
 1 

 Управління культури, національностей та релігій 
Миколаївської облдержадміністрації 

 

Обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна 

 

 

 

Матеріали на допомогу бібліотекарям 

до планування роботи на 2022  рік 
 

 

 

Миколаїв 2021 



 2 

Генеральна Асамблея ООН оголосила 2022 рік: 
  

 Міжнародним роком кустарного рибальства та аквакультури 
/Резолюція Генеральної Асамблеї ООН А/72/L.12/ 

 

 Міжнародним роком скла 
/Рішення 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН/ 

 

* * * * 
 Всесвітньою Книжковою столицею світу у 2022 році є м. 

Гвадалахара (Мексика)  

  XXIV зимові Олімпійські ігри пройдуть 4 - 20 лютого у  Пекіні 
(Китай)  

 ХХІІ-й чемпіонат світу з футболу пройде 21 листопада – 18 грудня 
у Катарі 

 

Міжнародні десятиліття за рішенням ООН 
 

 2013 – 2022  -  Десятиліття зближення культур 

 2014 – 2024  -  Десятиліття сталої (стійкої) енергетики для всіх 

 2015 – 2024  -  Десятиліття осіб африканського походження 

 2016 – 2025  -  Десятиліття дій ООН з проблем харчування 

 2018 – 2028  -  Десятиліття дій «Вода для сталого розвитку» 

 2019 – 2028  -  Десятиліття ООН щодо сімейних фермерських господарств 

 2021 – 2030  -  Десятиліття науки про океан в інтересах стійкого розвитку 

 2021 – 2030  -  Десятиліття ООН по відновленню екосистем 

 2022 – 2032  -  Міжнародне десятиліття мов корінних народів 

 

Президентом України проголошено: 
 

 2018–2027 – Десятиріччям української мови; 
 
 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BD
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Січень 

1 Новорічне свято  

* Всесвітній день миру (Започаткований Папою Римським Павлом VI, 
відзначається з 1969 р. за рішенням Генеральної Асамблеї ООН) 

4 Всесвітній день азбуки Брайля (Відзначається щорічно з 2019 р. за 
рішенням Генеральної Асамблеї ООН) 

6 Святвечір. Багата кутя 

7 Різдво Христове 

8 Собор Пресвятої Богородиці. Святки 

10 425 років від дня народження Петра Симеоновича Могили (1597-
1647), українського політичного, церковного, освітнього діяча, 
богослова, проповідника, літератора, митрополита Київського, 
Галицького і всієї Русі (з 1632) 

11 Всесвітній день «Дякую» (Відзначається щорічно за ініціативою 
ЮНЕСКО і ООН)  

* Міжнародний день заповідників та національних парків (Відзначається 
щорічно за ініціативою Центру охорони дикої природи і Всесвітнього 
фонду дикої природи) 

13 Щедра кутя 

14 Новий рік за старим стилем 

* 140 років від дня народження Івана Івановича Огієнка (1882—1972), 
українського православного митрополита, мовознавця, богослова, 
культурного діяча 

15 30 років тому Президія Верховної Ради України ухвалила 
Указ про Державний гімн України (1992) 

16 Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів» (Встановлено за ініціативою    
українських воїнів, які 242 дні боронили Донецький аеропорт) 

18 Святвечір водохресний. Голодна кутя 

19 Богоявлення Господнє. Водохреща 

22 День Соборності України (Відзначається щорічно згідно з Указом 

Президента № 42/99 від 21.01. 1999 р.) 

24 Міжнародний день освіти (Відзначається щорічно відповідно до 
рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/73/25 від 3.12. 2018 р.)) 

25 День студентів. Тетянин день. 

27 Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту (Відзначається щорічно 



 4 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/60/7 від 
21.11.2005 р.)) 

28 30 років від дня затвердження Державного прапора України  

(Верховна Рада України затвердила синьо-жовтий стяг Державним 
прапором України. Постанова Верховної Ради України № 2067-ХХІ від 
28.01.1992 р.) 

29 День пам’яті героїв Крут (Відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента «Про вшанування подвигу Героїв Крут» № 1188/2008 від 
22.12.2008 р.). 

