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У сучасній Україні 

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

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

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

Вашій увазі пропонується перший список «Весняний цикл свят», який 
адресовано вчителям закладів загальної середньої та позашкільної освіти, 
вихователям, класним керівникам, бібліотечним фахівцям та всім, кого 
цікавлять проблеми відродження народних традицій, формування духовної, 
високоморальної особистості – творця власного майбутнього, гуманіста, 
громадянина-патріота України.  

 
1. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-
патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах [Електронний 
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на 2016–2020 роки [Електронний ресурс] : указ Президента України від 
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Текст. дані. – Київ, 2015. – Режим доступу: 
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ресурс] : указ Президента України від 12 січ. 2015 р. № 5/2015 // Законодавство 
України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2015. – Режим доступу: 
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/ [упоряд. Фіцай-Корсак Мар’яна Михайлівна]. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 
[2014]. – 87 с.  
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Подільський : Сисин О. В. ; [Б. м.] : Абетка, 2010. – 147 с. 

7. Ілюстрована енциклопедія українського народу. Звичаї. Свята. 
Традиції / [уклад. І. І. Сметана]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 
414 с. : іл.  
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Режим доступу: https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/upbring/36176/ (дата 
звернення: 07.02.2019). – Назва з екрана. 
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/ І. В. Росіцька, Р. П. Росіцький. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2017. – 287 с. 
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славетних. Кн. 1 / О. Рутковська. – Київ : [б. в.], 2007. – 315 с. 

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

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

13. Сценарії : державні свята та пам’ятні дати / [ред. рада : Л. Черкаська 
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МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ 

(8 березня) 
 

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

реалізації рівноправності жіночої частини населення у своїй громадській 
традиції. 

15. Участие женщин в укреплении международного мира и безопасности 
и в борьбе против колониализма, расизма, расовой дискриминации, 
иностранной агрессии и оккупации и всех форм иностранного господства 
[Электронный ресурс] : резолюция Ген. Ассамблеи ООН от 16 дек. 1977 г. 
A/RES/32/142 // Организация Объединенных Наций. – Текст. дан. – Нью-Йорк, 
[б. г.]. – Режим доступа: https://undocs.org/ru/A/RES/32/142 (дата обращения: 
06.02.2019). – Загл. с экрана. 

* *  * 
16. Абашник, Л. А. Жінко, ти завжди велична! / Л. А. Абашник 

// Виховна робота в шк. – 2017. – № 2. – С. 33–36. 
17. Денис, С. В. Сценарій «Свято весни та мами» [Електронний ресурс] 

/ Денис Світлана Василівна // На урок : освіт. проект. – Текст. дані. – [Україна], 
2017. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/svyato-vesni-ta-mami-611.html (дата 
звернення: 27.12.2018). – Назва з екрана. 

18. Дроженець, А. В. Сценарій свята 8 березня «Жінки, жінки, о скільки в 
цьому слові…» [Електронний ресурс] / Дроженець Аліна Василівна 
// АБЕТКАland. – Текст. дані. – Суми, 2018. – Режим доступу: 
https://abetkaland.in.ua/stsenarij-8-bereznya-zhinky-zhinky-o-skilky-v-tsomu-slovi/ 
(дата звернення: 21.12.2018). – Назва з екрана. 

19. Карнаухова, Л. А. 8 Марта – праздник мам / Л. А. Карнаухова 
// Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2018. – № 2. – С. 43–47. 

20. Коваленко, І. С. Хай живуть найкращі мами всіх дівчаток і хлоп’ят! : 
весняне свято / І. С. Коваленко // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2018. – 
№ 2. – С. 35–38. 

21. Пироженко, С О. Сценарій свята 8 Березня [Електронний ресурс] 
/ Пироженко Світлана Олександрівна // Шкільне життя: учителям, учням, 
батькам. – Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: 
https://www.schoollife.org.ua/517-2017/ (дата звернення: 27.12.2018). – Назва з 
екрана. 

22. Повзун, В. В. Сценарій свята «Жінка. Мати. Берегиня» [Електронний 
ресурс] / Повзун Василь Васильович // Шкільне життя: учителям, учням, 
батькам. – Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: 
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https://www.schoollife.org.ua/561-2017/ (дата звернення: 27.12.2018). – Назва з 
екрана. 

