
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ 

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
 

ОСІННІЙ ЦИКЛ СВЯТ 
рекомендаційний бібліографічний список 

із циклу «Державні, народні та шкільні свята» 
 

 
Упорядник Литовченко О. В., головний 
бібліограф відділу наукової інформаційно-
бібліографічної діяльності 
Бібліографічний редактор Самчук Л. І., 
завідувач відділу наукової інформаційно-
бібліографічної діяльності  
 
 
 
 

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 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» [7]. 

Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені 
В. О. Сухомлинського започатковано цикл рекомендаційних бібліографічних 
списків «Державні, народні та шкільні свята». Вашій увазі пропонується 
третій список «Осінній цикл свят». Списки «Весняний цикл свят» і «Літній 
цикл свят» оприлюднено на порталі ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського. Список «Літній цикл свят» опубліковано в 
науково-методичному часописі «Шкільна бібліотека плюс» (№ 11/12/2019). 

Бібліографічний список адресовано вчителям закладів загальної 
середньої освіти, 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.  
 

1. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання 
дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-



патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах 
[Електронний ресурс] : наказ М-ва освіти і науки України від 16 черв. 2015 р. 
№  641 // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. − 
Київ, 2015. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-
15/sp:max20 (дата звернення: 07.02.2019). − Назва з екрана. 

2. Про Стратегію національно-патріотичного виховання [Електронний 
ресурс] : указ Президента України від 18 трав. 2019 р. № 286/2019 
// Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2019. 
– Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019 (дата 
звернення: 07.08.2019). − Назва з екрана.  

3. Про Стратегію сталого розвитку «Україна − 2020» [Електронний 
ресурс] : указ Президента України від12 січ. 2015 р. 
№  5/2015// Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – 
Київ, 2015. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата 
звернення: 07.02.2019). − Назва з екрана. 

* * * 
4. Без верби і калини нема України. 1–4 класи: сценарії вихов. 

заходів/ [упоряд. Фіцай-Корсак Мар’яна Михайлівна]. – Тернопіль : Навч. кн. 
– Богдан, [2014]. – 87 с.  

5. Воропай, О. Звичаї нашого народу : етногр. нарис / Олекса Воропай. 
– Харків : Фоліо, 2013. – 507 с. 

6. Ілюстрована енциклопедія українського народу. Звичаї. Свята. 
Традиції / [уклад. І. І. Сметана]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 
414 с. : іл.  

7. Лавренко, О. О. Школа – місце для свята! [Електронний ресурс] 
/ Лавренко Олена Олександрівна // Освіта.ua. – Текст. дані. – Київ, [б. р.]. – 
Режим доступу: https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/upbring/36176/ 
(дата звернення: 22.05.2019). – Назва з екрана. 

8. Люблю тебе всім серцем, рідний краю! : (сценарії вихов. заходів 
нац.-патріот. спрямування). – Харків : Основа, 2016. – 128 с. – (Серія 
«Виховна робота»). – Текст доступний в Інтернеті: 
http://osnova.com.ua/preview/book/5802/%D0%9F%D0%A0%D0%92021.pdf 
(дата звернення: 22.05.2019). – Назва з екрана. 

9. Могутній потічок : сценарії християн. і нац. свят / [упоряд.: 
Я. Яснинська та ін.]. – Львів : Світ, 2013. – 304 с. – (Серія «Бібліотека 
дошкільника»). 

10. Організація та проведення культурно-мистецьких масових 
заходів : метод. посіб. : сценарії, метод. рек. та матеріали для працівників 
метод. служб закл. культури та культур.-освіт. навч. закл. Вип. 1 / Полтав. 
міськ. Будинок культури ; [уклад. Дейнега Оксана Володимирівна]. – 
Полтава : [б. в.], 2014. – 42 с. – Текст книги доступний в Інтернеті: 
https://mbk-poltava.org.ua/sites/default/files/metodichki/metodichka_deynega.pdf 
(дата звернення: 21.06.2019). – Назва з екрана. 
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11. Росіцька, І. В. Шкільні свята й будні : сценарії виховних дійств 
/ І. В. Росіцька, Р. П. Росіцький. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2017. – 
287 с. 

12. Рутковська, О. Забуте і воскресле : народознавчі нариси : 
відроджені традиції, свята, обряди, штрихи до портретів, забуті сторінки 
життєпису славетних. Кн. 1 / О. Рутковська. – Київ : [б. в.], 2007. – 315 с. 

13. Свята : осіння палітра / [упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, 
Н. Чернякова]. – Київ : Шк. світ, 2011. – 126 с. 

14. Свята сонячного циклу : збірка сценаріїв / [уклад. І. В. Коновал] ; 
Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : [б. в.], 2006. – 71 с. 

15. Свята українського народу / Вадим Бойко, Анастасія Стельмах. – 
[Кам’янець-Подільський] : Абетка, [б. р.]. – 79 с. : кольор. іл. 

16. Сценарії : державні свята та пам’ятні дати / [ред. рада: Л. Черкаська 
[та ін.]. – Київ : Шк. світ, 2012. – 126 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). 

17. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода. – Донецьк : 
БАО, 2007. – 383 с. 

 
ВЕРЕСЕНЬ 

ДЕНЬ ЗНАНЬ 
(1 вересня) 
 

День знань – державне свято, 
проголошене 1 вересня 1984 р. 
Верховною Радою СРСР. В Україні та 
деяких інших країнах, зокрема в країнах 
СНД, це свято збігається з початком 
навчального року. Першокласники у цей 
день відзначають «Свято Першого 
дзвоника».  
 
 

18. Об объявлении 1 сентября всенародным праздником – Днем 
знаний [Электронный ресурс] : указ Президиума Верховного Совета СССР от 
15.06.1984 № 373-XI // BestPravo : информационно-правовой портал – Текст. 
дан. – Режим доступа: http://bestpravo.com/sssr/yi-zakony/n0a.htm (дата 
обращения: 18.06.2019). – Загл. с экрана. 

19. Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 5 верес. 
2017 р. № 2145-VIII // Законодавство України / Верхов. Рада України. – 
Текст. дані. – Київ, 2017. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 18.06.2019). – 
Назва з екрана. 

* * * 
20. Агаркова, І. О. Сценарій свята присвяченого початку нового 

навчального року «Крок з дитинства в майбутнє!» [Електронний ресурс] 
/ Агаркова Ірина Олександрівна, Спінчевська Єлизавета Вадимівна 
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// Шкільне життя: учителям, учням, батькам. – Текст. дані. – [Україна], 2018. 
– Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/629-2018/ (дата звернення: 
15.05.2019). – Назва з екрана. 

21. Андрющук, Ю. Д. Свято знань [Електронний ресурс] : сценарій 
урочистої лінійки, присвяченої початку нового 2018–2019 навчального року  
/ Андрющук Юлія Дмитрівна // На урок : освітній проект. – Текст. дані. – 
[Україна], 2018. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/svyato-pershogo-
dzvonika-2018-2019-n-r-58001.html (дата звернення: 15.05.2019). – Назва з 
екрана. 

22. Задніпровська, В. В. Свято Інтелекту, Гордості й Таланту. 2018–
2019 навчальний рік [Електронний ресурс] / Задніпровська Вікторія 
Володимирівна // Шкільне життя: учителям, учням, батькам. – Текст. дані. – 
[Україна], 2018. – Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/708-2018/ 
(дата звернення: 15.05.2019). – Назва з екрана. 

23. Калінка, С. М. Сценарій свята-розваги Першого дзвоника 
[Електронний ресурс] / Калінка Світлана Миколаївна // Шкільне життя: 
учителям, учням, батькам. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: 
https://www.schoollife.org.ua/885-2018/ (дата звернення: 15.05.2019). – Назва з 
екрана. 

24. Катоній, К. О. Сценарій свята Першого дзвоника «Здрастуй, рідна 
школо!» [Електронний ресурс] : урочиста лінійка, присвячена Дню знань 
/ Катоній Катерина Олександрівна  // На урок : освітній проект. – Текст. дані. 
– [Україна], 2018. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/scenariy-svyata-
pershogo-dzvonika-zdrastuy-ridna-shkolo-17005.html (дата звернення: 
15.05.2019). – Назва з екрана. 

25. Козіна, В. В. Сценарій Першого вересня [Електронний ресурс] 
/ В. В. Козіна // Uroki.net. – Текст. дані. – [Україна, б. р.]. – Режим доступу: 
http://www.uroki.net/scenar/ukr_scenar11.htm (дата звернення: 15.05.2019). – 
Назва з екрана. 

26. Кубах, Г. М. Добрий день, Країно знань! [Електронний ресурс] : 
сценарій «1 Вересня– День знань», 2017 р. / Кубах Галина Миколаївна 
// Всеосвіта. – Текст. дані. – Київ, 2017. – Режим 
доступу: https://vseosvita.ua/library/scenarij-1-veresna-den-znan-2211.html (дата 
звернення: 15.05.2019). – Назва з екрана. 

27. Личик, С. О. Сценарій Першого вересня [Електронний ресурс] / С. 
О. Личик // Uroki.net. – Текст. дані. – [Україна, б. р.]. – Режим 
доступу: http://www.uroki.net/scenar/ukr_scenar14.htm (дата звернення: 
15.05.2019). – Назва з екрана. 

28. Масюк, Н. В. Свято Першого дзвоника «Країна дитячих мрій» 
[Електронний ресурс] / Масюк Наталія Володимирівна // Шкільне життя: 
учителям, учням, батькам. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим 
доступу: https://www.schoollife.org.ua/660-2018/ (дата звернення: 15.05.2019). 
– Назва з екрана. 

29. Ніколаєва, О. М. Сценарій свята Першого вересня 2017 року 
[Електронний ресурс] / Ніколаєва Олександра Миколаївна // На урок : 
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освітній проект. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: 
https://naurok.com.ua/scenariy-svyata-charivna-krasa-vishivanki-16570.html (дата 
звернення: 15.05.2019). – Назва з екрана. 

30. Проноза, М. С. Сценарій Першого дзвоника 2018–2019 
навчальний рік [Електронний ресурс] / Проноза Марина Сергіївна 
// Всеосвіта. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: 
https://vseosvita.ua/library/scenarij-persogo-dzvonika-2018-2019-navcalnij-rik-
105912.html (дата звернення: 15.05.2019). – Назва з екрана. 

31. Сидоренко, Н. В. Здрастуй, дзвонику! : (сценарій святкової 
лінійки) / Н. В. Сидоренко // Вихов. робота в шк. – 2018. – № 8. – С. 41–43. 

32. Скляр, Т. В. Сценарій урочистої лінійки до Дня знань 
[Електронний ресурс] / Скляр Тетяна Вікторівна // Шкільне життя: учителям, 
учням, батькам. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: 
https://www.schoollife.org.ua/707-2018/ (дата звернення: 15.05.2019). – Назва з 
екрана. 

33. Сценарій Першого вересня [Електронний ресурс] // Xvatit. com. – 
Текст. дані. – [Україна, б. р.]. – Режим доступу: http://xvatit.com/school/feast/1-
sentiabria/105478-stsenar_y_pershogo_veresnya.html (дата звернення: 
15.05.2019). – Назва з екрана. 

34. Фрич, Р. М. Сценарій свята Першого дзвоника 2108–2019 н. р. 
[Електронний ресурс] / Фрич Руслана Михайлівна // Всеосвіта. – Текст. дані. 
– Київ, 2018. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/scenarij-svata-
persogo-dzvonika-2018-2019-n-r-59912.html (дата звернення: 15.05.2019). – 
Назва з екрана. 

 
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПИСЕМНОСТІ (ГРАМОТНОСТІ) 

(8 вересня) 
 

Міжнародний день писемності 
(грамотності) відзначається щорічно згідно з 
Резолюцією 1.141 14-ї сесії ЮНЕСКО. 
Традиція щорічно відзначати цей день 
8 вересня започаткована відповідною 
рекомендацією Всесвітньої конференції 
міністрів освіти з ліквідації неграмотності, 
що відбулася в Тегерані у вересні 1965 р.  
 
