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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 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» [13]. 

Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені 
В. О. Сухомлинського започатковано цикл рекомендаційних бібліографічних 
списків «Державні, народні та шкільні свята». Вашій увазі пропонується четвертий 
список «Зимовий цикл свят», який має наскрізну нумерацію,бібліографічні записи 
розміщено за абеткою авторів і назв. 

Списки «Весняний цикл свят», «Літній цикл свят» і «Осінній цикл свят» 
оприлюднено на порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 
(http://dnpb.gov.ua//ua/бібліографічні-ресурси/бібліографічні-посібники-з-
актуальн/для-вчителів-предметників-класних-ке/). Списки «Літній цикл свят» і 
«Осінній цикл свят» опубліковано в науково-методичному часописі «Шкільна 
бібліотека плюс» (№ 11/12/2019; № 17/18/2019). 

Рекомендаційний бібліографічний список 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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1. Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти 
України [Електронний ресурс] : дод. до наказу М-ва освіти і науки України від 
16.06.2015 № 641 (у редакції наказу М-ва освіти і науки України від 29.07.2019 р. 
№ 1038) // Міністерство освіти і науки України : [офіц. портал]. – Текст. дані. – 
Київ, 2019. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-
nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-16062015-641 (дата звернення: 
27.09.2019). – Назва з екрана. 

2. 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. 

3. Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 
навчальному році [Електронний ресурс] : лист МОН України від 16.08.2019 
№ 1/9-523 // Міністерство освіти і науки України : [офіц. портал]. – Текст. дані. – 
Київ, 2019. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-nacionalno-patriotichne-
vihovannya-u-zakladah-osviti-u-20192020-navchalnomu-roci (дата звернення: 
10.09.2019). – Назва з екрана. 

4. 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: 
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6. Без верби і калини нема України. 1–4 класи : сценарії вихов. заходів 
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[2014]. – 87 с.  
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Харків : Фоліо, 2013. – 507 с. 
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Традиції / [уклад. І. І. Сметана]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 414 с. : 
іл. 

11. Зимово-весняний серпантин : на допомогу в організації та проведенні 
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доступу: https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/upbring/36176/ (дата звернення: 
07.02.2019). – Назва з екрана.  
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ГРУДЕНЬ 
Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

(1 грудня) 
 

Всесвітній день боротьби зі 
СНІДом вперше відзначався 
1 грудня 1988 р. з ініціативи 
Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, після того, як на зустрічі 
міністрів охорони здоров’я всіх 
країн прозвучав заклик до 
соціальної терпимості і 
розширення обміну інформацією 
щодо ВІЛ/СНІД. 
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11.07.2007 р. № 196-2007-п : [станом на 20.03.2019 р.] // Законодавство 
України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: 
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2019. – № 2. – С. 13–20. 

31. Пелешок, О. В. Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас 
/ О. В. Пелешок, С. М. Назарик // Позакл. час. – 2018. – № 11. – С. 34–35. 

32. Прядко, С. Г. Урок з Основ здоров’я (9 клас). Тема : «Здоров’я 
молоді в Україні ВІЛ/СНІД/ІПСШ : шляхи передачі й методи захисту» : 
[метод. розробка уроку-тренінгу] / Прядко Світлана Григорівна / Сучас. 
урок. – 2015. – Ч. 2. – С. 109–116. 

33. Ременюк, Л. О. Як жити у світі, в якому є ВІЛ/СНІД? : (година 
спілкування з використанням ІКТ,10–11 кл.) / Л. О. Ременюк // Вихов. робота 
в шк. – 2016. – № 11. – С. 35–46. 

34. Родікова, І. Ю. СНІД і людські долі / І. Ю. Родікова // Позакл. 
час. – 2017. – № 11. – С. 17–18. 

35. Ткачук, А. О. Інтелектуальна гра «Розумники» (до Всесвітнього 
дня боротьби зі СНІДом, 9–11 кл.) / А. О. Ткачук // Вихов. робота в шк. – 
2013. – № 11. – С. 24–27. 

36. Урок – застереження «СНІД : подумай про майбутнє – обери 
життя» [Електронний ресурс] // Новоукраїнська центральна бібліотека. – 
Текст. дані. – Новоукраїнка, [2018]. – Режим доступу: 
https://sites.google.com/site/nucenlib/Home/scenariie/urok-zasterezenna-snid-
podumaj-pro-majbutne---oberi-zitta (дата звернення: 16.10.2019). – Назва з 
екрана. 

37. Шаповал, О. О. «СНІД! Не залишимось байдужими»! 
[Електронний ресурс] : [сценарій вихов. заходу для старшокласників] 
/ Шаповал Олена Олексіївна // На урок : освіт. проект. – Текст. дані. – 
[Україна], 2018. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/scenariy-vihovnogo-
zahidu-snid-ne-zalishimosya-bayduzhimi-62244.html (дата звернення: 
16.10.2019). – Назва з екрана. 

38. Швець, А. Зробіть ставку на здоров’я! / А. Швець 
// Профтехосвіта. – 2013. – № 8. – С. 29–31. 

Подано розробку позаурочного виховного заходу, присвяченого Дню 
здоров’я та Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом. 
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Міжнародний день інвалідів 
(3 грудня) 

 
 

Відзначаючи щороку 3 грудня 
Міжнародний день інвалідів, 
прогресивне людство засвідчує цим, що 
громадяни з обмеженими фізичними 
можливостями потребують особливої 
уваги. Для них мають бути створені такі 
умови, які дадуть змогу відчувати себе 
рівними серед рівних. Адже саме 
ставлення до інвалідів визначає ступінь 
цивілізованості суспільства. 

В Україні проведення 
Міжнародного дня інвалідів встановлене 
указом Президента, починаючи з 1993 р. 

 
39. Международный день инвалидов [Электронный ресурс] : 

резолюция Ген. Ассамблеи ООН от 14 окт. 1992 г. A/RES/47/3// Организация 
Объединенных Наций. – Текст. дан. – Нью-Йорк, [б. г.]. – Режим доступа: 
https://undocs.org/ru/A/RES/47/3(дата обращения: 06.08.2019). – Загл. с экрана. 

40. Про Міжнародний день інвалідів в Україні [Електронний 
ресурс] : указ Президента України від 27 листоп. 1993 р. № 566/93 
// Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 
1993. – Режим доступу: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/566/93 (дата 
звернення: 30.10.2019). − Назва з екрана. 

 
* * * 

41. Гайдай, Л. М. Ми такі, як усі (літературно-музична композиція до 
Міжнародного дня людей з інвалідністю) / Л. М. Гайдай // Шк. бібліотекар. – 
2016. – № 10. – С. 30–35. 

42. Гончарова, К. В. Свято до Дня інвалідів [Електронний ресурс] 
/ Гончарова Катерина Вікторівна // SUPER.UROK-UA.com : освітній портал. 
– Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: https://super.urok-
ua.com/svyato-do-dnya-invalidiv/ (дата звернення: 17.10.2019). – Назва з 
екрана. 

43. Єрьоменко, В. В. Сценарій до Всесвітнього Дня людей з 
особливими потребами «Не втрачай надію!» [Електронний ресурс] 
/ Єрьоменко Вікторія Вікторівна // Всеосвіта. – Текст. дані. – Київ, 2019. – 
Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/scenarij-do-vsesvitnogo-dna-ludej-z-
osoblivimi-potrebami-ne-vtracaj-nadiu-7942.html (дата звернення: 17.10.2019). – 
Назва з екрана. 

44. Клочко, В. М. Урок доброти до Дня інвалідів «Творить добро» 
[Електронний ресурс] / Клочко Вікторія Миколаївна // На урок : освіт. 

https://undocs.org/ru/A/RES/47/3
https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/566/93
https://super.urok-ua.com/svyato-do-dnya-invalidiv/
https://super.urok-ua.com/svyato-do-dnya-invalidiv/
https://vseosvita.ua/library/scenarij-do-vsesvitnogo-dna-ludej-z-osoblivimi-potrebami-ne-vtracaj-nadiu-7942.html
https://vseosvita.ua/library/scenarij-do-vsesvitnogo-dna-ludej-z-osoblivimi-potrebami-ne-vtracaj-nadiu-7942.html


проект. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: 
https://naurok.com.ua/urok-dobroti-do-dnya-invalidiv-tvorit-dobro-39430.html 
(дата звернення: 17.10.2019). – Назва з екрана. 

45. Лісненко, Т. Почуй себе у цьому світі : [сценарій вихов. заходу до 
Міжнар. дня людей з інвалідністю] / Т. Лісненко // Позакл. час. – 2017. – 
№ 11. – С. 10–11. 

46. Нужа, Ю. П. Крок назустріч. Театр життя (до Дня інвалідів, 9–
11 кл.) / Ю. П. Нужа, О. В. Полтавська // Вихов. робота в шк. – 2013. – 
№ 11. – С. 28–31. 

