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Методичні рекомендації з планування соціокультурної діяльності
у шкільних бібліотеках
Світова бібліотечна практика в умовах сучасного інформаційного
суспільства потребує розроблення та впровадження якісно нових технологій,
сервісів, інших форм і методів задоволення інформаційних потреб
користувачів. Сьогодні шкільна бібліотека не тільки забезпечує доступ до
необхідної інформації, а й є важливим соціокультурним інститутом, основні
завдання якого полягають у сприянні інтелектуальному та морально
естетичному зростанню дітей та учнівської молоді.
Соціокультурна діяльність шкільної бібліотеки передбачає проведення
різних культурно-мистецьких, просвітницьких масових заходів, здійснення
багатопланової виставкової діяльності, що, з одного боку, є традиційним
напрямом її роботи, а з іншого ‒ набуває нових векторів розвитку.
Актуальними напрямами соціокультурної діяльності освітянських бібліотек є:
національно-патріотичне виховання; громадянсько-правове виховання та
правове інформування; формування екологічної культури та екологічне
інформування; формування здорового способу життя;
краєзнавча просвіта; формування культури читання
(популяризація й просування читання); формування
естетичних поглядів молоді через літературу і мистецтво.
Активно займаючись соціокультурною діяльністю та
розв’язуючи поставлені завдання, бібліотеки мають
проводити різноманітні заходи, які потребують значних

творчих зусиль, трудових ресурсів і фінансових витрат. Успішна стратегія
соціокультурної діяльності бібліотеки сприяє її престижу, привабливості як
соціокультурної установи, підвищенню статусу бібліотекаря як фахівця,
залученню користувачів до бібліотеки, розвитку соціального партнерства,
поліпшенню фінансової ситуації за рахунок грантів, програм, партнерських
ресурсів. Детальніше про соціокультурну діяльність можна дізнатися з
методичних рекомендацій підготовлених Державною науково-педагогічною
бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського НАПН України (далі –
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) «Освітянська бібліотека в сучасній
системі соціокультурних комунікацій» [6]. У них розглянуто основні напрями,
форми і методи соціокультурної діяльності, які можуть бути використані
бібліотечними фахівцями для розширення арсеналу ідей та інструментів
соціокультурної роботи бібліотеки. Також на вебпорталі ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського в рубриці «Наші видання» розміщено ряд видань в
яких висвітлюються питання організації соціокультурної діяльності у
шкільних бібліотеках. Одним із найактуальніших видань є практичний
посібник «Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи» [8], підготовлений
для надання практичної допомоги бібліотекарям закладів загальної середньої
освіти в удосконаленні професійної діяльності. Четвертий розділ видання
«Соціокультурна діяльність шкільної бібліотеки» присвячений розгляду
основних функцій соціокультурної діяльності, форм і методів її організації,
застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, планування
та обліку освітньо-виховних заходів.
Здійснюючи соціокультурну діяльність, шкільні бібліотеки мають
приділяти особливу увагу вихованню у дітей та учнівської
молоді почуття патріотизму та гідності. Методичні
рекомендації «Патріотичне виховання у
шкільних бібліотеках: методи і підходи» [7]
та збірка поезії «З Україною в серці» [3]
(підготовлена
ДНПБ
України
імені
В. О. Сухомлинського
за
результатами
конкурсу патріотичної поезії, який проходив
у рамках Всеукраїнського місячника
шкільних бібліотек «Виховуємо громадянина
– патріота України») сприятимуть в організації шкільними
бібліотеками освітньо-виховних заходів патріотчного
спрямування. Публікації щодо організації масових заходів

з національно-патріотичного виховання дітей та
учнівської молоді (сценарії, виховні години, конкурси,
вікторини тощо) представлені у науково-допоміжних бібліографічних

покажчиках ‒ «Національно-патріотичне виховання в
Україні» [5] (четвертий розділ «Національно-патріотичне

виховання у закладах загальної середньої освіти та
професійної (професійно-технічної)») та «Бібліотека
навчального закладу в контексті інформатизації
суспільства» [1] (розділ «Роль бібліотек у забезпеченні
інформаційних і соціокультурних потреб користувачів»).
У плануванні соціокультурної діяльності важливо використовувати
«Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і
педагогічної науки» [4]. Видання готується ґрунтовно, на
науковому рівні, із залученням широкої джерельної бази ‒
інформаційних, довідкових, енциклопедичних та нових
матеріалів, які свого часу були заборонені. При впорядкуванні
Календаря враховуються зміни, які відбуваються в
реформуванні й модернізації освіти України. Головна мета
підготовки видання – шляхом подання хронологічного
переліку визначних дат з історії як світової, так і вітчизняної освіти,
педагогіки, психології, філософії та інших суміжних галузей знань допомогти
педагогічним і науково-педагогічним кадрам, студентам, бібліотекарям
освітянських книгозбірень у плануванні роботи, отриманні компетентної
інформації про ту чи іншу подію або особу. Календар щорічно друкується на
шпальтах періодичних видань «Шкільна бібліотека плюс» та «Шкільний світ».
Повний текст видання представлений у відкритому доступі на вебпорталі
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в рубриці «Ресурси».
На вебпорталі бібліотеки на сторінці
«Бібліотечному фахівцю» в рубриці «Всеукраїнський
місячник шкільних бібліотек» [2] презентовано кращі
матеріали з досвіду роботи шкільних бібліотекарів
України (презентації, відеоролики, буктрейлери),
підготовлені
за
результатами
проведення
Всеукраїнських місячників шкільних бібліотек у
період 2014-2019 рр.
Запропоновані матеріали можуть бути використані шкільними
бібліотекарями в організації масових заходів із соціокультурної діяльності, яка
є важливим напрямом роботи шкільної бібліотеки.
У цьому році з метою надання допомоги шкільним бібліотекарям у
пілануванні соціокультурної роботи фахівцями відділу науково-методичної
соціокультурної та міжнародної діяльності ДНПБ України імені

В. О. Сухомлинського підготовлено календар визначних дат для організації
освітньо-виховної діяльності в шкільних бібліотеках, орієнтовний план
заходів з національно-патріотичного виховання та рекомендаційний
бібліографічний список.
Календар знаменних дат містить персоналії і події, пов'язані зі світовою
історією і культурою, тож бібліотекарі та інші учасники освітнього процесу
можуть використовувати цей матеріал у проведенні
інтегрованих уроків, тематичних лекцій та екскурсій.
Пам'ятні дати дають можливість визначитися з темою
учнівських конференцій та вікторин знавців міста,
літературних і музичних вечорів, а також теми
краєзнавчого дослідження або авторської екскурсії.
Поданий як зразок «Орієнтовний план заходів з національнопатріотичного виховання» допоможе шкільним бібліотекарям обрати теми
заходів та форми і методи соціокультурної діяльності.
Рекомендаційний бібліографічний список «Державні, народні та шкільні
свята» складається з чотирьох розділів: «Осінній цикл свят», «Зимовий цикл
свят», «Весняний цикл свят» та «Літній цикл свят». З метою надання допомоги
в організації та проведенні заходів із соціокультурної діяльності підготовлено
список допоміжної літератури з фонду бібліотеки, який містить публікації з
питань досвіду роботи бібліотекарів і вчителів. Список має наскрізну
нумерацію, бібліографічні записи розміщено за абеткою авторів і назв. Базою
для пошуку джерел інформації слугували бібліотечні фонди та інтернетресурси.
При плануванні масових заходів на 2020–2021 навчальний рік шкільні
бібліотекарі обов’язково мають враховувати й те, що в умовах пандемії
COVID-19, яка створила неочікувані виклики для публічного простору
бібліотек (фізичне дистанціювання), перевага має надаватися проведенню
заходів у дистанційному режимі. Для цього шкільні бібліотеки мають
застосовувати не видовищні, а більш дискусійні форми, які доволі легко
трансформуються в дистанційні (онлайн діалоги, лекторії, вікторини, квести,
коментовані перегляди нової літератури тощо). Також перевагу необхідно
надати підготовці електронних та віртуальних книжкових виставок,
електронних презентацій,
буктрейлерів, слайд-шоу, тематичних
рекомендаційних списків тощо.
За допомогою інструментів для безкоштовного зв’язку та чатів Skype,
Viber можна спілкуватися з учнями, вчителями, відомими особами з різних
куточків світу, брати участь в онлайн-конференціях, форумах, диспутах,

во

віртуальних зустрічах з авторами книжок. Використання інтернету дає
можливість проводити віртуальні екскурсії музеями та бібліотеками світу.
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22 січня
27 січня
28 січня
29 січня

30 січня

15 лютого
19 лютого

СІЧЕНЬ
У 1992 р. Президією Верховної Ради України затверджено музичну редакцію
Державного Гімну України «Ще не вмерла Україна», автором якої є М. Вербицький
День Соборності України. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента
України № 871/2014 від 13.11.2014
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Відзначається щорічно відповідно до
рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 60 / 7
У 1992 р. Верховною Радою України затверджено національний синьо-жовтий
прапор Державним Прапором України
День пам’яті героїв Крут. Відзначається щорічно в день, коли біля селища Крути в
1918 р. відбувся бій між більшовицькою армією та загоном київських студентів і
бійців вільного козацтва. В Україні відзначається щорічно відповідно до Указу
Президента України № 15/2007 від 15.01.2007
У 1992 р. Україна стала повноправним членом Парламентської асамблеї Наради з
безпеки і співробітництва в Європі (з 1995 р. набула статусу міжнародної організації
і стала називатися Організація з безпеки і співробітництва в Європі; ОБСЄ)
ЛЮТИЙ
День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Відзначається
щорічно відповідно до Указу Президента України № 180/2004 від 11.02.2004
У 1992 р. Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України,
вважаючи його головним елементом великого герба України

20 лютого

21 лютого
1 березня
8 березня

14 березня
15 березня
17 березня
20 березня
21 березня
25 березня
26 березня
7 квітня
11 квітня
12 квітня

18 квітня

22 квітня
23 квітня
26 квітня
30 квітня
1 травня

8–9 травня

Всесвітній день соціальної справедливості. Відзначається щорічно відповідно до
рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 62 / 10
День Героїв Небесної Сотні. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента
України № 69/2015 від 11.02. 2015
Міжнародний день рідної мови
БЕРЕЗЕНЬ
Всесвітній день цивільної оборони. Відзначається щорічно в день набрання чинності
– 1 березня 1972 р. – Статуту Міжнародної організації цивільної оборони
Міжнародний день прав жінок і миру. Відзначається щорічно відповідно до рішення
Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 32 / 142
Міжнародний жіночий день
День українського добровольця. Відзначається згідно з Постановою Верховної ради
України від 17 січня 2017 р. № 1822-VIII
Міжнародний день сім’ї. Відзначається щорічно відповідно до резолюції
Генеральної Асамблеї ООН від 20 вересня 1993 р.
У 1917 р. у Києві створено Українську Центральну Раду – національний політичний
центр, згодом – перший український парламент
Міжнародний день щастя. Відзначається щорічно відповідно до рішення
Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 66 / 281
Всесвітній день поезії. Відзначається щорічно відповідно до рішення 30-ї сесії
Генеральної конференції ЮНЕСКО від 15.11.1999
День Служби безпеки України. Відзначається щорічно відповідно до Указу
Президента України № 193/2001 від 22.03.2001
День Національної гвардії України. Відзначається щорічно відповідно до Указу
Президента України № 148/2015 від 18.03.2015
КВІТЕНЬ
Всесвітній день здоров’я. Відзначається щорічно в день набуття чинності Статуту
ВООЗ WHA / A. 2 / Res. 35
Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів. Відзначається
щорічно за ініціативою ООН у день, коли в’язні концтабору Бухенвальд почали
інтернаціональне повстання проти гітлерівців
Міжнародний день польоту людини в космос. Відзначається щорічно відповідно до
рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 65 / 271
День працівників ракетно-космічної галузі України. Відзначається щорічно
відповідно до Указу Президента України № 230/97 від 13.03.1997
Міжнародний день пам’яток і визначних місць. Відзначається щорічно з 1984 р.,
заснований Асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони пам’яток і визначних
місць (ІКОМОС) при ЮНЕСКО
День пам’яток історії та культури. Відзначається щорічно відповідно до Указу
Президента України № 1062/99 від 23.08.1999
Всесвітній День Матері-Землі. Відзначається щорічно відповідно до рішення
Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 63 / 278
Всесвітній день книги та авторського права. Відзначається щорічно відповідно до
рішення Резолюції 3.18 28-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО від 15.11.1995
День Чорнобильської трагедії (1986). Відзначається щорічно відповідно до Указу
Президії Верховної Ради Української РСР № 8985-ХІ від 29.03.1990
Всесвітній день споріднених міст. Відзначається щорічно в останню неділю квітня
відповідно до рішення Всесвітньої федерації споріднених міст (ВФПМ)
ТРАВЕНЬ
Міжнародний день праці. До 2017 року в Україні це свято називали Міжнародний
день солідарності трудящих.
У 2017 році Верховна Рада України внесла зміни до статті 73 Кодексу законів про
працю України, відповідно до яких «День міжнародної солідарності трудящих»
було перейменовано на «День праці».
Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни.
Відзначаються щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї
ООН A / RES / 59 / 26. В Україні День пам’яті та примирення відзначається
щорічно відповідно до Указу Президента України № 169/2015 від 24.03.2015. р.

щороку третій
четвер травня

Всесвітній день вишива́нки – міжнародне свято, яке покликане зберегти
споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого
українського одягу

9 травня

День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. До 2016 року в Уукраїні це
свято називали День перемоги. «День перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні» встановлено як державне свято відповідно до ухваленого 9 квітня 2015 року
Верховною Радою України закону «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні 1939 — 1945 років»
День матері. Відзначається щорічно в другу неділю травня відповідно до Указу
Президента України № 489/99 від 10.05.1999
Міжнародний день сім’ї. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної
Асамблеї ООН A / RES / 47 /237
Міжнародний день музеїв. Відзначається щорічно відповідно до рішення
ХІ Генеральної конференції
День Європи. Відзначається щорічно в третю суботу травня відповідно до Указу
Президента України № 339/2003 від 19.04.2003.

9 травня
15 травня
18 травня
20 травня

21 травня
24 травня
27 травня
29 травня
1 червня

День науки. Відзначається щорічно в третю суботу травня відповідно до Указу
Президента України № 145/97 від 14.02.1997
День пам’яті жертв політичних репресій. Відзначається щорічно в третю неділю
травня відповідно до Указу Президента України № 431/2007 від 21.05.2007
День слов’янської писемності і культури. Відзначається щорічно в день
вшанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія відповідно до
Указу Президента України № 1096/2004 від 17.09.2004
День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. Відзначається
щорічно в останню суботу травня відповідно до Указу Президента України
№ 563/99 від 25.05.1999
Міжнародний день миротворців ООН. Відзначається щорічно відповідно до
рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 57 / 129
ЧЕРВЕНЬ
Міжнародний день захисту дітей. Відзначається щорічно з 1949 р. відповідно до
ухвали Ради Міжнародної демократичної федерації жінок
Всесвітній день батьків. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної
Асамблеї ООН A / RES / 66 / 292

4 червня

5 червня

8 червня
14 червня
18 червня
20 червня
22 червня

23 червня

День захисту дітей. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента
України № 568/98 від 30.05.1998
Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. Відзначається з 1983 р.
у річницю бомбардування житлових кварталів Бейрута ізраїльськими збройними
силами (4 червня 1982 р.). Проводиться за рішенням Надзвичайної спеціальної
сесії Генеральної Асамблеї ООН з палестинського питання (серпень 1982)
Всесвітній день навколишнього середовища. Відзначається щорічно відповідно до
рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 2994 (ХХVІІ)
День журналіста. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України
№ 251/94 від 25.05.1994
Всесвітній день океанів. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної
Асамблеї ООН A / RES / 63 / 111
Всесвітній день донора крові. Відзначається щорічно відповідно до рішення
Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я WHA 58.13. Цього дня в 1868 р. народився
австрійський лікар К. Ландштейнер, який відкрив групи крові в людини
День медичного працівника. Відзначається щорічно в третю неділю червня
відповідно до Указу Президента України № 281/94 від 03.06.1994
Всесвітній день біженців. Відзначається щорічно відповідно до рішення
Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 55 / 76
Початок німецько-радянської війни (1941)
День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. Відзначається щорічно
відповідно до Указу Президента України № 1245/2000 від 17.11.2000
100 років від дня проголошення (1917) І Універсалу Української Центральної Ради
про автономію України

Міжнародний день вдів. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної
Асамблеї ООН A / RES / 65 / 189
День Державної служби. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента
України № 291/2003 від 04.04.2003
25 червня

26 червня
28 червня

1 липня
2 липня
8 липня
11 липня
15 липня
28 липня
4 серпня
6 серпня
12 серпня
23 серпня
24 серпня
26 серпня
1 вересня
9 вересня

15 вересня
21 вересня
22 вересня
27 вересня

День молоді. Відзначається щорічно в останню неділю червня відповідно до Указу
Президента України № 323/94 від 22.06.1994 р.
День молодіжних та дитячих громадських організацій. Відзначається щорічно в
останню неділю червня відповідно до Указу Президента України № 600/2011
від 24.05.2011
Міжнародний день на підтримку жертв тортур. Відзначається щорічно відповідно
до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 52 / 149
День Конституції України. Відзначається щорічно в день прийняття Верховною
Радою України Основного Закону України. Святковий неробочий день в Україні
відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю
ЛИПЕНЬ
День архітектури України. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента
України № 456/95 від 17.06.1995
День Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Відзначається щорічно в
першу неділю липня відповідно до Указу Президента України № 331/2015
від 12.06.2015
День родини. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України
№ 1209/2011 від 30.12.2011
Всесвітній день народонаселення. Відзначається щорічно відповідно до
рекомендацій Керівної ради Фонду ООН у галузі народонаселення, поданих у
Рішенні ПРООН 89/46, п. 21
День українських миротворців. Відзначається щорічно відповідно до Постанови
Верховної Ради України № 292-VII від 21.05.2013
День хрещення Київської Русі-України. Відзначається щорічно відповідно до Указу
Президента України № 668/2008 від 25.07.2008
СЕРПЕНЬ
День національної поліції України. Відзначається щорічно відповідно до Указу
Президента України № 693/2015 від 09.12.2015
Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми)
День Повітряних Сил Збройних Сил України. Відзначається щорічно у першу
неділю серпня відповідно до Указу Президента України № 579/2007 від 27.06.2007
Міжнародний день молоді. Відзначається відповідно до рішення Генеральної
Асамблеї ООН A / RES / 54 / 120
День Державного Прапора України. Відзначається щорічно відповідно до Указу
Президента України № 987/2004 від 23.08.2004
День Незалежності України (1991). Відзначається щорічно як державне
загальнонародне свято відповідно до Постанови Верховної Ради України
№ 2143-XII від 20.02.1992
День авіації. Відзначається щорічно в останню суботу серпня відповідно до Указу
Президента України № 305/93 від 16.08.1993
ВЕРЕСЕНЬ
День знань. Відзначається щорічно з 1984 р.
День фізичної культури і спорту. Відзначається щорічно в другу суботу вересня
відповідно до Указу Президента України № 340/94 від 29.06.1994
День українського кіно. Відзначається щорічно в другу суботу вересня відповідно
до Указу Президента України № 52/96 від 12.01.1996
Міжнародний день демократії. Відзначається щорічно відповідно до рішення
Генеральної Асамблеї ООН А / RES / 62 / 7
Міжнародний день миру. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної
Асамблеї ООН A / RES / 55 / 282
День партизанської слави. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента
України № 1020/2001 від 30.10.2001
Всесвітній день туризму. Відзначається щорічно в день затвердження Статуту
Всесвітньої туристичної організації (ВТО)

30 вересня
1 жовтня

День туризму. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України
№ 1047/98 від 21.09.1998
Всеукраїнський день бібліотек. Відзначається щорічно відповідно до Указу
Президента України № 471/98 від 14.05.1998
ЖОВТЕНЬ
Міжнародний день музики. Відзначається щороку за рішенням Міжнародної
музичної ради ЮНЕСКО з ініціативи Д. Шостаковича
Міжнародний день людей похилого віку. Відзначається щорічно відповідно до
рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES /45 /106
День ветерана. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України
№ 1135/2004 від 24.09.2004

2 жовтня
14 жовтня

17 жовтня
24 жовтня
28 жовтня
9 листопада

16 листопада

17 листопада
20 листопада
25 листопада
2 грудня

5 грудня
6 грудня
7 грудня
9 грудня
10 грудня

День працівників освіти. Відзначається щорічно в першу неділю жовтня
відповідно до Указу Президента України № 513/94 від 11.09.1994
Міжнародний день боротьби проти насилля. Відзначається щорічно відповідно до
рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 61 / 271
День українського козацтва. Відзначається щорічно відповідно до Указу
Президента України № 966/99 від 07.08.1999
День захисника Вітчизни. Свято встановлене 14 жовтня 2014 р. указом Президента
України № 806/2014
Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності. Відзначається щорічно
відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 47 / 196
День Організації Об’єднаних Націй. Відзначається щорічно відповідно до рішення
Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 2782 (XXVІ)
День визволення України від фашистських загарбників (1944). Відзначається
щорічно відповідно до Указу Президента України № 836/2009 від 20.10.2009
ЛИСТОПАД
День української писемності та мови. Відзначається щорічно відповідно до Указу
Президента України № 1241/97 від 06.11.1997
Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1209/2011 від
30.12.2011
Міжнародний день толерантності. Відзначається щорічно відповідно до рішення
Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 51 / 95.
День працівників радіо, телебачення та зв’язку. Відзначається щорічно відповідно
до Указу Президента України № 667/94 від 11.11.1994
День студента. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України
№ 659/99 від 16.06.1999
Всесвітній день дитини. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної
Асамблеї ООН A / RES / 836 (ІХ)
День пам’яті жертв голодоморів. Відзначається щорічно у четверту суботу
листопада відповідно до Указу Президента № 1310/98 від 26.11.1998
ГРУДЕНЬ
Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Відзначається відповідно до
рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 317 (IV)
Міжнародний день інвалідів. Відзначається щорічно відповідно до рішення
Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 47 / 3
Міжнародний день волонтерів. Відзначається відповідно до резолюції Генеральної
Асамблеї ООН A / RES / 40 / 212
День Збройних Сил України. Відзначається щорічно відповідно до Постанови
Верховної Ради України № 3528-ХІІ від 19.10.1993
День місцевого самоврядування. Відзначається щорічно відповідно до Указу
Президента України № 1250/2000 від 25.11.2000
Міжнародний день боротьби з корупцією. Відзначається відповідно до резолюції
Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 58 / 4
День захисту прав людини. Відзначається щорічно відповідно до резолюції
Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 423 (V)
Всесвітній день футболу. Відзначається щорічно відповідно до рішення ООН

13 грудня
14 грудня

День благодійності. 13-го грудня 2007-го року Указом Президента України
№ 1220/2007 в незалежній Україні було встановлено окреме офіційне свято – День
благодійництва. Цей день відзначається щорічно в кожну другу неділю грудня
День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 945/2006
від 10 листопада 2006 р.