 

35. Десятилетие грамотности Организации Объединенных Наций: 
образование для всех [Электронный ресурс] : резолюция Ген. Ассамблеи 
ООН от 19 дек. 2001 г. A/RES/56/116 // Организация Объединенных Наций. – 
Текст. дан. – Нью-Йорк, [2002]. – Режим доступа: 
https://undocs.org/ru/A/RES/56/116 (дата обращения: 19.06.2019). – Загл. с 
экрана. 
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36. Достигнутый прогресс и проблемы в борьбе с неграмотностью: 
обзор в середине десятилетия – сотрудничество в деле обеспечения 
образования для всех [Электронный ресурс] : резолюция Ген. Ассамблеи 
ООН от 21 дек. 1995 г. A/RES/50/143 // Организация Объединенных Наций. – 
Текст. дан. – Нью-Йорк, [1995]. – Режим доступа: 
https://undocs.org/ru/A/RES/50/143 (дата обращения: 19.06.2019). – Загл. с 
экрана. 

* * * 
37. Грамотним будь!: 8 вересня – День грамотності [Електронний 

ресурс] : матеріали до години грамотіїв // Лозівська централізована 
бібліотечна система. – Текст. дані. – Лозова, 2018. – Режим доступу:  
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/scenarii_dlya_provedennya_masovih_zahodiv_ 
bibliotek/scenarii_2015/gramotnim_budj/ (дата звернення: 15.05.2019). – Назва з 
екрана. 

38. http://sacha-59.blogspot.com/2015/11/8.html 
39. День грамотності [Електронний ресурс] : (конкурсна програма для 

учнів 1–4 кл.) // Rozrobka.in.ua. – Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим 
доступу: http://rozrobka.in.ua/konspekt-svyata-dene-gramotnosti.html (дата 
звернення: 15.05.2019). – Назва з екрана. 

40. Сценарий мероприятия на Международный день грамотности в 
школе [Электронный ресурс] // Праздники на носу. CОМ. – Текст. дан. – 
[Украина, б. г.]. – Режим доступа: https://www.prazdniki-na-nosu.com/kak-
provesti-shkolnoe-meropriyatie-na-den-gramotnosti.html (дата обращения: 
15.05.2019). – Загл. с экрана. 

41. Сценарий мероприятия «Международный день грамотности» 
[Электронный ресурс] // MAAM.RU : междунар. образовательный портал. – 
Текст. дан. – [Украина], 2017. – Режим доступа: https://litemove.ru/8-
sentyabrya-mezhdunarodnyj-den-gramotnosti.html (дата обращения: 15.05.2019). 
– Загл. с экрана. 

42. 8 сентября – Международный день грамотности [Электронный 
ресурс] // Litemove.ru. – Текст. дан. – [Украина], 2018. – Режим 
доступа: https://litemove.ru/8-sentyabrya-mezhdunarodnyj-den-gramotnosti.html 
(дата обращения: 15.05.2019). – Загл. с экрана. 

 
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МИРУ 

ДЕНЬ МИРУ 
(21 вересня ) 

Міжнародний день миру 
встановлений резолюцією Генеральної 
Асамблеєї ООН від 30 листопада 1982 р.  

7 вересня 2001 р. Генеральна Асамблея 
ухвалила, що починаючи з 2002 р. 
Міжнародний день миру буде щорічно 
відзначатися 21 вересня як день глобального 
припинення вогню і відмовлення від 
насильства, запропонувавши всім державам і 
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народам дотримуватися припинення воєнних дій протягом цього дня.  
В Україні День миру закріплено відповідно до Указу Президента 

України від 5 лютого 2002 р. № 100.  
 

43. Международный день мира [Электронный ресурс] : резолюция 
Ген. Ассамблеи ООН от 7 сент. 2001 г. A/RES/55/282 // Организация 
Объединенных Наций. – Текст. дан. – Нью-Йорк, [2001]. – Режим доступа: 
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экрана. 

44. Про день миру [Електронний ресурс] : указ Президента України від 
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* *  * 
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звернення: 15.05.2019). – Назва з екрана. 

46. Зелінська, А. А. Сценарій загальношкільної лінійки «Ми голосуємо 
за мир!» до Міжнародного дня миру (21 вересня) [Електронний ресурс] 
/ Зелінська Антоніна Анатоліївна // Всеосвіта. – Текст. дані. – Київ, 2018. – 
Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/scenarij-zagalnoskilnoi-linijki-mi-
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звернення: 15.05.2019). – Назва з екрана. 

47. Литвиненко, Н. Г. «Ми за мир» [Електронний ресурс]: (сценарій 
вихов. години для учнів 3–4 кл. до Міжнародного Дня Миру) / Литвиненко 
Наталія Григорівна // Шкільне життя: учителям, учням, батькам. – Текст. 
дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/1199-
2017/ (дата звернення: 15.05.2019). – Назва з екрана. 

48. Миронова, А. Сценарий мероприятия «Голубь мира как символ 
Международного дня мира» [Электронный ресурс] / Анастасия Миронова 
// MAAM.RU : междунар. образовательный портал. – Текст. дан. – [Украина], 
2017. – Режим доступа: https://www.maam.ru/detskijsad/golub-mira-kak-simvol-
mezhdunarodnogo-dnja-mira.html (дата обращения: 15.05.2019). – Загл. с 
экрана. 

49. Павленко, Л. В. Сценарій виховного заходу: «Міжнародний день 
миру» [Електронний ресурс] / Павленко Людмила Владиславівна, Кір’янова 
Вікторія Володимирівна // VIDEOUROK.net. – Текст. дані. – [Україна], 2017. 
– Режим доступу: https://videouroki.net/razrabotki/vikhovnii-zakhid-
mizhnarodnii-dien-miru.html (дата звернення: 15.05.2019). – Назва з екрана. 