23. Поліщук, Ж. П. У жінці все від Божої любові… (сценарій виховного 
заходу для учнів 8–9 класів) [Електронний ресурс] / Поліщук Жанна Петрівна 
// Шкільне життя: учителям, учням, батькам. – Текст. дані. – [Україна], 2017. – 
Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/626-2017/ (дата звернення: 
27.12.2018). – Назва з екрана. 

24. Прокоф’єва, Л. У світі все починається з мами : (родинне свято в 
3 кл.) / Любов Прокоф’єва // Початкова шк. – 2018. – № 3. – С. 56–58.  

25. Сухорукова, О. В. Свято мам і бабусь / О. В. Сухорукова 
// Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 2. – С. 44–47. 

26. Штокалюк, О. В. Свято весни / О. В. Штокалюк // Виховна робота в 
шк. – 2018. – № 2. – С. 5–9. 
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205 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Т. Г. ШЕВЧЕНКА 

(9 березня) 
 

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

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

27. Дмитрук, І. В. Тарас Шевченко й сучасне покоління : [сценарій 
позакл. заходу] / І. В. Дмитрук // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2017. – № 6. – 
С. 33–37.  

28. Дорошенко, М. Л. Сценарій літературно-мистецького заходу до дня 
народження Тараса Григоровича Шевченко «Музи генія» [Електронний ресурс] 
/ Дорошенко Марина Леонідівна // SUPER UROK-UA.com : освіт. портал. – 
Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: https://super.urok-
ua.com/stsenariy-literaturno-mistetskogo-zahodu-do-dnya-narodzhennya-tarasa-
grigorovicha-shevchenko-muzi-geniya/ (дата звернення: 29.12.2018). – Назва з 
екрана. 

29. «Жива душа поетова святая...». Сценарії виховних заходів, 
присвячених життю і творчості Тараса Шевченка / [авт. кол.: Шот Г. Г. та ін.]. – 
Тернопіль : Підруч. і посіб., 2014. – 143 с.  

30. Кокоша, О. І. «У всякого своя доля і свій шлях широкий...» : усний 
журнал : [сценарій заходу] / О. І. Кокоша // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2018. – 
№ 7/8. – С. 40–45. 

31. Короткіх, Л. В. Життя і творчість Т. Г. Шевченка : година спілкування 
до дня народж. Великого Кобзаря / Л. В. Короткіх // Вихователю ГПД. Усе для 
роботи. – 2018. – № 2. – С. 12–14. 

32. Косенок, Д. О. Тарас Шевченко: знаний і невідомий : 9 кл. : [сценарій 
позакл. заходу] / Д. О. Косенок // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2017. – № 6. – 
С. 28–32. 

33. Малиш, Ю. І. Сценарій урочистої загальношкільної лінійки до 
205 річниці з дня народження Т. Г. Шевченка [Електронний ресурс] / Малиш 
Юлія Ігорівна // На урок : освіт. проект. – Текст. дані. – [Україна, 2018]. – 
Режим доступу: https://naurok.com.ua/scenariy-urochisto-zagalnoshkilno-liniyki-
do-205-richnici-z-dnya-narodzhennya-t-g-shevchenka-69085.html (дата звернення: 
29.12.2018). – Назва з екрана. 

34. Мороз, Н. Ю. Сценарій урочистого заходу до дня народження Тараса 
Шевченка [Електронний ресурс] / Мороз Наталія Юріївна // На урок : освіт. 
проект. – Текст. дані. – [Україна, 2018]. – Режим доступу: 
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35. Нелюбова, А. І. І знову линуть до нас думи Кобзаря : (10–11 кл.) 
/ А. І. Нелюбова, Н. В. Скорик // Виховна робота в шк. – 2017. – № 2. – С. 23–
30. 

36. Педагогічні погляди Т. Г. Шевченка у контексті розвитку освіти 
[Електронний ресурс] : рек. бібліогр. список до 200-річчя від дня народж. 
Тараса Григоровича Шевченка  / упоряд.: Самчук Л. І., Кривоносова О. В. ; 
бібліогр. ред. Самчук Л. І. // Державна науково-педагогічна бібліотека України 
імені В. О. Сухомлинського : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, 2014. – 
Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/02/idex_5_35.pdf 
(дата звернення: 21.12.2018). – Назва з екрана. 

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

38. Пономаренко, М. Шевченківські свята в школі / Микола 
Пономаренко, Галина Шихова. – Київ : Шк. світ, 2013. – 126 с. – (Бібліотека 
«Шкільного світу»). 

39. Редька, Л. П. «Струни Кобзаревого серця...» : (вірші юних поетів) 
/ Л. П. Редька // Виховна робота в шк. – 2017. – № 2. – С. 31–32. 