Орієнтовний тематичний план навчально-виховних заходів
Напрям

Заходи

Визначні дати

Виховання
правової
культури,
поваги до
Конституції
України,
Законів
України,
державної
символіки –
Герба, Прапора,
Гімну України
та історичних
святинь

Організація заходів, спрямованих на розвиток у школярів
правової культури, поваги до Конституції України, Законів
України, державної символіки, почуття власної гідності,
усвідомлення своїх прав і місця в суспільстві, можливості
реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків:
бесіди „Без правової культури нема правової держави”,
„Конституція
–
найголовніший
закон
України”,
„Я – громадянин і патріот незалежної держави Україна”,
„Соціально-правова і політична культура молоді”,
„Чому прапор нашої Батьківщини – синьо-жовтий?”,
„Герб України”„ Державна символіка Батьківщини”; уроки
державності „Моя Україна – вільна держава, з нею
пов’язана доля моя”, „Наша вітчизна Україна”, „Україна –
єдина і неподільна країна”, „Незалежній Україні слава нині і
повік”; дискусії-діалоги „Відповідальність і закон”, „ Мої
права і обов’язки за Конституцією України”, „Який обов’язок
має кожний українець?”, „Права, свободи і обов’язки
громадянина України”, „Які права дитини захищає
законодавство”; диспути „Що означає відчути себе
громадянином своєї держави?”, „Відповідальність громадян
за порушення законодавства України; години спілкування
„Ми – нація єдина!”, „Для чого я живу на світі? Що я можу
зробити для Батьківщини”, „Я і Україна”; правові
круїзи „Мандрівка у правовий світ”, „Ваше право знати”;
патріотичні години „Моя Батьківщина – незалежна
Україна”, Україна – єдина країна”, „Тої слави козацької –
повік не забудемо”, „Мужність і відвага – крізь століття”;
День інформації „Родина, суспільство, закон”; тренінги на
правову тематику „ Сімейне право”, „Права дитини”,
„Запобігання торгівлі людьми”; слайд – презентації
„Україна – свята моя земля”, „Моя рідна Україна”, „Караван
історії” ; вікторини „Чи знаю я свої права”, „Чи знаєте ви
свій край?”,
„Чи я знаю Україну”; лото „Меморі”
(створення карток на запам'ятовування визначних дат, назв
місць, діячів та їхніх висловлювань, пов'язаних із здобуттям
Україною незалежності); рольові ігри „Шкала цінностей і
прав людини”, „Юридичний волейбол”; тематичні
виставки „Держава. Молодь. Закон”, „Символи моєї
держави”, „Незалежність України – мрія мільйонів”,
„Святині української землі”, „Історичний портрет у синьожовтому інтер’єрі”.
Організація заходів із залучення учнівської молоді до вивчення
історичного минулого, культури українського народу,
пропагування здобутків національної духовної спадщини.

23
серпня
День Державного
Прапора України

Сприяння
набуттю
молоддю

24
серпня
День
Незалежності
України
28
червня
День Конституції
України

Третій четвер
травня
День вишиванки

соціального
досвіду,
успадкування
духовних та
культурних
надбань
українського
народу

Цикл народознавчих заходів із популяризації національної
історії
та
культури:
конференції
„Національна

самоідентичність і народні традиції українців”, „Пізнай себе,
свій рід, свій народ…”, „На нашій Україні ми всі –
український народ”; бесіди „Державницькі традиції України:
Київська Русь, Литовсько-Руська держава, козацька держава,
Гетьманщина, УНР, ЗУНР”, „Нехай квітне наша держава
яскравими барвами і прадавніми символами нашого
народу!”; „Червона книга України”; народознавчі свята
„Козацькі традиції та обряди”, „Писанка – це дивосвіт, цю
красу шанує світ”, „А над світом вишивка цвіте”, „Українські
вишиванки – наче райдуги світанки”, „Україна фольклорна”;
години народознавства „Сім чудес України”, „Народні
звичаї та обряди”; бібліоекскурс „Ми роду козацького діти”;
виховні години „Я громадянин і патріот держави”, „Що
означає бути патріотом”, „Шануймо свій рід”, „Рушники моєї
бабусі”; виставки „Національний одяг українців”, „Ремесла
України”, „Національні символи країни: рушник, вишиванка,
віночок”, „Український рушник”, „Чарівна краса української
вишиванки”; тематичні експозиції „Минуле, теперішнє та
майбутнє у вчинках та діяннях українців”, „Українська
народна вишивка – унікальне явище духовно-матеріальної
культури нашого народу”; флешмоби „Нехай квітне наша
держава яскравими барвами і прадавніми символами нашого
народу!”, „ Вишиванка – символ Батьківщини”; вікторини
„Експедиція в глибину віків”, „Знай і люби свій край”.
Створення бібліотечки українського фольклору (народні
прикмети, прислів’я, легенди, загадки, заклички, колисанки,
народні ігри тощо) та фонотеки українських пісень.
Перегляд першого повнометражного фільму про вишиванки
„Спадщина нації”.

Формування
мовної
культури,
оволодіння та
вживання
української
мови як
духовного коду
нації

Ознайомлення з об'єктами історичної та культурної
спадщини України: екскурсії до краєзнавчих, історичних та
художніх музеїв.
Організація заходів, спрямованих на виховання в учнівської
молоді української мовної свідомості та національної
гідності. Цикл заходів у рамках Тижня української мови
„З рідним словом міцніє держава”: конференції „Доля
української мови – то є водночас й доля української держави
й нації”, „О мово рідна, золота колиско…”, „Відродження
традицій читання і підтримка української мови”; круглі
столи „Українська мова та її значення в житті людини”,
„Кришталеві краплини слова”, „Без мови немає народу”,
„Найціннійший грунт для духовного виховання сильного
характеру – то рідна мова” (І. Огієнко); бесіди
„Мова – духовний скарб нації”, „Найбільше і найдорожче
добро кожного народу – це його мова”, „Щира розмова про
рідну мову”; свята „Мова – духовне багатство народу”
(В. Сухомлинський), „Її велич – українська мова”, „Рідна
мова – серця подих”, „Гімн українській мові”, „Пригости
мене розмовою українською мовою”, „Мово рідна моя! Ти
живеш у вінку українських пісень, в білосніжній простій
вишиванці”; літературні вечори „Плекатимеш мову –
цвістимуть сади”, „Мужай прекрасна наша мово”, „Бринить,

21
лютого
Міжнародний
день рідної мови
9
березня
День народження
Т. Г. Шевченка
21
березня
Всесвітній день
поезії
2
квітня
Міжнародний
день дитячої
книги

співає наша мова,чарує, тішить і п'янить” (О. Олесь), „У мові
моїй краса і неповтоорність”; поетичні серпантини
„Шануймо мову серцем і вустами”, „Мова – частинка моєї
Батьківщини”; літературні години „Я в серці маю те, що не
вмирає” (Л. Українка); година єдності „Українська мова –
мова єднання”; „Нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм
відбирають мову” (Л. Костенко); музичні вечори „Мова моя
калинова”, „Мова кожного народу – неповторна і своя”, „У
ній гримлять громи в негоду, в тиші – трелі солов'я”;
літературні ігри „Цікаві факти про українську мову”,
„Українські прислів’я та приказки”, „Цікава граматика”,
„З історії слів”, „Веселі фразеологізми”, „Правила в
малюнках”, „Країна мовних цікавинок”, „Аукціон
прислів’їв”; вікторини „Найкращий знавець рідного слова”,
„Мовні перлини”, „Подорож океаном рідної мови”; „Аукціон
прислів’їв”, „Мозаїка мудрих слів від А до Я”; конкурси
„Дзвенить струмочком рідна мова”, „Війна у творах
українських поетів” (на краще декламування творів
українських авторів), „Хто зможе повторити?” (конкурс
скоромовок); „Міжнародний день рідної мови”, „Мандрівка
в країну писемності”, „Українські поети – патріоти”; відео
екскурс „З історії української книги”; книжкові виставки
„Які чудові барви у нашій рідній мові”, „Мова – коштовний
скарб народу”; літературний куточок „Літературне
розмаїття”.
Зустрічі з українськими
літературознавцями.
Створення
літературного
письменників-ювілярів.

письменниками,
календаря

поетами,
українських

Проведення циклу заходів у рамках Шевченківського тижня
(присвяченого вшануванню пам'яті Т. Г. Шевченка,
видатного українського поета, письменника, художника,
національного героя та символу України): читацькі
конференції „Великий Кобзарю, ти завжди в нашій пам'яті,
ти завжди в наших серцях”, „Україна – це Шевченко,
Шевченко – це Україна”, „Світова велич Шевченка”, „Слово
Шевченкове й Франкове, художні шедеври нашої класики
хай стануть для нас взірцем і мірилом” (О. Гончар); круглий
стіл „Славетні імена України: Тарас Шевченко. Життя і
творчий шлях”; бесіди „Сторінками великого письменника”,
„Уклін, тобі Тарасе”, „Розмова про Тараса”; літературні
вечори „Шевкенкове слово”, „Заповіт великого Кобзаря”;
літературно-музичні композиції „Зоре моя вечірня”, „По
діброві вітер віє”, „Реве та стогне Дніпр широкий”, „Заповіт”;
тематичні виставки „Віч на віч з Шевченком”, „Шевченків
родовід”, „Шевченко – поет”, „Шевченко – художник”;
конкурс „Хто Шевченка прочитав, той багатший серцем
став.”
Проведення віртуальних екскурсій та подорожей до
національного музею Тараса Шевченка в Києві знайомство з
ресурсом (інтерактивна екскурсія-гра „Шляхами Тараса

9
листопада
День украї́нської
писе́мності та
мо́ви

Формування
духовних
цінностей
українського
патріота:
почуття
патріотизму,
національної
свідомості,
любові до
українського
народу, його
історії,
Української
держави, рідної
землі, родини,
гордості за
минуле і
сучасне на
прикладах
героїчної
історії
українського
народу та
кращих зразків
культурної
спадщини

Шевченка”, тематична екскурсія з використанням гри-квесту
„Карта Шевченкових пригод”, тематичні інтерактивні
екскурсії „Тарас Шевченко – мандрівник”, „Рослини у
творчості Тараса Шевченка”).
Організація заходів, спрямованих на формування в учнівської
22
січня
молоді почуття патріотизму та національної свідомості:
День соборності
конференції „Хто не знає свого минулого, той не вартий
України
свого майбутнього. Хто не шанує видатних людей свого
народу, той сам не гідний пошани” (М. Рильський), „Можна
27
все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки
січня
батьківщину” (В. Симоненко), „Я єсть народ, якого Правди
Міжнародний
сила ніким звойована ще не була…” (П. Тичина), „Голодомор
День
– невиплакані сльози України”; круглі столи „Усе моє, що
пам`яті жертв
зветься Україна”, „Україна. Шлях до свободи”, „Вітчизна –
Голокосту
це не хтось і десь. Я – теж Вітчизна”, „Я–громадянин-патріот
незалежної держави Україна”, „Громадянський подвиг”;
29
диспути: „Соборність найцінніший скарб”, „Кому потрібна
січня
День
ця війна?”, „Захист України – обов’язок кожного
пам’яті героїв
громадянина?”, „Чи достатньо одного патріотизму для
Крут
захисту України?”, „Революція, що змінила країну”, „Право
народів на мир”; дискусії „Скажи своє слово про Україну”,
„Події, що змінили нас”, „Я і Україна”; бесіди „Де немає
15
свободи, там немає і Вітчизни”, „Голокост як попередження
лютого
людству”, „Євромайдан: як це починалася”, „Бібліотека–
День
важлива складова духовної культури нації”; відкритий
вшанування
мікрофон „Скажемо НІ –війні!”, „Схід і Захід разом”, „Краща учасників бойових
країна – Батьківщина”, „Подвигу належить дорога у
дій на території
вічність”; уроки мужності „Пам`яті вдячні”, „У боях за
інших держв
волю України”, „Пам’яті героїв Другої світової війни”, „Вони
визволяли наше місто”, „Герої не вмирають”, „Ми – нащадки
20
лютого
патріотів”; години шани „Реквієм пам'яті загиблих
День
земляків”, „Шануємо Вас, наші захисники!”, „Кращі з
Героїв
Небесної
кращих встали за свободу без вагань”, „Пам’ять про героїв
Сотні
стукає в наші серця”, „Земляки – національні герої, їх роль у
боротьбі за волю України”; виховні години „За мир в Україні,
8
за гідність кожної людини”, „Ми – патріоти України”, „Хто
травня
забув своє минуле – не вартий свого майбутнього”, „На
День пам’яті та
дорогах пам’яті”, „Є пам'ять, якій не буде кінця”; історичні
примирення
години (до доленосних подій в Україні) „Витоки української
нації”, „Основні періоди історії України”, „Україна – минуле
9
– сучасне – майбутне”, „Нескорена та незламна Україна”,
травня
„Пам'яті Героїв Крут”, „Великий голодомор – геноцид
День перемоги
над нацизмом у
українського народу”, „Україна у другій Світовій війні –
Другій
велика Перемога. 1939 – 1945 ... одна на всіх”, „Діти і молодь
світовій
війні
у підпіллі в роки минулої війни”; хвилини пам’яті „Тих
днів не змовкне слава!”, „Згадаймо ті дні”, „Їхні душі зранені
22
мирним атомом”, „Афганістан болить в моїй душі”, „Голодні
червня
очі. Змарноване дитинство”; година-реквієм „Ріка нашої
День
памяті”, „Ми йшли до тебе, Перемого!”, „Ми будем
скорботи і
пам’ятать лиху годину”, „Хай не згасає пам'ять про героїв”;
вшанування
інформаційні години „Революція Гідності. Як це
пам’яті жертв
відбувалось”, „Хроніка подій в зоні АТО”; поетичні вечори
війни
„Нема без кореня рослини, а нас, людей без Батьківщини!”,

„Молитва за Україну, Мир і Спокій”, „Люблю країну я свою:
вона найкраща в цілім світі”, „Свіча пам’яті”, „Тісніше
станьте, сильні духом, під прапором одним”, „З піснею
21
дорогами війни”; усні журнали „У нашій рідній Україні ми
вересня
всі – український народ”, „Україна в бурхливому
Міжнародний
сьогоденні”, „Україна – це територія Гідності і Свободи”;
день миру
стіннівки „Вони пройшли крізь вогонь і зброю”, „Пам’ять
про героїв стукає в наші серця”; електронна книга пам’яті
22
„Пам’ять серця”; конкурси патріотичного спрямування „У
вересня
світі немає кращої країни, ніж моя Україна” (конкурс
День
малюнків), „З Україною в серці” (конкурс віршів), „Дітям про
партизанської
героїчне минуле” (конкурс буктрейлерів); вікторини „Знай і
слави
люби свій край”, „Усе моє, що зветься Україна”; флешмоби
21 листопада
„Україно – це Я”, „Я – громадянин України”, „Діти – янголи
День гідності та
миру”; конкурс бардовської пісні „Пісні воїнів АТО”;
свободи
благодійні акції (створення сувенірів, іграшок, малюнків,
бібіліотечок для військовослужбовців та тих, хто лікується у
26 листопада
військових шпиталях) „Оберіг захисника України”, „Ліки
День пам’яті
замість квітів”, „Маки пам’яті”, „Лист воїну АТО”, „Побажай
жертв Голодомору
Україні щастя”, „Серце до серця”, „Гостинець”, „Ветеран
живе поруч”, „Бібліотечка для захисника”, „Бібліотека
5
українського воїна”; благодійні ярмарки „Діти – воїнам
грудня
АТО”, „Школа – шпиталь”, „Повертайся живим”; бібліотечні Міжнародний днь
огляди літератури (у тому числі й електронні) „Україна в
волонтера
боротьбі за свободу і незалежність”, „Дітям про героїчне
минуле”, „Українське козацтво – наша слава і гордість”;
14
виставки „Історія українського державотворення”, „Марш
грудня
Перемоги”, „Мужність і відвага крізь покоління”, „Майдан та День вшанування
учасників
українська національна ідея”, „Моя земля – земля моїх
ліквідації
батьків”, „Голодомор. Розірване коло життя”, „Війна без
аварії на
права забуття”, „Дзвони миру”, „Мій рідний край, моя земля
Чорнобильській
очима сучасників”; тематичні експозиції „Караван історії”,
АЕС
„Славетні події та імена моєї Батьківщини”, „Гірка пам'ять
війни”, „Історії героїв АТО”, „Ми боремося за українську
землю”, „День партизанської слави”, „З попелу забуття”;
куточок бойової слави „Пам'ять жива ”, „Вони повернулися
з Перемогою!”, „Маленькі герої великої війни”;
фотоколаж „Війна у сімейних альбомах”.

Коментований перегляд документальних та художніх
фільмів про історію українського державотворення,
Голодомор, Другу світову війну, аварію на ЧАЄС, події на
Майдані, війну на сході України та інші важливі події.
Зустрічі з ветеранами Другої світової війни, учасниками
Революції Гідності, учасниками бойових дій на Сході країни,
членами сімей Героїв Небесної Сотні та полеглих бійців
АТО,
представниками
волонтерських
організацій,
остарбайтерами, дітьми війни.

Відвідування визначних історичних місць з метою
ознайомлення учнівської молоді з пам'ятками української
історії та культури.
Організація циклу заходів, присвячених вшануванню традицій
боротьби за незалежність і соборність України та
військової звитяги захисників рідної землі, творців
національної
державності,
тисячолітньої
історії
державотворення нашого народу, визнання історичного
значення подій, пов’язаних із визвольною боротьбою початку
XX століття, утвердження історичної єдності земель,
консолідації
суспільства,
зміцнення
міжнародного
авторитету України та у зв’язку зі 100-річчям подій
Української революції 1917 – 1921 років: конференції
„Україна – соборна, сильна, вільна”, „Українська
державність у 1917-1919 роках”, „Сучасна історіографія
національно-демократичної
революції
в
Україні
1917
–
1920
років”,
„Українська
революція
1917–1921 років. Крізь призму історії”, „Україна в боротьбі
за державність”; читацька конференція „Україна у вогні й
бурі революції 1917–1921 років” (за книгою І. Мазепи);
круглі столи „Українська революція 1917–1921 років та її
роль у європейській і світовій історії”, „Українська
революція: головні події та постаті”, „Історичне значення
Української революції 1917-1921 років”, „Видатні постаті та
їх політичні погляди на Українську революцію
1917–1921 років”; диспути „Чому Україна не змогла здобути
незалежність у 1917–1921 роках?”, „Історичне значення
подій 1917–1921 років для подальшого розвитку України”;
бесіди „Україна в боротьбі за збереження державної
незалежності (1918–1920 років)”, „Універсали Української
народної республіки”; інформаційні години „Визначні діячі
Української революції”, „Хай буде Україна вільною”(до 100
- річчя утворення Центральної Ради); квест-ігри „Стежками
становлення Української держави”, „Місця пам’яті
Української революції 1917–1921 років”; тематичні
виставки „На порозі нової України”, „Хроніки Української
революції”, виставка-роздум „Українська Революція: Доба
Центральної Ради”, виставка-портрет „Визначні діячі
Української революції 1917 – 1921 років”, виставка-хроніка
„Це нашої історії рядки: Українська Революція 1917 – 1921
років”.
Перегляд документальних фільмів, присвячених подіям
Української революції 1917–1921 років.

Формування
психологічної
та фізичної
готовності
молоді до
виконання
громадянського
і
конституційно

Відвідування реальних та віртуальних експозицій музеїв,
присвячених подіям Української революції 1917-1921 років.
Проведення
заходів,
спрямованих
на
підвищення
зацікавленості молоді в державній службі та службі у
Збройних силах України, її готовності до захисту України,
збереження та шанування національної пам’яті: круглі
столи „Захист Вітчизни – нагальна потреба сьогодення”,
„Я захищатиму Україну”, „Героїчні подвиги українських
воїнів у боротьбі за територіальну цілісність і незалежність
України”; бесіди „Законодавство України з питань оборони
держави”,. „Порядок проходження військової служби.

14
березня
День українського
добровольця
26
березня
День

го обов’язку
щодо
відстоювання
національних
інтересів та
незалежності
держави,
підвищення
престижу і
розвиток
мотивації
молоді до
військової
служби

Військовий обов’язок”, „Юридична відповідальність
військовослужбовців за злочини та правопорушення”,
„Перший
український
полк
імені
Богдана
Хмельницького” (до 100-річчя формування українського
національного війська), „Історіїя Збройних Сил України”;
виховні години „Сьогодні учень – завтра солдат”, „Захищати
Вітчизну – почесний обов’язок кожного громадянина
України”, „Пам’ять не знає сивини”, „Наука перемагати”;
вахти пам'яті „Згадаємо всіх поіменно”, „Афганістан
болить в моїй душі”, „Пишаємось подвигами предків ”, „Діти
і молодь у підпіллі в роки минулої війни”; Дні інформації
„Що треба знати про Українську армію”, „Майбутнім
воїнам”; мультимедійні презентації „Становлення та
розвиток українського війська”, „Служу народу України”;
історико-краєзнавчі
акції
„Пам’ятати.
Відродити.
Зберегти”, „Моя Батьківщина – Україна”; брейн-ринг
„Історія та традиції Українського війська”; виставки
„Майбутнім захисниками України”, „Державна та військова
символіка України”, „Вони захищають Вітчизну”, „Горить
свіча і пам'ять не згасає”, „Герої моєї Батьківщини”,
„Шляхами подвигу та слави”, „Ордени і медалі
розповідають…”, „Армія нашої держави”; конкурси
фотографій, малюнків, виробів, виконаних власноруч „Наша
славна армія”; стіннівки „ Солдати миру”, „Біля вічного
вогню”, „Україна – мати. Вмій її захищати!”, „Герої
серед нас: сучасні захисники України”.