50. Порубльова, І. М. Сценарій виховного заходу для старшокласників 
на тему «Усі ми прагнемо миру» з мультимедійною презентацією 
[Електронний ресурс] / Порубльова І. М. // Методичний портал. – Текст. дані. 
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– Київ, 2018. – Режим доступу: http://metodportal.com/node/71756 (дата 
звернення: 15.05.2019). – Назва з екрана. 

 
ЖОВТЕНЬ 

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ 
(1 жовтня) 

 
Міжнародний день людей 

похилого віку проголошений 50 сесією 
Генеральної Асамблеї ООН, 
відзначається в усьому світі 1 жовтня.  

Рішення про щорічне відзначення в 
Україні Міжнародного дня громадян 
похилого віку затверджено урядовою 
постановою від 26 вересня 1997 р. 
№ 1066. Відповідно до указу Президента 
України від 24 вересня 2004 р. 
№ 1135/2004 1 жовтня Україна відзначає і 

День ветерана. 
 
51. Международный год пожилых людей: по пути к обществу для 

людей всех возрастов [Электронний ресурс] : резолюция Ген. Ассамблеи 
ООН от 21 дек. 1995 г. A/RES/50/141 // Организация Объединенных Наций. – 
Текст. дан. – Нью-Йорк, [1995]. – Режим доступа: 
https://undocs.org/ru/A/RES/50/141 (дата обращения: 19.06.2019). – Загл. с 
экрана. 

52. Про оголошення в Україні 2005 року Роком ветеранів 
[Електронний ресурс] : указ Президента України від 24 верес. 2004 р. 
№ 1135/2004 // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. 
– Київ, 2004. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135/2004 
(дата звернення: 17.06.2019). – Назва з екрана. 

53. Про щорічне відзначення Міжнародного дня громадян похилого 
віку [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 
26 верес. 1997 р. № 1066 // Законодавство України / Верхов. Рада України. – 
Текст. дані. – Київ, 1997. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1066-97-%D0%BF (дата звернення: 
17.05.2019). – Назва з екрана. 

* *  * 
54. Антонюк, А. А. «Поважаймо старість словом і ділом» : (вихов. захід 

до Дня людей похилого віку) / А. А. Антонюк // Шк. бібліотекар. – 2017. – 
№ 9. – С. 37–38. 

55. Заїка, Л. В. Сценарій до Міжнародного дня людей похилого віку. 
«Серце забуте обігрійте добром» [Електронний ресурс] / Заїка Людмила 
Василівна // Класна оцінка : освітній портал. – Текст. дані. – Харків, [2014]. – 
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mizhnarodnogo-dnya-liudei-pokhilogo-v.html (дата звернення: 15.05.2019). – 
Назва з екрана. 

56. Іванісік, І. В. Сценарій виховного заходу «Срібні ниточки між 
берегами» [Електронний ресурс] : [до Міжнародного дня людей похилого 
віку] / Іванісік Ірина Василівна // На урок : освітній проект. – Текст. дані. – 
[Україна], 2018. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/scenariy-vihovnogo-
zahodu-sribni-nitochki-mizh-beregami-17947.html (дата звернення: 16.05.2019). 
– Назва з екрана. 

57. «Іде назустріч юним мудрість сивочола» [Електронний ресурс] : 
сценарій заходу до Міжнародного дня людей похилого віку // Лозівська 
централізована бібліотечна система. – Текст. дані. – Лозова, [б. р.]. – Режим 
доступу: http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/scenarii_dlya_provedennya_masovih 
_zahodiv_bibliotek/scenarii_2015/ide_nazustrich_yunim_mudristj_sivochola/ 
(дата звернення: 16.05.2019). – Назва з екрана. 

58. Кравченко, С. Сценарій до дня людей похилого віку [Електронний 
ресурс] / Кравченко Світлана // На урок: освітній проект. – Текст. дані. – 
[Україна], 2018. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/scenariy-do-dnya-
lyudey-pohilogo-viku-61081.html (дата звернення: 16.05.2019). – Назва з 
екрана. 

59. Лещук, І. А. Старість наших батьків : (до Міжнародного дня людей 
похилого віку) / І. А. Лещук // Вихов. робота в шк. – 2018. – № 9. – С. 39–41. 

60. Пономарьова, Н. І. Сценарій свята : Міжнародний день людей 
похилого віку [Електронний ресурс] / Пономарьова Наталя Іванівна 
// Всеосвіта. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу:  
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52227.html (дата звернення: 15.05.2019). – Назва з екрана. 

61. Пархомчук, С. С. Виховна година до Дня людей похилого віку 
«Шануймо старість» [Електронний ресурс] // Методичний портал. – Текст. 
дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: http://metodportal.com/node/74886 (дата 
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63. Фатєєва, А. В. Сценарій літературно-музичного свята «Мої роки – 
моє багатство» приуроченого Міжнародному дню людей похилого віку 
[Електронний ресурс] / Фатєєва А. В. // Публічна бібліотека Кам’янської 
міської ради. – Текст. дані. – Кам’янка, [б. р.]. – Режим 
доступу: http://www.kamianka-crb.edukit.ck.ua/metodichna_valiza/scenarii/ (дата 
звернення: 15.05.2019). – Назва з екрана. 

64. «Як ти сивину привітаєш, так і тебе в сивині глибокій будуть 
вітати» [Електронний ресурс] : (сценарій години спілкування до 
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
(6 жовтня 2019 р.) 

 
Щорічно 5 жовтня в понад 100 країнах 

світу відзначається День учителя, який був 
заснований в 1994 р. як Всесвітній день 
вчителя (World Teaches 'Day). 

Історичною передумовою для 
заснування Дня учителя стала Спеціальна 
міжурядова конференція про статус вчителів 
(Special Intergovernmental Conference on the 
Status of Teachers), яка відбулась 5 жовтня 
1966 р. в Парижі. У результаті 
представниками ЮНЕСКО та Міжнародної 

організації праці був підписаний документ «Рекомендації щодо статусу 
вчителів» (Recommendation concerning the Status of Teachers). 

