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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
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.
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– 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

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:
https://undocs.org/ru/A/RES/55/282 (дата обращения: 19.06.2019). – Загл. с
экрана.
44. Про день миру [Електронний ресурс] : указ Президента України від
5 лют. 2002 р. № 100/2002 // Законодавство України / Верхов. Рада України. –
Текст.
дані.
–
Київ,
2002.
–
Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100/2002 (дата звернення: 13.06.2019). –
Назва з екрана.
*
* *
45. Гончарова, І. П. Міжнародний День Миру [Електронний ресурс] :
[сценарій заходу] / Гончарова Ірина Петрівна // На урок : освітній проект. –
Текст.
дані.
–
[Україна],
2018.
–
Режим
доступу:
https://naurok.com.ua/scenariy-do-mizhnarodnogo-dnya-miru-23346.html
(дата
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-migolosuemo-za-mir-do-miznarodnogo-dna-miru-21-veresna-2654.html
(дата
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/11992017/ (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-simvolmezhdunarodnogo-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-zakhidmizhnarodnii-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.

– 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)

День ветерана.

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

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]. –
Режим
доступу:
http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/stsenarii-do-

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-vihovnogozahodu-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-dnyalyudey-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:
https://vseosvita.ua/library/scenarij-svata-miznarodnij-den-ludej-pohilogo-viku52227.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
звернення: 15.05.2019). – Назва з екрана.
62. 1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку [Електронний
ресурс] : сценарій концерту, присвяченого Міжнародному дню людей
похилого віку // Шкільне життя: учителям, учням, батькам. – Текст. дані. –
[Україна], 2018. – Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/stsenarijkontsertu-prysvyachenogo-mizhnarodnomu-dnyu-lyudej-pohylogo-viku/
(дата
звернення: 15.05.2019). – Назва з екрана.
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
Міжнародного дня людей похилого віку) // Новоархангельська районна

бібліотека. – Текст. дані. – Новоархангельськ, [б. р.]. –
доступу: https://www.sites.google.com/site/narcbs/ak-sivinu-ti-privitaes
звернення: 15.05.2019). – Назва з екрана.

Режим
(дата

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).
65. Про День працівників освіти [Електронний ресурс] : указ
Президента України від 11 верес. 1994 р. № 513/94 // Законодавство України
/ Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 1994. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/513/94 (дата звернення: 17.06.2019). –
Назва з екрана.
*
*
*
66. Біркова, І. Р. Величне слово «Вчитель»: як усе починалось :
(сценарій до Дня вчителя) / І. Р. Біркова // Вихов. робота в шк. – 2017. –
№ 8. – С. 34–38.
67. Бенедига, О. В. Сценарій свята Дня вчителя «Учительська доля.
Яка вона?» [Електронний ресурс] / Бенедига Ольга Вікторівна // Освітній
портал «Академія». – Текст. дані. – Київ, 2017. – Режим
доступу: https://academia.in.ua/content/сценарій-свята-дня-вчителя«учительська-доля-яка-вона»-презентація (дата звернення: 17.05.2019). –
Назва з екрана.
68. Галкіна, Л. Репортаж зі школи : святковий концерт до Дня учителя
/ Лариса Галкіна // Шк. світ. – 2017. – Лип. (№ 14). – С. 5–8.
69. Головницька, А. Володар слова й пера : свято до Дня вчителя
/ Алла Головницька // Шк. світ. – 2018. – Лип. (№ 13). – С. 5–8.
70. Гречишко, Н. В. Сценарій свята «День вчителя» [Електронний
ресурс] / Гречишко Надія Василівна // Всеосвіта. – Текст. дані. – Київ, 2018. –

Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/scenarij-svata-den-vcitela-56747.html
(дата звернення: 22.05.2019). – Назва з екрана.
71. День вчителя. Квест «Нова українська школа» [Електронний
ресурс] // Ерудит.нет : сайт для учеников, студентов, учителей и родителей. –
Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: https://erudyt.net/vixovnizaxodi/den-vchytelya/den-vchytelya-kvest-nova-ukrajinska-shkola.html
(дата
звернення: 22.05.2019). – Назва з екрана.
72. Йде по сонячних світах через країну знань мій вчитель
[Електронний ресурс] : сценарій свята до Дня Вчителя // Ерудит.нет : сайт
для учеников, студентов, учителей и родителей. – Текст. дані. – [Україна],
2017. – Режим доступу: https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/den-vchytelya/jde-posonyachnyh-svitah-cherez-krajinu-znan-mij-vchytel.html
(дата
звернення:
22.05.2019). – Назва з екрана.
73. Звенигородська, І. В. Міні-спектакль до Дня працівників освіти
«Царство розумних учнів» [Електронний ресурс] / Звенигородська Інна
Василівна // Шкільне життя: учителям, учням, батькам. – Текст. дані. –
[Україна], 2018. – Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/768-2018/
(дата звернення: 22.05.2019). – Назва з екрана.
74. Коста, Ю. І. Сценарій до Дня працівників освіти «Урок для
вчителів» [Електронний ресурс] / Коста Юліанна Іванівна // Шкільне життя:
учителям, учням, батькам. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим
доступу: https://www.schoollife.org.ua/811-2018/( дата звернення: 22.05.2019).
– Назва з екрана.
75. Кущенко, А. Сценарій до дня вчителя. Учитель – то достойний
знань вінець! [Електронний ресурс] / Андрій Кущенко // Ukr.Life. – Текст.
дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: http://www.ukr.life/uk/newsua/stsenarij-do-dnya-vchitelya-uchitel-to-dostojnij-znan-vinets/ (дата звернення:
22.05.2019). – Назва з екрана.
76. Линник, Л. О. Сценарій свята до Дня вчителя «Для тих, чия
професія від бога» [Електронний ресурс] / Линник Лариса Олександрівна
// Шкільне життя: учителям, учням, батькам. – Текст. дані. – [Україна], 2018.
– Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/767-2018/ (дата звернення:
24.05.2019). – Назва з екрана.
77. Лисак, Г. М. Сценарій свята «Учитель – садівник, що ніжно пестить
квіти» [Електронний ресурс]/ Лисак Галина Миколаївна // Шкільне життя:
учителям, учням, батькам. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу:
https://www.schoollife.org.ua/790-2018/ (дата звернення: 24.05.2019). – Назва з
екрана.
78. Маляр, С. М. Сценарій до Дня Вчителя [Електронний ресурс]
/ Маляр Світлана Миколаївна // Всеосвіта. – Текст. дані. – Київ, 2018. –
Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/scenarij-do-dna-vcitela-7160.html
(дата звернення: 17.05.2019). – Назва з екрана.
79. Оригінальний сценарій до Дня вчителя, вистава-жарт про
проблеми виховання у школі [Електронний ресурс] // Ерудит.нет : сайт для
учеников, студентов, учителей и родителей. – Текст. дані. – [Україна], 2018. –

Режим доступу: https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/den-vchytelya/oryhinalnyjstsenarij-do-dnya-vchytelya-vystava-zhart-pro-problemy-vyhovannya-ushkoli.html (дата звернення: 17.05.2019). – Назва з екрана.
80. Приз, С. М. Сценарій свята до Дня вчителя [Електронний ресурс]
/ Приз Світлана Миколаївна // На урок: освітній проект. – Текст. дані. –
[Україна], 2018. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/scenariy-svyata-dodnya-vchitelya-29598.html (дата звернення: 17.05.2019). – Назва з екрана.
81. Сидоренко, Н. В. «Вклоніться, люди, вчителю своєму» : (свято для
вчителів і ветеранів педагогічної праці) / Н. В. Сидоренко // Вихов. робота в
шк. – 2018. – № 8. – С. 27–30.
82. Сценарій для педпрацівників. Привітання педпрацівників із
професійним святом [Електронний ресурс] // Ерудит.нет : сайт для учеников,
студентов, учителей и родителей. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим
доступу:
https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/den-vchytelya/stsenarij-dlyapedpratsivnykiv-pryvitannya-pedpratsivnykiv-iz-profesijnym-svyatom.html (дата
звернення: 17.05.2019). – Назва з екрана.
83. Сценарій свята (міні-спектакля), присвяченого Дню працівників
освіти [Електронний ресурс] // Ерудит.нет : сайт для учеников, студентов,
учителей и родителей. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу:
https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/den-vchytelya/stsenarij-svyata-mini-spektaklyaprysvyachenoho-dnyu-pratsivnykiv-osvity.html (дата звернення: 17.05.2019). –
Назва з екрана.
84. Сценарій свята «День вчителя» у форматі випуску новин з
врученням Оскара [Електронний ресурс] // Ерудит.нет : сайт для учеников,
студентов, учителей и родителей. – Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим
доступу:
https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/den-vchytelya/stsenarij-svyata-denvchytelya-u-formati-vypusku-novyn-z-vruchennyam-oskara.html (дата звернення:
17.05.2019). – Назва з екрана.
85. Тарновська, М. В. Святковий сценарій День учителя [Електронний
ресурс] / Тарновська М. В. // Сценки для шкільного свята. – Текст. дані. –
[Україна],
2017.
–
Режим
доступу: https://szenki.in.ua/index.php/scenarii/stsenarii-do-dnia-vchytelia/1271sviatkovyi-stsenarii-den-uchytelia (дата звернення: 21.05.2019). – Назва з
екрана.
86. Хоменко, Т. Л. Ми низько голови схиляємо перед ім’ям твоїм! :
[сценарій до Дня вчителя] / Т. Л. Хоменко // Шк. бібліотекар. – 2018. – № 9. –
С. 9–10.