47. Полагейкіна, В. А. «Жага до життя» [Електронний ресурс] : 
(сценарій, присвяч. до відзначення Всесвіт. дня інвалідів) / Вікторія 
Анатоліївна Полагейкіна // Класна оцінка : освітній портал. – Текст. дані. – 
Харків, 2014. – Режим доступу: http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/zhaga-do-
zhittya-stsenarii-prisvyachenii-do-vidzna.html (дата звернення: 17.10.2019). – 
Назва з екрана. 

48. Темченко, Н. А. Дивись на нас, як на рівних [Електронний 
ресурс] : сценарій конкурс.-ігрової програми до відзначення Всесвіт. дня 
інвалідів / Темченко Н. А. // Освіта.ua. – Текст. дані. – Київ, [б. р.]. – Режим 
доступу: https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/12472/(дата 
звернення: 18.10.2019). – Назва з екрана. 

49. Хвостик, О. В. Ангел з одним крилом : [сценарій вихов. заходу до 
дня інвалідів] / О. В. Хвостик // Розкажіть онуку. – 2016. – № 11. – С. 6–7. 

50. Ющук, О. В. Дивись на нас, як на рівних : вихов. година до 
Міжнар. дня інвалідів / О. В. Ющук // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 
2015. – № 11. – С. 9–11. 

 

https://naurok.com.ua/urok-dobroti-do-dnya-invalidiv-tvorit-dobro-39430.html
http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/zhaga-do-zhittya-stsenarii-prisvyachenii-do-vidzna.html
http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/zhaga-do-zhittya-stsenarii-prisvyachenii-do-vidzna.html
https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/12472/


День Збройних Сил України 
(6 грудня) 

 
 
 
День Збройних Сил України 

– святковий день на честь ЗСУ. 
Відзначається щорічно 6 грудня – у 
день прийняття Верховною Радою 
України в 1991 р. Закону України 
«Про Збройні Сили України». 

 
 
 
 
 

51. Про День Збройних Сил України [Електронний ресурс] : 
постанова Верхов. Ради України від 19.10.1993 р. № 3528-XII 
// Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 
1993. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3528-12 (дата 
звернення: 06.08.2019). – Назва з екрана. 

52. Про Збройні Сили України [Електронний ресурс] : Закон України 
06.12.1991 р. № 1934-XII [станом 20.10.2019 р.] // Законодавство України 
/ Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 1993. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12 (дата звернення: 11.11.2019). – 
Назва з екрана. 

* * * 
53. Квасницька, Ю. В. Свято-змагання «День Збройних Сил України» 

[Електронний ресурс] / Квасницька Юлія Володимирівна // Всеосвіта. – 
Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/svato-
zmaganna-den-zbrojnih-sil-ukraini-22369.html (дата звернення: 16.10.2019). – 
Назва з екрана. 

54. Коваленко, О. І. Інтелект-гра «До Дня Збройних Сил України» 
(9 кл.)/ О. І. Коваленко // Вихов. робота в шк. – 2016. – № 11. – С. 29–30. 

55. Коземчук, О. Ю. Сценарій свята до Дня Збройних Сил України 
[Електронний ресурс] / Коземчук Ольга Юліанівна // АБЕТКАland. – Текст. 
дані. – Суми, 2017. – Режим доступу: https://abetkaland.in.ua/stsenarij-svyata-
dnya-zbrojnyh-syl-ukrayiny/ (дата звернення: 17.10.2019). – Назва з екрана. 

56. Конкурсна програма «Зростаємо мужніми» до Дня Збройних Сил України 
[Електронний ресурс] // Ерудит. нет : сайт для учеников, студентов, учителей и 
родителей. – Текст. дані. – [Україна], 2016. – Режим доступу: 
https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/den-zahysnyka-vitchyzny/konkursna-prohrama-
zrostajemo-muzhnimy-do-dnya-zbrojnyh-syl-ukrajiny.html (дата звернення: 
04.11.2019). – Назва з екрана. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3528-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12
https://vseosvita.ua/library/svato-zmaganna-den-zbrojnih-sil-ukraini-22369.html
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https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/den-zahysnyka-vitchyzny/konkursna-prohrama-zrostajemo-muzhnimy-do-dnya-zbrojnyh-syl-ukrajiny.html
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57. Коноваленко, Н. М. Виховна година до Дня Збройних Сил України 
«За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ» [Електронний ресурс] : 
[7 кл] / Коноваленко Наталія Миколаївна // На урок : освіт. проект. – Текст. 
дані. – [Україна, 2018]. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/vihovna-
godina-do-dnya-zbroynih-sil-ukra-ni-za-ukra-nu-za-volyu-za-chest-za-slavu-za-
narod-7-klas-47032.html (дата звернення: 30.10.2019). – Назва з екрана. 

58. Корінець, Л. Я. Пізнавально-розважальний захід до Дня Збройних 
Сил України «За честь, за славу рідної землі» [Електронний ресурс] 
/ Корінець Леся Ярославівна // SUPER UROK-UA.com : освітній портал. – 
Текст. дані. – [Україна], 2019. – Режим доступу: https://super.urok-
ua.com/piznavalno-rozvazhalniy-zahid-do-dnya-zbroynih-sil-ukrayini-za-chest-za-
slavu-ridnoyi-zemli/ (дата звернення: 18.10.2019). – Назва з екрана. 

59. Лисогор, В. І. Патріотичний квест на тему: «В нас єдина мета – 
Україна свята, нездоланна ніким і ніколи» [Електронний ресурс] / Лисогор 
Валентина Іванівна // SUPER UROK-UA.com : освітній портал. – Текст. 
дані. – [Україна], 2019. – Режим доступу: https://super.urok-
ua.com/patriotichniy-kvest-na-temu-v-nas-yedina-meta-ukrayina-svyata-
nezdolanna-nikim-i-nikoli/ (дата звернення: 16.10.2019). – Назва з екрана. 

60. Маленко, О. В. Я – захисник! Свято до Дня Збройних Сил України 
/ О. В. Маленко // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2014. – № 34/36. – С. 34–38. 

61. Олійник, І. В. «Героїв стежина – від батька до сина!» : (шк. свято 
до Дня ЗСУ) / І. В. Олійник// Вихов. робота в шк. – 2018. – № 11. – Моя 
країна Україна. – № 29. – С. 1–5. 

62. Стадник, О. Л. Сценарій виховного заходу для учнів 5-6 класів 
«Є така професія – Батьківщину захищати» + Презентація [Електронний 
ресурс] / Стадник Олена Леонідівна // Шкільне життя. – Текст. дані. – 
[Україна], 2018. – Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/867-2018/(дата 
звернення: 16.10.2019). – Назва з екрана. 
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День захисту прав людини 
(10 грудня) 

 
День прав людини – міжнародне свято, 

що відзначається 10 грудня за пропозицією 
Генеральної асамблеї ООН, знаменуючи 
річницю ухвалення Асамблеєю Загальної 
декларації прав людини в 1948 р. – першого 
універсального міжнародного акту з прав 
людини. 

Загальна декларація прав людини є 
видатним документом в історії людства. Цим 
документом закріплено, що права людини – 
невід’ємний елемент людської особистості і 

людського буття. Загальною декларацією прав людини започатковано процес 
створення системи міжнародних стандартів у галузі прав людини, набуття 
ними універсального характеру. 

 
63. 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. 

64. День прав человека [Электронный ресурс] : резолюция Ген. 
Ассамблеи ООН от 4 дек. 1950 г. A/RES/423 (V) // Организация 
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День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС 

(14 грудня) 
 
 

День вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС – день пам’яті 
в Україні. Відзначається 
щорічно14 грудня у день закінчення 
будівництва саркофага над 
зруйнованим четвертим енергоблоком 
Чорнобильської АЕС. 
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День Святого Миколая 
(19 грудня) 

 
День Святого Миколая – це день 

вшанування пам’яті Святого Миколая у 
католиків та православних. 

Це найбажаніший день у році для 
дітлахів. За традицією, цієї ночі діти 
отримують подарунки під подушками. Тому 
вони вірять у диво, звершуване святим 
Миколаєм і вчаться в святого бути 
милосердними.  

У Києві перше офіційне свято Миколая 
було влаштовано 19 грудня 1990 р. для 700 
хлопців і дівчат – сиріт та дітей з багатодітних 
сімей. 
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Олександрівна // Ерудіт. нет : сайт для учеников, студентов, учителей и родителей. – 
Текст.дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: https://erudyt.net/vixovni-
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istoriya-svyata-tradici-ta-prikmeti (дата звернення: 30.10.2019). – Назва з 
екрана. 

107. Жук, І. О. «Йде святий Миколай, ти добром його стрічай». Година 
спілкування. 5–6 клас / І. О. Жук// Вивчаємо укр. мову та літ. – 2014. – 
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СІЧЕНЬ 
 

Новий рік 
(1 січня) 

 
Новий Рік – це свято, 

яке відзначають всі люди 
Землі. На всій планеті, у 
кожній країні, у кожній 
родині діти й дорослі 
готуються до цього свята, 
чекаючи нових радісних 
подій, барвистих подарунків, 
чудес і виконання заповітних 
бажань.  