Національної
гвардії України

14
жовтня
День захисника
України

6
грудня
День
Збройних сил
України

Підготовка тематичних експозицій, присвячених ролі
Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності
України та її громадян від княжої доби до часів незалежності,
події майдану та АТО.
Зустрічі з ветеранами Другої світовітовиї війни, учасниками
Революції Гідності, учасниками бойових дій на Сході країни,
членами сімей Героїв Небесної Сотні та полеглих бійців
АТО,
представниками
волонтерських
організацій,
остарбайтерами, дітьми війни.
Екскурсії до музеїв, військових частин.

Відродження
та розвиток
українського
козацтва як
важливої
громадської
сили військовопатріотичного
виховання
молоді

Упорядкування меморіальних комплексів, пам’ятників,
братських могил, інших поховань захисників Вітчизни.
Проведення циклу заходів до Дня українського козацтва:
конференції „Україна – колиска козацької слави”, „Рідна
земле моя, ти козацькою славою щедра…”, „Українське
козацтво та Запорізька Січ”, „Народ мій є, в його гарячих
жилах козацька кров нуртує і гуде”; читацька конференція
„Козацька спадщина” (за книгою А. Палія та М. Гордієнка,
„Українське козацтво”); бесіди „Козацька держава – наша
гордість і слава”, „Сторінки історії українського козацтва”,
„Шляхом мужності і слави”, „Рідна земле моя, ти козацькою
славою щедра”, „Степ та воля – козацька доля”; виховні
години „Про подвиги, про доблесть і про славу”, „Нащадки
козацької слави”, „Мудрість козацької доби”, „Запорізька Січ
– осередок високої духовності”, „Козаки – запорожці за віру,
за волю, за державу”; години слави „І оживає дух козацький”,

14
жовтня
День
українського
козацтва

„Тії слави козацької повік не забудемо!”; години історії
„Українське козацтво: міфи і реалії”, „Християнська
козацька республіка”, „Оживає рух козацький”, „Історичні
постаті”, „Володарі гетьманської булави”, „Козацькі традиції
та обряди”, „Козаччина – символ свободи”; свята
„Козацькому роду нема переводу”, „ Козацькі сурми”, „День
Святої Покрови”; квест „Мандри до козацьких скарбів”;
вечори „Козацькі забави”, „Козацький дух непереможний”,
„Де козак, там і слава!”, „Історія в струнах бринить”, „Слава
тобі, козаче”; вікторини „Чи знаєш ти історію українського
козацтва”, „Козацькі повір’я та звичаї”, „Загадкова
скринька”, „Ой, Січ-мати, „Грошові знаки України”;
інтелектуально-патріотичні конкурси „ Козацька слава не
погасне, як образ дорогий і ясний”, „Козацька Україна”;
випуск козацької листівки „За Україну, за долю, за честь і
волю”; флешмоб „Ми козацького роду, славних предків
діти”; книжкові виставки „Славетні козаки”, „Козацька
слава наших предків”, „І оживає дух козацтва”, „Імена і
символи козацтва”, „Тема козацтва в українському
письменстві та літературі”, „Українська святиня – Запорізька
Січ”.

Забезпечення
духовної
єдності
поколінь,
виховання
поваги до
батьків, людей
похилого віку

Коментований перегляд художніх та документальних
фільмів, присвячених українському козацтву.
Проведення заходів, спрямованих на формування світогляду
солідарності поколінь, любові до матері і батька, поваги до
свого роду: круглі столи „Всі ми велика родина і матір у нас
– Україна!”, „Сім’я в сучасному соціумі”, „Роль матері і
батька у вихованні дитини”, „Ми всі – діти українські,
український славний рід”, „Сім’я XXІ століття”, „Діалог
поколінь” ; бесіди-дискусії „Сім’я очима підлітків”, „Без сім’ї
немає щастя на землі”, „Які ми, українці”; бесіди для батьків
„Пріоритети сімейного виховання”, „Значення сім’ї в житті
дитини”, „Дитині потрібна сім’я”; виховні години „Моральні
цінності мого народу. Традиції поваги, турботи, співчуття й
допомоги людям”, „Хто про старих дбає, той гідною
людиною зростає”, „Я, мої бабусі і дідусі”; години
спілкування „Чиїх батьків ми діти”, „Сім'я – світ, задуманий
Богом”, „Нехай людина добро приносить, бо світ навколо
любові просить”; тематичні вечори „Сім’я – це маленька
держава ”, „Материнська любов-найсвятіша”, „Цілую ніжно
материнські руки”, „Бабуся і дідусь, я вам низесенько
вклонюсь”, „Йдемо сходинками своїх батьків”, „Святий
вогонь родинного тепла”, „Стежини до Храму душі
материнської”; усний журнал „Знання, родина, Батьківщина
– безцінний скарб мого життя”, „Духовний світ родинного
життя”, „Поведи нас, мамо, добрими стежками”, „Тато, мама,
я – у нас читає вся сім'я”; літературно-музичні вечори
„Шануймо свій рід”, „Мати – берегиня роду”, „Подаруємо
мамі казку”, „Як Україна й сонечко над нами, отак і мама на
Землі – одна”, „Тільки родина, як вічна зернина...”, „Величне
і прекрасне слово Мати! Від неї все на світі! Навіть світ…”,
„На сонці тепло, а біля матері добре”; „Велична молитва
матері”, „Колись ми юними були, а зараз осінь надійшла...”;
літературний ранок „Слово про матір”, „Ти живеш серед

Друга неділя
травня
(9 травня)
День матері
15
травня
Міжнародний
день родини

1
жовтня
День людей
похилого віку
3
грудня
Міжнародний
день інвалідів

Сприяння
розвитку
фізичного,
психічного та
духовного
здоров’я

Виховання
здатності
протидіяти
проявам
жорстокості,
аморальності,
бездуховності

людей, мій сину”; святкові програми „Мудрі і багаті
літами”, „Роки людині до лиця”; ігри „Скарбничка родинної
мудрості”, „Чиїх батьків ми діти”; книжкові виставки
„Джерела мого народу”, „Мати і поезія”, „Книжки моїх
батьків”, „Жінки – це квіти України”, „Родина у житті та
творчості українських письменників”, „Безсмертний образ
матері моєї”, „Діти війни”; уроки творчості „Створіть Ваше
сімейне дерево”, „Мій родовід”, „Листівка для мами”,
„Альбом найрідніших”, „Сімейний кодекс, літопис”;
конкурси „Моя сім’я”, „Милої неньки портрет”, „Мама,
мамочка, матуся” (конкурс малюнків), „Моїй матусі”
(конкурс віршів), „Моя сім’я в історії рідного міста”
(фотоконкурс); благодійні акції „Прийди і допоможи”,
„Відкриємо серця для доброти”, „ Великодній кошик добра”,
„Добром забуте серце обігрійте”, „Турбуємося про людей
похилого віку”, „Солдатські вдови”.
Залучення школярів до посильної допомоги людям похилого
віку та інвалідам.
Проведення заходів, спрямованих на збереження та
зміцнення здоров’я учнівської молоді, формування у школярів
свідомої мотивації здорового способу життя, навичок
дбайливого ставлення до власного здоров’я та життя:
круглі столи „Здоров’я дитини – здоров’я нації”, „Молодь
обирає здоров’я”, „Майбутнє починається з тебе”; бесіди
„СНІД: людство під знаком біди”, „Школа сприяння
здоров’ю”; диспут „Чи вмієш ти сказати НІ! шкідливим
звичкам?”; виховні години „Коли спорт полюбиш – сильним,
спритним будеш”, „Кинути палити: прагнути й реалізувати”,
„Бережеш природу – бережеш Батьківщину”; виставки
„Сім’я, молодь, спорт”, „Вони прославили Україну у спорті”,
„Захисти себе від ВІЛ”, „Школа проти СНІД”; конкурси „Від
козацьких старшин до спортивних вершин.”

Коментований перегляд фільму „Знати, щоб вижити” (про
надання першої невідкладної допомоги у надзвичайних
ситуаціях, про поведінку у надзвичайних ситуаціях).
Проведення заходів, спрямованих на всебічний розвиток
особистості, її моральних і духовних якостей: круглі столи
„Дитина – диво світу”, „Моральні цінності, етичні норми,
добро, толерантність – у кожну родину!”, „Духовний
розвиток особистості”, „Моральне становлення особистості”,
„Особистість XXI століття”, „Формування установки на
толерантну свідомість та вплив її на поведінку молоді”;
бесіди „Декларація прав дитини”, „Право на життя”,
„Насильство в сім’ї ”, „Жорстоке поводження з дітьми”, „В
сім’ї без насильства”, „Толерантність. Це стосується
кожного”, „Мораль та право: як я їх розумію”; диспути „Як
дійти до самовизначення і самореалізації”, „Як не стати
жертвою злочину”, „Як робити свідомий вибір та діяти
відповідально”; інформаційні години „Міжнародний день
миру”, „Дитячий пам’ятник миру”; виховні години
„Молодь: уроки права, уроки моралі, уроки життя”,
„Виховуємо патріотичність”, „Виховання у дітей свідомого

7
квітня
Всесвітній день
здоров’я
31
травня
Всесвітній день
без куріння
·26
червня
Міжнародний
день боротьби з
вживанням
наркотиків та їх
незаконним
обігом·
1
грудня
Всесвітній день
боротьби зі
СНІДом
1
червня
Міжнародний
день захисту дітей
4
червня
Міжнародний
день безневинних
дітей – жертв
агресії

21
вересня

ставлення до своєї поведінки”, „Толерантність – запорука
людяності”, „Джерела толерантності”; година милосердя
„Людина починається з добра”; години пам'яті „Вони
хотіли жити”, „Вони завжди залишаться дітьми”; рольові ігри
„У Країні морально – правових знань”, „Не будь жертвою”;
конкурси „Планета дружби”, „Ми за мир”, „На планеті усі
діти в мирі й дружбі хочуть жити!” (малюнки, стіннівки,
фотографії); акції „Не залишайся байдужим ніколи”, „Голуб
миру”; виставки „Толерантність – елемент світогляду і
культури”, „Формування толерантності та взаєморозуміння в
учнівському колективі”, „Школа – центр виховання у
соціальному середовищі”; флешмоби „Наша спільна мрія –
мир в Україні”, „Мир – найбільше із благ”, „Мир, спокій і
єдність”.
Коментований перегляд навчальних фільмів з подальшим
обговоренням
питань
моралі
і
права,
безпеки
життєдіяльності,
запобігання
правопорушенням,
бездуховності, антигромадській діяльності.

Відвідування дітей з особливими потребам в інтернатах.

Міжнародний
день миру
16 листопада
Міжнародний
день
толерантності

Рекомендаційний бібліографічний список
«Державні, народні та шкільні свята»

ОСІННІЙ ЦИКЛ СВЯТ
ВЕРЕСЕНЬ
День знань
(1 вересня)
День знань – державне свято,
проголошене 1 вересня 1984 р. Верховною
Радою СРСР. В Україні та деяких інших
країнах, зокрема в країнах СНД, це свято
збігається з початком навчального року.
Першокласники у цей день відзначають
«Свято Першого дзвоника».
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20. Грамотним будь!: 8 вересня – День грамотності [Електронний
ресурс] : матеріали до години грамотіїв // Лозівська централізована
бібліотечна система : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Лозова, 2018. – Режим
доступу:
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/scenarii_dlya_provedennya
_masovih_zahodiv_ bibliotek/scenarii_2015/gramotnim_budj/ (дата звернення:
15.05.2020). – Назва з екрана.
21. День грамотності [Електронний ресурс] : (конкурсна програма для
учнів 1–4 кл.) // Rozrobka.in.ua : [вебсайт]. – Електрон. дані. – [Україна], 2017. –
Режим доступу: http://rozrobka.in.ua/konspekt-svyata-dene-gramotnosti.html
(дата звернення: 15.05.2020). – Назва з екрана.
22. Дуняшенко, Н. В. Грамотність – запорука успіху людини!
[Електронний ресурс] : (сценарій до Міжнар. дня грамотності) / Дуняшенко
Наталія Василівна // Калейдоскоп педагогічної майстерності : ШМО вчителівсловесників гімназії № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області. – Електрон. дані. – Кіровоград, 2015. – Режим доступу: http://sacha59.blogspot.com/2015/11/8.html (дата звернення: 07.04.2020). – Назва з екрана.
Міжнародний день миру
День миру
(21 вересня )
Міжнародний
день
миру
встановлено резолюцією Генеральної
Асамблеєї ООН від 30 листопада 1982
р. Генеральною Асамблеєю 7 вересня
2001 р. ухвалено, що починаючи з
2002 р. Міжнародний день миру
щорічно відзначатиметься 21 вересня
як день глобального припинення
вогню і відмовлення від насильства. Запропоновано всім державам і народам
дотримувати припинення воєнних дій протягом цього дня.
В Україні День миру закріплено Указом Президента України від
5 лютого 2002 р. № 100.

23. Международный день мира [Электронный ресурс] : резолюция
Ген. Ассамблеи ООН от 7 сент. 2001 г. A/RES/55/282 // Организация
Объединенных Наций. – Электрон. дан. – Нью-Йорк, [2001]. – Режим доступа:
https://undocs.org/ru/A/RES/55/282 (дата обращения: 19.05.2020). – Загл. с
экрана.
24. Про день миру [Електронний ресурс] : указ Президента України від
5 лют. 2002 р. № 100/2002 // Законодавство України / Верхов. Рада України. –
Електрон.
дані.
–
Київ,
2002.
–
Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100/2002 (дата звернення: 19.05.2020). –
Назва з екрана.
***
25. Гончарова, І. П. Міжнародний День Миру [Електронний ресурс] :
[сценарій заходу] / Гончарова Ірина Петрівна // На урок : освіт. проект. –
Електрон.
дані.
–
[Україна],
2018.
–
Режим
доступу:
https://naurok.com.ua/scenariy-do-mizhnarodnogo-dnya-miru-23346.html
(дата
звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
26. Зелінська, А. А. Сценарій загальношкільної лінійки «Ми голосуємо
за мир!» до Міжнародного дня миру (21 вересня) [Електронний ресурс]
/ Зелінська Антоніна Анатоліївна // Всеосвіта : спільнота актив. освітян. –
Електрон.
дані.
–
Київ,
2018.
–
Режим
доступу:
https://vseosvita.ua/library/scenarij-zagalnoskilnoi-linijki-mi-golosuemo-za-mirdo-miznarodnogo-dna-miru-21-veresna-2654.html (дата звернення: 19.05.2020). –
Назва з екрана.
27. Литвиненко, Н. Г. «Ми за мир» [Електронний ресурс]: (сценарій
вихов. години для учнів 3–4 кл. до Міжнар. Дня Миру) / Литвиненко Наталія
Григорівна // Шкільне життя : [вебсайт]. – Електрон. дані. – [Україна], 2017. –
Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/1199-2017/ (дата звернення:
15.05.2020). – Назва з екрана.
28. Павленко, Л. В. Сценарій виховного заходу: «Міжнародний день
миру» [Електронний ресурс] / Павленко Людмила Владиславівна, Кір’янова
Вікторія Володимирівна // VIDEOUROKI.net : [вебсайт]. – Електрон. дані. –
[Україна], 2017. – Режим доступу: https://videouroki.net/razrabotki/vikhovniizakhid-mizhnarodnii-dien-miru.html (дата звернення: 15.05.2020). – Назва з
екрана.
29. Порубльова, І. М. Сценарій виховного заходу для старшокласників
на тему «Усі ми прагнемо миру» з мультимедійною презентацією
[Електронний ресурс] / Порубльова І. М. // Методичний портал: [вебсайт]. –
Електрон.
дані.
–
Київ,
2018.
–
Режим
доступу:
http://metodportal.com/node/71756 (дата звернення: 19.05.2020). – Назва з
екрана.

ЖОВТЕНЬ
Міжнародний день людей похилого віку
(1 жовтня)
Міжнародний
день
людей
похилого віку проголошений 50-ю
сесією Генеральної Асамблеї ООН,
відзначається в усьому світі 1 жовтня.
Рішення про щорічне відзначення в
Україні Міжнародного дня громадян
похилого віку затверджено урядовою
постановою від 26 вересня 1997 р. № 1066. Відповідно до Указу Президента
України від 24 вересня 2004 р. № 1135/2004 Україна відзначає 1 жовтня і День
ветерана.
30. Международный год пожилых людей: по пути к обществу для
людей всех возрастов [Электронний ресурс] : резолюция Ген. Ассамблеи ООН
от 21 дек. 1995 г. A/RES/50/141 // Организация Объединенных Наций. –
Электрон.
дан.
–
Нью-Йорк,
[1995].
–
Режим
доступа:
https://undocs.org/ru/A/RES/50/141 (дата обращения: 19.05.2020). – Загл. с
экрана.
31. Про оголошення в Україні 2005 року Роком ветеранів
[Електронний ресурс] : указ Президента України від 24 верес. 2004 р.
№ 1135/2004 // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Електрон.
дані. – Київ, 2004. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1135/2004 (дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
32. Про щорічне відзначення Міжнародного дня громадян похилого
віку [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 26
верес. 1997 р. № 1066 // Законодавство України / Верхов. Рада України. –
Електрон.
дані.
–
Київ,
1997.
–
Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1066-97-%D0%BF
(дата
звернення:
19.05.2020). – Назва з екрана.
***
33. Антонюк, А. А. «Поважаймо старість словом і ділом» : (вихов. захід
до Дня людей похилого віку) / А. А. Антонюк // Шк. бібліотекар. – 2017. –
№ 9. – С. 37–38.
34. Іванісік, І. В. Сценарій виховного заходу «Срібні ниточки між
берегами» [Електронний ресурс] : [до Міжнародного дня людей похилого
віку] / Іванісік Ірина Василівна // На урок : освіт. проект. – Електрон. дані. –
[Україна], 2018. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/scenariy-vihovnogozahodu-sribni-nitochki-mizh-beregami-17947.html
(дата
звернення:
19.05.2020). – Назва з екрана.

35. «Іде назустріч юним мудрість сивочола» [Електронний ресурс] :
сценарій заходу до Міжнародного дня людей похилого віку // Лозівська
централізована бібліотечна система : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Лозова,
[б. р.].
–
Режим
доступу:
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/scenarii_
dlya_provedennya_masovih
_zahodiv_bibliotek/scenarii_2015/ide_nazustrich
_yunim_mudristj_sivochola/ (дата звернення: 16.05.2020). – Назва з екрана.
36. Кравченко, С. Сценарій до дня людей похилого віку [Електронний
ресурс] / Кравченко Світлана // На урок: освіт. проект. – Електрон. дані. –
[Україна], 2018. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/scenariy-do-dnyalyudey-pohilogo-viku-61081.html (дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
37. Лещук, І. А. Старість наших батьків : (до Міжнародного дня людей
похилого віку) / І. А. Лещук // Вихов. робота в шк. – 2018. – № 9. – С. 39–41.
38. Пономарьова, Н. І. Сценарій свята : Міжнародний день людей
похилого віку [Електронний ресурс] / Пономарьова Наталя Іванівна
// Всеосвіта : спільнота актив. освітян. – Електрон. дані. – Київ, 2018. – Режим
доступу:
https://vseosvita.ua/library/scenarij-svata-miznarodnij-den-ludejpohilogo-viku-52227.html (дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
39. Пархомчук, С. С. Виховна година до Дня людей похилого віку
«Шануймо старість» [Електронний ресурс] // Методичний портал : [вебсайт]. –
Електрон.
дані.
–
Київ,
2019.
–
Режим
доступу:
http://metodportal.com/node/74886 (дата звернення: 15.05.2020). – Назва з
екрана.
40. 1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку [Електронний
ресурс] : сценарій концерту, присвяченого Міжнародному дню людей
похилого віку // Шкільне життя : [вебсайт]. – Електрон. дані. – [Україна],
2018. – Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/stsenarij-kontsertuprysvyachenogo-mizhnarodnomu-dnyu-lyudej-pohylogo-viku/ (дата звернення:
15.05.2020). – Назва з екрана.
41. Фатєєва, А. В. Сценарій літературно-музичного свята «Мої роки –
моє багатство», приуроченого Міжнародному дню людей похилого віку
[Електронний ресурс] / Фатєєва А. В. // Публічна бібліотека Кам’янської
міської ради : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Кам’янка, [б. р.]. – Режим доступу:
http://www.kamianka-crb.edukit.ck.ua/metodichna_valiza/scenarii/
(дата
звернення: 15.05.2020). – Назва з екрана.
42. «Як ти сивину привітаєш, так і тебе в сивині глибокій будуть
вітати» [Електронний ресурс] : (сценарій години спілкування до
Міжнародного дня людей похилого віку) // Новоархангельська районна
бібліотека : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Новоархангельськ (Кіровоградська
обл.), [б. р.]. – Режим доступу: https://www.sites.google.com/site/narcbs/aksivinu-ti-privitaes (дата звернення: 15.05.2020). – Назва з екрана.