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/scenarijpokrova-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

доступу: https://naurok.com.ua/scenariy-svyato-pokrovi-presvyato-bogorodici52971.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-pokrovapresvyato-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.

дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/denzahysnyka-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-kozatskirozvahy-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-zakhisnikaukrayini.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-zahisnikaukrayini-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/stsenarijdnya-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-literaturnakompozytsiya-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-zahisnikaukraini-5-7kl-33479.html (дата звернення: 21.05.2019). – Назва з екрана.

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/stsenarijsvyata-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/stsenarijsvyata-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-dodnya-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-zahistibatkivschini-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 –

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-nemaperevodu/ (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-dnaukrainskogo-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].
– Текст. дані. – Полтава, 2018. – Режим доступу: http://narodnatvorchist.poltava.ua/index.php/stsenariji/pokrova-mati-kozatska (дата звернення:
21.05.2019). – Назва з екрана.
125. Шабовта, І. В. Пізнавально-розважальний захід «Козацькому
роду – нема переводу» : (5–9 кл.) / І. В. Шабовта // Вихов. робота в шк. –
2017. – № 9. – С. 15–17. – Бібліогр.: 6 назв.
126. Світлична, Л. І. Козацька держава – наша гордість і слава! :
(свято для учнів середньої школи) / Л. І. Світлична // Вихов. робота в шк. –
2017. – № 2. – С. 44–45.
127. Смоляр, І. В. Козаки та козачки : бінарний виховний захід з
історії України та географії: [сценарій заходу до Дня українського козацтва]

/ І. В. Смоляр, І. І. Котеленець // Історія та правознав. – 2018. – № 28/29. –
С. 19–22. – Бібліогр.: 5 назв.
128. Ток-шоу до Дня українського козацтва (14 жовтня). Козак –
хвалькуватий гультяй чи відважний лицар? [Електронний ресурс]
// Ерудит.нет : сайт для учеников, студентов, учителей и родителей. – Текст.
дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/denzahysnyka-vitchyzny/tok-shou-do-dnya-ukrajinskoho-kozatstva-14-zhovtnyakozak-hvalkuvatyj-hultyaj-chy-vidvazhnyj-lytsar.html
(дата
звернення:
21.05.2019). – Назва з екрана.
ЛИСТОПАД
ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
(9 листопада)
День української писемності та
мови – державне свято, яке щороку
відзначається в Україні 9 листопада.
Встановлене
воно
було
указом
Президента України від 6 листопада
1997 р. № 1241/97 «на підтримку
«ініціативи громадських організацій та з
урахуванням важливої ролі української
мови в консолідації українського
суспільства».
За православним календарем – це
день вшанування пам’яті преподобного Нестора-літописця – письменникаагіографа, основоположника давньоруської історіографії, першого історика
Київської Русі, мислителя, вченого, ченця Києво-Печерського монастиря.
129. Про День української писемності та мови [Електронний
ресурс] : указ Президента України від 6 листоп. 1997 р. № 1241/97
// Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 1997.
– Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1241/97 (дата звернення:
20.06.2019). – Назва з екрана.
*
* *
130. Брезгіна, А. О.Свято української писемності та мови : [позакл.
вихов. захід] / А. О. Брезгіна // Вивчаємо укр. мову та літ. Позакл. робота. –
2016. – № 6. – С. 31–36.
131. Возносименко, Г. М. Історія виникнення і становлення письма :
до Дня української писемності та мови / Г. М. Возносименко // Вивчаємо укр.
мову та літ. – 2016. – № 28/29. – С. 65–70.
132. Голенко, З. Подорож із Нестором Літописцем : сценарій заходу
до Дня української писемності та мови / Зінаїда Голенко // Шк. світ. – 2018. –
Серп (№ 15). – С. 20–24.