У Київській Русі Новий рік святкували 1 березня, і тільки у XVIII ст. за 
указом Петра І літочислення почали вести від Різдва Христового, а Новий рік 
відзначати 1 січня.  

 
120. Веселий карнавал : хай Новий рік прийде, мир і добробут 

приведе // Позакл. час. – 2018. – № 11. – С. 8–10. 
121. Коваленко, О. В. Машина часу, або пригоди у Новорічну ніч 

/ О. В. Коваленко // Вихов. робота в шк. – 2017. – № 11. – С. 16–19. 
122. Коломійченко, Л. М. Новорічний квест / Л. М. Коломійченко 

// Кл. керівнику. Усе для роботи. – 2018. – № 12. – С. 46–50. 
123. Красножон, К. В. Новорічна казка «Заміж за Діда Мороза» : (7–

11 кл.) / К. В. Красножон // Вихов. робота в шк. – 2018. –№ 11. – С. 41–43. 
124. Купець, Т. Г. Новорічні казки («Дванадцять місяців», «Снігова 

королева», «Морозко») / Т. Г. Купець // Шк. бібліотекар. – 2017. – № 11. – 
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життя. – Текст. дані. – [Україна], 2019. – Режим доступу: 
https://www.schoollife.org.ua/08-2019/ (дата звернення: 04.11.2019). – Назва з 
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129. Мушій, В. М. Сценарій новорічного свята «Новий рік крокує по 
планеті!» [Електронний ресурс] / Мушій Валентина Миколаївна // На урок : 

https://www.schoollife.org.ua/08-2019/
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для учеников, студентов, учителей и родителей. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – 
Режим доступу: https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/novyj-rik-rizdvo-
vertep/stsenariy-novorichnoi-konkursno-rozvazhal-noi-prohramy-dlia-
starshoklasnykiv-i-znovu-novyy-rik.html (дата звернення: 04.11.2019). – Назва з 
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137. Сценарій спільного новорічного свята в школі для вчителів, 
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[Україна, 2018]. – Режим доступу: 
https://ua.korporativus.com/school_events_ua/scenarij-spilnogo-novorichnogo-
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18.10.2019). – Назва з екрана. 

138. Халімон, М. О. Новорічна пригода / М. О. Халімон // Вихователю 
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День Соборності України  
(22 січня) 

 
День Соборності – свято 

України, яке відзначають 
щороку 22 січня в день 
проголошення Акту Злуки 
Української Народної 
Республіки й Західноукраїнської 
Народної Республіки, що 
відбулося в 1919 р. 

Офіційно в Україні День 
Соборності відзначають з 1999 р. 

 
139. Про День Соборності України [Електронний ресурс] : указ 

Президента України від 13 листоп. 2014 р. № 871/2014 // Законодавство 
України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2014. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/871/2014/conv (дата звернення: 
13.08.2019). – Назва з екрана. 

* * * 
140. Бєляєва, І. П. «Соборна мати Україна – одна на всіх, як оберіг» : 

[сценарій мас. заходу] / І. П. Бєляєва, Т. В. Стонкус // Шк. бібліотекар. – 
2016. – № 12. – С. 20–23. 

141. Гарнійчук, В. Сценарій проведення виховного заходу до дня 
Соборності України (22 січня) : «Єднайтесь, браття українці» / Валентина 
Гарнійчук // Історія в шк. – 2016. – № 1. – С. 15–17. 

142. Геревич, Н. О. «Україно, ти для нас єдина!» : (вихов. година) 
/ Н. Геревич // Шк. бібліотекар. – 2017. – № 5. – С. 18–22. 

143. Голенко, З. Свято Єднання : сценарій свята до Дня Соборності 
України / Зінаїда Голенко, Наталія Цап // Шк. світ. – 2018. – Серп. (№ 15). – 
С. 25–28. 

144. Гончар, І. Й. «Україна у нас одна» : розробка літ.-муз. композиції 
до Дня Соборності України / І. Й. Гончар // Пед. вісн. – Черкаси, 2017. – 
№ 1. – С. 83–85.  

145. День Соборності України : добірка матеріалів із Бібліотеки «На 
Урок» [Електронний ресурс] // На урок : освіт. проект. – Текст. дані. – 
[Україна], 2018. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/post/den-sobornosti-
ukra-ni-dobirka-materialiv-iz-biblioteki-na-urok (дата звернення: 04.11.2019). – 
Назва з екрана. 

146. День Соборності України [Електронний ресурс] : сценарій 
проведення вихов. заходу до Дня Соборності України // Світовид. – Текст. 
дані. – Лебедин, 2015. – Режим доступу: 
https://svitovid6.webnode.com.ua/news/den-sobornosti-ukrajini/ (дата звернення: 
04.11.2019). – Назва з екрана. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/871/2014/conv
https://naurok.com.ua/post/den-sobornosti-ukra-ni-dobirka-materialiv-iz-biblioteki-na-urok
https://naurok.com.ua/post/den-sobornosti-ukra-ni-dobirka-materialiv-iz-biblioteki-na-urok
https://svitovid6.webnode.com.ua/news/den-sobornosti-ukrajini/


147. Діхтяренко, Л. Без родини – немає України : родинне свято у 4 кл. 
/ Людмила Діхтяренко // Початкова шк. – 2017. – № 1. – С. 55–56. 

148. Кострицька, З. До Дня Соборності України : (вихов. захід) / Зоя 
Кострицька // Початкова шк. – 2018. – № 12. – С. 56–57. 

149. Кучер, О. В. Виховний захід «День Соборності України» 
[Електронний ресурс] / Кучер Ольга Василівна // Всеосвіта. – Текст. дані. – 
Київ, 2019. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/vihovnij-zahid-den-
sobornosti-ukraini-172729.html (дата звернення: 16.10.2019). – Назва з екрана. 

150. Марафон єдності «Теплота наших рук і сердець єднає мости 
українських душ в усьому світі» (до Дня Соборності України) 
/ О. С. Бакалович [та ін.] // Вихов. робота в шк. – 2016. – № 12. – С. 37–45. 

151. Мирна, О. М. Співаєм славу тій події і тепер : година спілкування 
/ О. М. Мирна // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2018. – № 11. – С. 2–5. 

152. «О, Вкраїно, моя, Вкраїно» : до Дня Соборності України / уклад. 
Анатолій Горбов // Сценарії заходів / [упоряд. І. Горбова]. – Київ, 2011. – 
С. 30–39. – (Бібліотека «Шкільного світу»). 

153. Одна Батьківщина, і двох не буває : [сценарій заходу] // Позакл. 
час. – 2018. – № 12. – С. 10–11. 

154. Петренко, М. М. Розквітай, моя Україно! : [сценарій свята] 
/ М. М. Петренко // Позакл. час. – 2017. – № 12. – С. 6–7. 

155. Підліснюк, Т. І. Україна – неповторна, незалежна і соборна : 
квест-гра / Т. І. Підліснюк // Розкажіть онуку. – 2018. – № 12. – С. 35–40. 

156. Прядко, О. Соборна, єдина моя Україна : вихов. година до Дня 
Соборності України / Олександр Прядко // Профтехосвіта. – 2017. – № 2. – 
С. 27–29. 

157. Смоляр, І. Україна – соборна держава : позакл. захід до Дня 
Соборності України, 10 кл. / Ірина Смоляр // Історія України. – 2018. – Груд. 
(№ 24). – С. 25–27. 

158. Соборна моя Україна : сценарій до Дня Соборності України 
// Шк. б-ка плюс. – 2015. – Січ. (№ 1/2). – С. 23–26. 

159. Соборність України від ідеї до сьогодення [Електронний ресурс] 
// Вільшанська ЦБС. – Текст. дані. – Вільшанка, [б. р.]. – Режим доступу: 
https://sites.google.com/site/vilshlib/Home/scenariie/sobornist-ukraieni-vid-ideie-
do-sogodenna (дата звернення: 06.11.2019). – Назва з екрана. 
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Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 
(27 січня) 

 
Голокост, Шоа – переслідування 

та масове винищення нацистами євреїв 
під час Другої світової війни. 

27 січня у всьому світі 
відзначається День пам’яті жертв 
Голокосту. Саме в цей день у 1945 р. 
було звільнено в’язнів найбільшого 
нацистського табору смерті Аушвіц-
Біркенау в Освенцимі. 

Україна на державному рівні 
вшановує жертв трагедії з 2012 р. 

 
160. Память о Холокосте [Электронный ресурс] : резолюция Ген. 

Ассамблеи ООН от 1 нояб. 2005 г. A/RES/60/7 // Организация Объединенных 
Наций. – Текст. дан. – Нью-Йорк, [б. г.]. – Режим доступа: 
https://undocs.org/ru/A/RES/60/7 (дата обращения: 16.10.2019). – Загл. с 
экрана. 

161. Про 70-річчя трагедії Бабиного Яру [Електронний ресурс] : 
постанова Верхов. Ради України від 05.07.2011 р. № 3560-VI // Законодавство 
України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2011. – Режим доступу: 
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3560-vi (дата звернення: 16.10.2019). – 
Назва з екрана. 