Всеукраїнський день бібліотек
(30 вересня)
Всеукраїнський день бібліотек
відзначається
в
Україні
щорічно
30 вересня
відповідно
до
Указу
Президента України № 471/98 від
14 травня 1998 р.
Це свято символізує глибоку повагу
народу до своєї духовної спадщини,
освіти, науки і культури. Історія бібліотек
невіддільна
від
історії
України.
Бібліотеки Ярослава Мудрого і Острозької колегії, Києво-Могилянської
академії і Києво-Печерської Лаври, церковні та світські, приватні та публічні,
університетські та земські, – сотні книгозбірень завжди були підвалинами
нашої національної духовності, забезпечуючи неперервність історичного
буття українського народу.
43. Про встановлення Всеукраїнського дня бібліотек [Електронний
ресурс] : указ Президента України від 14 трав. 1998 р. № 471/98
// Законодавство України / Верхов. Рада України. – Електрон. дані. – Київ,
1998. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/471/98 (дата
звернення: 7.04.2020). – Назва з екрана.
***
44. Абрамова, Ю. М. Людина у світі книг (до Всеукраїнського дня
бібліотек) / Ю. М. Абрамова, Р. І. Стрижко // Шк. бібліотекар. – 2017. – № 7. –
С. 33–35.
45. Балагурак, І. Й. Бібліотечний вечір : [сценарій до Всеукр. дня б-к]
/ І. Й. Балагурак // Шк. б-ка плюс. – 2019. – Верес. (№ 17/18). – С. 28–31.
46. Гонтар, Г. І. Всеукраїнський день бібліотек / Г. І. Гонтар // Шк.
бібліотекар. – 2019. –№ 8. – С. 29–33.
47. Кордонська, А. А. Сценарій тематичної виховної години до
Всеукраїнського Дня бібліотеки «Скарбниця віків» / Кордонська Альона
Василівна [Електронний ресурс] // На урок: освіт. проект. – Електрон. дані. –
[Україна], 2019. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/scenariy-tematichnovihovno-godini-do-vseukra-nskogo-dnya-biblioteki-skarbnicya-vikiv-115571.html
(дата звернення: 7.04.2020). – Назва з екрана.
48. Омельчук, А. П. Святкова лінійка до Всеукраїнського дня бібліотек
/ А. П. Омельчук // Шк. б-ка. – 2017. – № 9. – С. 7–8.
49. Самойленко, Г. П. Сценарій «Бібліопринцеса». До Дня бібліотек
[Електронний ресурс] / Самойленко Галина Петрівна // Всеосвіта : спільнота
актив. освітян. – Електрон. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:

https://vseosvita.ua/library/scenarij-biblioprincesado-dna-bibliotek-99341.html
(дата звернення: 7.04.2020). – Назва з екрана.
50. «Свято хранителів мудрості» [Електронний ресурс] : [сценарій до
Дня б-к] // Тернопільська обласна бібліотека для дітей : [вебсайт]. – Електрон.
дані. – Тернопіль, [б.р.]. – Режим доступу: http://odb.te.ua/993 (дата звернення:
07.04.2020). – Назва з екрана.
51. Сорока, М. Ю. Неопалима Купино! Моя бібліотеко! Ти мудрість
всіх віків, хранителька добра!: [сценарій до Всеукр. дня б-к] / М. Ю. Сорока
// Шк. б-ка плюс. – 2019. – Верес. (№ 17/18). – С. 17–22.
52. Ярова, С. «Бібліо-фольк-party» : [сценарій до Всеукр. дня б-к]
/ С. Ярова // Шк. б-ка плюс. – 2019. – Верес. (№ 17/18). – С. 22–28.
День працівників освіти
(4 жовтня 2020 р.)
Щорічно 5 жовтня в понад
100 країнах світу відзначається День
працівників
освіти,
який
був
заснований в 1994 р. як Всесвітній день
учителя (World Teaches 'Day).
У
незалежній
Україні
«на
підтримку ініціативи працівників освіти»
День учителя встановлено відзначати
щорічно у першу неділю жовтня відповідно до Указу Президента України від
11 вересня 1994 р. № 513/94.
53. Про День працівників освіти [Електронний ресурс] : указ
Президента України від 11 верес. 1994 р. № 513/94 // Законодавство України
/ Верхов. Рада України. – Електрон. дані. – Київ, 1994. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/513/94 (дата звернення: 19.05.2020). – Назва
з екрана.
***
54. Біркова, І. Р. Величне слово «Вчитель»: як усе починалось :
(сценарій до Дня вчителя) / І. Р. Біркова // Вихов. робота в шк. – 2017. – № 8. –
С. 34–38.
55. Бенедига, О. В. Сценарій свята Дня вчителя «Учительська доля. Яка
вона?» [Електронний ресурс] / Бенедига Ольга Вікторівна // Освітній портал
«Академія». – Електрон. дані. – Київ, 2017. – Режим доступу:
https://academia.in.ua/content/сценарій-свята-дня-вчителя-«учительська-доляяка-вона»-презентація (дата звернення: 17.05.2020). – Назва з екрана.
56. Галкіна, Л. Репортаж зі школи : святковий концерт до Дня вчителя
/ Лариса Галкіна // Шк. світ. – 2017. – Лип. (№ 14). – С. 5–8.

57. Головницька, А. Володар слова й пера : свято до Дня вчителя / Алла
Головницька // Шк. світ. – 2018. – Лип. (№ 13). – С. 5–8.
58. Гречишко, Н. В. Сценарій свята «День учителя» [Електронний
ресурс] / Гречишко Надія Василівна // Всеосвіта : спільнота актив. освітян. –
Електрон.
дані.
–
Київ,
2018.
–
Режим
доступу:
https://vseosvita.ua/library/scenarij-svata-den-vcitela-56747.html (дата звернення:
19.05.2020). – Назва з екрана.
59. День учителя. Квест «Нова українська школа» [Електронний
ресурс] // Ерудит.нет : конспекти уроків, сценарії виховних заходів, підготовка
до ДПА та ЗНО 2020. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу:
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Україні 9 листопада. Встановлено Указом
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№ 1241/97 «на підтримку «ініціативи
громадських організацій та з урахуванням
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доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_503 (дата обращения:
19.05.2020). – Загл. с экрана.
***
150. Білецька, О. В. Методична розробка виховного заходу «Ми такі
різні» [Електронний ресурс] / Білецька Олена Валентинівна // Урок-UA : освіт.
портал. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: https://urokua.com/metodichna-rozrobka-vihovnogo-zahodu-mi-taki-rizni/ (дата звернення:
15.05.2020). – Назва з екрана.
151. Бакун, І. В. Виховний захід «Толерантність врятує світ»
[Електронний ресурс] / Бакун Ірина Володимирівна // Blogger. Бакун Ірина
Володимирівна. – Електрон. дані. – [Україна], 2015. – Режим доступу:
http://bakuniryna.blogspot.com/2015/11/blog-post_13.html (дата звернення:
16.05.2020). – Назва з екрана.
152. Горбань, О. В. Година спілкування : «Толерантність людини
найважливіша умова миру і злагоди в сім’ї, колективі, суспільстві» :
[Електронний ресурс] для учнів 9-10 кл. / Горбань Оксана Володимирівна
// Супер Урок-UA : освіт. портал.. – Електрон. дані. – [Україна], 2017. – Режим
доступу:
https://super.urok-ua.com/godina-spilkuvannya-tolerantnist-lyudininayvazhlivisha-umova-miru-i-zlagodi-v-sim-yi-kolektivi-suspilstvi-dlya-uchniv-910-klasiv/ (дата звернення: 16.05.2020). – Назва з екрана.
153. Лисенко, О. В. «Усе починається з тебе...» : (до Міжнар.
дня толерантності) / О. В. Лисенко. – Вихов. робота в шк. – 2019. – № 10. –
С. 2–4 ; Шк. Бібліотекарь. – 2019. –№ 10. – С. 8–11.
154. Михайлик, Т. М. Виховна година «Планета толерантності»
[Електронний ресурс] / Михайлик Тетяна Миколаївна // На урок : освіт.
проект. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу:
https://naurok.com.ua/vihovna-godina-planeta-tolerantnosti-2764.html
(дата
звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.

155. Олексієнко, Л. В. Виховний захід «Толерантність: ти і я»
[Електронний ресурс] / Олексієнко Людмила Володимирівна // На урок : освіт.
проект. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу:
https://naurok.com.ua/vihovniy-zahid-tolerantnist-ti-i-ya-30583.html
(дата
звернення: 07.04.2020). – Назва з екрана.
156. Рябчук, В. С. Сценарій до Дня толерантності [Електронний ресурс]
/ Рябчук Вікторія Сергіївна // Всеосвіта : спільнота актив. освітян. – Електрон.
дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/scenarij-do-dnatolerantnosti-105586.html (дата звернення: 07.04.2020). – Назва з екрана.
157. Сидорова, О. П. Учимося бути толерантними / Сидорова О. П.
// Пед. майстерня. – 2018. – № 8. – С. 12–15.
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДИТИНИ
(20 листопада)
Всесвітній
день
дитини
–
Міжнародний день ООН, встановлений
Резолюцією 836 (IX) Генеральної Асамблеї
ООН від 14 грудня 1954 р., який
відзначається щорічно 20 листопада.
Всесвітній день дитини відзначається як
день
світового
братерства
і
взаєморозуміння дітей, день підтримки
діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей в усьому світі.
Саме у цей день – 20 листопада 1959 р. Генеральна Асамблея прийняла
Декларацію прав дитини, а 20 листопада 1989 р. – Конвенцію про права
дитини. З 1990 р. у Всесвітній день дитини відзначається річниця прийняття
цих основоположних документів у сфері захисту прав дитини.
158. Всемирный день ребёнка [Электронний ресурс] : резолюция
836 (ІХ) Ген. Ассамблеи ООН от 14 дек. 1954 г. // Организация Объединенных
Наций. – Электрон. дан. – Нью-Йорк, [б. г.]. – Режим доступа:
https://undocs.org/ru/A/RES/836%20%28IX%29 (дата обращения: 19.05.2020). –
Загл. с экрана.
159. Декларація прав дитини [Електронний ресурс] : резолюція
1386 (ХIV) Ген. Асамблеї ООН від 20 листоп. 1959 р. // Законодавство України
/ Верхов. Рада України. – Електрон. дані. – Київ, [б. р.]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384 (дата звернення: 19.05.2020). –
Назва з екрана.
160. Конвенція про права дитини [Електронний ресурс] : (20 листоп.
1989 року) (редакція зі змінами, схваленими резолюцією 50/155 Ген. Асамблеї
ООН від 21 груд. 1995 р.) : Конвенцію ратифіковано Постановою Верхов. Ради

України від 27.02.1991 № 789-XII // Законодавство України / Верхов. Рада
України. – Електрон. дані. – Київ, 1995. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (дата звернення: 19.05.2020). –
Назва з екрана.
***
161. Гапон, А. К. Година спілкування на тему «20 листопада –
Всесвітній день прав дітей» [Електронний ресурс] / Гапон Алла Костянтинівна
// На урок : освіт. проект. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу:
https://naurok.com.ua/godina-spilkuvannya-z-elementami-treningu-dovsesvitnogo-dnya-prav-ditey-43114.html (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з
екрана.
162. Житнік, Ю. В. Загальношкільна лінійка, присвячена Всесвітньому
дню дитини [Електронний ресурс] / Житнік Юлія Вікторівна // Всеосвіта :
спільнота актив. освітян. – Електрон. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу:
https://vseosvita.ua/library/zagalnoskilna-linijkaprisvacena-vsesvitnomu-dnuditini-67466.html (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
163. Ольшанська, О. Д. Сценарій «Хай щастю дитини не буде кінця»
[Електронний ресурс] / Ольшанська Оксана Дмитрівна // На урок : освіт.
проект. – Електрон. дані. – [Україна], 2019. – Режим доступу:
https://naurok.com.ua/scenariy-hay-schastyu-ditini-ne-bude-kincya-131196.html
(дата звернення: 07.04.2020). – Назва з екрана.
164. Стельмах, Л. Г. Виховна година до Всесвітнього дня дитини
[Електронний ресурс] / Стельмах Любов Григорівна // Криничанський Центр
учнівської молоді. – Електрон. дані. – Кринички, 2016. – Режим доступу:
http://krincenter.klasna.com/uk/article/ditinstva-yaskravogo-mit-2.html
(дата
звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
165. Суздалєва, А. В. Сценарій виховного заходу «Всесвітній день
дітей» [Електронний ресурс] / Суздалєва Андріана Василівна// Всеосвіта :
спільнота актив. освітян. – Електрон. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
https://vseosvita.ua/library/vihovna-godina-vsesvitnij-den-ditej-102042.html (дата
звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
166. Сценарій виховного заходу до всесвітнього Дня дитини (20
листопада) «У центрі Всесвіту дитина» [Електронний ресурс]
// ROZUMAKA.COM : навчально-методичний портал. – Електрон. дані. –
[Україна, б. р.]. – Режим доступа: https://rozumaka.com/stsenariy-vihovnogozahodu-do-vsesvitnogo-dnya-ditini-20-listopada-u-tsentri-vsesvitu-ditina/
(дата
звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.

ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ
(21 листопада)
З метою утвердження в Україні
ідеалів свободи і демократії, збереження та
донесення до сучасного і майбутніх
поколінь об’єктивної інформації про
доленосні події в Україні початку
XXI століття, вшанування патріотизму й
мужності громадян, які восени 2004 р. та в
листопаді 2013 р. – лютому 2014 р. постали
на захист демократичних цінностей, прав і
свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її
європейського вибору, встановлено в Україні День Гідності та Свободи, який
відзначається щорічно 21 листопада.
167. Про День Гідності та Свободи [Електронний ресурс] : указ
Президента України від 13 листоп.2014 р. № 872/2014 // Законодавство
України / Верхов. Рада України. – Електрон. дані. – Київ, 2014. – Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872/2014 (дата звернення:
19.05.2020). – Назва з екрана.
***
168. Басиста, Т. М. Вікритий виховний захід до Дня Гідності та
Свободи: «Україна гідна свободи» [Електронний ресурс] / Басиста Тетяна
Миколаївна // Ерудит.нет : конспекти уроків, сценарії виховних заходів,
підготовка до ДПА та ЗНО 2020. – Електрон. дані. – [Україна], 2017. – Режим
доступу:
https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/materialy-vidznachennya-podij-naevromajdani/vidkrytyj-vyhovnyj-zahid-do-dnya-hidnosti-ta-svobody-ukrajinahidna-svobody.html (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
169. Бурико, О. М. Україна гідна свободи! : (вихов. захід до Дня гідності
і свободи) (9–11 кл.) / О. М. Бурик // Вихов. робота в шк. – 2018. – № 10. – Моя
країна – Україна : журнал в журналі. – № 25. – С. 9–13.
170. Вербицька, О. С. Сценарій до Дня Революції Гідності: «Сценарій
до Дня Революції Гідності: «Ми не зганьбили славу наших предків, нових
Героїв дали небесам» [Електронний ресурс] / Вербицька Оксана Сергіївна
// Всеосвіта : спільнота актив. освітян. – Електрон. дані. – Київ, 2018. – Режим
доступу: https://vseosvita.ua/library/scenarij-do-dna-revolucii-gidnosti-scenarijdo-dna-revolucii-gidnosti-mi-ne-zganbili-slavu-nasih-predkiv-novih-geroiv-dalinebesam-85864.html (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
171. Гиренко, Н. С. Вони помирали, щоб жила Україна : відкритий
виховний захід, присвячений героям Небесної Сотні / Н. С. Гиренко // Кл.
керівнику. Усе для роботи. – 2018. – № 9. – С. 28–32.

172. Гусарь, О. А. Сценарій лінійки до Дня Гідності та Свободи
[Електронний ресурс] / Гусарь Олена Артурівна // Всеосвіта : спільнота актив.
освітян. – Електрон. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу:
https://vseosvita.ua/library/scenarij-linijki-do-dna-gidnosti-ta-svobodi-83344.html
(дата звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
173. Завада, А. В. Сценарій проведення шкільної лінійки до «До Дня
Гідності і Свободи» [Електронний ресурс] / Завада Анна Володимирівна // На
урок : освіт. проект. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу:
https://naurok.com.ua/scenariy-provedennya-shkilno-liniyki-do-dnya-gidnosti-isvobodi-58957.html (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
174. Кривулько, Т. І. День Гідності та Свободи [Електронний ресурс]
/ Тетяна Ігорівна Кривулько // Ерудит.нет : конспекти уроків, сценарії
виховних заходів, підготовка до ДПА та ЗНО 2020. – Електрон. дані. –
[Україна], 2019. – Режим доступу: https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/materialyvidznachennya-podij-na-evromajdani/den-hidnosti-ta-svobody.html#more-9989
(дата звернення: 07.04.2020). – Назва з екрана.
175. Липка, О. Р. Сценарій інтелектуально-розважальної гри «Гідні
бути українцями» (10–11 класи) + Презентація [Електронний ресурс] / Липка
Оксана Романівна // Шкільне життя : [вебсайт]. – Електрон. дані. – [Україна],
2019. – Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/60-2019/ (дата звернення:
18.05.2020). – Назва з екрана.
176. Макаровська, О. Україна в нас одна : лінійка-реквієм до річниці
Революції Гідності / О. Макаровська // Учитель початкової шк. – 2017. –
№ 11. – С. 50–51.
177. Мулярова, І. М. Україна – територія гідності та свободи : до
річниці революції гідності та свободи / І. М. Мулярова // Кл. керівнику. Усе
для роботи. – 2018. – № 2. – С. 2–5.
178. Перфілова, Н. Осінь, що нас змінила. Захід до Дня революції
Гідності та Свободи : [вихов. захід] / Н. Перфілова // Укр. мова та літ. – 2018. –
№ 19/20. – С. 85–89.
179. Поліщук, Т. П. Година пам’яті «Народжені вмерти за
Батьківщину – залишаються жити у віках» [Електронний ресурс] : [сценарій
заходу приурочений Дню Гідності та Свободи України] / Поліщук Тетяна
Петрівна // Ерудит.нет : конспекти уроків, сценарії виховних заходів,
підготовка до ДПА та ЗНО 2020. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим
доступу:
https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/materialy-vidznachennya-podij-naevromajdani/hodyna-pam-iati-narodzheni-vmerty-za-bat-kivshchynu-zalyshaiutsia-zhyty-u-vikakh.html (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
180. Прах, С. О. Виховний захід до Дня Гідності і Свободи
[Електронний ресурс] / Прах Світлана Олексіївна // Супер Урок-UA : освіт.
портал. – Електрон. дані. – [Україна], 2016. – Режим доступу: https://super.urokua.com/vihovniy-zahid-do-dnya-gidnosti-i-svobodi/
(дата
звернення:
18.05.2020). – Назва з екрана.
181. Фуг, Р. В. Вечір-реквієм, присвячений Революції Гідності «У їхніх
серцях жила Україна» [Електронний ресурс] / Фуг Руслана Володимирівна

// Шкільне життя : [вебсайт]. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим
доступу: https://www.schoollife.org.ua/412-2018/ (дата звернення: 18.05.2020). –
Назва з екрана.
182. Шевчук, Л. А. Виховний захід «День національної гідності та
свободи» [Електронний ресурс] : [7 кл.] / Шевчук Людмила Анатоліївна
// Ерудит.нет : конспекти уроків, сценарії виховних заходів, підготовка до
ДПА та ЗНО 2020. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу:
https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/materialy-vidznachennya-podij-naevromajdani/vykhovny-zakhid-den-natsional-noi-hidnosti-ta-svobody.html (дата
звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
183. Шуляк, Г. М. А сотню вже зустріли небеса... : [позакл. вихов. захід]
/ Г. М. Шуляк // Кл. керівнику. Усе для роботи. – 2019. – № 4. – С. 11–14.
ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ
День пам’яті жертв голодоморів –
щорічний національний пам’ятний день в
Україні установлено відповідно до Указу
Президента України від 26 листопада
1998 р. № 1310/98. Традиційно в цей день
громадяни покладають символічні горщики
із зерном та свічками до пам’ятників
жертвам голодоморів в Україні. У
церемоніальних
заходах
біля
Меморіального знаку «Свічка пам’яті» в Києві беруть участь перші особи
держави, урядовці з різних країн, регіональні делегації, свідки Великого
Голоду.
184. Про встановлення Дня пам’яті жертв голодоморів (із змінами,
внесеними згідно з указом Президента № 431/2007 від 21.05.2007)
[Електронний ресурс] : указ Президента України від 26 листоп. 1998 р.
№ 1310/98 // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Київ, 1998. –
Електрон.
дані.
–
Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1310%2F98 (дата звернення: 19.05.2020). – Назва з
екрана.
***
185. Білецька, Н. В. Родинна зустріч «Пала поминальна свіча» :
[сценарій вихов. заходу вшанування жертв голодомору 1932–1933 років]
/ Н. В. Білецька // Все для вчителя. – 2017. – № 2. – С. 22–23.
186. Божко, Т. М. Запалимо свічку! : до Дня пам’яті жертв Голодомору
1932–1933 рр. : [сценарій] / Т. М. Божко // Кл. керівнику. Усе для роботи. –
2017. – № 11. – С. 10–12.

187. Година пам’яті жертв Голодомору [Електронний ресурс] // Веселі
сценки : шкільний сайт сценок та сценаріїв. – Електрон. дані. – [Україна],
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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».
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Міжнародний День 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 акта з
прав людини.
Загальна декларація прав людини
є видатним документом в історії людства. Цим документом закріплено, що
права людини – невід’ємний елемент людської особистості й людського буття.
Загальною декларацією прав людини започатковано процес створення
системи міжнародних стандартів у галузі прав людини, набуття ними
універсального характеру.
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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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присвяч. катастрофі на Чорнобильській АЕС / Ольга Анциферова
// Профтехосвіта. – 2017. –№ 10. – С. 29–30.
266. Гончарова, Т. П. Чорнобиль… згадаємо знову і знову. Вечірзустрічі з поетом В. М. Пінченком / Т. П. Гончарова, Е. О. Запорожець,
С. В. Ламанова // Шк. бібліотекар. – 2019. –№ 7. – С. 34–37.
267. До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС [Електронний ресурс] : Чорнобильська катастрофа :
довідка // Одеський регіональний інститут державного управління. –
Електрон.
дані.
–
Одеса,
[б.
р.].
–
Режим
доступу:
http://www.oridu.odessa.ua/ogo/Chornobyl.pdf (дата звернення: 18.05.2020). –
Назва з екрана.
268. «Є місце подвигу не тільки в дні війни...» [Електронний ресурс]
// Вільшанська районна бібліотека : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Вільшанка
(Кіровоградська обл.), [б. р.]. – Режим доступу: https://sites.google.com/si
te/vilshlib/Home/scenariie-6 (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
269. Жук, В. І. Чорнобиль – біль душі моєї : (урок-реквієм) / В. І. Жук
// Шк. бібліотекар. – 2018. – № 3. – С. 19–23.
270. Зозуля, І. С. Єдиний урок вшанування пам’яті загиблих
ліквідаторів Чорнобильської трагедії «Вола Чорнобильська пересторога :
людство, зупинись!» [Електронний ресурс] / Зозуля Ірина Сергіївна // Класна
оцінка : освіт. портал. – Електрон. дані. – Харків, [2012]. – Режим доступу:
http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/edinii-urok-vshanuvannya-pamyati-zagiblikhlikvida.html (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
271. Кєрімова, І. М. Чорнобиль. Трагедія… біль… пам’ять…
/ І. М. Кєрімова // Шк. бібліотекар. – 2018. –№ 3. – С. 29–32.
272. Ковальчук, Н. Чорнобильський набат : година пам’яті / Ніна
Ковальчук // Шк. світ. – 2019. – Берез. (№ 6). – С. 29–31.
273. Кугно, Н. А. Конспект уроку. Практичне заняття за темою :
«Чорнобильська катастрофа та її наслідки» [Електронний ресурс] / Кугно
Наталія Анатоліївна // Супер Урок-UA : освіт. портал. – Електрон. дані. –
[Україна], 2018. – Режим доступу: https://super.urok-ua.com/konspekt-urokupraktichne-zanyattya-za-temoyu-chornobilska-katastrofa-ta-yiyi-naslidki/
(дата
звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.