133. Горіславець, Л. Л. Інтелектуальна гра-конкурс знавців
української мови «Мово українська, мово солов’їна» (до Дня української
писемності та мови) [Електронний ресурс] / Горіславець Л. Л. // Ерудит.нет :
сайт для учеников, студентов, учителей и родителей. – Текст. дані. –
[Україна], 2018. – Режим доступу: https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/denukrajinskoji-pysemnosti-ta-movy/intelektual-na-hra-konkurs-znavtsiv-ukrains-koimovy-movo-ukrains-ka-movo-solov-ina-do-dnia-ukrains-koi-pysemnosti-tamovy.html (дата звернення: 21.05.2019). – Назва з екрана.
134. Гут, А. В. «Бринить, співає наша мова...» : [сценарій вихов.
заходу до Дня української писемності та мови] / А. В. Гут // Вихов. робота в
шк. – 2017. – № 10. – С. 21–26.
135. Дідук, М. День української писемності та мови в сучасній
школі : сценарій вихов. заходу / М. Дідук // Укр. мова і літ. в шк. України. –
2018. – № 11 – С. 47–48.
136. Кордонська, А. В. Мова моя українська – батьківська,
материнська. До Дня української писемності та мови / А. В. Кордонська
// Вивчаємо укр. мову та літ. – 2017. – № 30. – С. 27–32.
137. Кордонська, А. В. Сценарій літературно-мистецького вечора до
Дня української писемності та мови «Слово до слова – зложиться мова»
[Електронний ресурс] / Кордонська Альона Василівна // Всеосвіта. – Текст.
дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/scenarijliteraturno-misteckogo-vecora-do-dna-ukrainskoi-pisemnosti-ta-movi-slovo-doslova-zlozitsa-mova-7653.html (дата звернення: 21.05.2019). – Назва з екрана.
138. Короткіх, Л. В. Мово рідна, слово рідне, лунай повсюди... :
вихов. захід до Дня української мови й писемності / Л. В. Короткіх // Вихов.
робота в шк. – 2018. – № 10. – С. 12–14.
139. Коста, Ю. І. Сценарій до Дня української писемності та мови
«Мова – духовне багатство народу» [Електронний ресурс] / Коста Юліанна
Іванівна // Шкільне життя: учителям, учням, батькам. – Текст. дані. –
[Україна], 2018. – Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/903-2018/
(дата звернення: 21.05.2019). – Назва з екрана.
140. Кравченко, О. «Плекаймо основу вкраїнського слова» : до Дня
української писемності та мови : [вихов. захід] / О. Кравченко // Укр. мова і
літ. в шк. України. – 2019. – № 1/2. – С. 59–63.
141. Кузьменко, О. К.Сценарій свята до Дня української писемності
та мови «Без мови немає народу, як сонця без сяйва й тепла» [Електронний
ресурс] / Кузьменко Ольга Кузьмівна // Ерудит.нет : сайт для учеников,
студентов, учителей и родителей. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим
доступу:
https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/den-ukrajinskoji-pysemnosti-tamovy/stsenari-sviata-do-dnia-ukrains-koi-pysemnosti-ta-movy-bez-movy-nemaienarodu-iak-sontsia-bez-sia-va-tepla-konspekt-prezentatsiia.html (дата звернення:
21.05.2019). – Назва з екрана.
142. Майданій, Т. С. Сценарій українських вечорниць «Ну щоб,
здавалося слова, слова…» (до Дня української писемності та мови)
[Електронний ресурс] / Майданій Тетяна Степанівна // На урок освітній