У незалежній Україні «на підтримку ініціативи працівників освіти» 
День учителя встановлено відзначати щорічно у першу неділю жовтня (указ 
Президента України від 11 вересня 1994 р. № 513/94). 
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ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 

(14 жовтня) 
 

 
Покрова Пресвятої Богородиці 

– християнське і народне свято, 
відзначається церквами східного обряду 
(православними та греко-католиками).  

 
 
 
 
 
 

 
87. Бойко, О. В. Свято Покрови : [сценарій заходу] / О. В. Бойко // Шк. 

бібліотекар. – 2016. – № 9.– С. 15–16. 
88. Глушко, С. А. Під покровом Пресвятої Богородиці : [сценарій 

свята] / С. А. Глушко, Л. Є. Мартиненко // Позакл. час. – 2017. – № 9. – С. 10–
12. 

89. Завертайло, С. В. Прохаємо Покрівоньку од лиха укрити : 
[сценарій свята] / С. В. Завертайло // Позакл. час. – 2016. – № 9.– С. 16–17. 

90. Канівець, О. В. «Тої козацької слави повік не забудемо» : (свято 
Покрови Пресвятої Богородиці) / О. В. Канівець, В. В. Туренко // Вихов. 
робота в шк. – 2018. – № 9. – Моя країна – Україна : журн. в журн. – № 25. – 
С. 1–4. – Бібліогр.: 9 назв. 

91. Мірошко, О. І. Свято Покрови Пресвятої Богородиці 
/ О. І. Мірошко // Вихов. робота в шк. – 2017. – № 9. – Моя країна – Україна : 
журн. в журн. – № 16. – С. 9–11. 

92. Ніконова, І. В. Сценарій «Покрова Пресвятої Богородиці» 
[Електронний ресурс] / Ніконова Ірина Вְ’ячеславівна// Всеосвіта. – Текст. 
дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/scenarij-
pokrova-presvatoi-bogorodici-75120.html (дата звернення: 21.05.2019). – Назва 
з екрана. 

93. Погребець, Н. О. «Я знаю вас, нащадки запорожців, я вірю вам і 
низько б’ю чолом…» : [сценарій свята Покрови Пресвятої Богородиці] 
/ Н. О. Погребець // Позакл. час. – 2016. – № 9. – С. 39–40. 

94. Сценарій до свята Покрови Пресвятої Богородиці [Електронний 
ресурс] // Тернопільська обласна бібліотека для дітей : [офіц. сайт]. – Текст. 
дані. – Тернопіль, 2018. – Режим доступу: http://odb.te.ua/251 (дата звернення: 
21.05.2019). – Назва з екрана. 

95. Трусова, Л. Б. Сценарій «Свято Покрови Пресвятої Богородиці» 
[Електронний ресурс] / Трусова Любов Богданівна // На урок : освітній 
проект. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=621251
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=621251
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=640253
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=640253
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=640253
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=620442
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=620442
https://vseosvita.ua/library/scenarij-pokrova-presvatoi-bogorodici-75120.html
https://vseosvita.ua/library/scenarij-pokrova-presvatoi-bogorodici-75120.html
http://odb.te.ua/251


доступу: https://naurok.com.ua/scenariy-svyato-pokrovi-presvyato-bogorodici-
52971.html (дата звернення: 21.05.2019). – Назва з екрана. 

96. Ягодкіна, Н. Л. Сценарій виховного заходу «Козацтво та Покрова 
Пресвятої Богородиці» [Електронний ресурс] / Ягодкіна Наталія Леонідівна 
// На урок : освітній проект. – Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим 
доступу: https://naurok.com.ua/scenariy-vihovnogo-zahodu-kozactvo-ta-pokrova-
presvyato-bogorodici-380.html (дата звернення: 21.05.2019). – Назва з екрана. 

 
ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ 

(14 жовтня) 
 

День захисника України 
відзначається в Україні 14 жовтня у день 
святої Покрови Пресвятої Богородиці. 
Свято встановлене указом Президента 
України від 14 жовтня 2014 р. № 806/2014 
з метою вшанування мужності та героїзму 
захисників незалежності й територіальної 
цілісності України, військових традицій і 
звитяг українського народу, сприяння 
подальшому зміцненню патріотичного 

духу в суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості.  
 

97. Про День захисника України [Електронний ресурс] : указ 
Президента України від 14 жовт. 2014 р. № 806/2014 // Законодавство 
України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2014. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806/2014 (дата звернення: 20.06.2019). – 
Назва з екрана. 

* *  * 
98. Блашнікова, О.Ф. Виховна година у 7–11 класах «Слава 

незламним захисникам» [Електронний ресурс] / Блашнікова Олена Федорівна 
// Шкільне життя: учителям, учням, батькам. – Текст. дані. – [Україна], 2018. 
– Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/849-2018/ (дата звернення: 
21.05.2019). – Назва з екрана. 

99. Бондар, Л. Сила і мужність, добро і любов – це крила твої, 
Україно! : сценарій заходу до Дня захисника України / Л. Бондар // Учитель 
початкової шк. – 2016. – № 9. – С. 38–40. 

100. Воїни миру : [сценарій до Дня захисника України] // Позакл. 
час. – 2018. – № 9. – С. 53. 

101. Волошенко, О. Разом, адже ми – сила! : літ.-муз. композиція до 
Дня захисника України для учнів 6–8-х класів / Олена Волошенко // Шк. світ. 
– 2017. – Верес. (№ 17). – С. 21–25. 

102. Гламадза, Т. М. Конкурсна програма «День Захисника 
Вітчизни!» [Електронний ресурс] / Гламадза Тетяна Михайлівна 
// Ерудит.нет : сайт для учеников, студентов, учителей и родителей. – Текст. 
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дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/den-
zahysnyka-vitchyzny/konkursna-prohrama-den-zahysnyka-vitchyzny.html (дата 
звернення: 21.05.2019). – Назва з екрана. 

103. Гра «Козацькі розваги. До Дня Захисника України» 
[Електронний ресурс] // Ерудит.нет : сайт для учеников, студентов, учителей 
и родителей. – Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим 
доступу: https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/den-zahysnyka-vitchyzny/hra-kozatski-
rozvahy-do-dnya-zahysnyka-ukrajiny.html (дата звернення: 22.05.2019). – Назва 
з екрана. 