Лютий 

2 Всесвітній день охорони водно-болотяних угідь (Відзначається щорічно 
згідно з Конвенцією, підписаною 2.02.1971 р. у м. Рамсар (Іран))  

4 Всесвітній день боротьби проти раку (Відзначається щорічно, 
проголошено Міжнародним союзом по боротьбі з онкологічними 
захворюваннями (Міжнародний союз проти раку - UICC)) 

6 Всесвітній день без мобільного телефону (Ідея дня належить 
французькому письменнику Філу Марсо, відзначається з 2001р.) 

8 День безпечного Інтернету (Відзначається щорічно з 2004 р. у  другий 
вівторок місяця за ініціативою європейських некомерційних 
організацій) 

11 Міжнародний день жінок і дівчаток в науці (Відзначається щорічно за 
підтримки ЮНЕСКО та спеціальної структури ООН з питань 
ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок згідно 
резолюції (A/RES/70/212 від 22.12.2015 р. )) 

12 День Червоної Руки (Відзначається на рівні ООН з 2002 року як день 
пам'яті дітей-солдатів, яких втягують до участі у війнах і збройних 
конфліктах) 

13 Всесвітній день радіо (Відзначається щорічно з ініціативи ЮНЕСКО з 
2011 р.) 

14 День Святого Валентина. Міжнародний день закоханих 

* Міжнародний день дарування книжок (Відзначається з 2012 р. за  
ініціативою Еммі Бродмур, засновниці популярного американського   
порталу дитячої книжки «Delightful Children’s Books») 

15 Міжнародний день онкохворої дитини (Проголошено Міжнародним 
товариством дитячих онкологів і за ініціативою Міжнародної 
конференції організацій батьків дітей хворих на онкологічні 
захворювання) 

* День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 
(Відзначається в Україні згідно з Указом Президента № 180/2004 від 

11.02 2004 р.) 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&holiday=685&year=2022
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D-%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D-%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=14959
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* Стрітення Господнє 

19 День Державного герба України (30 років тому (1992) Верховна Рада 
України ухвалила затвердження Тризуба малим гербом України, 

вважаючи його головним елементом великого Державного герба 
України. Відзначається  щорічно згідно з Постановою Верховної Ради 
України № 2137-ХІІ від 19.02.1992 р.) 

20 Всесвітній день соціальної справедливості (Відзначається щорічно 
відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/62/10 від 
18.12.2007 р. В Україні  відзначається згідно з Указом Президента № 
1021/2001 від 04.11. 2011 р.) 

* День Героїв Небесної Сотні (Відзначається щорічно згідно з Указом  
Президента № 69/2015 від 11.02. 2015 р.) 

21 Міжнародний день рідної мови (Відзначається щорічно з 2000 р. 

Проголошено на ХХХ сесії  Генеральної конференції ЮНЕСКО) 

26 День спротиву окупації Криму та Севастополя (Відзначається щорічно 
згідно з Указом Президента № 58/2020 від 26.02.2020 р.)  

  

Березень 
 

1 Всесвітній день цивільної оборони (Відзначається щорічно відповідно 
до рішення Генеральної Асамблеї Міжнародної організації цивільної 
оборони з 1990 р.) 

* Всесвітній день імунітету (Відзначається щорічно за ініціативи ВООЗ)  

3 Всесвітній день письменника (Відзначається щорічно відповідно до 
рішення 48-го конгресу Міжнародного Пен – клубу з 1986 р.) 

* Всесвітній день дикої природи (Відзначається щорічно відповідно до 
рішення 68-ї Сесії Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/68/205 від 20.12. 
2013 р.) 

6 Міжнародний день дитячого телебачення і радіомовлення (Святкову 
дату оголошено у квітні 1994 року представниками Дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ) у Канні) 

8 Міжнародний жіночий день (Проголошений генеральною Асамблеєю 
ООН (А/RES/32/142 від 16.12.1977 р.)) 

9 Народився Тарас Григорович Шевченко (1814—1861), український поет, 
письменник, художник, мислитель 

14 Свято Явдохи  

18 Міжнародний день сну (Відзначається щорічно у п'ятницю березня, 
перед днем весняного рiвнодення у рамках проєкту Всесвітньої 
організації охорони здоров'я (ВООЗ) з проблем сну і здоров'я) 

20 Міжнародний день щастя (Відзначається щорічно відповідно до 
рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/66/281 від 12.07.2012 р.)) 

http://beyond.ua/vsesvitniy-den-socialnoji-spravedlivosti/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%9E%D0%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%9E%D0%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
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* Міжнародний день французької мови (Свято засновано ООН  - для 
святкування багатомовності та культурного різноманіття, а також 
для сприяння рівноправному використанню всіх шести офіційних мов 
ООН) 

* Всесвітній день казок (Свято виникло за ініціативи Швеції в 1991 р.) 

