Гімну, Державного Герба та Державного
Прапора України: інформаційно-методичний матеріал / уклад. О. Д. Булатня,
В. В. Гопко, Г. В. Костіна. – Запорізька обл. б-ка для дітей «Юний читач». –
Запоріжжя, 2017. – 12 с. – Текст книги доступний в Інтернеті:
http://zobd.zp.ua/dokum/metod/2017/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D
0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0.pdf
(дата
звернення:
02.05.2019). – Назва з екрана.
136. Тринченко, О. Л. Державний прапор України – святиня нашого
народу [Електронний ресурс] / Тринченко Олена Леонідівна // На урок:
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