104. Зубанова, О. М. Сценарій до Дня захисника України 
[Електронний ресурс] / Зубанова Ольга Михайлівна // Класна оцінка : 
освітній портал. – Текст. дані. – Харків, 2016. – Режим 
доступу: http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/stsenarii-do-dnya-zakhisnika-
ukrayini.html (дата звернення: 22.05.2019). – Назва з екрана. 

105. Зубенко, Т. В. Сценарій святадо Дня захисника України «Героїв 
країна – моя Україна!» [Електронний ресурс] / Зубенко Тетяна Вікторівна 
// SUPERUROK-UA.com : освітній портал. – Текст. дані. – [Україна], 2017. – 
Режим доступу: https://super.urok-ua.com/stsenariy-svyata-do-dnya-zahisnika-
ukrayini-geroyiv-krayina-moya-ukrayina/ (дата звернення: 22.05.2019). – Назва з 
екрана. 

106. Кононюк, А. М. Сценарій до Дня Захисника України 
[Електронний ресурс] / Кононюк Анжела Миколаївна // АБЕТКАland. – 
Текст. дані. – Суми, 2017. – Режим доступу: https://abetkaland.in.ua/stsenarij-
dnya-zahysnyka-ukrayiny/ (дата звернення: 22.05.2019). – Назва з екрана. 

107. Костюк, О. І. Виховний захід до Дня захисника України 
«Україна – країна нескорених!» [Електронний ресурс] / Костюк Олена 
Іванівна // Шкільне життя: учителям, учням, батькам. – Текст. дані. – 
[Україна], 2017. – Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/1265-2017/ 
(дата звернення: 22.05.2019). – Назва з екрана. 

108. Криворотько, К. В. Історико-літературна композиція 
присвячена Дню захисника України / Криворотько К. В., Власенко Ю. В. 
[Електронний ресурс] // Ерудит.нет : сайт для учеников, студентов, учителей 
и родителей. – Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: 
https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/den-zahysnyka-vitchyzny/istoryko-literaturna-
kompozytsiya-prysvyachena-dnyu-zahysnyka-ukrajiny.html (дата звернення: 
22.05.2019). – Назва з екрана. 

109. Маліновська, О. Творчий проект-екскурс до Дня захисника 
Вітчизни «Час згадати нашу славу» / О. Маліновська, Ю. Чаюк // Початкова 
шк. – 2017. – № 10. – С. 33–35. 

110. Островенко, К. В. Сценарій свята до 14 жовтня – «День 
захисника України». 5–7 кл. [Електронний ресурс] / Островенко Ксенія 
Володимирівна // Всеосвіта. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим 
доступу: https://vseosvita.ua/library/scenarij-svata-do-14-zovtna-den-zahisnika-
ukraini-5-7kl-33479.html (дата звернення: 21.05.2019). – Назва з екрана. 
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111. Рибенцева, А. Г. Ти на світі в нас одна : [сценарій вихов. заходу 
до Дня захисника Вітчизни] / А. Г. Рибенцева // Позакл. час. – 2016. – № 9. – 
С. 35–36. 

112. Сценарій свята до 14 жовтня – Дня захисника України 
[Електронний ресурс] // Ерудит.нет : сайт для учеников, студентов, учителей 
и родителей. – Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим 
доступу: https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/den-zahysnyka-vitchyzny/stsenarij-
svyata-do-14-zhovtnya-dnya-zahysnyka-ukrajiny.html (дата звернення: 
21.05.2019). – Назва з екрана. 

113. Сценарій свята «Покрова. День захисника України» 
[Електронний ресурс] // Ерудит.нет : сайт для учеников, студентов, учителей 
и родителей. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим 
доступу: https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/den-zahysnyka-vitchyzny/stsenarij-
svyata-pokrova-den-zahysnyka-ukrajiny.html (дата звернення: 21.05.2019). – 
Назва з екрана. 

114. Чекалюк, В. Л. Сценарій до Дня Захисника України 
[Електронний ресурс] / Чекалюк В. Л. // Ерудит.нет : сайт для учеников, 
студентов, учителей и родителей. – Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим 
доступу: https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/den-zahysnyka-vitchyzny/stsenarij-do-
dnya-zahysnyka-ukrajiny.html (дата звернення: 21.05.2019). – Назва з екрана. 

115. Чернета, Т. М. Свято «Найкращі у світі дідусь і татусь» : (до 
Дня захисника України) / Т. М. Чернета // Вихов. робота в шк. – 2017. – № 9. 
– С. 19–22. 

116. Чорна, Н. М. Виховна година для 8–9 класів «Україна – мати. 
Вмій її захищати» » [Електронний ресурс] / Чорна Наталія Миколаївна 
// Шкільне життя: учителям, учням, батькам. – Текст. дані. – [Україна], 2018. 
– Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/607-2018/ (дата звернення: 
22.05.2019). – Назва з екрана. 

117. Яковенко, І. М. Сценарій до Дня захисника України «На 
захисті Батьківщини» [Електронний ресурс] / Яковенко Ірина Миколаївна 
// На урок : освітній проект. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим 
доступу: https://naurok.com.ua/scenariy-do-dnya-zahisnika-ukra-ni-na-zahisti-
batkivschini-38946.html (дата звернення: 22.05.2019). – Назва з екрана. 

 
ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА 

(14 жовтня) 
 

Враховуючи історичне значення й 
заслуги козацтва в утвердженні 
української державності та його вагомий 
внесок у сучасний процес 
державотворення, указом Президента 
України від 7 серпня 1999 р. № 966/99 
встановлено День Українського 
козацтва, який відзначається 14 жовтня – 
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в день свята Покрови Пресвятої Богородиці.  
 

118. Про День Українського козацтва [Електронний ресурс] : указ 
Президента України від 7 серп. 1999 р. № 966/99 // Законодавство України 
/ Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 1999. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966/99 (дата звернення: 22.05.2019). – 
Назва з екрана. 