* День працівників житлово-комунального господарства і побутового 
обслуговування населення (Відзначається у третю неділю березня 
згідно з Указом Президента № 46/94 від 15.02.1994 р.) 

21 Всесвітній день поезії (Відзначається щорічно згідно з Резолюцією 30-ї  
Сесії ЮНЕСКО (Париж, 1999 р.)) 

* Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації 
(Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 
ООН (A/RES/2142 (ХХІ) від 26.10.1966 р.) 

* Міжнародний день лялькаря (Відзначається щорічно відповідно до 
рішення Міжнародної Ради UNIMA) 

* Всесвітній день лісів (Відзначається щорічно відповідно до рішення 
Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/67/200 від 14.02.2013 р.)) 

* Всесвітній день людини з синдромом Дауна (Відзначається щорічно 
відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/66/149 від 
29.02.2012 р.)) 

* Міжнародний день Навруз (Відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/64/253 від 10.05.2010 р.)) 

 22 Всесвітній день водних ресурсів (Всесвітній день води) (Проголошений  
Генеральною  Асамблеєю  ООН (А/47/193 від 22.01.1992 р.)) 

24 Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих 
порушень прав людини і гідності жертв (Проголошений Рішенням 
Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/65/196 від 21.12.2010 р.) 

* Всесвітній день боротьби із захворюванням на  туберкульоз  
(Відзначається щорічно за рішенням ВООЗ) 

* Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз 
(Відзначається щорічно згідно з Указом Президента № 290/2002 від 
22.03.2002 р.) 

25 Міжнародний день солідарності з жертвами рабства та 
трансатлантичної работоргівлі (Відзначається щорічно відповідно до 
рішення  Генеральної  Асамблеї  ООН (A/RES/62/122 від 17.12. 2007 р.)) 

* День Служби безпеки України (СБУ) (Відзначається щорічно згідно з 
Указом Президента № 193/2001 від 22.03.2001 р.) 

26 День Національної гвардії України (Відзначається щорічно згідно з 
Указом Президента № 148/2015 від 18.03.2015 р.) 

* Година Землі (Міжнародна акція, започаткована Всесвітнім фондом 
природи, закликає людей, організації та комерційні установи      

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F&action=edit&redlink=1
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вимкнути «необов’язкове» світло та електричні пристрої на одну 
годину, щоб привернути увагу до екологічних проблем планети 
(Україна  приєдналася до Всесвітньої кампанії у 2009 р.)) 

27 Міжнародний день театру (Відзначається щорічно з 1962 р. відповідно 
до рішення ІХ Конгресу Міжнародного інституту театру при 
ЮНЕСКО) 

28-3 
квіт. 

Всеукраїнський тиждень дитячого читання (Проводиться у дні весняних 
канікул) 

  

Квітень 

1 День сміху (Неофіційне свято,відзначається у багатьох країнах світу) 

* Міжнародний день птахів (Запроваджений ЮНЕСКО у день підписання   
Міжнародної конвенції про охорону птахів у 1906 р.) 

 
2 

Міжнародний день дитячої книги (Відзначається з 1967 р. в день 
народження Г.К. Андерсена за рішенням Міжнародної ради по дитячій 
книзі)  

* Всесвітній день поширення інформації щодо проблем аутизму 
(Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 
ООН (A/RES/62/139 від 18.12.2007 р.)) 

4 Міжнародний день Інтернету (Свято, започатковане Папою Римським 
Іоанном Павлом II у 1998 р.) 

* День створення НАТО (1949) 

6 Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку (Відзначається 
щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 
(A/RES/67/296 від 23.08.2013 р.) 

* Міжнародний день мультфільмів (Відзначається з 2002 р. за 
ініціативою Міжнародної асоціації анімаційного кіно) 

7 Всесвітній день здоров’я (Відзначається щорічно в день набуття 

чинності Статуту ВООЗ (WHA/A.2/Res.35) (1948) 

* Благовіщення Пресвятої Богородиці 

9 140 років від дня народження Вадима Львовича Модзалевського 

(1882— 1920), українського історика, етнографа 

11  Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів 
(Відзначається щорічно за ініціативою ООН)     

12 Всесвітній день авіації і космонавтики (Відзначається щорічно за 
рішенням Міжнародної авіаційної федерації (ФАІ)) 

* Міжнародний день польоту людини в космос (Відзначається щорічно 
відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/65/271 від 
07.04.2011 р.)) 
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* День працівників ракетно-космічної галузі України (Відзначається 
щорічно згідно з Указом Президента № 230/97 від 13.03.1997 р.) 