проект.
–
Текст.
дані.
–
[Україна],
2018.
–
Режим
доступу: https://naurok.com.ua/scenariy-ukra-nskih-vechornic-nu-scho-bzdavalosya-slova-do-dnya-ukra-nsko-pisemnosti-ta-movi-34929.html
дата
звернення: 24.05.2019). – Назва з екрана.
143. Медюк, І. В. «Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас...» :
[свято у 3-му кл. до Дня української писемності та мови] / І. В. Медюк
// Початкове навчання та виховання. – 2018. – № 30. – С. 16–22.
144. Мірошко, О. І. Свято до Дня української писемності та мови
/ О. І. Мірошко // Вихов. робота в шк. – 2017. – № 10. – С. 27–30.
145. Сидорук, К. М. Нестор-літописець Київської Русі (до Дня
української писемності та мови) / К. М. Сидорук // Вивчаємо укр. мову та літ.
– 2018. – № 28/29. – С. 64–67. – Бібліогр.: 5 назв.
146. Сіренко, Л. А. Мово моя українська. Квест для учнів 5–9 класів
[Електронний ресурс] / Сіренко Л. А. // Ерудит.нет : сайт для учеников,
студентов, учителей и родителей. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим
доступу: https://erudyt.net/navchalni-predmety/ukrainska-mova-taliteratura/movo-moya-ukrayins-ka-kvest-dlia-uchniv-5-9-klasiv.html
(дата
звернення: 21.05.2019). – Назва з екрана.
147. Стрижко, Р. І.Слово в житті людини (до дня української
писемності та мови) / Р. І. Стрижко, Ю. М. Абрамова // Шк. бібліотекар. –
2017. – № 10. – С. 39–40.
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ
(16 листопада)
Міжнародний
день
толерантності – свято, яке відзначається
16 листопада в усьому світі. Цей День
був
проголошений
Декларацією
принципів толерантності, затвердженою
у 1995 р. на 28 Генеральній конференції
ЮНЕСКО.

148. Декларация принципов терпимости [Электронний ресурс] :
утв. резолюцией 5.61 Ген. конф. ЮНЕСКО от 16 нояб. 1995 г.
// Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дан. – Киев, [1995].
– Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_503 (дата
обращения: 20.06.2019). – Загл. с экрана.
*
*
*
149. Білецька, О. В. Методична розробка виховного заходу «Ми такі
різні» [Електронний ресурс] / Білецька Олена Валентинівна // UROK-

UA.com : освітній портал. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим
доступу: https://urok-ua.com/metodichna-rozrobka-vihovnogo-zahodu-mi-takirizni/ (дата звернення: 21.05.2019). – Назва з екрана.
150. Виховний захід «Толерантність врятує світ» [Електронний
ресурс] // Бакун Ірина Володимирівна. – Текст. дані. – [Україна], 2015. –
Режим доступу: http://bakuniryna.blogspot.com/2015/11/blog-post_13.html (дата
звернення: 21.05.2019). – Назва з екрана.
151. Година
спілкування
:
«Толерантність
людини
найважливіша умова миру і злагоди в сім’ї, колективі, суспільстві»
[Електронний ресурс] // Методична скарбничка : метод. розробки з усіх
предметів, виховні заходи, бесіди. – Текст. дані. – [Україна, 2018]. – Режим
доступу: http://metoduchka.com/hodyna-spilkuvannja-tolerantnist-ljudynynajvazhlyvisha-umova-myru-i-zlahody-v-sim%D1%97-kolektyvi-suspilstvi/ (дата
звернення: 21.05.2019). – Назва з екрана.
152. Калинкіна, С. Усі ми різні. Будьмо толерантними! : психол.
практикум для старшокласників / Світлана Калинкіна // Школа. – 2014. –
№ 6. – С. 62–67.
153. Михайлик, Т. М. Виховна година «Планета толерантності»
[Електронний ресурс] / Михайлик Тетяна Миколаївна // На урок : освітній
проект.
–
Текст.
дані.
–
[Україна],
2018.
–
Режим
доступу: https://naurok.com.ua/vihovna-godina-planeta-tolerantnosti-2764.html
(дата звернення: 21.05.2019). – Назва з екрана.
154. Татарінова, В. М. Учимося бути толерантними : година
спілкування / В. М. Татарінова // Початкове навчання та виховання. – 2013. –
№ 35/36. – С. 53–56.
155. Шаповалова, Н. Ю. Витоки толерантності (вихов.захід, 9–
11 кл.) / Н. Ю. Шаповалова // Вихов. робота в шк. – 2014. – № 10. – С. 39–47.
156. Швацкая, О. Н. Сценарий внеклассного мероприятия «День
толерантности» [Электронный ресурс] / Швацкая Ольга Николаевна
// Социальная сеть работников образования nsportal.ru. – Текст. дан. –
[Украина], 2017. – Режим доступа: https://nsportal.ru/nachalnayashkola/vospitatelnaya-rabota/2017/10/16/stsenariy-vneklassnogo-meropriyatiyaden (дата обращения: 28.05.2019). – Загл. с экрана.
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДИТИНИ
(20 листопада)
Всесвітній
день
дитини
–
Міжнародний день ООН, встановлений
резолюцією
836
(IX)
Генеральної
Асамблеї ООН 14 грудня 1954 р., який
відзначається щорічно 20 листопада.
Всесвітній день дитини відзначається як
день
світового
братерства
і
взаєморозуміння дітей, день підтримки

діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей в усьому світі.
Саме у цей день – 20 листопада 1959 р. Генеральна Асамблея прийняла
Декларацію прав дитини, а 20 листопада 1989 р. – Конвенцію про права
дитини. З 1990 р. у Всесвітній день дитини відзначається річниця прийняття
цих основоположних документів у сфері захисту прав дитини.
157. Всемирный день ребёнка [Электронний ресурс] : резолюція
836 (ІХ) Ген. Ассамблеи ООН от 14 дек. 1954 г. // Организация
Объединенных Наций. – Текст. дан. – Нью-Йорк, [б. г.]. – Режим доступа:
https://undocs.org/ru/A/RES/836%20%28IX%29 (дата обращения: 20.06.2019).
– Загл. с экрана.
158. Декларація прав дитини [Електронний ресурс] : резолюція
1386 (ХIV) Ген. Асамблеї ООН від 20 листоп. 1959 р. // Законодавство
України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, [б. р.]. – Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384
(дата
звернення:
27.06.2019). – Назва з екрана.
159. Конвенція про права дитини : (20 листоп. 1989 року) (редакція
зі змінами, схваленими резолюцією 50/155 Ген. Асамблеї ООН від 21 груд.
1995 р.) : Конвенцію ратифіковано Постановою Верхов. Ради України від
27.02.1991 № 789-XII // Законодавство України / Верхов. Рада України. –
Текст.
дані.
–
Київ,
1995.
–
Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (дата звернення: 20.06.2019). –
Назва з екрана.
*
*
*
160. Гапон, А. К. Година спілкування на тему «20 листопада –
Всесвітній день прав дітей» [Електронний ресурс] / Гапон Алла
Костянтинівна // На урок : освітній проект. – Текст. дані. – [Україна], 2018. –
Режим
доступу:
https://naurok.com.ua/godina-spilkuvannya-z-elementamitreningu-do-vsesvitnogo-dnya-prav-ditey-43114.html
(дата
звернення:
21.05.2019). – Назва з екрана.
161. Житнік, Ю. В. Загальношкільна лінійка, присвячена
Всесвітньому дню дитини [Електронний ресурс] / Житнік Юлія Вікторівна
// Всеосвіта.
–
Текст.
дані.
–
Київ,
2018.
–
Режим
доступу: https://vseosvita.ua/library/zagalnoskilna-linijkaprisvacena-vsesvitnomudnu-ditini-67466.html (дата звернення: 21.05.2019). – Назва з екрана.
162. Стельмах, Л.Г. Виховна година до Всесвітнього дня дитини
[Електронний ресурс] / Стельмах Любов Григорівна // Криничанський Центр
учнівської молоді. – Текст. дані. – Кринички, 2016. – Режим
доступу: http://krincenter.klasna.com/uk/article/ditinstva-yaskravogo-mit-2.html
(дата звернення: 21.05.2019). – Назва з екрана.
163. Суздалєва, А.В. Сценарій виховного заходу «Всесвітній день
дітей» [Електронний ресурс] / Суздалєва Андріана Василівна// Всеосвіта. –
Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/vihovna-

godina-vsesvitnij-den-ditej-102042.html (дата звернення: 21.05.2019). – Назва з
екрана.
164. Сценарій виховного заходу до всесвітнього Дня дитини
(20 листопада) «У центрі Всесвіту дитина» [Електронний ресурс]
// ROZUMAKA.COM : навчально-методичний портал – Текст. дан. –
[Україна, б. р.]. – Режим доступа: https://rozumaka.com/stsenariy-vihovnogozahodu-do-vsesvitnogo-dnya-ditini-20-listopada-u-tsentri-vsesvitu-ditina/
(дата
звернення: 21.05.2019). – Назва з екрана.
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.
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ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ
(23 листопада 2019 р.)
День пам’яті жертв голодоморів
– щорічний національний пам’ятний день
в Україні установлено відповідно до
указу
Президента
України
від
26 листопада
1998
р.
№ 1310/98.
Традиційно в цей день громадяни
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