* *  * 
119. Заболотнюк, Т. М. Козацькому роду нема переводу! 

[Електронний ресурс] : сценарій свята-розваги для учнів початкових кл. до 
Дня козацтва / Заболотнюк Тетяна Миколаївна // АБЕТКАland. – Текст. дані. 
– Суми, 2017. – Режим доступу: https://abetkaland.in.ua/kozatskomu-rodu-nema-
perevodu/ (дата звернення: 22.05.2019). – Назва з екрана. 

120. Євтушенко, К. С. Козацька пісня : 8 кл.: [сценарій шк. свята до 
Дня українського козацтва] / К. С. Євтушенко // Вивчаємо укр. мову та літ. – 
2018. – № 33. – С. 35–38. – Бібліогр.: 4 назви. 

121. Ольшанська, О. Д. Сценарій розважального заходу до Дня 
українського козацтва «Де козак – там і слава» [Електронний ресурс] 
// Ольшанська О. Д. // Всеосвіта. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим 
доступу: https://vseosvita.ua/library/scenarij-rozvazalnogo-zahodu-do-dna-
ukrainskogo-kozactva-72168.html (дата звернення: 22.05.2019). – Назва з 
екрана. 

122. Павалатій, О. Л. Козацьке свято (5 кл.) [Електронний ресурс] 
/ Павалатій Олена Леонідівна // Шкільне життя: учителям, учням, батькам. – 
Текст. дані. – [Україна], 2019. – Режим 
доступу: https://www.schoollife.org.ua/136-2019/ (дата звернення: 22.05.2019). 
– Назва з екрана. 

123. Плігіна, І. С. Свято «Козаки – мужні лицарі України» : (6–8 кл.) 
/ І. С. Плігіна, Н. А. Вахтерова // Вихов. робота в шк. – 2017. – № 9. – С. 12–
14. 

124. «Покрова – мати козацька» [Електронний ресурс]: сценарій 
свята до Дня українського козацтва // КУ «Обласний центр народної 
творчості та культурно-освітньої роботи» : Полтавської облради: [офіц. сайт]. 
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Міжнародний день 
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ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДИТИНИ 

(20 листопада) 
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діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей в усьому світі. 
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дитини. З 1990 р. у Всесвітній день дитини відзначається річниця прийняття 
цих основоположних документів у сфері захисту прав дитини. 
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ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ 

(21 листопада) 
 
З метою утвердження в Україні 

ідеалів свободи і демократії, збереження 
та донесення до сучасного і майбутніх 
поколінь об’єктивної інформації про 
доленосні події в Україні початку 
XXI ст., а також віддання належної 
шани патріотизму й мужності громадян, 
які восени 2004 р. та у листопаді 2013 р. 
– лютому 2014 р. постали на захист 
демократичних цінностей, прав і свобод 

людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її 
європейського вибору встановлено в Україні День Гідності та Свободи, 
який відзначається щорічно 21 листопада. 

 
165. Про День Гідності та Свободи [Електронний ресурс] : указ 

Президента України від 13 листоп.14 р. № 872/2014 // Законодавство України 
/ Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2014. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872/2014 (дата звернення: 21.06.2019). – 
Назва з екрана. 

* *  * 
166. Басиста, Т. М. Вікритий виховний захід до Дня Гідності та 

Свободи: «Україна гідна свободи» [Електронний ресурс] / Басиста Тетяна 
Миколаївна // Ерудит.нет : сайт для учеников, студентов, учителей и 
родителей. – Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим 
доступу: https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/materialy-vidznachennya-podij-na-
evromajdani/vidkrytyj-vyhovnyj-zahid-do-dnya-hidnosti-ta-svobody-ukrajina-
hidna-svobody.html (дата звернення: 22.05.2019). – Назва з екрана. 

167. Бурико, О. М. Україна гідна свободи! : (вихов. захід до Дня 
гідності і свободи) (9–11 кл.) / О. М. Бурик // Вихов. робота в шк. – 2018. – 
№ 10. – Моя країна – Україна : журн. в журн. – № 25. – С. 9–13. 

168. Вербицька, О. С. Сценарій до Дня Революції Гідності: «Сценарій 
до Дня Революції Гідності: «Ми не зганьбили славу наших предків, нових 
Героїв дали небесам» » [Електронний ресурс] / Вербицька Оксана Сергіївна 

https://vseosvita.ua/library/vihovna-godina-vsesvitnij-den-ditej-102042.html
https://rozumaka.com/stsenariy-vihovnogo-zahodu-do-vsesvitnogo-dnya-ditini-20-listopada-u-tsentri-vsesvitu-ditina/
https://rozumaka.com/stsenariy-vihovnogo-zahodu-do-vsesvitnogo-dnya-ditini-20-listopada-u-tsentri-vsesvitu-ditina/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872/2014
https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/materialy-vidznachennya-podij-na-evromajdani/vidkrytyj-vyhovnyj-zahid-do-dnya-hidnosti-ta-svobody-ukrajina-hidna-svobody.html
https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/materialy-vidznachennya-podij-na-evromajdani/vidkrytyj-vyhovnyj-zahid-do-dnya-hidnosti-ta-svobody-ukrajina-hidna-svobody.html
https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/materialy-vidznachennya-podij-na-evromajdani/vidkrytyj-vyhovnyj-zahid-do-dnya-hidnosti-ta-svobody-ukrajina-hidna-svobody.html


// Всеосвіта. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим 
доступу: https://vseosvita.ua/library/scenarij-do-dna-revolucii-gidnosti-scenarij-
do-dna-revolucii-gidnosti-mi-ne-zganbili-slavu-nasih-predkiv-novih-geroiv-dali-
nebesam-85864.html (дата звернення: 23.05.2019). – Назва з екрана. 

169. Гиренко, Н. С. Вони помирали, щоб жила Україна : відкритий 
виховний захід, присвячений героям Небесної Сотні / Н. С. Гиренко 
// Класному керівнику. Усе для роботи. – 2018. – № 9. – С. 28–32. 