13 Всесвітній день рок-н-ролу (Неофіційне свято) 

15 Міжнародний день культури (Відзначається з 1999 р. у день підписання   
в 1935 р. Договору про міжнародні норми охорони культурних 
цінностей – Пакту Реріха) 

16 День довкілля (Відзначається щорічно у третю суботу квітня згідно з 
Указом Президента № 855/98 від 06.08.1998 р.) 

17 140 років від дня народження В’ячеслава Казимировича Липинського 

(1882—1931), українського політичного діяча, історика, соціолога, 
публіциста 

* Вербна неділя 

18 Міжнародний день пам’яток і визначних історичних 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 згідно з 
Указом Президента № 1062/99 від 23.08.1999 р.) 

21 Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності (Відзначається 
щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 
(A/RES/71/284 від 27.04.2017р.)) 

22 Міжнародний день Матері-Землі (Відзначається щорічно відповідно до 
рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/63/278 від 22.04.2009 р.)) 

23 Всесвітній день книги і авторського права (Відзначається щорічно 
відповідно до рішення 28-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО від 
15.11.1995 р.) 

* Міжнародний день англійської мови (Засновано ООН у 2010 р.  для 
святкування багатомовності та культурного різноманіття, а також 
для сприяння рівноправному використанню всіх шести офіційних мов 
ООН, відзначається щорічно) 

* Міжнародний день іспанської мови (Встановлений ООН на честь 
Мігеля Сервантеса. Це день його смерті) 

* Всеукраїнський день психолога (Професійне свято) 

24 Світле Христове Воскресіння. Великдень 

26 Міжнародний день пам’яті жертв радіакційних аварій і катастроф 
(Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 
ООН) 

* День Чорнобильської трагедії (1986) (Відзначається щорічно згідно з 
Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 8985-ХІ від 

29.03.1990 р.) 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=40324
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010_%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=189072
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* Міжнародний день інтелектуальної власності (Відзначається щорічно 
відповідно до рішення Генеральної асамблеї Всесвітньої організації  
інтелектуальної власності (ВОІВ), ухваленого у вересні 2000 р.) 

28 Всесвітній день охорони праці (Відзначається щорічно з 2003 р. з  
ініціативи Міжнародної організації праці (МОП)) 

* День охорони праці в Україні (Відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента №685/06 від 18.08.2006 р.) 

29 Міжнародний день танцю (Відзначається з 1982 р. за рішенням 
Міжнародного комітету танцю при Міжнародному інституті театру 
ЮНЕСКО) 

30 Міжнародний день джазу (Відзначається щорічно відповідно до   
ініціативи ЮНЕСКО з листопада 2011 р.) 

* День прикордонника (Відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента №111/2018 від 27.04.2018 р.) 

 
Травень 

1  День міжнародної солідарності трудящих (Заснований Конгресом II 
Інтернаціоналу у Парижі, 1889 р.) 

3 Всесвітній день свободи преси (Відзначається щорічно відповідно до 
рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/DEС/48/432 від 20.12.1993 р.)) 

* День Сонця (Запроваджено у 1994 р. Міжнародним товариством 
сонячної енергії (МТСЕ)) 

4 День боротьби з цькуванням (ООН визнала епідемію залякування і 
цькування, яка буквально захоплює школи, і в 2012 році оголосила 4 

травня - U.N. Anti-Bullying Day) 

8 Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (Засновано  
на честь відомого швейцарського мецената Жана Анрі Дюнана) 

* День Матері (Відзначається в Україні щорічно у другу неділю травня 
згідно з Указом Президента № 489/99 від 10.05.1999 р.)  

8-9 Дні пам’яті та примирення, присвячені жертвам Другої Світової війни 
(Відзначаються щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 
ООН (A/RES/59/26 від 22.11.2004 р.)) 

 День   пам’яті   та  примирення (Відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента № 169/2015 від 24.03.2015 р.) 