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

41. Тарас Шевченко – гордість українського народу [Електронний 
ресурс] : рек. бібліогр. список до першого уроку в старших кл. загальноосвіт. 
навч. закл. України / упоряд.: Вербова В. В., Тарнавська С. В. ; бібліогр. ред. 
Самчук Л. І. // Державна науково-педагогічна бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, 2013. – Режим 
доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/бібліографічні-ресурси/бібліографічні-посібники-
з-актуальн/до-проведення-першого-уроку-в-навчаль/ (дата звернення: 
21.12.2018). – Назва з екрана. 

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

 

http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/02/idex_5_35.pdf
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МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПТАХІВ 

(1 квітня) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12 квітня) 
 

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

 
54. Международный день полета человека в космос [Электронний 

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

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

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

держава» [Електронний ресурс] / Авраменко Наталя Валентинівна // Всеосвіта. 
– Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/scenarij-
vihovnogo-zahodu-ukraina-kosmicna-derzava-10488.html (дата звернення: 
21.12.2018). – Назва з екрана. 

57. Галка, Н. М. Космічна подорож : святкова конкурсно-розважальна 
програма : [сценарій до Дня космонавтики в початковій шк.] / Н. М. Галка 
// Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2018. – № 3. – С. 17–20. 

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

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

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

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

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

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

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

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

https://naurok.com.ua/rozrobka-pozaklasnogo-zahodu-do-dnya-vshanuvannya-pam-yati-leonida-kostyantinovicha-kadenyuka-14855.html
https://naurok.com.ua/rozrobka-pozaklasnogo-zahodu-do-dnya-vshanuvannya-pam-yati-leonida-kostyantinovicha-kadenyuka-14855.html
http://ped-kopilka.com.ua/vneklasnaja-rabota/vneklasnye-meroprijatija/scenarii-meroprijatija-ko-dnyu-kosmonavtiki-dlja-shkolnikov-5-6-7-klasa.html
http://ped-kopilka.com.ua/vneklasnaja-rabota/vneklasnye-meroprijatija/scenarii-meroprijatija-ko-dnyu-kosmonavtiki-dlja-shkolnikov-5-6-7-klasa.html
http://ped-kopilka.com.ua/vneklasnaja-rabota/vneklasnye-meroprijatija/scenarii-meroprijatija-ko-dnyu-kosmonavtiki-dlja-shkolnikov-5-6-7-klasa.html
https://naurok.com.ua/vihovna-godina-vsesvitniy-den-kosmonavtiki-18814.html
https://naurok.com.ua/vihovna-godina-vsesvitniy-den-kosmonavtiki-18814.html
https://www.schoollife.org.ua/89-2016/
https://urok-ua.com/vyhovnyj-zahid-den-kosmonavtyky/
https://urok-ua.com/vyhovnyj-zahid-den-kosmonavtyky/


 
ДЕНЬ ДОВКІЛЛЯ 
(18 квітня 2020 р.) 

 
День довкілля відзначають в Україні згідно з 
указом Президента України «Про День довкілля» 
від 6 серпня 1998 р. № 855/98 щорічно у третю 
суботу квітня, починаючи з 1999 р., на підтримку 
ініціативи Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища та ядерної безпеки 
України і громадських природоохоронних 
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ДЕНЬ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ 

(26 квітня) 
 

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

проголошено Міжнародним днем пам’яті про чорнобильську катастрофу. 
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ВЕЛИКДЕНЬ 

(19 квітня 2020 р.) 
 
Великдень, Воскресіння Христове, 
Пасха – одне з найдавніших 
християнських свят, встановлено на честь 
Воскресіння Ісуса Христа. В Україні на 
державному рівні відзначають відповідно 
до православної традиції. Дата Великодня 
має випадати на першу неділю після 
першого весняного повного місяця, яка 
наступає після весняного рівнодення.  
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Львів : Свічадо, 2009. – 159 с. : іл., фот.  

98. Великдень (сценарій свята в школі) [Електронний ресурс] // Казкар. – 
Текст. дані. – [Україна, 2018]. – Режим доступу: 
http://kazkar.info/ua/velikden_(stsenar_y_svyata_v_shkol_)/ (дата звернення: 
21.12.2018). – Назва з екрана. 

99. Клід, І. О. Диво писанкове / Ірина Олексіївна Клід. – Тернопіль : 
Підруч. і посіб., 2006. – 63 с. : мал.  