170. Гусарь, О. А. Сценарій лінійки до Дня Гідності та Свободи 
[Електронний ресурс] / Гусарь Олена Артурівна // Всеосвіта. – Текст. дані. – 
Київ, 2018. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/scenarij-linijki-do-dna-
gidnosti-ta-svobodi-83344.html (дата звернення: 23.05.2019). – Назва з екрана. 

171. Завада, А. В. Сценарій проведення шкільної лінійки до «До Дня 
Гідності і Свободи» [Електронний ресурс] / Завада Анна Володимирівна // На 
урок : освітній проект. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим 
доступу: https://naurok.com.ua/scenariy-provedennya-shkilno-liniyki-do-dnya-
gidnosti-i-svobodi-58957.html (дата звернення: 21.05.2019). – Назва з екрана. 

172. Липка, О. Р. Сценарій інтелектуально-розважальної гри «Гідні 
бути українцями» (10–11 класи) [Електронний ресурс] / Липка Оксана 
Романівна // Шкільне життя: учителям, учням, батькам. – Текст. дані. – 
[Україна], 2019. – Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/60-2019/ (дата 
звернення: 23.05.2019). – Назва з екрана. 

173. Макаровська, О. Україна в нас одна : лінійка-реквієм до річниці 
Революції Гідності / О. Макаровська // Учитель початкової шк. – 2017. – 
№ 11. – С. 50–51. 

174. Мулярова, І. М. Україна – територія гідності та свободи : до 
річниці революції гідності та свободи / І. М. Мулярова // Класному 
керівнику. Усе для роботи. – 2018. – № 2. – С. 2–5. 

175. Перфілова, Н. Осінь, що нас змінила. Захід до Дня революції 
Гідності та Свободи : [вихов. захід] / Н. Перфілова // Укр. мова та літ. – 2018. 
– № 19/20. – С. 85–89. 

176. Поліщук, Т. П. Година пам’яті «Народжені вмерти за 
Батьківщину – залишаються жити у віках» [Електронний ресурс] : [сценарій 
заходу приурочений Дню Гідності та Свободи України] / Поліщук Тетяна 
Петрівна // Ерудит.нет : сайт для учеников, студентов, учителей и родителей. 
– Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: https://erudyt.net/vixovni-
zaxodi/materialy-vidznachennya-podij-na-evromajdani/hodyna-pam-iati-
narodzheni-vmerty-za-bat-kivshchynu-zalyshaiut-sia-zhyty-u-vikakh.html (дата 
звернення: 23.05.2019). – Назва з екрана. 

177. Прах, С. О. Виховний захід до Дня Гідності і Свободи 
[Електронний ресурс] / Прах Світлана Олексіївна // SUPERUROK-UA.com : 
освітній портал. – Текст. дані. – [Україна], 2016. – Режим 
доступу: https://super.urok-ua.com/vihovniy-zahid-do-dnya-gidnosti-i-svobodi/ 
(дата звернення: 23.05.2019). – Назва з екрана. 

178. Фуг, Р. В. Вечір-реквієм, присвячений Революції Гідності «У їхніх 
серцях жила Україна» [Електронний ресурс] / Фуг Руслана Володимирівна 

https://vseosvita.ua/library/scenarij-do-dna-revolucii-gidnosti-scenarij-do-dna-revolucii-gidnosti-mi-ne-zganbili-slavu-nasih-predkiv-novih-geroiv-dali-nebesam-85864.html
https://vseosvita.ua/library/scenarij-do-dna-revolucii-gidnosti-scenarij-do-dna-revolucii-gidnosti-mi-ne-zganbili-slavu-nasih-predkiv-novih-geroiv-dali-nebesam-85864.html
https://vseosvita.ua/library/scenarij-do-dna-revolucii-gidnosti-scenarij-do-dna-revolucii-gidnosti-mi-ne-zganbili-slavu-nasih-predkiv-novih-geroiv-dali-nebesam-85864.html
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=663974
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=663974
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=663974
https://vseosvita.ua/library/scenarij-linijki-do-dna-gidnosti-ta-svobodi-83344.html
https://vseosvita.ua/library/scenarij-linijki-do-dna-gidnosti-ta-svobodi-83344.html
https://naurok.com.ua/scenariy-provedennya-shkilno-liniyki-do-dnya-gidnosti-i-svobodi-58957.html
https://naurok.com.ua/scenariy-provedennya-shkilno-liniyki-do-dnya-gidnosti-i-svobodi-58957.html
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=647228
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=647228
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=647228
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=655341
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=655341
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=655341
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=669752
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=669752
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=669752
https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/materialy-vidznachennya-podij-na-evromajdani/hodyna-pam-iati-narodzheni-vmerty-za-bat-kivshchynu-zalyshaiut-sia-zhyty-u-vikakh.html
https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/materialy-vidznachennya-podij-na-evromajdani/hodyna-pam-iati-narodzheni-vmerty-za-bat-kivshchynu-zalyshaiut-sia-zhyty-u-vikakh.html
https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/materialy-vidznachennya-podij-na-evromajdani/hodyna-pam-iati-narodzheni-vmerty-za-bat-kivshchynu-zalyshaiut-sia-zhyty-u-vikakh.html


// Шкільне життя: учителям, учням, батькам. – Текст. дані. – [Україна], 2018. 
– Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/412-2018/ (дата звернення: 
23.05.2019). – Назва з екрана. 

179. Шевчук, Л. А. Виховний захід «День національної гідності та 
свободи» [Електронний ресурс] : [7 кл.] / Шевчук Людмила Анатоліївна 
// Ерудит.нет : сайт для учеников, студентов, учителей и родителей. – Текст. 
дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: https://erudyt.net/vixovni-
zaxodi/materialy-vidznachennya-podij-na-evromajdani/vykhovny-zakhid-den-
natsional-noi-hidnosti-ta-svobody.html (дата звернення: 23.05.2019). – Назва з 
екрана. 

180. Шуляк, Г. М. А сотню вже зустріли небеса... : [позакл. вихов. 
захід] / Г. М. Шуляк // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2019. – № 4. – 
С. 11–14. 

 
ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ 

(23 листопада 2019 р.) 
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