9 День Перемоги у Другій світовій війні (Відзначається щорічно згідно з 
Указом Президента № 315-VIII від 09.04.2015 р.) 

12 Всесвітній день медичних сестер (Відзначається з 1971 р. за  
ініціативою Міжнародної ради медсестер)  

15 Міжнародний день родини (Відзначається щороку відповідно до 
рішення Генеральної Асамблеї ООН (А/RES/47/237 від 20.09.1993 р.)) 
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* День пам’яті жертв політичних репресій (Відзначається щорічно в  
третю неділю травня згідно з Указом Президента № 431/2007 від 
21.05.2007 р.) 

16 205 років від дня народження Миколи Івановича Костомарова (1817-
1885), українського історика, письменника, публіциста, критика, 
етнографа, фольклориста, громадсько-політичного і культурного діяча 

17 Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства 
(Відзначається щороку відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 
ООН (А/RES/60/252 від 27.03.2006 р.) 

18 Міжнародний день музеїв (Відзначається щорічно відповідно до 
рішення ХІ Генеральної конференції Міжнародної ради музеїв) 

* День боротьби за права кримськотатарського народу (Відзначається  
щорічно згідно з Указом Президента № 472/2014 від 16.05.2014 р.) 

* День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу (Постанова 
Верховної Ради України від 12.11. 2015 року, № 792-VIII) 

19 Всесвітній день вишиванки (Неофіційне свято. Відзначається щорічно 
в третій четвер травня) 

* Всесвітній день сімейного лікаря (Відзначається з 2010 р. за ініціативи 
Всесвітньої ради сімейних лікарів WONCA до якої входить й 
Українська асоціація сімейних лікарів) 

 20 День банківських працівників (Відзначається щорічно згідно з Указом 

Президента № 316/04 від 6.03.2004 р.) 

21 День науки в Україні (Відзначається щорічно в третю суботу травня  
згідно з Указом Президента № 145/97 від 14.02.1997 р.) 

* Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку 
(Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї  
ООН (A/RES/57/249 від 20.12.2002 р.)) 

* День Європи в Україні (Відзначається щорічно в третю суботу 
травня  згідно з Указом Президента № 339/03 від 19.04.2003 р.) 

22 Міжнародний день біологічного різноманіття (Відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/55/201 від 
08.02.2001 р.)) 

* День Святого Миколая Чудотворця (Миколи Весняного) 

* День перепоховання праху Тараса Григоровича Шевченка (1861), 
українського поета, художника, мислителя на Чернечій горі, поблизу 
Канева 

24 День Святих рівноапостольних Кирила і Мефодія 

* День слов'янської писемності й культури (Відзначається щорічно в день 
вшанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія згідно 

з Указом Президента № 1096/04 від 17.09.2004 р.) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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28 День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження 
(Відзначається щорічно в останню суботу травня згідно з Указом  
Президента № 563/99 від 25.05.1999 р.) 

29 Міжнародний день миротворців ООН (Відзначається щорічно 
відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/57/129 від 
11.12.2002 р.)) 

31 Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням (Відзначається щорічно 
відповідно до рішення ВООЗ № WHA 42.19, прийнятого на  42-й сесії  
Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я 17.05.1989 р.) 

 
Червень 

1 Міжнародний день захисту дітей (Відзначається щорічно з 1949 р.  
відповідно до ухвали Ради Міжнародної демократичної федерації жінок) 

* День захисту дітей (Відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента № 568/98 від 30.05.1998 р.) 

* Всесвітній день батьків (Відзначається щорічно відповідно до рішення 
Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/66/292 від 15.10.2012 р.)) 

2 Вознесіння Господнє 

4 Міжнародний день безвинних дітей – жертв агресії (Відзначається  
щорічно відповідно до рішення Надзвичайної спеціальної сесії 
Генеральної  Асамблеї  ООН  (A/RES/ES-7/8 від 19.08.1982 р.)) 

5 Всесвітній день охорони довкілля (Проводиться згідно з резолюцією 
Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/2994 (ХХVІІ) від 15.12.1972 р.)  у 
день, коли у Стокгольмі було відкрито Конференцію ООН з проблем 
навколишнього середовища людини) 

6 День журналіста України (Відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента № 251/94 від 25.05.1994 р.) 

8 Всесвітній день океанів (Відзначається щорічно відповідно до рішення 
Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/63/111 від 12.02.2009 р.) 
 