100. Клід, І. О. За тиждень – Великдень : народні традиції та практ. 
поради / Ірина Олексіївна Клід. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2013. – 111 с. : іл.  

101. Колотило, Н. Народні традиції у святкуванні Великодня : [сценарій 
заходу з народознавства для учнів початкової шк.] / Наталія Колотило 
// Початкова шк. – 2018. – № 4. – С. 34–35. 

102. Кресан, Ж. В. Великдень: традиції та сучасність : (година 
спілкування, 5–6 кл.) / Ж. В. Кресан // Виховна робота в шк. – 2017. – № 3. – 
С. 14–18.  

103. Круковська, В. І. Святкуймо Великдень / Володимира Іванівна 
Круковська. – [3-тє вид.]. – Львів : Євросвіт, 2006. – 59 с. 

104. Макоєдова, А. Світле свято Великодня [Електронний ресурс] 
/ Алла Макоєдова // SlideShare. – Текст. дані. – [Україна], 2016. – Режим 
доступу: https://www.slideshare.net/ssuserecf0bb/ss-67880401 (дата звернення: 
21.12.2018). – Назва з екрана. 

105. Сердунич, Л. Великдень – великий день [Електронний ресурс] 
/ Любов Сердунич // UaМodna. – Текст. дані. – Івано-Франківськ, 2017. – Режим 
доступу: https://uamodna.com/articles/velykdenj-velykyy-denj/ (дата звернення: 
21.12.2018). – Назва з екрана. 
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106. Сценарій свята Великдень для школи [Електронний ресурс] 
// Korporativus. com. – Текст. дані. – [Україна, 2018]. – Режим доступу: 
https://ua.korporativus.com/school_events_ua/velikden.html (дата звернення: 
21.12.2018). – Назва з екрана. 

107. Феніна, О. А. Великдень, або Поділися з ближнім : 6 кл. : [сценарій 
свята до Великодня] / О. А. Феніна // Труд. навчання в шк. – 2018. – № 7. – 
С. 45–47.  

108. Юніцька, Н. М. Весна і світле Воскресіння : [сценарій заходу] 
/ Н. М. Юніцька // Виховна робота в шк. – 2018. – № 2. – С. 10–14. 

109. Яворська, К. А. Сценарій свята «Великодня подорож» 
[Електронний ресурс] / Яворська Катерина Анатоліївна // SUPER UROK-
UA.com : освіт. портал. – Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: 
https://super.urok-ua.com/stsenariy-svyata-velikodnya-podorozh/ (дата звернення: 
21.12.2018). – Назва з екрана. 

https://ua.korporativus.com/school_events_ua/velikden.html


 
ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ  

(8 травня) 
ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ НАД НАЦИЗМОМ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ 

(9 травня) 
 
День пам’яті та примирення і День 
перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні Україна традиційно 
вшановує 8–9 травня. Пам'ятна дата 
закріплена указом Президента 
України у 2015 р. для «гідного 

вшанування подвигу українського народу, його видатного внеску в перемогу 
антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні і висловлення поваги всім 
борцям проти нацизму». 
 

110. Празднование шестидесятой годовщины окончания второй 
мировой войны [Электронный ресурс] : резолюция Ген. Ассамблеи ООН от 22 
нояб. 2004 г. A/RES/59/26 // Организация Объединенных Наций. – Текст. дан. – 
Нью-Йорк, [2016]. – Режим доступа: https://undocs.org/ru/A/RES/59/26 (дата 
обращения: 06.02.2019). – Загл. с экрана. 

111. Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над 
нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни 
[Електронний ресурс] : указ Президента України від 24 берез. 2015 р. 
№ 169/2015 // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – 
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/169/2015 (дата звернення: 
06.02.2019). – Назва з екрана. 

112. Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
1939–1945 років [Електронний ресурс] : Закон України від 9 квіт. 2015 р. 
№ 315-VIII // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – 
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/315-19 (дата звернення: 
06.02.2019). – Назва з екрана. 

* *  * 
113. Величко, Н. І. «Війни герої, уклін вам до землі...» (літературно-

музична композиція до Дня Перемоги) / Н. І. Величко // Виховна робота в шк. – 
2014. – № 4. – С. 28–30. 

114. Вецал, М В. Сценарій позакласного заходу до Дня пам’яті і 
примирення. Година пам’яті [Електронний ресурс] / Вецал Марія Василівна 
// Всеосвіта. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: 
https://vseosvita.ua/library/scenarij-pozaklasnogo-zahodu-5875.html (дата 
звернення: 28.12.2018). – Назва з екрана. 