* * * 
162. Брухфельд, С. «Перекажіть це дітям вашим...» : книга про 

Голокост в Європі, 1933–1945 / Стефан Брухфельд, Пол Левін. – [2-ге укр. 
вид., допов. та розширене]. – Дніпро : Укр. ін-т вивчення Голокосту «Ткума», 
2018. – 131 с. – (Українська бібліотека Голокосту). 

163. 27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 
[Електронний ресурс] // Український інститут національної пам’яті. – Текст. 
дані. – Київ, [б. р.]. – Режим доступу: http://www.memory.gov.ua/news/27-
sichnya-mizhnarodnii-den-pamyati-zhertv-golokostu (дата звернення: 
16.10.2019). – Назва з екрана. 

164. Іванова, О. Голокост : концтабори й масове знищення людей 
/ О. Іванова // Профтехосвіта. – 2015. – № 12. – С. 31–36. 

165. Кеняєва, В. М. Пам’яті жертв холокосту присвячується / Кеняєва 
В. М., Надієва С. М. // Сценарії позакласних заходів з історії / [упоряд. Івакін 
Олександр Олександрович]. – Харків, 2006. – С. 57–74. – (Бібліотека журналу 
«Історія та правознавство» : серію засновано у 2004 р. ; [вип. 11]). 

166. Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» [Електронний 
ресурс] // Благодійний фонд «Меморіал Голокосту «Бабин Яр». – Текст. 
дані. – Київ, [2019]. – Режим доступу: http://babynyar.org/ (дата звернення: 
11.11.2019). – Назва з екрана. 
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167. Некрасова, В. Л. Конспект уроку пам’яті «Голокост – трагедія 
ХХ століття» [Електронний ресурс] / Некрасова Вікторія Леонідівна 
// UROK-UA.com : освітній портал. – Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим 
доступу: https://urok-ua.com/konspekt-uroku-pam-yati-golokost-tragediya-hh-
stolittya/ (дата звернення: 18.10.2019). – Назва з екрана. 

168. Рюхтіна, О. М. Сценарій заходу-реквієм «Скорботна свічка 
пам’яті святої», присвяченого Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту 
[Електронний ресурс] / Рюхтіна Олена Миколаївна // Управління освіти, 
молоді та спорту Рахівської райдержадміністрації. – Текст. дані. – [Рахів 
(Закарпатська обл.)], 2019. – Режим доступу: http://osvita-
rachiv.zakosvita.com.ua/uk/article/stsenarii---mitingu-rekviemu-skorbotna--
svichka-pa.html (дата звернення: 24.10.2019). – Назва з екрана. 

169. Сарамок, Д. Трагедія голокосту в Україні [Електронний ресурс] 
/ Сарамок Дарина // Всеосвіта. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: 
https://vseosvita.ua/library/tragedia-golokostu-v-ukraini-82219.html (дата 
звернення: 16.10.2019). – Назва з екрана. 

170. Токарєва, Т. С. Сценарій «Гірка пам’ять Голокосту» для 5–9 кл. 
[Електронний ресурс] / Токарєва Тетяна Сергіївна // На урок : освіт. проект. – 
Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: 
https://naurok.com.ua/scenariy-girka-pam-yat-golokostu-dlya-5-9-klasu-4720.html 
(дата звернення: 24.10.2019). – Назва з екрана. 

171. Урок-реквієм до 75-ї річниці Трагедія Бабиного яру «Уроки Голокосту: 
мужність,пам’ять, співчуття» [Електронний ресурс] // Ерудит. нет : сайт для 
учеников, студентов, учителей и родителей. – Текст. дані. – [Україна], 2016. – 
Режим доступу: https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/babyn-yar/urok-rekvijem-do-75-ji-
richnytsi-trahediya-babynoho-yaru-uroky-holokostu-muzhnistpamyat-spivchuttya.html(дата 
звернення: 24.10.2019). – Назва з екрана. 

172. Уроки Голокосту в творчих роботах вчителів – учасників освітніх 
програм Інституту «Ткума» / [голов. ред. І. Я. Щупак ; ред.: Т. І. Корнійчук, 
І. О. Піскарьова]. – Дніпропетровськ : Ткума, 2015. – 134 с. – (Українська 
бібліотека Голокосту). 
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День пам’яті героїв Крут 
(29 січня) 

 
29 січня 1918 р. відбувся бій 

під Крутами. Близько 400 
курсантів і студентів стримали 
наступ на Київ майже 
чотиритисячної армії більшовиків. 
Бій українських вояків проти 
більшовицької армії на станції 
Крути затримав ворога на чотири 
дні. Таким чином добровольці 

утримали столицю на час, необхідний для укладання Брест-Литовського 
миру, який de-facto означав міжнародне визнання української незалежності. 
 

173. Про вшанування пам’яті Героїв Крут [Електронний ресурс] : 
указ Президента України від 15.07.2007 р. № 15/2007 // Законодавство 
України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2007. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/15/2007 (дата звернення: 04.11.2019). – 
Назва з екрана. 

* * * 
174. Бій за майбутнє України : 29 січня – День пам’яті полеглих у бою 

під Крутами [Електронний ресурс] // Український інститут національної  
пам’яті. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: 
http://www.memory.gov.ua/news/bii-za-maibutne-ukraini-29-sichnya-den-pam-
yati-poleglikh-u-boyu-pid-krutami (дата звернення: 13.08.2019). – Назва з 
екрана. 

175. Виховна година «Пам’яті героїв Крут» [Електронний ресурс] 
// Новоград-Волинський медичний коледж. – Текст. дані. – Новоград-
Волинський, 2018. – Режим доступу: https://nvmk.org.ua/4016-виховна-
година-памяті-героїв-крут.html (дата звернення: 24.10.2019). – Назва з екрана. 

176. Галович, А. М. Крути – бій за майбутнє : 100-річчя подій 
(патріотична година) / А. М. Галович // Шк. бібліотекар. – 2018. – № 6. – 
С. 35–39. 

177. Глубока, С. П. Виховний захід «Бій під Крутами» [Електронний 
ресурс] / Глубока Світлана Петрівна // SUPER UROK-UA.com : освітній 
портал. – Текст. дані. – [Україна], 2016. – Режим доступу: https://super.urok-
ua.com/vihovniy-zahid-biy-pid-krutami/ (дата звернення: 18.10.2019). – Назва з 
екрана. 

178. Голенко, З. Лист у безсмертя : іст. година до Дня пам’яті героїв 
Крут / Зінаїда Голенко // Шк. світ. – 2018. – Серп. (№ 15). – С. 12–15. 

179. Губенко, Л. В. Крути : трагедія і подвиг : [сценарій заходу] 
/ Л. В. Губенко // Вихов. робота в шк. – 2018. – № 12. – Моя країна – 
Україна : журнал в журналі. – № 30. – С. 16-17–16-18. 
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180. Гут, А. В. «От де, люди, наша слава, слава України» : (до Дня 
пам’яті борців за волю України, які полягли під Крутами в січні 1918 р.) 
/ А. В. Гут // Вихов. робота в шк. – 2017. – № 12. – С. 24–27. 

181. Крути : крок у безсмертя : бібліогр. покажч. / [уклад. 
Р. Д. Кивацька]. – Дрогобич : Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, 
2018. – 86 с. 

182. Крути, Крути [Електронний ресурс] // Вільшанська ЦБС. – Текст. 
дані. – Вільшанка, [б. р.]. – Режим доступу: 
https://sites.google.com/site/vilshlib/Home/scenariie/-kruti-kruti(дата звернення: 
06.11.2019). – Назва з екрана. 

183. Крути, Крути : літ.-іст. композиція для старшокласників // Шк. б-
ка плюс. – 2018. – Січ. (№ 1/2). – С. 7–8. 

184. Папура, Н. Уроки Крут (сценарій літературного вечора з 
елементами дискусії) / Наталія Папура // Уроки національної гордості : 
сценарії вихов. заходів до пам’ят. дат календаря : метод.посіб. / Наталія 
Папура. – Львів, 2012. – С. 5–23. 

185. Подвиг в ім’я України : до 100-річчя бою під Крутами (29 січня 
1918 р.) : бібліогр. покажч. / [уклад. О. А. Мерцалова] ; Запоріз. нац. ун-т. – 
Запоріжжя, 2017. – 18 с. – Текст книги доступний в Інтернеті: 
http://library.znu.edu.ua/bibliograf/pokazniki/2017/kruti.pdf (дата звернення: 
11.11.2019). – Назва з екрана. 

186. Селіна, А. П. «Бій під Крутами : (вшанування пам’яті юнаків, які 
героїчно загинули у бою під Крутами 29 січня 1918 року)» [Електронний 
ресурс] / А. П. Селіна // Ліцей «Логос». – Текст. дані. – Запоріжжя, 2018. – 
Режим доступу: 
http://www.zllogos.zp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1158:
stsenarij-vikhovnogo-zakhodu-bij-pid-krutami&catid=372&Itemid=818 (дата 
звернення: 24.10.2019). – Назва з екрана. 