12 Міжнародний день боротьби з дитячою працею (Відзначається щорічно 

відповідно до ініціативи Міжнародної організації праці з 1999 р.) 

* День Св. Трійці. П’ятидесятниця 

14 Всесвітній день донора крові (Проголошено ВООЗ, відзначається з 
2005 р.) 

15 Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання     
відносно літніх людей (Відзначається щорічно відповідно до рішення 
Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/66/127 від 19.12.2011 р.)) 

17 Всесвітній день боротьби із запустелюванням і засухами 
(Проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1994р. (A/RES/49/115 

від 19.12.1994 р.)) 
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18 125 років від дня народження Юрія Олексійовича Меженка (1892-
1969), українського бібліографа, книгознавця, літературознавця 

 19 Всесвітній день дитячого футболу (Проголошений Дитячим фондом 

ООН (ЮНІСЕФ) і Міжнародною федерацією футбольних асоціацій 
(ФІФА) з метою привернення уваги світової спільноти до проблем 
дітей і популяризації здорового способу життя серед молоді) 

* День батька в Україні (Відзначається щорічно у третю неділю червня 
згідно з Указом Президента №274/2019 від 18.05.2019 р.) 

* День медичного працівника (Відзначається щорічно у третю неділю 
червня згідно з Указом  Президента України № 281/94 від 3.06 1994р.) 

20 Всесвітній день біженців (Відзначається щорічно відповідно до рішення 
Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/55/76 від 04.12.2000 р.)) 

21 День літнього сонцестояння 

* Міжнародний день скейтбордингу (Відзначають щорічно відповідно до  
рішення Міжнародної Асоціації Скейтборд Компаній) 

* 125 років від дня народження Юрія Васильовича Кондратюка 
(Олександр Шаргей) (1897-1941), українського винахідника, одного із 
творців ракетної техніки і теорії космічних польотів 

22 День скорботи і вшанування жертв війни в Україні (Відзначається 
щорічно згідно з Указом Президента № 1245/2000 від 17.11.2000 р.) 

23 День державної служби ООН (Проголошено Генеральною Асамблеєю 
ООН (A/RES/57/277 від 20.12.2002 р.)) 

* День державної служби України (Відзначається щорічно згідно з 
Указом Президента № 291/03 від 4.04.2003 р.) 

* Міжнародний Олімпійський день (Святкується щорічно відповідно до 
рішення Міжнародного Олімпійського комітету) 

25 День митника України (Відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента України № 251/2020 від 25.06.2020 р.) 

26 Міжнародний день на підтримку жертв катувань(Відзначається щорічно 
відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/52/149 від 
12.12.1997 р.) 

* День молодіжних та дитячих громадських організацій (Відзначається  
щорічно в останню неділю червня згідно з Указом Президента № 
599/2008 від 27.06.2008 р.) 

28 День Конституції України (Відзначається щорічно в день прийняття  
Верховною Радою України Основного Закону України. Святковий  
неробочий день відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю) 

  

Липень 

1 День архітектури України (Відзначається щорічно згідно з Указом 
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Президента № 456/95 від 17.06.1995 р.)  

2 Міжнародний день спортивного журналіста (Відзначається з 1995 р. за   
рішенням Міжнародної асоціації спортивної преси) 

* День податківця України (Відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента № 252/2020 від 25.06.2020 р.) 

3 День працівників морського та річкового флоту (Відзначається щорічно  
в першу неділю липня згідно з Указом Президента № 332/2015 від 
12.06.2015 р. 

* День Військово - Морських сил Збройних сил України (Відзначається  
щорічно в першу неділю  липня згідно з Указом Президента України № 
331/2015 від 12.06.2015 р.) 

4 День Національної поліції України (Відзначається щорічно згідно з 

Указом Президента № 424/2009 від 10.06.2009 р.) 

6 Всесвітній день поцілунків (Неофіційне свято, відзначають у багатьох 
країнах світу) 

7 Свято Івана Купала 

* День працівників природно – заповідної справи (Відзначається щорічно 
згідно з Указом Президента № 629/2009 від 18.08.2009 р.) 

8 День родини (Відзначається щорічно згідно з Указом Президента № 
1209/2011 від 30.12.2011 р.) 

* 180 років від дня народження Миколи Миколайовича Бенардоса 
(1842-1905), українського винахідника у галузі електрозварювання 

10 День рибалки (Відзначається щорічно у другу неділю липня згідно з 
Указом Президента № 464/95 від 22.06.1995 р.) 