274. «Пам’ять з полиновим присмаком болю» [Електронний ресурс]
// Вільшанська районна бібліотека : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Вільшанка
(Кіровоград. обл.), [б. р.]. – Режим доступу:
275. https://sites.google.com/site/vilshlib/Home/ scenariie/----_1-5 (дата
звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
276. Трушевська, О. І. Скорбота пам’яті людської [Електронний
ресурс] : присвячено пам’яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС / О. І. Трушевська
// Основа : видавнича група : наук.-метод. літ. для працівників шкіл, ДНЗ та
батьків – Електрон. дані. – Харків, 2020. – Режим доступу:
http://osnova.com.ua/news/1796Скорбота_пам’яті_людської._Присвячено_пам’яті_ліквідаторів_аварії (дата
звернення: 09.04.2020). – Назва з екрана.
277. Тютюнник, Ю. А. «Гірчить Чорнобиль крізь роки» (до Дня пам’яті
Чорнобильської трагедії) / Ю. А. Тютюнник // Шк. бібліотекар. – 2017. –№ 3. –
С. 27–31.
278. Фоміченко, О. М. Сценарій «День ліквідатора наслідків аварії на
ЧАЕС» [Електронний ресурс] / Фоміченко Оксана Миколаївна // На урок :
освіт. проект. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу:
https://naurok.com.ua/scenariy-den-likvidatora-naslidkiv-avari-na-chaes19933.html (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
День Святого Миколая
(19 грудня)
День Святого Миколая –
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 у нього бути милосердними.
У Києві перше офіційне свято Миколая було влаштовано 19 грудня
1990 р. для 700 хлопчиків і дівчаток – сиріт і дітей із багатодітних сімей.
***
279. Бєляєва, І. Свято на порозі : вихов. захід до Дня Святого Миколая
/ І. Бєляєва, Т. Стонкус // Початкова шк. – 2015. – № 11. – С. 62–63.
280. Бєлєй, Н. В. Святий Миколай. Ти до всіх нас завітай : 5 клас:
[сценарій заходу] / Н. В. Бєлєй // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2019. –
№ 34/35/36. – С. 78–83.

281. Богданчук, Г. П. Славим тебе, Святий Миколаю! / Г. П. Богданчук
// Шк. бібліотекар. – 2016. – № 11. – С. 30–34.
282. Воєвода, В. О. Сценарій загальношкільного свята «Ходить по землі
Святий Миколай» [Електронний ресурс] / Воєвода Вікторія Олександрівна
// Ерудит.нет : конспекти уроків, сценарії виховних заходів, підготовка до
ДПА та ЗНО 2020. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу:
https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/svyato-mykolaya/stsenari-zahal-noshkil-nohosviata-khodyt-po-zemli-sviaty-mykola.html (дата звернення: 18.05.2020). – Назва
з екрана.
283. Воронкова, Д. М. Виховний захід «Традиції святкування День
Святого Миколая» [Електронний ресурс] / Воронкова Діана Миколаївна
// Всеосвіта : спільнота актив. освітян – Електрон. дані. – Київ, 2019. – Режим
доступу:
https://vseosvita.ua/library/vihovnij-zahid-tradicii-svatkuvanna-densvatogo-mikolaa-116322.html (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
284. Гіс, О. І. Ми чекаєм Миколая : вихов. захід / О. І. Гіс // Вихователю
ГПД. Усе для роботи. – 2018. – № 11. – С. 36–41.
285. Головницька, А. Дзвонять янголи в срібні дзвоники : День Святого
Миколая / Алла Головницька // Шк. світ. – 2017. – Лип. (№ 14). – С. 17–22.
286. Головницька, А. Щоб поряд були успіх і щастя : сценарій свята до
Дня Святого Миколая для учнів 5–7-х класів / Алла Головницька // Шк. світ. –
2017. – Жовт. (№ 20). – С. 31–36.
287. Дарунки посланця з небес [сценарій] // Позакл. час. – 2017. –
№ 11. – С. 54–55.
288. День Святого Миколая : історія свята, традиції та прикмети
[Електронний ресурс] // На урок : освіт. проект. – Електрон. дані. – [Україна,
2018]. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/post/den-svyatogo-mikolayaistoriya-svyata-tradici-ta-prikmeti (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
289. День святого Миколая: традиції Європи [Електронний ресурс] :
// Корпоративус : [вебсайт]. – Електрон. дані. – [Україна, 2019]. – Режим
доступу:
https://ua.korporativus.com/svatiy_mikolay/tradicii_svatkuvanna_novogo_roku_v_
riu_krainah.html (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
290. Животовська, О. О.
Вечорниці
на
Святого
Миколая
/ О. О. Животовська // Вихов. робота в шк. – 2019. –№ 11. – С. 10–12.
291. Згривець, О. М. Радіємо нині з чудес, – явився Святий Миколай нам із
небес… [Електронний ресурс] / Згривець Ольга Миколаївна // АБЕТКАland. –
Електрон. дані. – Суми, 2017. – Режим доступу: https://abetkaland.in.ua/zchudes-yavyvsya-svyatyj-mykolaj-nam-iz-nebes/ (дата звернення: 18.10.2019). –
Назва з екрана.
292. Ковальчук, Г. М. «У ніч Святого Миколая» (театралізована
вистава) / Г. М. Ковальчук // Шк. бібліотекар. – 2016. – № 11. – С. 22–25
293. Кульганик, Г. Як не любити тебе, Миколаю!: (вихов. захід у 4 кл.)
/ Галина Кульганик // Початкова шк. – 2017. – № 12. – С. 33–37.
294. Кундікова, З. В. Із неба в український край іде Святий Миколай :
свято / З. В. Кундікова // Вихов. робота в шк. – 2017. –№ 12. – С. 40–43.

295. Лозова, І. В. Святий Миколай, ти до нас завітай! : (1–5 кл.)
/ І. В. Лозова, Л. В. Шелест // Вихов. робота в шк. – 2018. –№ 11. – С. 34–37.
296. Матюшко, Ю. В. Святий Миколай – покровитель усіх дітей :
виховна година / Ю. В. Матюшко // Вихов. робота в шк. – 2017. – № 11. –
С. 45–47.
297. Мирна, О. М. Свято Миколая в гості завітало / О. М. Мирна
// Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2018. – № 11. – С. 42–47.
298. Святий Отче Миколаю, мою хату не минай! // Позакл. час. –
2017. – № 11. – С. 51.
299. Стащенко, К. О. Святий Миколаю, у гості завітай! : театраліз.
вихов. година / К. О. Стащенко // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2018. –
№ 11. – С. 34–35.
300. Шишацька, Т. Г. Квест «У пошуках подарунків від Святого
Миколая [Електронний ресурс] / Шишацька Тетяна Григорівна // Всеосвіта :
спільнота актив. освітян. – Електрон. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
https://vseosvita.ua/library/
kvestu-posukah-podarunkiv-vid-svatogo-mikolaa104917.html (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
301. Янко, Т. Святий Миколай, про нас пам’ятай / Т. Янко // Позакл.
час. – 2018. – № 11. – С. 55–56.
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 столітті за указом Петра І літочислення почали вести від Різдва
Христового, а Новий рік відзначати 1 січня.
***
302. Адам, О. Ю. Новий рік цілий рік / О. Ю. Адам // Історія та
правознавство. – 2019. – № 34/36. – С. 86–87.
303. Бреус, А. І. На щастя, на здоров’я, на Новий рік / А. І. Бреус,
Н. В. Боричок // Вихов. робота в шк. – 2019. –№ 11. – С. 16–18.
304. Веселий карнавал : хай Новий рік прийде, мир і добробут приведе
// Позакл. час. – 2018. – № 11. – С. 8–10.

305. Коваленко, О. В. Машина часу, або пригоди у Новорічну ніч
/ О. В. Коваленко // Вихов. робота в шк. – 2017. – № 11. – С. 16–19.
306. Коломійченко, Л. М. Новорічний квест / Л. М. Коломійченко // Кл.
керівнику. Усе для роботи. – 2018. – № 12. – С. 46–50.
307. Красножон, К. В. Новорічна казка «Заміж за Діда Мороза» : (7–11
кл.) / К. В. Красножон // Вихов. робота в шк. – 2018. –№ 11. – С. 41–43.
308. Купець, Т. Г. Новорічні казки («Дванадцять місяців», «Снігова
королева», «Морозко») / Т. Г. Купець // Шк. бібліотекар. – 2017. –
№ 11. – С. 28–38.
309. Кучерява, І. В. Сценарій Новорічної казки на сучасний лад
«Червона Шапочка» : (9–11 кл.) / І. В. Кучерява // Вихов. робота в шк. – 2018. –
№ 11. – С. 38–40.
310. Леонтьєва, А. М. Новорічний вечір : [сценарій] / А. М. Леонтьєва
// Позакл. час. – 2017. – № 11. – С. 12–14.
311. Ломачинська, Т. В. У новорічний квест граємо – скарби шукаємо
(2–3 класи) [Електронний ресурс] / Ломачинська Тетяна Василівна // Шкільне
життя : [вебсайт]. – Електрон. дані. – [Україна], 2019. – Режим доступу:
https://www.schoollife.org.ua/08-2019/ (дата звернення: 19.05.2020). – Назва з
екрана.
312. Микуляк, С. В. Країна казкових мрій : (колект.-ігрове спілкування,
1–6 кл.) / С. В. Микуляк // Вихов. робота в шк. – 2017. – № 11. – С. 20–23.
313. Мушій, В. М. Сценарій новорічного свята «Новий рік крокує по
планеті!» [Електронний ресурс] / Мушій Валентина Миколаївна // На урок :
освіт. проект. – Електрон. дані. – [Україна, 2018]. – Режим доступу:
https://naurok.com.ua/scenariy-novorichnogo-svyata-noviy-rik-kroku-po-planeti48363.html (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
314. Неймовірний новорічний сценарій // Шк. б-ка плюс. – 2019. –
Груд. (№ 23/24). – С. 22–28
315. Новорічний святковий сценарій // Шк. б-ка плюс. – 2019. – Груд.
(№ 23/24). – С. 29–30.
316. Новий рік - час нових конкурсів! // Шк. бібліотекарь. – 2019. –
№ 1. – С. 4–5.
317. Новорічний квест : [сценарій] // Позакл. час. – 2018. – № 11. –
С. 18–19.
318. Новорічні дива : [сценарій] // Шк. б-ка плюс. – 2018. – Груд.
(№ 23/24). – С. 16–18.
319. Паращинець, О. Новий рік вітає всіх! : вихов. захід / Ольга
Паращинець // Профтехосвіта. – 2018.– № 12. – С. 25–28.
320. Пригоди з Дідом Морозом : [сценарій] // Позакл. час. – 2018. –
№ 11. – С. 11–12.
321. Савчук, А. С. «Як святкують Новий рік у різних країнах світу»
[Електронний ресурс] : конкурс.-розваж. програма для учнів / Савчук Алла
Степанівна // Всеосвіта : спільнота актив. освітян. – Електрон. дані. – Київ,
2018. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/konkursno-rozvazalna-

programa-dla-ucniv-ak-svatkuutnovij-rik-u-riznih-krainah-svitu-107143.html (дата
звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
322. Салій, С. П. Це веселе свято – Новий рік! : розробка вихов. заходу
для учнів початкової шк. / С. П. Салій [та ін.] // Пед. вісн. – Черкаси, 2017. –
№ 4. – С. 76–78.
323. Халімон, М. О. Новорічна пригода / М. О. Халімон // Вихователю
ГПД. Усе для роботи. – 2018. – № 12. – С. 41–44.
324. Шевчик, В. П. Сценарій новорічної конкурсно-розважальної
програми для старшокласників «І знову Новий рік» [Електронний ресурс]
/ Шевчик Віта Петрівна // На урок : освіт. проект. – Електрон. дані. – [Україна],
2018. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/scenariy-novorichno-konkursnorozvazhalno-programi-dlya-starshoklasnikiv-i-znovu-noviy-rik-69554.html (дата
звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
День Соборності України
(22 січня)
День Соборності України –
свято, яке відзначають щороку
22 січня в день проголошення Акта
Злуки
Української
Народної
Республіки й Західноукраїнської
Народної Республіки, що відбулося
в 1919 р.
Офіційно в Україні День
Соборності відзначають з 1999 р.
325. Про День Соборності України [Електронний ресурс] : указ
Президента України від 13 листоп. 2014 р. № 871/2014 // Законодавство
України / Верхов. Рада України. – Електрон. дані. – Київ, 2014. – Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/871/2014/conv (дата звернення:
18.05.2020). – Назва з екрана.
***
326. 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.
327. 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.
328. Геревич, Н. О. «Україно, ти для нас єдина!» : (вихов. година)
/ Н. Геревич // Шк. бібліотекар. – 2017. – № 5. – С. 18–22.

329. Голенко, З. Свято Єднання : сценарій свята до Дня Соборності
України / Зінаїда Голенко, Наталія Цап // Шк. світ. – 2018. – Серп. (№ 15). –
С. 25–28.
330. 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.
331. День Соборності України : добірка матеріалів із Бібліотеки «На
Урок» [Електронний ресурс] // На урок : освіт. проект. – Електрон. дані. –
[Україна], 2018. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/post/den-sobornostiukra-ni-dobirka-materialiv-iz-biblioteki-na-urok (дата звернення: 18.05.2020). –
Назва з екрана.
332. День Соборності України [Електронний ресурс] : сценарій
проведення вихов. заходу до Дня Соборності України // Світовид : [вебсайт]. –
Електрон.
дані.
–
Лебедин,
2015.
–
Режим
доступу:
https://svitovid6.webnode.com.ua/news/den-sobornosti-ukrajini/ (дата звернення:
18.05.2020). – Назва з екрана.
333. Діхтяренко, Л. Без родини – немає України : родинне свято у 4 кл.
/ Людмила Діхтяренко // Початкова шк. – 2017. – № 1. – С. 55–56.
334. Кострицька, З. До Дня Соборності України : (вихов. захід) / Зоя
Кострицька // Початкова шк. – 2018. – № 12. – С. 56–57.
335. Кучер, О. В. Виховний захід «День Соборності України»
[Електронний ресурс] / Кучер Ольга Василівна // Всеосвіта : спільнота актив.
освітян. – Електрон. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
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День Святого Валентина
(14 лютого)
День Святого Валентина ще
називають
Днем
усіх
закоханих.
Незмінним атрибутом свята є письмові чи
електронні повідомлення-валентинки. У
цей день також прийнято дарувати
коханим і дорогим серцю людям квіти,
цукерки, повітряні кульки та інші приємні
подарунки.
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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» у перекладі з
церковнослов’янського
означає
«зустріч».
Стрітення
Господнє

вважається святом зустрічі Старого та Нового Заповітів. У народному побуті
цей день здавна вважався зустріччю зими з весною.
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498. 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.
499. 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». –
Електрон.
дані.
–
[Україна],
2017.
–
Режим
доступу:
https://academia.in.ua/content/сценарій-свята-конкурсу-«пречудеснопречудово-розцвітай-же-рідне-слово»-до-міжнародного-дня (дата звернення:
18.05.2020). – Назва з екрана.
500. Солонина, Н. І. Мовознавче кафе «Словечко» : турнір ерудитів
/ Н. І. Солонина // Позакл. час. – 2019. – № 1. – С. 15–17.
501. Чернігов, Н. В. «Люби, вивчай рідну мову!» : (мовознавчий турнір
для учнів 6-х кл.) / Н. В. Чернігов // Шк. бібліотекар. – 2018. – № 2. – С. 17–18.

ВЕСНЯНИЙ ЦИКЛ СВЯТ
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 A/RES/32/142 від 16 грудня
1977 р. – день 8 березня було запропоновано всім зацікавленим державам
безпосередньо
використовувати
для
популяризації
та
реалізації
рівноправності жіночої частини населення у своїй громадській традиції.
502. 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. – Электрон. дан. –
Нью-Йорк, [б. г.]. – Режим доступа: https://undocs.org/ru/A/RES/32/142 (дата
обращения: 06.02.2019). – Загл. с экрана.
***
503. Абашник, Л. А. Жінко, ти завжди велична! / Л. А. Абашник
// Вихов. робота в шк. – 2017. – № 2. – С. 33–36.
504. Денис, С. В. Сценарій «Свято весни та мами» [Електронний ресурс]
/ Денис Світлана Василівна // На урок : освіт. проект. – Електрон. дані. –
[Україна], 2017. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/svyato-vesni-ta-mami611.html (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
505. Дерега, Т. Свято весни : виховний захід для учнів 5-го класу
/ Т. Дерега // Шк. світ. – 2020. – Лют. (№ 4). – С. 36–41.
506. Дроженець, А. В. Сценарій свята 8 березня «Жінки, жінки, о
скільки в цьому слові…» [Електронний ресурс] / Дроженець Аліна Василівна
// АБЕТКАland. – Електрон. дані. – Суми, 2018. – Режим доступу:
https://abetkaland.in.ua/stsenarij-8-bereznya-zhinky-zhinky-o-skilky-v-tsomuslovi/ (дата звернення: 21.12.2018). – Назва з екрана.
507. Карнаухова, Л. А. 8 Марта – праздник мам / Л. А. Карнаухова
// Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2018. – № 2. – С. 43–47.
508. 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.

509. Копко, Л. І. Свято до Міжнародного жіночого дня 8 березня
/ Л. І. Копко. – Вихов. робота в шк. – 2019. – № 2. – С. 11–13.
510. Михайлова, Л. Д. «Дівчина-весна»: (сценарій свята до
Міжнародного жіночого дня) / Л. Д. Михайлова, І. М. Кошель // Вихов. робота
в шк. – 2020. – № 1. – С. 12–17.
511. Пироженко, С О. Сценарій свята 8 Березня [Електронний ресурс]
/ Пироженко Світлана Олександрівна // Шкільне життя : [вебсайт]. – Електрон.
дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/5172017/ (дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
512. Повзун, В. В. Сценарій свята «Жінка. Мати. Берегиня»
[Електронний ресурс] / Повзун Василь Васильович // Шкільне життя :
[вебсайт]. – Електрон. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу:
https://www.schoollife.org.ua/561-2017/ (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з
екрана.
513. Поліщук, Ж. П. У жінці все від Божої любові…[Електронний
ресурс] : (сценарій вихов. заходу для учнів 8–9 класів) / Поліщук Жанна
Петрівна // Шкільне життя : [вебсайт]. – Електрон. дані. – [Україна], 2017. –
Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/626-2017/ (дата звернення:
18.05.2020). – Назва з екрана.
514. Прокоф’єва, Л. У світі все починається з мами : (родинне свято в 3
кл.) / Любов Прокоф’єва // Початкова шк. – 2018. – № 3. – С. 56–58.
515. Свято 8 Березня : [сценарій] // Шк. б-ка плюс. – 2020. – Лют.
(№ 3/4). – С. 10–12.
516. Сухорукова, О. В. Свято мам і бабусь / О. В. Сухорукова
// Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 2. – С. 44–47.
517. Сценарій до 8 Березня: «Жінка – одвічна загадка природи» // Шк.
б-ка плюс. – 2020. – Лют. (№ 3/4). – С. 22–23.
518. Сценарій свята до 8 Березня «Усім жінкам присвячується» // Шк.
б-ка плюс. – 2020. – Лют. (№ 3/4). – С. 24–27.
519. Хоменко, І. М. Жінко, ти завжди велична... / І. М. Хоменко. –
Вихов. робота в шк. – 2019. –№ 2. – С. 14–17.
520. Штокалюк, О. В. Свято весни / О. В. Штокалюк // Вихов. робота в
шк. – 2018. – № 2. – С. 5–9.