187. Сценарій «Вони загинули за Україну», присвячений річниці бою 
під Крутами : (презентація, конспект) [Електронний ресурс] // Ерудит. нет : сайт 
для учеников, студентов, учителей и родителей. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – 
Режим доступу: https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/pamyati-herojiv-krut/stsenarij-
vony-zahynuly-za-ukrajinu-prysvyachenyj-richnytsi-boyu-pid-krutamy-
prezentatsiya-konspekt.html (дата звернення: 24.10.2019). – Назва з екрана. 

188. Фіщенко-Савицька, Н. Нев’янучий вінок пам’яті героїв Крут 
/ Н. Фіщенко-Савицька // Позакл. час. – 2017. – № 12. – С. 8–10. 
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ЛЮТИЙ 
 

День безпечного Інтернету 
(11 лютого 2020 р.) 

 
День безпечного Інтернету 

запроваджено за ініціативою європейських 
некомерційних організацій European SchoolNet 
та Insafe Захід та з 2004 р. відзначається у 
вівторок другого тижня лютого. 

Цього дня в багатьох країнах світу 
обговорюються: шляхи безпечного 
використання молоддю Інтернету; питання 
інтернет-етики; загрози протизаконного 
контенту. 

 
 

189. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України 
[Електронний ресурс] : Закон України від 5 жовт. 2017 р. № 2163-VIII : [станом на 
08.07.2018 р.] // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – 
Київ, 2016. – Режим доступу: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2163-19 (дата 
звернення: 25.10.2019). – Назва з екрана. 

190. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 
січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України» [Електронний ресурс] : 
указ Президента України від 15 берез. 2016 р. № 96/2016 // Законодавство України 
/ Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: 
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/96/2016(дата звернення: 25.10.2019). – Назва з 
екрана. 

* * * 
191. Безпека в інтернеті [Електронний ресурс] : матеріали та ресурси 

// Інститут модернізації освіти. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: 
https://imzo.gov.ua/diyalnist/bezpeka-v-interneti/ (дата звернення: 25.10.2019). – Назва 
з екрана. 

192. Безпека дітей в інтернеті [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і 
науки України : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, [б. р.]. – Режим доступу: 
https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robota-ta-zahist-prav-
ditini/bezpeka-ditej-v-interneti (дата звернення: 25.10.2019). – Назва з екрана. 

193. Волошенюк, Р. Кібербулінг – небезпечна віртуальна агресія : заняття з 
елементами тренінгу для учнів 9-го класу / Роксана Волошенюк // Шк. світ. – 2019. 
– Січ. (№ 2). – С. 28–33. 

194. Грунтей, Т. І. Година національного виховання «Безпека в Інтернеті» 
[Електронний ресурс] / Грунтей Тетяна Іванівна // Всеосвіта. – Текст. дані. – Київ, 
2019. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/godina-nacionalnogo-vihovanna-
bezpeka-v-interneti-172755.html (дата звернення: 16.10.2019). – Назва з екрана. 

195. День безпечного інтернету [Електронний ресурс] // Центр кращого 
інтернету. – Текст. дані. – [Україна], 2019. – Режим доступу: 
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https://betterinternetcentre.org/?page_id=30(дата звернення: 25.10.2019). – Назва з 
екрана. 

196. Діти та інтернет : реальні загрози віртуального світу : рек. бібліогр. 
список / упоряд. Горбенко Н. А. // Шк. б-ка плюс. – 2018. – Жовт. (№ 19/20). – 
С. 10–17. – Київ, 2018. – Текст доступний в інтернеті: http://dnpb.gov.ua/wp-
content/uploads/2016/12/Children_and_the_Internet_-2018.pdf (дата звернення: 
16.10.2019). 

197. Дочак, О. І. Виховний захід для учнів 5–9 класів «День безпечного 
інтернету» + презентація [Електронний ресурс] / Дочак Оксана Іванівна // Шкільне 
життя. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: 
https://www.schoollife.org.ua/112-2018/ (дата звернення: 16.10.2019). – Назва з 
екрана. 

198. Курс із мережевого етикету й безпеки [Електронний ресурс] // Інститут 
модернізації освіти. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: 
https://lib.imzo.gov.ua/bitstream/handle/123456789/836/uk_UA%20localization%20%E
F%80%A7%20Digital%20Citizenship%20and%20Safety%20Course%20-
%20website%20text.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 12.11.2019). – 
Назва з екрана. 

Онлайн курс призначений для вчителів та учнів, які прагнуть навчитися 
безпечно та комфортно працювати в інтернеті. 

199. Обачність. Пильність. Захист. Ввічливість. Сміливість [Електронний 
ресурс] : посіб. із цифрового громадянства й безпеки / розроб. Google у 
співробітництві з Альянсом із захисту безпеки користувачів в Інтернеті (Internet 
Keep Safe Coalition) // Інститут модернізації освіти. – Текст. дані. – Київ, 2018. – 
Режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/bitstream/handle/123456789/837/PRESS.pdf? 
sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 12.11.2019). – Назва з екрана. 

200. Прокопець, Т. В. Позакласний захід в 5–11 класах з інформатики у 
формі конференції на тему «День безпечного Інтернету» [Електронний ресурс] 
/ Прокопець Тетяна Валеріївна // Сайт вчителя фізики та інформатики Прокопець 
Тетяни Валеріївни. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: 
https://prokopethtv.jimdo.com/інформатика/позакласні-заходи-з-інформатики/ (дата 
звернення: 16.10.2019). – Назва з екрана. 

201. Разом – до найкращого Інтернету : [про правила безпечної роботи в 
мережі інтернет] // Освіта України. – 2019. – 11 лют. (№ 6). – С. 8–9. 

202. Сімончук, О. Як захистити дитину в Інтернеті [Електронний ресурс] 
/ Сімончук Олексій // Освіторія. – Текст. дані. – [Україна, 2017]. – Режим доступу: 
https://osvitoria.media/experience/yak-zahystyty-dytynu-v-interneti/(дата звернення: 
30.10.2019). – Назва з екрана. 

203. Сокол, І. М. Проект «Безпека в мережі Інтернет» [Електронний ресурс] 
/ Сокол Ірина Миколаївна // Запоріжський портал «ЗапоВікі». – Текст. дані. – 
[Україна], 2019. – Режим доступу: http://zw.ciit.zp.ua/index.php/Проект_"Безпека 
_в_мережі_Інтернет" (дата звернення: 30.10.2019). – Назва з екрана. 

204. Створюй, спілкуйся та поважай : кращий інтернет починається з 
тобою [Електронний ресурс] // На урок : освіт. проект. – Текст. дані. – [Україна], 
2018. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/post/provedit-korisniy-urok-do-dnya-
bezpechnogo-internetu-z-materialami-vid-proektu-na-urok(дата звернення: 16.10.2019). 
– Назва з екрана. 
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День Святого Валентина 
(14 лютого) 

 
День Святого Валентина 

ще іменують Днем усіх закоханих. 
Незмінним атрибутом свята є 
письмові чи електронні 
повідомлення-валентинки. Також, 
у цей день прийнято дарувати 
коханим і дорогим серцю людям 
квіти, цукерки, повітряні кульки та 
інші приємні подарунки. 

 
205. Волкова, Н. П. «Кохання – незбагненне почуття» : (літ.-муз. вечір) 

/ Н. П. Волкова // Вихов. робота в шк. – 2016. – № 1. – С. 36–39. 
206. Дабіжевська, Н. М. Шануймо щирий дар любові! : [сценарій] 

/ Н. М. Дабіжевська // Позакл. час. – 2018. – № 1. – С. 50–51. 
207. Зуб, Ж. С. Свято Валентина – знає кожна дитина / Ж. С. Зуб // Шк. 

бібліотекар. – 2017. – № 1. – С. 33–35. 
208. Каєнко, О. Любов, що водить сонце й зорні стелі : сценарій 

інтелект.-розваж. гри до Дня Святого Валентина / О. Каєнко// Всесвіт. літ. в 
сучас. шк. – 2019. – № 1. – С. 41–45. 

209. Кириченко, В. В. Не закохуйся в обличчя : сценарій до Дня 
Святого Валентина / В. В. Кириченко // Кл. керівнику. Усе для роботи. – 
2019. – № 2. – С. 41–43. 

210. Корець, Г. Ф. Кохання з першого погляду (9 клас) [Електронний 
ресурс] / Корець Галина Федорівна // Шкільне життя. – Текст. дані. – 
[Україна], 2019. – Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/88-2019/ (дата 
звернення: 30.10.2019). – Назва з екрана. 

211. Краєвська, О. П. Сценарій літературного вечора до Дня святого 
Валентина «Любов дала життя, і рух, і силу...» [Електронний ресурс] 
/ Краєвська О. П. // Острів знань. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим 
доступу: http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-6BE24A93DF2DD/list-
AAB774EB26 (дата звернення: 18.10.2019). – Назва з екрана. 