115. Згривець, О. М. День пам’яті і примирення [Електронний ресурс] 
/ Згривець О. М. // Сценки для шкільного свята. – Текст. дані. – [Україна], 
2018. – Режим доступу: http://szenki.in.ua/index.php/scenarii/stsenarii-do-dnia-
peremohy-9-travnia/1317-den-pam-iati-i-prymyrennia (дата звернення: 21.12.2018). 
– Назва з екрана. 
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116. Єрмоленко, Н. І. Урочиста лінійка, присвячена Дню Перемоги : 
[сценарій заходу] / Н. І. Єрмоленко // Виховна робота в шк – 2017. – № 4. – 
С. 6–7. 

117. Кошарська, С. К. Перемога, свята Перемога!.. 9 Травня 
[Електронний ресурс] / Кошарська С. К. // Сценки для шкільного свята. – Текст. 
дані. – [Україна], 2016. – Режим доступу: 
http://szenki.in.ua/index.php/scenarii/stsenarii-do-dnia-peremohy-9-travnia/1043-
peremoha-sviata-peremoha-9-travnia (дата звернення: 21.12.2018). – Назва з 
екрана. 

118. Руденко, Т. Д. Неопалимі сторінки історії в українській літературі : 
вечір пам’яті для учнів 11 кл. до 70 річчя Великої Перемоги / Т. Д. Руденко 
// Шк. б-ка плюс. – 2015. – Берез. (№ 5/6). – С. 20–26.  

119. Ткаченко, В. В. «Зі сплаву геройства мертвих і живих писали ім’я – 
Перемога!» : (9–11 кл., година пам’яті та роздумів) / В. В. Ткаченко // Виховна 
робота в шк. – 2016. – № 3. – С. 42–47. 

120. Тодорович, А. Я. Сценарій «Мітинг – реквієм, приурочений до Дня 
Пам’яті та примирення» [Електронний ресурс] / Тодорович Алла Ярославівна 
// Всеосвіта. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: 
https://vseosvita.ua/library/scenarij-miting-rekviem-priurocenij-do-dna-pamati-ta-
primirenna-7424.html (дата звернення: 28.12.2018). – Назва з екрана. 

121. Цолтан, Г. В. Сценарій до Дня пам’яті та примирення [Електронний 
ресурс] / Цолтан Галина Василівна // Шкільне життя: учителям, учням, батькам. 
– Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: 
https://www.schoollife.org.ua/613-2017/ (дата звернення: 28.12.2018). – Назва з 
екрана. 

122. Шиманчик, Я. М. Сценарій День Перемоги. Свято зі сльозами на 
очах. «Хай буде мир, хай більше не горить у пеклі війн твоє життя, людино!» 
/ Я. М. Шиманчик // Шкільне життя: учителям, учням, батькам. – Текст. дані. – 
[Україна], 2016. – Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/980-2016/ (дата 
звернення: 28.12.2018). – Назва з екрана. 
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ДЕНЬ МАТЕРІ 

(10 травня 2020 р.) 
 

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

українок». Святкування стало популярною і доброю сімейною традицією. 
 

123. Про День матері [Електронний ресурс] : указ Президента України 
від 10 трав. 1999 р. № 489/99 // Законодавство України / Верхов. Рада України. 
– Текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/489/99 (дата 
звернення: 07.02.2019). – Назва з екрана. 

* *  * 
124. Губарєва, С. День Матері : (виховний захід) / Світлана Губарєва 

// Початкова шк. – 2017. – № 4. – С. 50–51. 
125. Довбня, В. В. Рідна матінко моя : (родинне свято до Дня матері) 

/ В. В. Довбня // Виховна робота в шк – 2017. – № 4. – С. 8–11. 
126. Збірка сценаріїв до Дня матері [Електронний ресурс] 

// Тернопільська обласна бібліотека для дітей : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – 
Тернопіль, 2018. – Режим доступу: http://odb.te.ua/1651 (дата звернення: 
21.12.2018). – Назва з екрана. 

127. Каландарова, Н. Г. Сценарій до Дня Матері «Мама – берегиня роду 
людського» [Електронний ресурс] / Каландарова Ніна Григорівна // На урок : 
освіт. проект. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: 
https://naurok.com.ua/scenariy-do-dnya-materi-mama-bereginya-rodu-lyudskogo-
75538.html (дата звернення: 27.12.2018). – Назва з екрана. 