207 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, творчість
якого
була
присвячена
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.
521. Дмитрук, І. В. Тарас Шевченко й сучасне покоління : [сценарій
позакл. заходу] / І. В. Дмитрук // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2017. – № 6. –
С. 33–37.
522. Дорошенко, М. Л. Сценарій літературно-мистецького заходу до
дня народження Тараса Григоровича Шевченко «Музи генія» [Електронний
ресурс] / Дорошенко Марина Леонідівна // Супер Урок-UA : освіт. портал. –
Електрон. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: https://super.urokua.com/stsenariy-literaturno-mistetskogo-zahodu-do-dnya-narodzhennya-tarasagrigorovicha-shevchenko-muzi-geniya/ (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з
екрана.
523. «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.
524. 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.
525. 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.
526. 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.
527. Лебедєва, І. А. Незабутнє слово Кобзаря : (сценарій
Шевченкового свята, 5–8 кл.) / І. А. Лебедєва, Н. В. Безсонова // Вихов. робота
в шк. – 2019. – № 3. – Моя країна – Україна : журнал в журналі. – № 33. –
С. 1–4.
528. Малиш, Ю. І. Сценарій урочистої загальношкільної лінійки до 205ї річниці з дня народження Т. Г. Шевченка [Електронний ресурс] / Малиш
Юлія Ігорівна // На урок : освіт. проект. – Електрон. дані. – [Україна, 2018]. –

Режим доступу: https://naurok.com.ua/scenariy-urochisto-zagalnoshkilno-liniykido-205-richnici-z-dnya-narodzhennya-t-g-shevchenka-69085.html
(дата
звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
529. Мороз, Н. Ю. Сценарій урочистого заходу до дня народження
Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Мороз Наталія Юріївна // На урок :
освіт. проект. – Електрон. дані. – [Україна, 2018]. – Режим доступу:
https://naurok.com.ua/scenariy-urochistogo-zahodu-do-dnya-narodzhennya-tarasashevchenka-13247.html (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
530. Нелюбова, А. І. І знову линуть до нас думи Кобзаря : (10–11 кл.)
/ А. І. Нелюбова, Н. В. Скорик // Вихов. робота в шк. – 2017. – № 2. – С. 23–30.
531. 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]. – Електрон. дані. – Київ,
2014.
–
Режим
доступу:
http://dnpb.gov.ua/wpcontent/uploads/2016/02/idex_5_35.pdf (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з
екрана.
532. 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.
533. Пономаренко, М. Шевченківські свята в школі / Микола
Пономаренко, Галина Шихова. – Київ : Шк. світ, 2013. – 126 с. – (Бібліотека
«Шкільного світу»).
534. Редька, Л. П. «Струни Кобзаревого серця...» : (вірші юних поетів)
/ Л. П. Редька // Вихов. робота в шк. – 2017. – № 2. – С. 31–32.
535. Рубльова, В. І. «... Не забудьте пом’янути незлим тихим словом»
/ В. І. Рубльова // Вихов. робота в шк. – 2018. – № 2. – С. 15–17.
536. 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 бібліотекака України ім.
В. О. Сухомлинського : [офіц. портал]. – Електрон. дані. – Київ, 2013. – Режим
доступу:
https://dnpb.gov.ua/ua/бібліографічні-ресурси/бібліографічніпосібники-з-актуальн/до-проведення-першого-уроку-в-навчаль/
(дата
звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
537. Тарас Шевченко : розробки уроків. Сценарії свят. – [Житомир] :
Шевчук Л. М., 2013. – 106 с. – (Українська мова та література. Бібліотека ;
№ 12, груд. 2013).
538. Турик, І. Р. Відомий і незнаний Шевченко : (захист учнівських
проектів) / І. Р. Турик. – Вихов. робота в шк. – 2019. –№ 2. – Моя країна –
Україна: журнал в журналі. – № 32. – С. 1–10.
539. Шепель, А. В. «Сім'ї вольній, новій...»: (мистецький захід до дня
народження Т. Г. Шевченка) / А. В. Шепель // Мистецтво в шк.: музика,
образотвор. мистецтво, худож. культура. – 2020. – № 2. – С. 15–18.

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПТАХІВ
(1 квітня)
Міжнародний день птахів –
екологічне свято, яке відзначається
щорічно 1 квітня, проходить у 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
розвішують
шпаківні, дуплянки та інші «пташині
будиночки».
540. 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. – Електрон. дані. – Киев, [б. г.]. – Режим доступа:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_400 (дата обращения: 18.05.2020). –
Загл. с экрана.
***
541. Аліпа, О. К. Сценарій свята зустрічі птахів для учнів 6–9 класів
[Електронний ресурс] / Аліпа Олена Костянтинівна // Супер Урок-UA : освіт.
портал. – Електрон. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: https://super.urokua.com/stsenariy-svyata-zustrichi-ptahiv-dlya-uchniv-6-9-klasiv/ (дата звернення:
18.05.2020). – Назва з екрана.
542. Андрощук, О. В. Свято «День зустрічі птахів» [Електронний
ресурс] : [7 кл.] / Андрощук Ольга Василівна // На урок : освіт. проект. –
Електрон.
дані.
–
[Україна],
2018.
–
Режим
доступу:
https://naurok.com.ua/svyato-den-zustrichi-ptahiv-75639.html (дата звернення:
18.05.2020). – Назва з екрана.
543. Бурбела, В. П. Розробка виховного заходу «День зустрічі птахів»
[Електронний ресурс] / Бурбела Валентина Петрівна // Супер Урок-UA : освіт.
портал. – Електрон. дані. – [Україна, б. р.]. – Режим доступу: https://super.urokua.com/rozrobka-vihovnogo-zahodu-den-zustrichi-ptahiv/
(дата
звернення:
18.05.2020). – Назва з екрана.
544. Бутова, О. М. Сценарій свята зустрічі птахів (1–4 класи)
[Електронний ресурс] / Бутова Олена Михайлівна // На урок : освіт. проект. –
Електрон.
дані.
–
[Україна],
2018.
–
Режим
доступу:
https://naurok.com.ua/scenariy-svyata-zustrichi-ptahiv-1-4-klasi-9097.html (дата
звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.

545. Діденко, Л. О. Сценарій заходу, присвячений Міжнародному дню
птахів «Свято зустрічі птахів» [Електронний ресурс] / Діденко Л. О.
// Всеосвіта : спільнота актив. освітян. – Електрон. дані. – Київ, 2018. – Режим
доступу: https://vseosvita.ua/library/scenarij-zahodu-prisvacenij-miznarodnomudnu-ptahivsvato-zustrici-ptahiv-8007.html (дата звернення: 18.05.2020). – Назва
з екрана.
546. Конюшенко, А. О. Сценарій до свята День зустрічі птахів «Пташок
викликаємо до рідного краю» [Електронний ресурс] / Конюшенко А. О.
// Класна оцінка: освіт. портал. – Електрон. дані. – Київ, 2017. – Режим
доступу: https://klasnaocinka.com.ua/en/article/stsenarii-do-svyata-den-zustrichiptakhiv.html (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
547. Короткій, Т. О. Свято зустрічі птахів [Електронний ресурс]
/ Короткій Тетяна Олександрівна // Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді. – Електрон. дані. – Херсон, 2018. – Режим доступу:
http://junnat.kherson.ua/scensrio-5.htm (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з
екрана.
548. Полєщук, С. В. Зустріч птахів : свято / С. В. Полєщук
// Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2018. – № 4. – С. 22–26.
549. Стешина, А. Лелека – птах щастя : година спілкування для учнів 5го класу / Анастасія Стешина // Шк. світ. – 2018. – Лют. (№ 3). – С. 35–37.
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПОЛЬОТУ ЛЮДИНИ В КОСМОС
(12 квітня)
Міжнародний день польоту людини в
космос – свято, яке встановлено резолюцією
Генеральної Асамблеї ООН A/RES/65/271 від 7
квітня 2011 р. на честь 50-ї річниці польоту
людини в космос. В Україні 12 квітня
відзначається як День працівників ракетнокосмічної галузі України, затверджений Указом
Президента України від 13 березня 1997 р.
№ 230/97.
550. Международный день полета человека в космос [Электронний
ресурс] : резолюция Ген. Ассамблеи ООН от 7 апр. 2011 г. A/RES/65/271
// Организация Объединенных Наций. – Электрон. дан. – Нью-Йорк, [2011]. –
Режим доступа: https://undocs.org/ru/A/ RES/65/271 (дата обращения:
06.02.2019). – Загл. с экрана.
551. Про День працівників ракетно-космічної галузі України
[Електронний ресурс] : указ Президента України від 13 березня 1997 р.
№ 230/97 // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Електрон. дані. –

Київ, 1997. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/230/97 (дата
звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
***
552. Авраменко, Н. В. Сценарій виховного заходу «Україна – космічна
держава» [Електронний ресурс] / Авраменко Наталя Валентинівна // Всеосвіта
: спільнота актив. освітян. – Електрон. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу:
https://vseosvita.ua/library/scenarijvihovnogo-zahodu-ukraina-kosmicna-derzava10488.html (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
553. Боровська, З. В. Виховний захід до Дня космонавтики
[Електронний ресурс] / Боровська Зоріна Володимирівна // На урок : освіт.
проект. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу:
https://naurok.com.ua/vihovniy-zahid-tema-den-kosmonavtiki-37161.html (дата
звернення: 08.04.2020). – Назва з екрана.
554. 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.
555. Кузнецова, О. В. Сценарій позакласного заходу для школярів по
темі: День космонавтики «Земля в ілюмінаторі» [Електронний ресурс]
/ Кузнецова Олена Валеріївна // Всеосвіта : спільнота актив. освітян. –
Електрон.
дані.
–
Київ,
2018.
–
Режим
доступу:
https://vseosvita.ua/library/scenarij-pozaklasnogo-zahodu-dla-skolariv-po-temidenkosmonavtiki-zemla-v-iluminatori-93127.html (дата звернення: 18.05.2020). –
Назва з екрана.
556. Мирна, О. М. Подорож у Всесвіт : конкурс веселих і винахідливих
фантазерів / О. М. Мирна // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2018. – № 4. –
С. 42–45.
557. Позакласний захід до Дня Космонавтики [Електронний ресурс]
// Будівельнівський навчально-виховний комплекс: [вебсайт].. – Електрон.
дані.
–
[Україна],
2016.
–
Режим
доступу:
http://budivelnenvk.ucoz.ua/publ/den_kosmonavtiki/1-1-0-4 (дата звернення:
08.04.2020). – Назва з екрана.
558. 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. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу:
https://naurok.com.ua/rozrobka-pozaklasnogo-zahodu-do-dnya-vshanuvannyapam-yati-leonida-kostyantinovicha-kadenyuka-14855.html
(дата
звернення:
18.05.2020). – Назва з екрана.
559. Ткачук, А. О. Від землі до космосу : (інтелект. гра, 6–7 кл.)
/ А. О. Ткачук // Вихов. робота в шк. – 2016. – № 3. – С. 23–25.
560. Топчій, І. В. Виховна година «Всесвітній день космонавтики»
[Електронний ресурс] / Топчій Інна Володимирівна // На урок : освіт. проект. –
Електрон.
дані.
–
[Україна,
2017].
–
Режим
доступу:
https://naurok.com.ua/vihovna-godina-vsesvitniy-den-kosmonavtiki-18814.html
(дата звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.

561. Чечет, І. В. Космічна подорож-інтелектуальна гра, присвячена Дню
космонавтики – 12 квітня [Електронний ресурс] / Чечет Іван Васильович
// Шкільне життя : [вебсайт]. – Електрон. дані. – [Україна], 2016. – Режим
доступу: https://www.schoollife.org.ua/89-2016/ (дата звернення: 18.05.2020). –
Назва з екрана.
562. Шпак, І. В. Виховний захід. День космонавтики [Електронний
ресурс] / Шпак Ірина Володимирівна // SUPER UROK-UA.com : освіт.
портал. – Електрон. дані. – [Україна], 2015. – Режим доступу: https://urokua.com/vyhovnyj-zahid-den-kosmonavtyky/ (дата звернення: 18.05.2020). –
Назва з екрана.
ДЕНЬ ДОВКІЛЛЯ
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
організацій
щодо
розвитку діяльності, започаткованої Всеукраїнською акцією «Дерево –
Життя» та іншими громадськими ініціативами.
У третю суботу квітня проводяться заходи, спрямовані на поліпшення
стану навколишнього середовища – очищення водних джерел, озеленення
територій, збереження заповідних об’єктів, поширення екологічних знань.
Головною метою свята є підвищення рівня свідомості українців у питаннях,
що стосуються збереження безпеки навколишнього середовища.
563. Про День довкілля [Електронний ресурс] : указ Президента
України від 6 серп. 1998 р. № 855/98 // Законодавство України / Верхов. Рада
України. – Електрон. дані. – Київ, 1998. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/855/98 (дата звернення: 18.05.2020). – Назва
з екрана.
***
564. Бочко, М. І. Ми на Землі : екол. захід для учнів 5–6 кл. / М. І. Бочко
// Географія. – 2018. – № 9/10. – С. 54–58.
565. Вітько, І. М. Про природу дбай, завжди охороняй! : екол. захід
/ І. М. Вітько // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 9–18.

566. Завгородня, Т. І. Ліси – багатство України, бережімо їх! : вих. год.
з використанням методу організації мислення «Шість капелюхів»
/ Т. І. Завгородня, В. П. Завгородній // Географія. – 2020. – № 1/2. – С. 56–60.
567. Іващенко, Н. М. Виховна година екологічного напряму «Подорож
до Країни Довкілля» в 4-му класі [Електронний ресурс] / Іващенко Наталія
Миколаївна // Освіта.ua : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Київ, 2018. – Режим
доступу:
http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/45345/
(дата
звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
568. Коноваленко, Л. І. Екологічне свято «Планета Земля – наш рідний
дім, хай буде лад у домі тім!» [Електронний ресурс] / Коноваленко Людмила
Іванівна // Портал вчителів початкових класів «Урок». – Електрон. дані. –
[Україна],
2018.
–
Режим
доступу:
http://www.yrok.net.ua/load/vikhovna_robota/ekologichni_svjata/ekologichne_svj
ato_planeta_zemlja_nash_ridnij_dim_khaj_bude_lad_u_domi_tim/254-1-0-7152
(дата звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
569. Ляшко, О. І. Сценарій свята «Всесвітній День довкілля»
[Електронний ресурс] / Ляшко Олена Іванівна // Всеосвіта : спільнота актив.
освітян. – Електрон. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу:
https://vseosvita.ua/library/scenirij-svata-vsesvitnij-dendovkilla-11880.html (дата
звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
570. Матеріали до Всесвітнього дня Землі [Електронний ресурс] // На
урок : освіт. проект. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу:
https://naurok.com.ua/calendar/april/vsesvitniy-den-zemli
(дата
звернення:
18.05.2020). – Назва з екрана.
571. Пилипчинець, М. В. Сценарій до свята «День Довкілля»
[Електронний ресурс] / Пилипчинець Марія Василівна // Супер Урок-UA :
освіт. портал. – Електрон. дані. – [Україна], 2016. – Режим доступу:
https://super.urok-ua.com/stsenariy-do-svyata-den-dovkillya/ (дата звернення:
18.05.2020). – Назва з екрана.
572. Цимбалюк, В. В. Година спілкування «Щоб не було вам, люди,
гірко потім, дбаймо про довкілля вже сьогодні» [Електронний ресурс]
/ Цимбалюк В. В. // Портал вчителів початкових класів «Урок». – Електрон.
дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: http://www.yrok.net.ua/load/
vikhovna_robota/ekologichni_svjata/godina_spilkuvannja_shhob_ne_bulo_vam_lj
udi_girko_potim_dbajmo_pro_dovkillja_vzhe_sogodni_39_39/254-1-0-7172 (дата
звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
573. Шаповал, А. М. Царство природи : (пізнавальна гра до Дня
довкілля) / А. М. Шаповал // Вихов. робота в шк. – 2016. – № 3. – С. 26–28.
574. Шейко, В. С. Виховний захід «Збережемо ми природу» для учнів 14 класів [Електронний ресурс] / Шейко Вікторія Сергіївна // Всеосвіта :
спільнота актив. освітян. – Електрон. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу:
https://vseosvita.ua/library/vihovnij-zahid-zberezemo-mi-prirodu-dla-ucniv-1-4klasiv-3230.html (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.

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 року, розташованої на території
України.
Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 29 березня 1990 р.
№ 8985-XI 26 квітня оголошено «Днем Чорнобильської трагедії». Резолюцією
Генеральної Асамблеї ООН A/RES/71/125 від 8 грудня 2016 р. цей день
проголошено Міжнародним днем пам’яті про Чорнобильську катастрофу.
575. Долговременные последствия чернобыльской катастрофы
[Электронный ресурс] : резолюция Ген. Ассамблеи ООН от 8 дек. 2016 г.
A/RES/71/125 // Организация Объединенных Наций. – Электрон. дан. – НьюЙорк, [2016]. – Режим доступа: https://undocs.org/ru/A/RES/71/125 (дата
обращения: 18.05.2020). – Загл. с экрана.
576. Про оголошення дня 26 квітня «Днем чорнобильської трагедії»
[Електронний ресурс] : указ Президії Верхов. Ради Укр. РСР від 29 берез.
1990 р. № 8985-XI // Законодавство України / Верхов. Рада України. –
Електрон.
дані.
–
Київ,
1990.
–
Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8985-11 (дата звернення: 18.05.2020). –
Назва з екрана.
***
577. Буренко, К. І. Чорнобиль – трагедія, подвиг, пам’ять : (музейний
урок-реквієм до річниці Чорнобильської трагедії, 5–11 кл.) / К. І. Буренко
// Вихов. робота в шк. – 2017. – № 3 – С. 9–13.
578. Бутиліна, Н. С. Вечір-реквієм «Пам’ятні дзвони Чорнобиля»
[Електронний ресурс] / Бутиліна Наталія Степанівна // Шкільне життя :
[вебсайт]. – Електрон. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу:
https://www.schoollife.org.ua/977-2017/ (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з
екрана.
579. Гапшенко, М. М. Біль, якому немає меж, – ЧАЕС : (усний журнал,
9–11 кл.) / М. М. Гапшенко, Т. М. Гапшенко// Вихов. робота в шк. – 2019. –
№ 3 – С. 6–8.
580. Головіна, О. А. Година спілкування «Чорнобиль не має минулого
часу» [Електронний ресурс] / Головіна Ольга Андріївна // Портал вчителів
початкових класів «Урок». – Електрон. дані. – [Україна], 2016. – Режим
доступу:

http://www.yrok.net.ua/load/vesnjanij_period/chornobilski_dzvoni_pam_39_jati/g
odina_spilkuvannja_chornobil_ne_mae_minulogo_chasu/265-1-0-6062
(дата
звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
581. Іванисенко, В. М. Роковини Чорнобилю : [сценарій заходу]
/ В. М. Іванисенко // Вихов. робота в шк. – 2018. – № 3. – С. 14–17.
582. Ларіонова, А. М. «Чорнобиль – Фукусіма. У світі атомних ядер».
Історичний та літературний аспект : інтегр. урок: історія України, укр. літ.
11 клас: [розробка уроку] / А. М. Ларіонова, О. О. Адарюков // Історія та
правознавство. – 2019. –№ 7/9. – С. 70–78.
583. Нагородна, Т. В. Сценарій виховного заходу «Чорнобиль – наш
біль» [Електронний ресурс] / Нагородна Тетяна Володимирівна // На урок :
освіт. проект. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу:
https://naurok.com.ua/scenariy-vihovnogo-zahodu-chornobil--nash-bil-4514.html
(дата звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
584. Олефіренко,
Т.
В.
Літературно-музична
композиція
«Чорнобиль…Весни обірване суцвіття» [Електронний ресурс] / Олефіренко
Тетяна Василівна // Шкільне життя : [вебсайт]. – Електрон. дані. – [Україна],
2018. – Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/506-2018/ (дата
звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
585. Островська, Т. М. Година спілкуванн «Чорнобиль…
Трагедія…Пам’ять…» [Електронний ресурс] / Островська Т. М. // Портал
вчителів початкових класів «Урок». – Електрон. дані. – [Україна], 2017. –
Режим
доступу:
http://www.yrok.net.ua/load/vesnjanij_period/chornobilski_dzvoni_pam_39_jati/g
odina_spilkuvannja_chornobil_tragedija_pam_39_jat/265-1-0-6791
(дата
звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
586. Паращук, К В. Сценарій відкритої години пам’яті «Чорнобиль –
трагедія століття» [Електронний ресурс] / Паращук Катерина Віссаріонівна
// Супер Урок-UA : освіт. портал. – Електрон. дані. – [Україна], 2017. – Режим
доступу:
https://super.urok-ua.com/stsenariy-vidkritoyi-godini-pam-yatichornobil-tragediya-stolittya/ (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з екрана.
587. Проценко, О. А. Гіркий полин Чорнобиля : список вид. до 30-річчя
від дня Чорнобильської трагедії / О. А. Проценко // Шк. б-ка плюс. – 2018. –
Трав. (№ 9/10). – С. 27–28.
588. Сичак, І. М. Виховний захід «Чорнобиль не має минулого часу»
[Електронний ресурс] / Сичак Ірина Миколаївна // Шкільне життя :
[вебсайт]. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу:
https://www.schoollife.org.ua/487-2018/ (дата звернення: 18.05.2020). – Назва з
екрана.
589. Сможаник, В. Чорнобиль. Тривожні дзвони Чорнобиля. Сценарій
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Президента України «Про День науки» від
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установ, а також професійних спілок
України. Мета цього свята – вшанування
наукових традицій, досягнень учених,
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ДЕНЬ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ І КУЛЬТУРИ
(24 травня)
День слов’янської писемності і культури
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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 з огляду на історичне
та
просвітницьке
значення
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ОСТАННІЙ ДЗВОНИК
(24 травня 2019 р.)
Останній дзвоник – традиційне
свято школярів, які закінчують навчання.
Останній дзвоник у школі проходить у
кінці травня. Він підводить риску,
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693. Розенквіт, І. А. Сценарії свят у Лужанському закладі загальної
середньої освіти І−ІІІ ступенів імені Василя Орелецького : свято останнього
дзвоника / Ірина Аркадіївна Розенквіт // Освіта та розвиток обдар.
особистості. – 2019. –№ 1. – С. 70–76.