212. Літературна вітальня «Нехай вогонь кохання у серцях палає» 
[Електронний ресурс] : для учнів 8–11 кл. // Ревнівська ЗОШ І–ІІІ ступенів 
Бориспільського району, Київської обл. – Текст. дані. – Ревне, 2019. – Режим 
доступу: http://revne-
school.ucoz.ua/publ/metodichna_skrinja/scenarij_do_dnja_zakokhanikh/2-1-0-45 
(дата звернення: 30.10.2019). – Назва з екрана. 

213. Матківська, Г. Розкажу тобі думку таємну... : літ.-мистец. захід до 
Дня святого Валентина для учнів 9 – 11 кл. / Г. Матківська // Шк. світ. – 
2017. – Січ. (№ 1). – С. 31–33.  

214. Мирна, О. М. Валентинів день : свято / О. М. Мирна 
// Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2019. – № 1. – С. 37–41. 
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215. Мороз, А. О. Трамвай закоханих : [конкурс. програма] 
/ А. О. Мороз //Позакл. час. – 2018. – № 1. – С. 31–36. 

216. Під знаком Купідона (розважальний вечір-конкурс до Дня св. 
Валентина) [Електронний ресурс] // Новоукраїнська центральна бібліотека. – 
Текст. дані. – Новоукраїнка (Кіровоградська обл.), [2018]. – Режим доступу: 
https://sites.google.com/site/nucenlib/Home/scenariie/pid-znakom-kupidona(дата 
звернення: 16.10.2019). – Назва з екрана. 

217. Підліснюк, Т. І. Казкова країна кохання : квест / Т. І. Підліснюк 
// Розкажіть онуку. – 2019. – № 1. – С. 25–28. 

218. Руденко, Т. Д. Через віки з любов’ю : (вихов. захід до Дня всіх 
закоханих для учнів 10–11-х кл.) / Т. Д. Руденко // Шк. бібліотекар. – 2015. – 
№ 2. – С. 24–29. 

219. Федорова–Чечуліна, В. Saint Valentine’s Day : День Святого 
Валентина в початковій школі / Валерія Федорова-Чечуліна // Початкова 
освіта. – 2019. – Січ. (№ 1). – С. 34–43. 

220. Шаповал, Р. В. Пан та Панна : конкурсно-розважальна програма 
/ Р. В. Шаповал // Позакл. час. – 2019. – № 1. – С. 8–10. 

221. Шимчук, Л. А. Стріли Амура [Електронний ресурс] / Шимчук 
Людмила Анатоліївна // АБЕТКАland. – Текст. дані. – Суми, 2018. – Режим 
доступу: https://abetkaland.in.ua/strily-amura/ (дата звернення: 18.10.2019). – 
Назва з екрана. 

222. Юніцька, Н. М. Давайте говорити про любов : (до Дня закоханих) 
/ Н. М. Юніцька // Виховна робота в шк. – 2018. – № 1. – С. 37–39. 

223. Юхименко, І. Хіба кохання вмирає : до Дня закоханих / Ірина 
Юхименко // Сценарії заходів / [упоряд. І. Горбова]. – Київ, 2011. – С. 39–
42. – (Бібліотека «Шкільного світу» : заснована у 2003 р.). 
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Стрітення Господнє 
(15 лютого) 

 
Стрітення Господнє – 

християнське свято, яке 
відзначають через 40 днів після 
Різдва Христового. Відзначають 
його в пам’ять про те, як Марія 
принесла до Єрусалимського 
Храму Ісуса Христа на 40-й день 
після Його народження. 

Слово «стрітення» можна 
перекласти з церковно-
слов’янського як «зустріч». 

Стрітення Господнє вважається святом зустрічі Старого та Нового Заповітів. 
У народному побуті цей день здавна вважався зустріччю зими із весною. 

 
 

* * * 
224. Андрєєва, А. П. «Весну закликаймо – птахів зустрічаймо» : 

(сценарій до святкування Масляної та зустрічі весни) / А. П. Андрєєва 
// Вихов. робота в шк. – 2019. – № 1. – С. 19–20. 

225. Благослави, мати, весну зустрічати : [сценарій свята Стрітення] 
// Розкажіть онуку. – 2015. – № 1. – С. 90–91. 

226. Бочманова, Н. В. Стрітення Господнє : [сценарій] 
/ Н. В. Бочманова // Вихов. робота в шк. – 2019. – № 1. – С. 14–18. 

227. Грабовська, Л. М. Зима з весною зустрічається : ігрова програма : 
5–11 кл / Л. М. Грабовська // Вихов. робота в шк. – 2015. – № 2. – С. 18–19. 

228. Гресь, С. В. Зимі з весною помиритись і нам ніколи не 
сваритись! : родинне свято / С. В. Гресь, Г. П. Рогатинчук, Л. В. Романовська 
// Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2019. – № 1. – С. 42–47. 

229. Гунько, Л. Я. Як зима біла весну-красну зустріла / Л. Я. Гунько 
// Розкажіть онуку. – 2018. – № 1. – С. 47–48. 

230. День зими : [сценарій свята Стрітення] // Позакл. час. – 2015. – 
№ 1. – С. 76. 

231. Крот, О. П. Сценарій свята «Стрітення Господнє» [Електронний 
ресурс] / Крот Оксана Петрівна // Класна оцінка : освітній портал. – Текст. 
дані. – Харків, 2015. – Режим доступу: 
http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/stsenarii-svyatastritennya-gospodne.html 
(дата звернення: 06.11.2019). – Назва з екрана. 

232. Лютневий сніг весною пахне : [сценарій свята Стрітення] 
// Позакл. час. – 2017. – № 1. – С. 50. 

233. Маленко, О. В. Свято Стрітення : «Прийшла Громниця – скидай 
рукавиці!» / О. В. Маленко // Вивчаємо укр. мову та літ. Позакл. робота. – 
2016. – № 2. – С. 11–15. 

http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/stsenarii-svyatastritennya-gospodne.html


234. Марченко, Л. Свято зустрічі весни-стрітення : вихов. захід для 
учнів ст. кл. / Л. Марченко // Дефектолог. – 2016. – Січ. (№ 1). – С. 34–38. 

235. Мелащенко, О. М. Сценарій свята «Стрітення» [Електронний 
ресурс] / Мелащенко Олена Миколаївна// На урок : освіт. проект. – Текст. 
дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу : https://naurok.com.ua/scenariy-
svyata-stritennya-25340.html (дата звернення: 06.11.2019). – Назва з екрана. 

236. Овсяннікова, І. В. Свято Стрітення [Електронний ресурс] 
/ Овсяннікова Ірина Вікторівна // Острів знань. – Текст. дані. – [Україна], 
2017. – Режим доступу: http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-
7870D12E43849/list-AAB774EB26 (дата звернення: 06.11.2019). – Назва з 
екрана. 

237. Ой, минула вже зима : [сценарій свята Стрітення] // Позакл. час. – 
2017. – № 1. – С. 51. 

238. Павловська, І. Я. Стрітення: свято зустрічі Зими із Весною 
/ І. Я. Павловська // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 1. – С. 38–
41. 

239. Плесак, О. Р. Сценарій свята «Стрітення Господнє» [Електронний 
ресурс] / Плесак Оксана Романівна // Всеосвіта. – Текст. дані. – Київ, 2018. – 
Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/scenarij-svata-stritenna-gospodne-
22056.html (дата звернення: 06.11.2019). – Назва з екрана. 

240. Стрітенські гуляння : [сценарій свята] // Позакл. час. – 2017. – 
№ 1. – С. 51. 

241. Сценарій свята Стрітення Господнього [Електронний ресурс] 
// Ерудит. нет : сайт для учеников, студентов, учителей и родителей. – Текст. дані. – 
[Україна], 2018. – Режим доступу: https://erudyt.net/vixovni-
zaxodi/stritennya/stsenarij-svyata-stritennya-hospodnoho.html (дата звернення: 
06.11.2019). – Назва з екрана. 

242. Трохлюк, Л. А. Зиму проводжаємо, весну зустрічаємо : свято 
Стрітення / Л. А. Трохлюк, В. В. Шнайдер // Розкажіть онуку. – 2018. – № 1. – 
С. 45–46. 

243. Хвищук, Є. М. Сценарій свята «Стрітення» / Є. М. Хвищук // Все 
для вчителя. – 2016. – № 2. – С. 35–38. 

244. Ярошовець, С. Прийди, прийди, весно : літ.-муз. композиція до 
Стрітення / Світлана Ярошовець // Профтехосвіта. – 2019. – № 2. – С. 24–28. 
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День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 
(15 лютого) 

 
День вшанування 

учасників бойових дій на 
території інших держав 
встановлено згідно з указом 
Президента від 11 лютого 
2004 р. Ця пам’ятна дата 
приурочена до 30-х роковин 
виведення радянських військ з 
Афганістану у 1989 р. 