128. Канєва, Л. Ю. Сценарій свята «День матері» [Електронний ресурс] : 
[4 кл.] / Канєва Людмила Юріївна // АБЕТКАland. – Текст. дані. – Суми, 2017. – 
Режим доступу: https://abetkaland.in.ua/stsenarij-svyata-den-materi/ (дата 
звернення: 21.12.2018). – Назва з екрана. 

129. Лисак, Г. М. Сценарій до Дня матері – Благословенне слово: «Мати» 
[Електронний ресурс] / Лисак Галина Миколаївна // Шкільне життя: учителям, 
учням, батькам. – Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: 
https://www.schoollife.org.ua/587-2017/ (дата звернення: 21.12.2018). – Назва з 
екрана. 

130. Логуш, О. І. Сценарій до Дня матері (5–9 класи) [Електронний 
ресурс] / Логуш Оксана Іванівна // Шкільне життя: учителям, учням, батькам. – 
Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: 
https://www.schoollife.org.ua/473-2018/ (дата звернення: 21.12.2018). – Назва з 
екрана. 
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131. Лозівець, С. М. Родинне свято до Дня Матері «Все починається з 
мами…» [Електронний ресурс] / Лозівець Світлана Миколаївна // Шкільне 
життя: учителям, учням, батькам. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим 
доступу: https://www.schoollife.org.ua/560-2018/ (дата звернення: 21.12.2018). – 
Назва з екрана. 

132. Радченко, А. Свято до Дня матері : [сценарій заходу] / Анна 
Радченко // Початкова шк. – 2018. – № 5. – С. 58–59. 

133. Січкар, Л. Найстарша Богиня в сімейному іконостасі : свято до Дня 
матері / Леся Січкар, Людмила Незвиська // Шк. світ. – 2017. – Лип. (№ 14). – 
С. 31–37. 

134. Січкар, Л. Три Матері в серці людини : свято до Дня Матері для 
учнів 4–5 кл. / Леся Січкар, Людмила Незвиська // Шк. світ. – 2018. – Квіт. 
(№ 8). – С. 27–32. 

135. Степанкевич, Г. Матусю, сонечко моє! : сценарій свята до Дня 
матері для учнів 4–5 кл. / Галина Степанкевич // Шк. світ. – 2018. – Лип. (№ 13). 
– С. 25–33. 

136. Тесленко, Н. М. Ми у мам – помічники. До Дня матері : [сценарій 
заходу] / Н. М. Тесленко // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2018. – № 15. – С. 28–
31. 

137. Троценко, І. А. Мамо, ти у мене єдина у світі : виховний захід-свято 
до Дня матері для учнів 3–4 кл. / І. А. Троценко // Вихователю ГПД. Усе для 
роботи. – 2017. – № 4. – С. 37–40. 

138. Царик, Л. В. Сценарій свята до дня матері «Матусю, сонечко моє» 
[Електронний ресурс] / Царик Л. В. // Тернопільський навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – економічний ліцей № 9» 
ім. Іванни Блажкевич : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Тернопіль, 2018. – Режим 
доступу: http://9.school-info.te.ua/blog/48-iz-dosvidu-roboti/scenarij-svjata-do-dnja-
materi-matusju-sonechko-mo (дата звернення: 21.12.2018). – Назва з екрана. 

139. Яворська, С. Я. Родинне свято матері : [сценарій заходу] 
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ДЕНЬ НАУКИ 

(16 травня 2020 р.) 
 

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

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

140. Про День науки [Електронний ресурс] : указ Президента України від 
14 лют. 1997 р. № 145/97 // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. 
дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145/97 (дата звернення: 
07.02.2019). – Назва з екрана. 

* *  * 
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ДЕНЬ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ І КУЛЬТУРИ 

(24 травня) 
 

День слов’янської писемності і 
культури встановлено в Україні 
згідно з указом Президента 
України «Про День слов’янської 
писемності і культури» від 
17 вересня 2004 р. № 1096/2004 на 
підтримку ініціативи органів 
державної влади, Національної 
академії наук України, 
громадських і релігійних 
організацій та враховуючи 

історичне та просвітницьке значення спадщини слов’янських первоучителів у 
здобутку національної культури. Відзначається щорічно 24 травня в день 
вшанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. 
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ОСТАННІЙ ДЗВОНИК 
(22 травня 2020 р.) 

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