694. Руда, Г. М. Свято останнього дзвінка / Г. М. Руда, О. І. Сіренко
// Вихов. робота в шк. – 2017. – № 4. – С. 21–25.
695. Смирнова, Г. О. Сценарій останнього дзвоника в школі
[Електронний ресурс] / Г. О. Смирнова, О. А. Сербінова // Uroki.net: все для
учителя – все бесплатно : [вебсайт]. – Електрон. дані. – [Україна, 2016]. –
Режим доступу: http://www.uroki.net/scenar/ukr_scenar18.htm (дата звернення:
19.05.2020). – Назва з екрана.
696. Хоменко, Т. Л. Свято останнього дзвоника : [11 кл.] / Т. Л. Хоменко
// Вихов.робота в шк. – 2018. – № 4. – С. 28–29.
697. Чижмар, О. Ідемо в незвідані світи... : свято останнього дзвоника
/ Олена Чижмар, Зоряна Гладій // Шк. світ. – 2018. – Квіт. (№ 7) . – С. 33–37.
ЛІТНІЙ ЦИКЛ СВЯТ
ЧЕРВЕНЬ
Міжнародний день захисту дітей
(1 червня)
Міжнародний день захисту
дітей святкується щорічно 1 червня.
Був заснований у листопаді 1949 р. у
Парижі
рішенням
сесії
Ради
Міжнародної
демократичної
федерації
жінок.
Уперше
«Міжнародний день захисту дітей»
відзначався в 1950 р. у 51 країні світу.
ООН підтримала цю ініціативу й
оголосила захист прав, життя і
здоров’я дітей одним з пріоритетних напрямів своєї діяльності.
698. Декларація прав дитини [Електронний ресурс] : резолюція
1386 (ХIV) Ген. Асамблеї ООН від 20 листоп. 1959 р. // Законодавство України
/ Верхов. Рада України. – Електрон. дані. – Київ, [б. р.]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384 (дата звернення: 19.05.2020). –
Назва з екрана.
699. Конвенція про права дитини : (20 листоп. 1989 року) (редакція зі
змінами, схваленими резолюцією 50/155 Ген. Асамблеї ООН від 21 груд.
1995 р.) : Конвенцію ратифіковано Постановою Верхов. Ради України від
27.02.1991 № 789-XII // Законодавство України / Верхов. Рада України. –
Електрон.
дані.
–
Київ,
1995.
–
Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (дата звернення: 19.05.2020). –
Назва з екрана.
700. Про День захисту дітей [Електронний ресурс] : указ Президента
України від 30.05.1998 р. № 598/98 // Законодавство України / Верхов. Рада

України. – Електрон. дані. – Київ, 1998. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/568/98 (дата звернення: 19.05.2020). – Назва
з екрана.
***
701. Веселковий світ дитинства [Електронний ресурс] : до Міжнар. дня
захисту дітей : [дитячий ранок] // Джерельце мудрості: Бердичівська районна
бібліотека для дітей. – Електрон. дані. – Гришківці, [2018]. – Режим доступу:
https://dzhereltse-mudrosti.webnode.com.ua/storіnka-bіblіotekarya/stsenarіi/ (дата
звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
702. Гайворонська, В. О. Сценарій свята до Дня захисту дітей
«Подорож до Країни дитинства» [Електронний ресурс] / Гайворонська
Вікторія Олександрівна // Всеосвіта : спільнота актив. освітян. – Електрон.
дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/scenarij-svatado-dna-zahistu-ditej-podoroz-do-kraini-ditinstva-100252.html (дата звернення:
19.05.2020). – Назва з екрана.
703. Должикова, Н. М. Сценарії до Дня захисту дітей «А я люблю, коли
сміються діти» [Електронний ресурс] / Должикова Н. М. // Всеосвіта :
спільнота актив. освітян. – Електрон. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу:
https://vseosvita.ua/library/scenarij-do-dnazahistu-ditej-a-a-lublu-koli-smiutsa-diti62932.html (дата звернення: 19.05.2020).– Назва з екрана.
704. Матеріали до Міжнародного дня захисту дітей [Електронний
ресурс] // На урок : освіт. проект. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим
доступу:
https://naurok.com.ua/calendar/june/mizhnarodniy-den-zahistu-ditey
(дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
705. Місія честі, любові, добра [Електронний ресурс] : сценарій заходу
до Міжнар. дня захисту дітей // Бібліотечний інформаційний портал:
[вебсайт]. – Електрон. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу:
http://librportal.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=826&Itemi
d=55 (дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
706. Непомнюща, Л. І. Знай свої права, дитино [Електронний ресурс] :
метод. рек. для бібліотекарів з популяризації правових знань серед читачів
учнів 1–9 кл. / Л. І. Непомнюща // Бібліотечний інформаційний портал:
[вебсайт]. – Електрон. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу:
http://librportal.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=201&Itemi
d=55 (дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
707. Підліснюк, Т. І. Подорож країною прав : квест-гра / Т. І. Підліснюк
// Розкажіть онуку. – 2018. – № 11. – С. 39–43.
708. Сценарій до дня захисту дітей [Електронний ресурс] // ALLREF :
безкоштовні реферати на різні теми, замовлення курсових та дипломних :
[вебсайт].– Електрон. дані. – Ужгород, [2018]. – Режим доступу:
https://allref.com.ua/uk/skachaty/Scenariiy_k_dnyu_zashity_deteiy
(дата
звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
709. Kharchenko D. Сценарій до Дня захисту дітей «Хай буде дитинство
щасливим моє і усіх дітей світу» [Електронний ресурс] / Kharchenko Dasha
// На урок: освіт. проект. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу:

https://naurok.com.ua/scenariy-do-dnya-zahistu-ditey-hay-bude-ditinstvoschaslivim-moe-i-usih-ditey-svitu-29088.html (дата звернення: 19.05.2020). –
Назва з екрана.
Всесвітній день батьків
(1 червня)
Всесвітній
день
батьків
проголошено на 66-й сесії Генеральної
Асамблеї ООН (Резолюція A/RES/66/292) у
вересні 2012 р. Починаючи з 2013 р., свято
відзначається щороку на честь батьків у
всьому світі в перший день літа – 1 червня.
Мета свята – нагадати жителям планети про
важливість сімейних цінностей та ролі
батьків.
710. Всемирный день родителей [Электронный ресурс] : резолюция
Ген. Ассамблеи ООН от 17 сент. 2012 г. A/RES/66/292 // Организация
Объединенных Наций. – Электрон. дан. – Нью-Йорк, [б. г.]. – Режим доступа:
https://undocs.org/ru/A/RES/66/292 (дата обращения: 19.05.2020). – Загл. с
экрана.
***
711. Войтова, Т. В. Сценарій родинного свята «Все починається з сім’ї»
[Електронний ресурс] / Войтова Тетяна Вікторівна // Всеосвіта : спільнота
актив. освітян. – Електрон. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу:
https://vseosvita.ua/library/scenarij-rodinnogo-svata-vse-pocinaetsa-z-simi8233.html (дата звернення: 07.04.2020). – Назва з екрана.
712. Дидич, О. М. Ми всі одна сім’я, єдина ми родина [Електронний
ресурс] : родинне свято / О. М. Дидич // Бібліотечний інформаційний портал :
[вебсайт]. – Електрон. дані. – [Україна, 2017]. – Режим доступу:
http://librportal.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=844&Itemi
d=55 (дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
713. Литвиненко, Л. П. Наші любі татусі та дідусі, ми вас любимо усі!
[Електронний ресурс] : розробка сценарію позакл. заходу / Литвиненко Л. П.
// Освіта.ua : [вебсайт].– Електрон. дані. – [Україна], 2019. – Режим доступу:
http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/12537/ (дата звернення:
19.05.2020). – Назва з екрана.
714. Наумович О. Ю. Сценарій родинного свята «Батьки і діти»
[Електронний ресурс] / Наумович Ольга Юріївна // Всеосвіта : спільнота
актив. освітян. – Електрон. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу:
https://vseosvita.ua/library/scenarij-rodinnogo-svata-batki-i-diti-111567.html (дата
звернення: 08.04.2020). – Назва з екрана.

715. Сценарій сімейного вечора «Традиції сім’ї» [Електронний ресурс]
// Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка. –
Електрон.
дані.
–
Чернігів,
[б.р].
–
Режим
доступу:
http://libkor.com.ua/php/fulltext_files/Traducii_simi.pdf
(дата
звернення:
08.04.2020). – Назва з екрана.
Всесвітній день охорони навколишнього середовища
(5 червня)
15 грудня 1972 р. Генеральна
Асамблея ООН проголосила 5 червня
Всесвітнім
днем
охорони
навколишнього середовища (Резолюція
2994 (XXVII)). Він відзначається з метою
поглиблення суспільного усвідомлення
громадськістю необхідності зберігати й
поліпшувати довкілля. Обрання дати обґрунтовано тим, що саме в цей день
відбулася Конференція ООН із проблем навколишнього середовища
(Стокгольм, 1972), за результатами якої створено Програму ООН з
навколишнього середовища (ЮНЕП). 5 червня 2000 р. розпочато програму
ООН «Тисячоліття довкілля – приступити до дій», яка є ще одним
нагадуванням людству про його роль в охороні довкілля.
716. Конференция Организации Объединенных Наций по проблемам
окружающей среды [Электронный ресурс] : резолюция Ген. Ассамблеи ООН
от 15 дек. 1972 г. (A/RES/2994 (XXVII)) // Организация Объединенных
Наций. – Электрон. дан. – Нью-Йорк, [б. г.]. – Режим доступа:
https://undocs.org/ru/A/RES/2994%28XXVII%29
(дата
обращения:
19.05.2020).– Загл. с экрана.
717. Организационные
и
финансовые
мероприятия
по
международному сотрудничеству в области окружающей среды
[Электронный ресурс] : резолюция Ген. Ассамблеи ООН от 15 дек. 1972 г.
(A/RES/2997 (XXVII)) // Организация Объединенных Наций. – Электрон.
дан. –
Нью-Йорк,
[б.
г.].
–
Режим
доступа:
https://undocs.org/ru/A/RES/2997%28XXVII%29
(дата
обращения:
19.05.2020).– Загл. с экрана.
***
718. Бережи природу для людського роду : екол. гра // Позакл. час. –
2019. – № 4. – С. 26–27.
719. Бурбела, В. П. Виховний захід до Дня довкілля «Залишити слід на
Землі» [Електронний ресурс] / Бурбела Валентина Петрівна // Супер Урок-UA
: освіт. портал. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу:

https://super.urok-ua.com/vihovniy-zahid-do-dnya-dovkillya/ (дата звернення:
08.04.2020). – Назва з екрана.
720. Гонта, Л. Порятунок загадкової планети: спортивний квест для
дітей старшої групи / Лариса Гонта // Метод. скарбничка вихователя. – 2019.–
№ 3. – С. 45–48.
721. Денисова, Н. Б. Бережімо природу рідного краю / Н. Б. Денисова
// Розкажіть онуку. – 2018. – № 2. – С. 13–15.
722. Земля – це дивна казка незбагненна... [Електронний ресурс] / [авт.
кол.]. – Харків : Вид. група «Основа», 2015. – 128 с. – (Серія «Виховна
робота»).
–
Текст
доступний
в
інтернеті:
http://osnova.com.ua/preview/book/5192/ПРВ020_Ekologichnii_kaleidoskop_Gre
chanik_ПРВ020.pdf (дата звернення: 08.04.2020). – Назва з екрана.
Збірка містить сценарії виховних заходів щодо формування ціннісного
ставлення до природи, екологічної культури дітей і юнацтва.
723. Знай, люби, бережи… : сценарій виступу екол. агітбригади для
8–9-х кл. // Школа. – 2019. – № 1. – С. 10–13.
724. Касян, Н. В. Екологічне асорті : інтелект. гра / Н. В. Касян
// Позакл. час. – 2019. – № 4. – С. 28–29.
725. Ляшко, О. І. Всесвітній день довкілля [Електронний ресурс] :
[сценарій свята] / Ляшко Олена Іванівна // Всеосвіта : спільнота актив.
освітян. – Електрон. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу:
https://vseosvita.ua/library/scenirij-svata-vsesvitnij-dendovkilla-11880.html (дата
звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
726. Природа – наш дім! : екол. вікторина // Позакл. час. – 2018. – № 3. –
С. 40–41.
727. Пащенко, С. О. Турнір юних знавців природи : екол. конкурс
/ С. О. Пащенко // Позакл. час. – 2018. – № 4. – С. 29–30.
728. Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП)
[Электронный ресурс] // Міністерство екології та природних ресурсів України
: [офіц. портал]. – Електрон. дані. – Київ, 2017. – Режим доступу:
https://menr.gov.ua/content/programa-oon-z-navkolishnogo-seredovishchayunep.html (дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
729. Сінкевич, В. В. Виховна година до Дня довкілля «Бережи природу
для людського роду» / Сінкевич Валентина Вільгельмівна // На урок: освіт.
проект. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу:
https://naurok.com.ua/vihovna-godina-do-dnya-dovkillya-berezhi-prirodu-dlyalyudskogo-rodu-36544.html (дата звернення: 08.04.2020). – Назва з екрана.

Свята Трійця (П’ятидесятниця)
Свято П’ятидесятниці або День
Святої Трійці, яке ще називають Днем
народження Церкви. У цей день Святий
Дух зійшов на учнів Христових і
сповнив
їх
усіма
благодатними
духовними
дарами
–
вони
преобразилися, а Дух Святий став їхнім
постійним натхненником і керівником.
У день Трійці з часів раннього
християнства храми та будинки прикрашаються свіжим зеленим гіллям.
730. Гораш, Л. А. Сценарій «Зелені свята» [Електронний ресурс]
/ Гораш Лідія Андріївна // Урок-UA: освіт. портал. – Електрон. дані. –
[Україна], 2017. – Режим доступу: https://urok-ua.com/stsenariy-zeleni-svyata/
(дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
731. Зелені свята [Електронний ресурс] // Волинський обласний
науково-методичний центр культури. – Електрон. дані. – Луцьк, 2018. – Режим
доступу:
http://www.nmck-volyn.com.ua/scenarios_detail.php?id=410
(дата
звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
732. Зелені Свята [Електронний ресурс] : сценарій // Interkl@са Polski
Portal Edukacyjny. – Електрон. дані. – [Польща, б.р.]. – Режим доступу:
http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r_mowa/strony_ukr02/metodyka/m26.h
tm (дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
733. Рутковська, В. Прийди, прийди до мене, неділенько зелена
[Електронний ресурс] / Вікторія Рутковська // Жінка-Українка : [вебсайт]. –
Електрон.
дані.
–
[Україна,
б.р.].
–
Режим
доступу:
http://ukrainka.org.ua/node/3552 (дата звернення: 08.05.2020). – Назва з екрана.
734. Сценарій проведення народного гуляння свята Святої Трійці
«Зелена неділя – весела неділя» [Електронний ресурс] // Культурноідеологічний Центр «Прометей», комунальний заклад «Валківський районний
народний дім «Іскра»». – Електрон. дані. – Валки, 2011. – Режим доступу:
http://prometej.kh.ua/zelena.htm (дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
735. Тарасенко, Н. О. Сценарій свята «Трійця» [Електронний ресурс]
/ Тарасенко Надія Олегівна // Rozrobka.in.ua : [вебсайт]. – Електрон. дані. –
[Україна], 2017. – Режим доступу: http://rozrobka.in.ua/scenarij-svyatatrijcya.html (дата звернення: 08.04.2020). – Назва з екрана.
736. Шевякова, О. В. Сценарій свята «Зелена Трійця» / Шевякова
Олена Василівна // Всеосвіта : спільнота актив. освітян. – Електрон. дані. –
Київ, 2019. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/scenarij-svatazelenatrijca-105741.html (дата звернення: 08.04.2020). – Назва з екрана.

Міжнародний День батька
Свято батька, як і День матері,
відзначається у багатьох країнах сучасного
світу.
Дата
його
святкування
на
міжнародному рівні закріпилася в третю
неділю червня. Свято взяло свій початок у
1909 р., і вперше було відзначено у місті
Спокан штату Вашингтон у США.
Офіційного статусу День батька набув у
США в 1966 р. В Україні День батька відзначається у третю неділю червня
відповідно до Указу Президента України від 18 трав. 2019 р. № 274.
Про День батька [Електронний ресурс] : указ Президента України від
18 трав. 2019 р. № 274 // Президент України : офіц. інтернет-представництво.
–
Електрон.
дані.
–
Київ,
2019.
–
Режим
доступу:
https://www.president.gov.ua/documents/2742019-27017
(дата
звернення:
19.05.2020). – Назва з екрана.
***
737. День батька в Україні: історії, традиції святкування [Електронний
ресурс] // УНІАН : інформаційне агентство. – Електрон. дані. – [Україна],
2019. – Режим доступу: https://www.unian.ua/lite/holidays/10574307-den-batkav-ukrajini-istoriji-tradiciji-svyatkuvannya.html (дата звернення: 19.05.2020). –
Назва з екрана.
738. Матеріали до Дня батька [Електронний ресурс] // На урок: освіт.
проект. – Електрон. дані. – [Україна], 2019. – Режим доступу:
https://naurok.com.ua/calendar/june/den-batka (дата звернення: 09.04.2020). –
Назва з екрана.
739. Осадча, Н. В. Уклін тобі, наш рідний тату [Електронний ресурс]
/ Н. В. Осадча // Центр культури та мистецтва: [вебсайт]. – Електрон. дані. –
Харків, 2014. – Режим доступу: https://www.cultura.kh.ua/uk/materiali/3206stsenariyi-do-dnjabatka-i-do-dnja-konstitutsiyi (дата звернення: 19.05.2020). –
Назва з екрана.
740. Свято супертатусів [Електронний ресурс] // Волинський обласний
науково-методичний центр культури. – Електрон. дані. – Луцьк, 2019. – Режим
доступу:
http://www.nmck-volyn.com.ua/scenarios_detail.php?id=280
(дата
звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
741. Сценарій виховного заходу «Батьки і діти» [Електронний ресурс]
// Очеретуватівська ЗОШ І–ІІІ ст. Магдалинівського району. – Електрон.
дані. –
[Україна],
2019.
–
Режим
доступу:
http://ocheretyvate.dnepredu.com/ru/site/educational-work.html (дата звернення:
19.05.2020). – Назва з екрана.

742. Сценарій сімейного вечора «Традиції сім’ї» [Електронний ресурс]
// Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка –
Електрон.
дані.
–
Чернігів,
2017.
–
Режим
доступу:
http://libkor.com.ua/php/fulltext_files/Traducii_simi.pdf
(дата
звернення:
19.05.2020). – Назва з екрана.
743. Тепло татусевих долонь [Електронний ресурс] : (родинне свято для
учнів початкових кл.) // Надія Красоткіна : [вебсайт]. – Електрон. дані. –
[Україна],
2019.
–
Режим
доступу:
http://krasotkina.com/content/свята/Тепло%20татусевих%20долонь.html (дата
звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
День скорботи і вшанування пам’яті жертв
Другої світової війни в Україні
(22 червня)
День скорботи і вшанування
пам’яті жертв війни – день пам’яті в
Україні.
Відзначається
щорічно
22 червня, у день початку німецькорадянської війни, яка забрала життя
кожного п’ятого українця. День
пам’яті засновано Указом Президента
України № 1245/2000 від 17 листопада 2000 р. Верховна Рада також
запровадила всеукраїнську хвилину мовчання у цей день. День встановлено в
Україні «…з метою всенародного вшанування пам’яті синів і дочок
українського народу, полеглих під час Великої Вітчизняної війни 1941–1945
років, їх подвигу та жертовності … на підтримку ініціативи громадських
організацій ветеранів війни, праці, Збройних Сил і жертв нацистських
переслідувань…» [756] згідно з Указом Президента України «Про День
скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні» від 17 листопада
2000 р.
744. Про День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні
[Електронний ресурс] : указ Президента України від 17.11.2000 р. № 1245/2000
// Законодавство України / Верхов. Рада України. – Електрон. дані. – Київ,
2000. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1245/2000 (дата
звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
***
745. День пам’яті та примирення: [Електронний ресурс] : добірка
матеріалів із Бібліотеки «На Урок» // На урок: освіт. проект. – Електрон. дані. –
[Україна], 2018. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/post/den-pam-yati-ta-

primirennya-dobirka-materialiv-iz-biblioteki-na-urok
(дата
звернення:
19.05.2020). – Назва з екрана.
746. Пам’ять вічно жива : [сценарій заходу] // Позакл. час. – 2018. –
№ 4. – С. 53–54.
747. Свято, опалене війною [Електронний ресурс]: сценарій
// Українська педагогіка : [вебсайт]. – Електрон. дані. – [Україна], 2017. –
Режим доступу: http://ukped.com/vihovni-zahodi/1755-.html (дата звернення:
19.05.2020). – Назва з екрана.
748. Уклін живим, загиблим слава : до 70-річчя Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941–1945 років : методико-бібліогр. матеріали
/ Департамент культури і туризму Харків. облдержадмін., Харків. обл. універс.
наук. б-ка ; [ред.-уклад. В. С. Ручка]. – Харків : ХОУНБ, 2015. – 24 с. – Текст
доступний в інтернеті: http://library.kharkov.ua/libdruk/LibKh-00000000170.pdf
(дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
749. Україна в Другій світовій війні [Електронний ресурс] : до 70-річчя
перемоги над нацизмом у Другій світ. війні. – Електрон. дані. – Київ :
[Український інститут національної пам’яті], 2015. – 28 с., іл. – Режим
доступу:
https://old.uinp.gov.ua/sites/default/files/userupload/broshura-ukrsait.pdf (дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
750. Українська Друга світова : матеріали міжнар. наук. конф. до 70-ї
річниці перемоги над нацизмом у Другій світ. війні (5 трав. 2015 р., м. Київ)
/ НДІ українознавства [та ін.]. – Київ : К.І.С., 2015. – 208 с. – Текст доступний
в інтернеті: http://www.ww2.memory.gov.ua/wp-content/uploads/2016/04/UINPUkrainska-Druga-Svitova_final-preview.pdf (дата звернення: 19.05.2020).
Випускний вечір
Випускний
вечір
(бал
випускників) – церемонія, пов’язана із
закінченням закладу освіти. Випускні
вечори проводять у школах, коледжах,
закладах
вищої
освіти.
Церемонія
найчастіше поділяється на дві частини –
офіційну й урочисту. На офіційній частині
випускникам вручають атестати або
дипломи. Урочиста частина пов’язана з
тими чи іншими традиціями закладу освіти.
751. Бедрик, І. О. Випускний у стилі церемонії «Оскар» : [11 кл.]
/ І. О. Бедрик // Вихов. робота в шк. – 2018. – № 4. – С. 36–43.
752. Випускний бал / уклад. С. Бондаренко. – 2-ге вид. – Харків :
Торсінг, 2005. – 144 с.