 
245. Про День вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав [Електронний ресурс] : указ Президента України від 11 лют. 
2004 р. № 180/2004 // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. 
дані. – Київ, 2004. – Режим доступу: 
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/180/2004 (дата звернення: 25.10.2019). – 
Назва з екрана. 

* * * 
246. Виховна година «Афганістан у моїй душі» [Електронний ресурс] 

// Організація виховної роботи у школі. – Текст. дані. – [Україна, 2019]. – 
Режим доступу: http://organizvyhrob.blogspot.com/p/blog-page_33.html (дата 
звернення: 16.10.2019). – Назва з екрана. 

247. Дідовець, В. Л. Афганістан – душі кривава рана/ В. Л. Дідовець 
// Вихов. робота в шк. – 2016. – № 1. – С. 27–29. 

248. Дудко, І. А. «Час і досі не загоїв рану – цей вічний біль 
Афганістану» : (патріот.-спорт. вечір-зустріч для старшокласників) 
/ І. А. Дудко // Вихов. робота в шк. – 2019. – № 1. – С. 24–25. 

249. Зозуля, І. С. Сценарій єдиної виховної години до дня пам’яті 
учасників бойових дій на територіях інших держав «Час і досі не загоїв рани, 
цей одвічний біль Афганістану…» [Електронний ресурс] / Зозуля Ірина 
Сергіївна // Класна оцінка : освітній портал. – Текст. дані. – Харків, 2013. – 
Режим доступу: http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/stsenarii-edinoyi-
vikhovnoyi-godini-do-dnya-pamyat.html (дата звернення: 04.11.2019). – Назва з 
екрана. 

250. Ісаєнко, О. Ю. «Поставте скибку хліба на стакан, І голову схиліть 
в скорботі вічній За тих, кого убив Афганістан, Чиї він душі ранив і 
скалічив» : урок пам’яті / О. Ю. Ісаєнко // Шк. б-ка плюс. – 2017. – Листоп. 
(№ 21/22). – С. 4–6. 

251. Колесник, О. Коли наступає хвилина мовчання... : позакл. захід 
/ Оксана Колесник // Профтехосвіта. – 2015. – № 1. – С. 20–23. 

252. Коцюрба, І. А. «Чи бувають у війнах переможці?» : (сценарій до 
дня пам’яті воїнів-інтернаціоналістів) / І. А. Коцюрба // Шк. бібліотекар. – 
2016. – № 12. – С. 42–43. 
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253. «Крізь пекло афганської війни» [Електронний ресурс] : (урок 
патріотизму)// Новоукраїнська центральна бібліотека. – Текст. дані. – 
Новоукраїнка (Кіровоград. обл.), [2018]. – Режим доступу: 
https://sites.google.com/site/nucenlib/Home/scenariie/-kriz-peklo-afganskoie-vijni-
urok-patriotizmu (дата звернення: 16.10.2019). – Назва з екрана. 

254. Куценко, Н. В. «Афганістан – мій біль, моя пекуча пам’ять» 
[Електронний ресурс] : сценарій до відкритого заходу з відзначення Дня 
вшанування учасників бойових дій на території інших держав / Куценко 
Наталія Володимирівна // На урок : освіт. проект. – Текст. дані. – [Україна], 
2018. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/scenariy-do-vidkritogo-zahodu-z-
vidznachennya-dnya-vshanuvannya-uchasnikiv-boyovih-diy-na-teritori-inshih-
derzhav-afganistan-miy-bil-moya-pekucha-pam-yat-80361.html (дата звернення: 
25.10.2019). – Назва з екрана. 

255. Лопаков, В. С. Година пам’яті, присвячена річниці виводу військ з 
Афганістану : «Нiколи не забути нам тебе, Афганістан» [Електронний 
ресурс] / Лопаков Володимир Сергійович // Острів знань. – Текст. дані. – 
[Україна], 2015. – Режим доступу: http://blog.ostriv.in.ua/publication/code-
678EE2F82AA3B/list-2BD920BFB27 (дата звернення: 06.11.2019). – Назва з 
екрана. 

256. Мархайчук, М. В. «Афганістан – мій біль, моя пекуча пам’ять» : 
сценарій уроку пам’яті / М. В. Мархайчук // Шк. б-ка плюс. – 2015. – Лют. 
(№ 3/4). – С. 29–31. 

257. «Обпалені війною. Афганістан» [Електронний ресурс] 
// Вільшанська ЦБС. – Текст. дані. – Вільшанка (Кіровоградська обл.), 
[б. р.]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/vilshlib/Home/scenariie/-
obpaleni-vijnou-afganistan (дата звернення: 06.11.2019). – Назва з екрана. 

258. Сидоренко, Т. Сценарій зустрічі «Афганістан – то біль і смуток, 
чиєсь обірване життя» [Електронний ресурс] : (до Дня вшанування учасників 
бойових дій на території інших держав) / Тетяна Сидоренко, Ірина 
Бондаренко // Независимый интернет-портал талантливых людей Донбасса. – 
Текст. дані. – [Донбас], 2017. – Режим доступу: 
http://biblionet.com.ua/index.php/stsenarii/stsenarij-zustrichi-afganistan-to-bil-i-
smutok-chies-obirvane-zhittya-do-dnya-vshanuvannya-uchasnikiv-bojovikh-dij-
na-teritoriji-inshikh-derzhav (дата звернення: 04.11.2019). – Назва з екрана. 
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День Героїв Небесної Сотні 
(20 лютого) 

 
День Героїв Небесної 

Сотні – пам’ятний день, що 
відзначається в Україні 20 лютого 
на вшанування подвигу учасників 
Революції гідності та увічнення 
пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

Пам’ятний день встановлено 
указом Президента України від 
11 лютого2015 р.з метою увічнення 
великої людської, громадянської і 
національної відваги та 

самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід 
історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, 
які віддали своє життя під час Революції гідності(листопад 2013 р. – лютий 
2014 р.), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, 
європейське майбутнє України. 

 
259. Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та 

увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні [Електронний ресурс] : указ 
Президента України від 11 лют. 2015 р. № 69/2015// Законодавство України 
/ Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2015. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/69/2015 (дата звернення: 25.10.2019). – 
Назва з екрана. 

* * * 
260. Бабич, Т. А. Виховний захід «Герої не вмирають» [Електронний 

ресурс] / Бабич Тетяна Анатоліївна // АБЕТКАland. – Текст. дані. – Суми, 
2018. – Режим доступу: https://abetkaland.in.ua/vyhovnyj-zahid-geroyi-ne-
vmyrayut/ (дата звернення: 17.10.2019). – Назва з екрана. 

261. Героям – слава! : [сценарій] // Позакл. час. – 2017. – № 8. – С. 51–
52. 

262. Давиденко, Г. П. Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні : 
[сценарій] // Вихов. робота в шк. – 2019. – № 1. – Моя країна – Україна : 
журнал в журналі. – № 31. – С. 18-1–18-3. 

263. Журавлик миру : сценарій лінійки до Дня пам’яті Героїв 
Небесної Сотні для 10–11-х кл. // Школа. – 2019. – № 1. – С. 16–17. 

264. Лесечко, Т. Є. День пам’яті «Такі герої не вмирають» : (до Дня 
пам’яті Героїв Небесної Сотні) / Т. Є. Лесечко // Вихов. робота в шк. – 
2018. – № 12. – Моя країна – Україна : журнал в журналі. – № 30. – С. 16-19–
16-22. 

265. Лобанова, О. В. «Їхній подвиг житиме вічно» : (до дня пам’яті 
Героїв Небесної сотні) / О. В. Лобанова // Шк. бібліотекар. – 2017. – № 7. – 
С. 26–28. 
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266. Малик, В. М. «Ще не вмерла Україна» : сценарій вихов. бесіди, 
присвяч. пам’яті героїв Небесної сотні та воїнам АТО для учнів 9–10 кл. 
/ В. М. Малик // Пед. вісн. – Черкаси, 2017. – № 4. – С. 65–66. 

267. Махніцька, О. В. Герої не вмирають! / О. В. Махніцька // Вихов. 
робота в шк. – 2017. – № 1. – Моя країна – Україна : журнал в журналі. – 
№ 9. – С. 28–29. 

268. Небесна Сотне, Ви тепер святі!» [Електронний ресурс] 
// Вільшанська ЦБС. – Текст. дані. – Вільшанка (Кіровоградська обл.), 
[б. р.]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/vilshlib/Home/scenariie/----
1(дата звернення: 06.11.2019). – Назва з екрана. 

269. Небесна Сотня в вирій полетіла : година пам’яті // Розкажіть 
онуку. – 2019. – № 1. – С. 25–28. 

270. Пачків, О. В. Реквієм за Небесною Сотнею / О. В. Пачків 
// Вивчаємо укр. мову та літ. – 2017. – № 19/21. – С. 90–95. 

271. Петрів, С. Уклін вам, воїни… : літ.-муз. композиція / Світлана 
Петрів // Позашкілля. – 2017. – Берез. (№ 3). – С. 60–63. 

272. Скубій, М. Вклонимося до землі всім тим, хто в серці буде жити 
вічно / М. Скубій // Позакл. час. – 2019. – № 1. – С. 50–51. 

273. Степанова, Т. Б. Герої нашого часу : (вихов. година, присвяч. 
пам’яті героїв Небесної сотні, 5–11 кл.) / Т. Б. Степанова // Вихов. робота в 
шк. – 2016. – № 10. – С. 29–31. 

274. Стрільчук, В. В. Урок пам’яті Небесної Сотні / В. В. Стрільчук 
// Вихов. робота в шк. – 2016. – № 1. – С. 33–35. 

275. Тесляк, М. А. Виховна година «Небесна сотня : герої не 
вмирають» [Електронний ресурс] / Тесляк Марія Андріївна // Всеосвіта. – 
Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/vihovna-
godina-nebesna-sotna-geroi-ne-vmiraut-172477.html (дата звернення: 
16.10.2019). – Назва з екрана. 

276. Черкащенко, Н. О. Вони десь там – на відстані душі... : розробка 
вихов. години для учнів 8–11 кл. / Н. О. Черкащенко // Пед. вісн. – Черкаси, 
2015. – № 4. – С. 79–81. 

277. Шуляк, Г. М. А сотню вже зустріли небеса : [захід вшанування 
пам’яті Героїв Небесної Сотні] / Г. М. Шуляк // Кл. керівнику. Усе для 
роботи. – 2019. – № 4. – С. 11–14. 

278. Юрчак, Н. В. Віче-реквієм «Герої не вмирають!» / Наталія 
Василівна Юрчак // Освіта та розвиток обдар. особистості. – 2015. –№ 11. – 
С. 49–55 : іл., слайди. 

279. Юр’єва, Г. В. Урок пам’яті небесної сотні / Г. В. Юр’єва // Вихов. 
робота в шк. – 2016. – № 1. – С. 33–35. 
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Міжнародний день рідної мови 
(21 лютого) 

 
Міжнародний день рідної мови – день, 

який відзначають щороку 21 лютого, починаючи з 
2000 р. Про «підтримку мовного та культурного 
різноманіття та багатомовності» було оголошено 
на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, 
що проходила 26 жовтня – 17 листопада 1999 р. в 
Парижі. 

В Україні це свято відзначають з 2002 р., 
коли для зміцнення державотворчої функції 
української мови та сприяння вільному розвитку і 
використанню інших мов національних меншин 
України було видане розпорядження «Про 

відзначення Міжнародного дня рідної мови». 
 
280. Многоязычие [Электронний ресурс] : резолюція A/RES/56/262 

Ген. Ассамблеи ООН от 9 апр. 2002 г. // Организация Объединенных 
Наций. – Текст. дан. – Нью-Йорк, [б. г.]. – Режим доступа: 
https://undocs.org/ru/A/RES/56/262 (дата обращения: 20.06.2019). – Загл. с 
экрана.  

281. Про відзначення Міжнародного дня рідної мови [Електронний 
ресурс] : розпорядж. Президента України від 14 лют. 2002 р. № 34/2002-рп 
// Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 
2002. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/34/2002-
%D1%80%D0%BF(дата звернення: 28.10.2019). – Назва з екрана. 

* * * 
282. В океані рідної мови : квест // Позакл. час. – 2019. – № 4. – С. 21–

22. 
283. Войтова, Т. В. «Мова – це зоряночка золота…» [Електронний 

ресурс] : (сценарій відкритого вихов. заходу до Міжнар. дня рідної мови) 
/ Войтова Тетяна Вікторівна // Всеосвіта. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим 
доступу: https://vseosvita.ua/library/mova-ce-zoranocka-zolota-scenarij-
vidkritogo-vihovnogo-zahodu-do-miznarodnogo-dna-ridnoi-movi-12829.html 
(дата звернення: 05.11.2019). – Назва з екрана. 

284. Волос, Т. Т. До рідного слова торкаюсь душею : до Дня рідної 
мови / Т. Т. Волос // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2019. – № 4/5. – С. 64–68. 

285. Гвоздікова, О. В. Літературний калейдоскоп : гра-подорож 
/ О. В. Гвоздікова // Позакл. час. – 2019. – № 1. – С. 18–20. 

286. Герега, І. Б. Бринить, співає наша мова / І. Б. Герега // Кл. 
керівнику. Усе для роботи. – 2018. – № 12. – С. 23–27. 

287. Добірка матеріалів для проведення заходів до Міжнародного 
дня рідної мови у межах класу чи школи [Електронний ресурс] // На урок : 
освіт. проект. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: 
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https://naurok.com.ua/post/dobirka-materialiv-dlya-provedennya-zahodiv-do-
mizhnarodnogo-dnya-ridno-movi-u-mezhah-klasu-chi-shkoli (дата звернення: 
05.11.2019). – Назва з екрана. 

288. Завгороднюк, О. І. Чарівний світ української мови : 
інтелектуальна гра / О. І. Завгороднюк // Кл. керівнику. Усе для роботи. – 
2019. – № 7. – С. 42–47. 

289. Книга, О. Ю. Квест-естафета «Шляхами слов’янської писемності» 
/ О. Ю. Книга // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2019. – № 6. – С. 29–32. 

290. Лінник, О. В. Диво калинове : мовознавчий турнір / О. В. Лінник 
// Позакл. час. – 2018. – № 12. – С. 16. 

291. Лопуга, Г. А. Як намистини, частини мови / Г. А. Лопуга 
// Розкажіть онуку. – 2018. – № 1. – С. 16–18. 

292. Лунай, величне наше слово! : добірка матеріалів до Тижня рідної 
мови // Позакл. час. – 2018. – № 10. – С. 36–46. 

293. Любанська, С. У пошуках мовних скарбів : квест / С. Любанська 
// Шк. б-ка плюс. – 2019. – Трав. (№ 9/10). – С. 18–23 ; Заст. директора шк. – 
2019. – № 5. – С. 66–71. 

294. Мова – серце народу // Розкажіть онуку. – 2018. – № 10. – С. 27–
34. 

295. Мовно-літературний вояж : квест // Позакл. час. – 2018. – № 12. – 
С. 17–20. 

296. Норченко, В. М. Я люблю Україну! Я люблю українську мову! 
/ В. М. Норченко // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2019. – № 10/11/12. – С. 84–
89. 

297. Підліснюк, Т. І. Суржик мовоньку вивчає : квест-гра 
/ Підліснюк Т. І. // Розкажіть онуку. – 2018. – № 10. – С. 35–40. 

298. Плахотнюк, В. А. Я люблю рідну мову / В. А. Плахотнюк // Шк. 
бібліотекар. – 2017. – № 10. – С. 36–38. 

299. Подорож до країни мовознавства : гра-квест // Позакл. час. – 
2018. – № 1. – С. 25–27. 

300. Предметний тиждень : стежками рідної мови [олімпіада, брейн-
ринг, конкурс.-розваж. програма] // Розкажіть онуку. – 2018. – № 1. – С. 11–
22. 

301. Руденко, Т. Д. Рідна мова чиста, як роса : сценарій до Міжнар. дня 
рід. мови для 8-х кл. / Т. Д. Руденко // Шк. б-ка плюс. – 2015. – Лют. 
(№ 3/4). – С. 20–25  

302. Сергієнко, Ю. З Україною в серці : гра патріотів для учнів 6–7-х 
класів, присвячена Міжнародному дню рідної мови / Юлія Сергієнко // Укр. 
мова та літ. – 2019. – Січ. (№ 1). – С. 28–35. 

303. Січкар, Л. Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема : позакл. 
захід для учнів 4–5-х кл. / Леся Січкар, Людмила Незвиська// Шк. світ. – 
2017. – Лип. (№ 14). – С. 23–30. 

304. Скореднова, Н. Мовно-літературний турнір «Мови – це 
важливо!» : до Міжнар. дня рідної мови / Ніна Скореднова, Вікторія 
Гордійчук // Інозем. мови в шк. України. – 2018. – № 4. – С. 52–55. 
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305. Смертіна, О. С. Сценарій свята-конкурсу «Пречудесно, пречудово 
розцвітай же, рідне слово!» ( до Міжнародного дня рідної мови) / Смертіна 
Олена Стахіївна [Електронний ресурс] // Освітній портал «Академія». – 
Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: 
https://academia.in.ua/content/сценарій-свята-конкурсу-«пречудесно-
пречудово-розцвітай-же-рідне-слово»-до-міжнародного-дня (дата звернення: 
05.11.2019). – Назва з екрана. 

306. Солонина, Н. І. Мовознавче кафе «Словечко» : турнір ерудитів 
/ Н. І. Солонина // Позакл. час. – 2019. – № 1. – С. 15–17. 

307. Чернігов, Н. В. «Люби, вивчай рідну мову!» : (мовознавчий турнір 
для учнів 6-х кл.) / Н. В. Чернігов // Шк. бібліотекар. – 2018. – № 2. – С. 17–
18. 
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