753. Випускний вечір : сценарії / [упоряд.: В. І. Ковальчук,
О. А. Макаренко]. – Київ : Ред. газет з упр. освітою, 2013. – 116, [1] с. –
(Бібліотека «Шкільного світу» : заснована у 2003 р.).
754. Галкіна, Л. П’єса шкільного життя : сценарій випускного вечора
/ Лариса Галкіна // Шк. світ. – 2017. – Квіт. (№ 8). – С. 27–35.
755. Галкіна, Л. Сузір’я «Випускників» : випускний вечір для учнів 11х класів / Лариса Галкіна // Шк. світ. – 2018. – Квіт. (№ 8). – С. 36–40.
756. Горбачова, Ю. «Проведи мене, мамо, між люди, в білий світ
проведи...» : сценарій випускного вечора / Юлія Горбачова // Шк. світ. –
2017. – № 7. – С. 26–30.
757. Грицишин, М. І вечір цей для вічності – лиш мить: випускний вечір
/ Марія Грицишин, Галина Марків // Шк. світ. – 2019. – Лют. (№ 4). – С. 28–30.
758. Грицишин, М. Перегорнимо цю сторінку : випускний вечір / Марія
Грицишин // Шк. світ. – 2019. – Лют. (№ 4). – С. 34–36.
759. Кияниця, Н. В. Під звуки прощального вальсу : сценарій
випускного вечора / Н. В. Кияниця // Шк. б-ка плюс. – 2013. – Трав. (№ 9/10). –
С. 12–19.
760. Конопля, Т. Г. Вручення премії «Випускник року» / Т. Г. Конопля
// Вихов. робота в шк. – 2017. – № 5. – С. 33–36.
761. Кузьменко, В. А. Прощання з дитинством : (випускний вечір)
/ В. А. Кузьменко // Вихов. робота в шк. – 2017. – № 3. – С. 30–40.
762. Лазоренко, С. М. Школьный альбом : (сценарий выпускного
вечера) / С. М. Лазоренко // Вихов. робота в шк. – 2012. – № 4. – С. 38–46.
763. Марків, Г. А древо мудрості над вічністю стоїть: випускний вечір
/ Галина Марків, Ганна Дорошенко // Шк. світ. – 2019. – Лют. (№ 4). – С. 37–
38.
764. Марків, Г. Дороги, дороги… Тернисті та рівні : випускний вечір
/ Галина Марків // Шк. світ. – 2019. – Лют. (№ 4). – С. 31–33.
765. Мельникова, Н. Б. Випускний вечір «Морський круїз»
/ Н. Б. Мельникова, Н. Ю. Чернюк // Вихов. робота в шк. – 2019. – № 4. –
С. 29–32.
766. Музичний БУМ: сценарій випускного вечора для 9-го класу
// Школа. – 2019. – № 1. – С. 19–27.
767. Нестерчук, Т. М. Відлітає в замріяні далі безтурботне дитинство
моє [Електронний ресурс] / Нестерчук Тетяна Миколаївна // Шкільне життя :
[вебсайт]. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу:
https://www.schoollife.org.ua/552-2018/ (дата звернення: дата звернення:
19.05.2020). – Назва з екрана.
768. Хуторна, Н. В. Відкритий світ : (сценарій випускного вечора для
учнів 9-х, 11-х кл.) / Н. В. Хуторна, Л. Д. Добровольська, В. А. Скидан
// Вихов. робота в шк. – 2018. – № 4. – С. 20–22.
769. Хуторна, Н. В. Випускний вечір «Ліфт до успіху не працює,
скористайтеся сходами» / Н. В. Хуторна // Вихов. робота в шк. – 2019. – № 4. –
С. 33–38.

День Конституції України
(28 червня)
День Конституції України –
державне свято України. Святкується
щорічно 28 червня на честь прийняття
Конституції України того ж дня
1996 р. День Конституції України –
єдине державне свято, закріплене в
Конституції (ст. 161. День прийняття
Конституції України є державним святом – Днем Конституції України).
770. Конституція України [Електронний ресурс] : прийнята на 5-й сесії
Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. : [редакція від 01.01.2020 р.]
// Законодавство України / Верхов. Рада України. – Електрон. дані. – Київ,
1996. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
***
771. Гурин, О. В. Виховна година до Дня Конституції [Електронний
ресурс] / Гурин Олена Василівна // На урок: освіт. проект. – Електрон. дані. –
[Україна], 2018. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/vihovna-godina-dodnya-konstituci-50497.html (дата звернення: 09.05.2020). – Назва з екрана.
772. Клімчук, В. Оберіг державності [Електронний ресурс]
/ Віталій Клімчук // Волинський обласний науково-методичний центр
культури. – Електрон. дані. – Луцьк, 2018. – Режим доступу: http://www.nmckvolyn.com.ua/scenarios_detail.php?id=414 (дата звернення: 19.05.2020). – Назва
з екрана.
773. Конституція – основний Закон моєї держави [Електронний ресурс]
// Сценки і сценарії / Веселі сценки : шкільний сайт сценок та сценаріїв для
шкільного свята. – Електрон. дані. – [Україна, б. р.]. – Режим доступу:
https://szenki.in.ua/index.php/scenarii/stsenarii-do-dnia-konstytutsii-ukrainy/361konstytutsiia-osnovnyi-zakon-moiei-derzhavy (дата звернення: 09.05.2020). –
Назва з екрана.
774. Нема ціни святині дорогій : [сценарій заходу] // Позакл. час. –
2018. – № 6. – С. 52–53.
775. Основа життя – мій Закон основний [Електронний ресурс]
// Кіровоградська міська централізована бібліотечна система. – Електрон.
дані. –
Кропивницький,
2019.
–
Режим
доступу:
https://sites.google.com/site/kircbs/сценарії/день-конституції-день-молоді (дата
звернення: 09.05.2020). – Назва з екрана.
776. Умриш, С. Молюсь за тебе Україно : [сценарій заходу]
/ Світлана Умриш // Позакл. час. – 2018. – № 4. – С. 54–55.
777. Федорова, В. М. Сценарій заходу до Дня Конституції України та
Дня Молоді 2019 р. «Україна єдина – Україна це ми» [Електронний ресурс]

/ Федорова Валентина Михайлівна // Всеосвіта : спільнота актив. освітян. –
Електрон.
дані.
–
Київ,
2019.
–
Режим
доступу:
https://vseosvita.ua/library/scenarij-zahodu-do-dna-konstitucii-ukraini-ta-dnamolodi-2019-rukraina-edina-ukraina-ce-mi-188703.html
(дата
звернення:
09.05.2020). – Назва з екрана.
День молоді
День молоді – свято України.
Відзначається щорічно в останню неділю
червня відповідно до Указу Президента
України від 22 червня 1994 р. № 323/94 «Про
День молоді». Свято встановлено на підтримку
ініціативи молодіжних об’єднань і організацій
України.

778. Про День молоді [Електронний ресурс] : указ Президента України
від 22.06.1994 р. № 323/94 // Законодавство України / Верхов. Рада України. –
Електрон.
дані.
–
Київ,
1994.
–
Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/323/94 (дата звернення: 09.05.2020). – Назва
з екрана.
***
779. Вони – майбутнє України : [сценарій заходу] // Позакл. час. –
2018. – № 4. – С. 55–57.
780. Максименко, С. «Золота молодь» : конкурс / Світлана Максименко
// Позакл. час. – 2018. – № 4. – С. 58–59.
781. Ніконенко, І. Сценарій свята «День молоді» [Електронний ресурс]
/ Ніконенко Ірина // Всеосвіта : спільнота актив. освітян. – Електрон. дані. –
Київ, 2019. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/scenarij-svata-denmolodi-125051.html (дата звернення: 09.05.2020). – Назва з екрана.
782. Черняховська, А. В. Сценарій свята до Дня молоді [Електронний
ресурс] / Черняховська Аліна Василівна// На урок: освіт. проект. – Електрон.
дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/scenariy-svyatado-dnya-molodi-64285.html (дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.

ЛИПЕНЬ
Свято Івана Купала
(7 липня)
Івана Купала – одне з найбільш
давніх і містичних слов’янських свят.
Відзначають Івана Купала в ніч з 6 на
7 липня. Це найколоритніше та
найцікавіше свято, яким закінчується
літній сонячний цикл календарних
дохристиянських свят.
783. Вітос, В. Г. Квітка долі / В. Г. Вітос, М. М. Квітевич // Позакл.
час. – 2017. – № 6. – С. 55–57.
784. 20 цікавих фактів про свято Івана Купала [Електронний ресурс]
// Факт дня українською. – Електрон. дані. – [Україна, 2018]. – Режим доступу:
https://www.factday.net/5-27-20-cikavyx-faktiv-pro-svyato-ivana-kupala.html
(дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
785. Дейнега, О. В. На Купала сонце грає! / О. В. Дейнега,
Л. В. Марталішвілі // Позакл. час. – 2017. – № 6. – С. 53–54.
786. Домановська, О. М. «Одного разу на Івана Купала...»: (українське
фольклорне свято) / О. М. Домановська // Вихов. робота в шк. – 2019. – № 6. –
Моя країна – Україна : журнал в журналі. – № 36. – С. 10–12.
787. Історія свята Івана Купала [Електронний ресурс] // Факт дня
українською. – Електрон. дані. – [Україна, 2018]. – Режим доступу:
https://www.factday.net/5-26-istoriya-svyata-ivana-kupala.html (дата звернення:
02.05.2019). – Назва з екрана.
788. Кизименко, О. «Одного разу на Івана Купала...» : інсценізація
фольклорного свята / Оксана Кизименко // Шк. світ. – 2019. – Трав. (№ 10) –
С. 37–40.
789. Коваль, Л. А. Ой, на Івана, та й на Купала [Електронний ресурс] :
для вихованців пришк. таборів / Коваль Людмила Анатоліївна // На урок:
освіт. проект. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу:
https://naurok.com.ua/scenariy-svyata-oy-na-ivana-ta-y-na-kupala-dlyavihovanciv-prishkilnih-taboriv-13090.html (дата звернення: 19.05.2020). – Назва
з екрана.
790. Лугова, Н. А. План-конспект року з української літератури «Свято
Івана Купала» для учнів 5 класу [Електронний ресурс] / Н. А. Лугова // На
урок: освіт. проект. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу:
https://naurok.com.ua/urok-z-ukra-nsko-literaturi-svyato-ivana-kupala-83191.html
(дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
791. Остапенко, Л. На Івана Купала річка мала [Електронний ресурс] :
метод. розробка сценарію // Комунальна організація «Шосткинська міська

станція юних натуралістів». – Електрон. дані. – Шостка, 2015. – Режим
доступу:
http://shostka-flora.in.ua/publ/pedagogichna_dijalnist/
rozrobki_scenarijiv_vikhovnikh_zakhodiv/metodichna_rozrobka_scenariju_na_ku
pala_richka_mala/20-1-0-110 (дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
792. Свято Івана Купала: традиції та символи // Вихователь-методист
дошк. закл. – 2018. – № 5. – С. 49–50.
793. Сценарій свята Івана Купала для учнів 10—11 класів
[Електронний ресурс] // Методичний портал : [вебсайт]. – Електрон. дані. –
Київ, 2016. – Режим доступу: http://metodportal.net/node/83624 (дата звернення:
19.05.2020). – Назва з екрана.
794. Яковенко, О. А. Розробка Гей, на Івана, гей, на Купала
[Електронний ресурс] / Яковенко Олена Анатоліївна // Всеосвіта : спільнота
актив. освітян. – Електрон. дані. – Київ, 2020. – Режим доступу:
https://vseosvita.ua/library/rozrobka-gej-na-ivana-gej-na-kupala-276348.html (дата
звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
День хрещення Київської Русі-України
День пам’яті святого рівноапостольного
князя Володимира – хрестителя Київської Русі
(28 липня)
День Хрещення Київської РусіУкраїни – державна пам’ятна дата в
Україні на честь Хрещення Русі, що
відзначається щорічно 28 липня – у день
пам’яті святого рівноапостольного князя
Володимира.
Ураховуючи
значення
православних традицій в історії і розвитку
українського суспільства, на підтримку ініціативи Національної ради з питань
культури і духовності, Українського фонду культури, Української
православної церкви, Української православної церкви Київського
патріархату, Української автокефальної православної церкви, громадськості в
Україні [808], встановлено День хрещення Київської Русі-України, який
відзначається щорічно 28 липня згідно з Указом Президента України від
25 липня 2008 р. № 668/2008 «Про День хрещення Київської Русі-України».
808. Про День хрещення Київської Русі – України [Електронний
ресурс]: указ Президента України від 25.07.2008 р. № 668/2008
// Законодавство України / Верхов. Рада України. – Електрон. дані. – Київ,
2008. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668/2008 (дата
звернення: 19.05.2020) – Назва з екрана.
***

809. Батюк, Т. В. Сценарій відкритого заходу «Хрещення Київської Русі
та його історичне значення у розвитку християнства» [Електронний ресурс] :
1-4 кл. / Батюк Тетяна Володимирівна // Супер Урок-UA : освіт. портал. –
Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: https://super.urokua.com/stsenariy-vidkritogo-zahodu-hreshhennya-kiyivskoyi-rusi-ta-yogoistorichne-znachennya-u-rozvitku-hristiyanstva-1-4-klasi/
(дата
звернення:
19.05.2020). – Назва з екрана.
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сценарій історичного свята для підлітків / А. О. Добровольська // Волинський
обласний науково-методичний центр культури. – Електрон. дані. – Луцьк,
2015.
–
Режим
доступу:
http://www.nmckvolyn.com.ua/scenarios_detail.php?id=217 (дата звернення: 19.05.2020). – Назва
з екрана.
811. Матеріали до Дня хрещення Київської Русі – України
[Електронний ресурс] // На урок: освіт. проект. – Електрон. дані. – [Україна],
2019. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/calendar/july/den-hreschennya-kivsko-rusi-ukra-ni (дата звернення: 09.04.2020). – Назва з екрана.
811. «Свята моя Київська Русь» : (до 1030-річчя Хрещення Київської
Русі-України) : рек. список електрон. ресурсів / Збаразька ЦБС ; [упоряд.
В. Радовська]. – Збараж, 2018. – 18 с. – Текст доступний в інтернеті:
http://www.zbarazh-library.com.ua/writen/webliograf/kiev_r.pdf (дата звернення:
19.05.2020).
812. Танасийчук, А. В. Хрещення Київської Русі – перша сходинка до
духовності [Електронний ресурс]: вихов. захід / Танасийчук Алла
Владимировна // Мультиурок. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим
доступу: https://multiurok.ru/files/vikhovnii-zakhid-khrieshchiennia-kiyivs-koyirusi-piersha-skhodinka-do-dukhovnosti.html (дата звернення: 19.05.2020). –
Назва з екрана.
СЕРПЕНЬ
День Державного Прапора України
(23 серпня)
День
Державного
Прапора
України – державне свято України,
присвячене одному з її державних
символів – Прапору України. На
вшанування
багатовікової
історії
українського
державотворення,
державної символіки незалежної України
та з метою виховання поваги громадян до
державних символів України встановлено Указом Президента України від
23.08.2004 р. № 987/2004 «Про День Державного Прапора України» День
Державного Прапора України, який відзначається щорічно 23 серпня.

813. Про День Державного Прапора України [Електронний ресурс]:
указ Президента України від 23 серп. 2004 р. № 987/2004: [редакція від
13.10.2015] // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Електрон.
дані. –
Київ,
2004.
–
Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987/2004 (дата звернення: 19.05.2020). –
Назва з екрана.
***
814. Бабичева, С. Вітаємо! Ви в Україні! / Серафима Бабичева // Позакл.
час. – 2017. – № 8. – С. 53–54.
815. День прапора: деякі факти про український стяг // Історія та
правознавство. – 2018. – № 24. – С. 27–30.
816. Кошелець, М. М. Сценарій позакласного заходу до Дня Прапору
України «Прапор свій здіймаєм гордо» [Електронний ресурс] / Кошелець
Марина Миколаївна // Урок-UA : освіт. портал. – Електрон. дані. – [Україна],
2017. – Режим доступу: https://super.urok-ua.com/stsenariy-pozaklasnogozahodu-do-dnya-praporu-ukrayini-prapor-sviy-zdiymayem-gordo/
(дата
звернення: 09.04.2020) – Назва з екрана.
817. Матеріали до Дня Державного Прапора України [Електронний
ресурс] // На урок: освіт. проект. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим
доступу: https://naurok.com.ua/calendar/august/den-derzhavnogo-prapora-ukra-ni
(дата звернення: 09.04.2020). – Назва з екрана.
818. Мельникова, В. О. Сценарій заходу до Дня Державного Прапора
України [Електронний ресурс] / Мельникова Владислава Олександрівна
// Всеосвіта : спільнота актив. освітян. – Електрон. дані. – Київ, 2018. – Режим
доступу: https://vseosvita.ua/library/scenarij-zahodu-do-dna-derzavnogo-praporaukraini-87335.html (дата звернення: 09.04.2020). – Назва з екрана.
819. Символ нації / уклад. Г. В. Массовер // Календар знам. і пам’ят.
дат. – 2017. – № 3. – С. 71–79. – Бібліогр.: с. 75–79.
820. Символіка незалежної України: до 25-річчя затвердження
Верховною Радою Державного Гімну, Державного Герба та Державного
Прапора України: інформаційно-методичний матеріал / уклад. О. Д. Булатня,
В. В. Гопко, Г. В. Костіна. – Запорізька обл. б-ка для дітей «Юний читач». –
Запоріжжя, 2017. – 12 с. – Текст книги доступний в інтернеті:
http://zobd.zp.ua/dokum/metod/2017/%D0%A1%D0%B8%
D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0.pdf
(дата
звернення: 09.04.2020). – Назва з екрана.

День незалежності України
(24 серпня)
День незалежності України –
державне
свято
України,
яке
відзначається щороку 24 серпня на честь
ухвалення Верховною Радою УРСР Акта
проголошення незалежності України, що
прийнято вважати датою створення
держави Україна в її сучасному вигляді.

811. Про День незалежності України [Електронний ресурс]: постанова
Верховної Ради України № 2143-XII від 20.02.1992 р. // Законодавство
України / Верхов. Рада України. – Електрон. дані. – Київ, 1992. – Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2143-12
(дата
звернення:
09.04.2020). – Назва з екрана.
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812. Бабичева, С. Вітаємо! Ви в Україні! : [сценарій заходу] / Серафима
Бабичева // Позакл. час. – 2018. – № 8. – С. 56–57.
813. Голенко, З. Ми – українці! : сценарій свята до Дня Незалежності
України / Зінаїда Голенко // Шк. світ. – 2018. – Серп. (№ 15). – С. 16–19.
814. Грицик, М. Новий день над Батьківщиною : [сценарій заходу]
/ Марта Грицик // Позакл. час. – 2018. – № 8. – С. 52–53.
815. Гуйчук, Л. «В нас єдина мета – Україна свята, нездоланна ніким і
ніколи» : літ.-муз. композиція / Любов Гуйчук // Укр. мова і літ. в шк.
України. – 2019. – № 3. – С. 56–59.
816. Добірка сценаріїв до Дня Незалежності України [Електронний
ресурс] // На урок: освіт. проект. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим
доступу:
https://naurok.com.ua/post/dobirka-scenari-v-do-dnya-nezalezhnostiukra-ni (дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
817. Є така держава – Україна: сценарій [Електронний ресурс] / підгот:
Т. Борисюк // Бібліотечний інформаційний портал : [вебсайт]. – Електрон.
дані.
–
[Україна,
2019].
–
Режим
доступу:
http://librportal.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=429&Itemi
d=74 (дата звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
818. Іншина, К. Будеш жити, моя країно! : [театралізоване дійство]
/ Катерина Іншина // Позакл. час. – 2018. – № 8. – С. 54–55.
819. Клочко, Н. В. Сценарій до дня Незалежності «Ми – діти твої,
Україно» [Електронний ресурс] / Клочко Наталія Вікторівна // Всеосвіта :
спільнота актив. освітян. – Електрон. дані. – Київ, 2020. – Режим доступу:
https://vseosvita.ua/library/scenarij-do-dna-nezaleznosti-mi-diti-tvoi-ukraino213554.html (дата звернення: 07.04.2020). – Назва з екрана.

820. Крат, Л. Нема без кореня рослини, а нас, людей, без Батьківщини :
свято до Дня Незалежності України / Любов Крат // Початкова шк. – 2019. –
№ 8. – С. 60–62.
821. Лавренова, Н. Ю. Національні символи України / Н. Ю. Лавренова
// Вихов. робота в шк. – 2019. – № 4. – Моя країна – Україна : журнал в
журналі. – № 34. – С. 20-1–20-3.
822. Приходько, Ю. М. Пишаюсь тобою, Україно!: вихов. година у
2-му та 6-му кл. / Ю. М. Приходько, Н. М. Квач // Кл. керівнику. Усе для
роботи. – 2019. – № 2. – С. 19–24.
823. Роззавко, А. З Україною в серці : вихов. захід до Дня незалежності
України / Аліна Роззавко // Шк. світ. – 2019. – Лип. (№ 13). – С. 38–41.
824. Святецька, Т. В. Я люблю Україну : розважально-пізнавальна гра
/ Т. В. Святецька // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2019. – № 2. – С. 5–7.
825. Смілик, О. О. Твоя країна – Україна. Символи держави : (гра)
/ О. О. Смілик // Шк. бібліотекар. – 2017. – № 10. – С. 20–21.
826. Стеценко, О. О. «Ти будеш жити, Україно – країна щастя і добра!»
[Електронний ресурс] : сценарій вихов. години / Стеценко Олена Олексіївна
// Ерудит.нет : конспекти уроків, сценарії виховних заходів, підготовка до
ДПА та ЗНО 2020. – Електрон. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу:
https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/den-nezalezhnosti-ukraini/stsenarij-vyhovnojihodyny-na-temu-ty-budesh-zhyty-ukrajino-krajina-schastya-i-dobra.html
(дата
звернення: 19.05.2020). – Назва з екрана.
827. Україна моя від «А» до «Я» // Позакл. час. – 2017. – № 8. –
С. 49–50.
828. Чернишова, О. А. Ми – діти твої, Україно! : (година спілкування,
5-6 кл.) / О. А. Чернишова, О. А. Мезенець // Вихов. робота в шк. – 2019. –
№ 2. – Моя країна – Україна : журнал в журналі. – № 32. – С. 20-13–20-16.
СВЯТА В ЛІТНІХ ТАБОРАХ
Літний табір – краще рішення для дитячого
відпочинку влітку, який дає можливість дитині
отримати позитивні емоції та незабутні враження, а
також набути навичок спілкування в новому
колективі, зробить її більш впевненою у собі та
своїх силах, більш самостійною. Літній відпочинок
– це свіже повітря, річка, море, сонячні ванни,
здорове харчування, можливість брати участь у
спортивних іграх і творчих гуртках, конкурсах і
розвагах. Це – місце, де можна знайти хороших,
вірних друзів.

829. Про оздоровлення та відпочинок дітей [Електронний ресурс] :
Закон України від 4 верес. 2008 р. № 375-VI [редакція від 01.01.2020]
// Законодавство України / Верхов. Рада України. – Електрон. дані. – Київ,
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