11 Всесвітній день народонаселення(Відзначається щорічно міжнародною 
громадськістю за рекомендацією Керівної ради Програми розвитку 
ООН (Резолюція ПРООН 89/46, п.21)) 

12 День Святих Першоверховних апостолів Петра і Павла  

15 День українських миротворців (Відзначається щорічно згідно з 
Постановою Верховної Ради України № 292-VІІ від 21.05.2013 р.) 

16 День бухгалтера України (Відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента №662/2004 від 18.06.2004 р. зі змінами, внесеними згідно з 
Указом Президента № 103/2018 від 20.04.2018 р.)  

20 Міжнародний день шахів (Відзначається за рішенням ФІДЕ – 
Всесвітньої шахової федерації) 

* День шахів в Україні (Відзначається щорічно згідно з Постановою 
Верховної Ради України № 3985-VI від 1.11.2011 р.) 

23 Всесвітній день китів і дельфінів (Заснований у 1986 р. Міжнародною        
китовою комісією, яка запровадила заборону на китовий промисел) 



 14 

28 День Української Державності (Відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента №423/2021 від 24.08.2021 р.) 

* День Хрещення Київської Русі – України (Відзначається щорічно  згідно 

з Указом Президента № 668/2008 від 25.07.2008 р.) 

30 Міжнародний день дружби (Відзначається з 2011 р. відповідно до 
рішення Генеральної Асамблеї ООН) 

31 День працівників торгівлі (Відзначається щорічно в останню неділю 
липня згідно з Указом Президента  № 427/95 від 5.06.1995 р.) 

  

Серпень 

7 День Повітряних сил Збройних Сил України (Відзначається згідно з 
Указом Президента № 579/2007 від 27.06. 2007 р.) 

8 День    військ   зв’язку (Відзначається згідно з Указом Президента № 
154/2000 від 1.02.2000 р.) 

9 Міжнародний день корінних народів світу (Відзначається щорічно  
відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/49/214 від 
17.02.1995 р.)) 

12 Міжнародний день молоді (Відзначається щорічно відповідно до 
рішення  Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/54/120 від 20.01.2000 р.)) 

* День молоді України (Відзначається щорічно згідно з Указом 

Президента №-333/2021 від 28.07.2021р.) 

13 Всесвітній день шульги (Запроваджений у 1976 р. організацією «Left-
handers International») 

14 Свято Маковея 

* День будівельника (Відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента № 273/93 від 22.07.1993 р.) 

15 День археолога (Відзначається щорічно згідно з Указом Президента  
№ 694/2008 від 6.08.2008 р.) 

19 Преображення Господнє. Яблуневий Спас 

* Всесвітній день гуманітарної допомоги (Відзначається щорічно 
відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/63/139 від 
5.03.2009 р.) 

* День пасічника (Відзначається щорічно згідно з Указом Президента № 
815/97 від 15.08.1997 р.) 

20 Міжнародний день безпритульних тварин (Відзначається щороку у 
третю суботу серпня, започаткований Міжнародним товариством з 
прав тварин) 

23 День Державного Прапора України (Відзначається щорічно згідно з 
Указом Президента № 987/2004 від 23.08.2004 р.)  

https://www.president.gov.ua/documents/3332021-39557
https://www.president.gov.ua/documents/3332021-39557
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24 День Незалежності України. Національне свято (1991) (Відзначається 
щорічно як державне загальнонародне свято відповідно до Постанови 
Верховної Ради України № 2143−XII від 20.02.1992 р. Вважається 
святковим неробочим днем відповідно до ст. 73 Кодексу законів про 

працю) 

25 Міжнародний день бібліотечного блогера (Започаткований у 2011 р.  
групою «Неконференція бібліотечних блогерів» на Фейсбуці) 

27 День авіації України (Відзначається щорічно в останню суботу серпня 
згідно з Указом Президента № 119/96 від 10.02.1996 р.) 

28 День шахтаря (Відзначається щорічно в останню неділю серпня  
згідно з  Указом  Президента України № 304/93 від 16.08.1993 р.) 

* Успіння Пресвятої Богородиці  

29 День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за  
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України    
(Відзначається щорічно згідно з Указом Президента № 621/2019  від 
23.08.2019 р.) 

 
Вересень 

1 День знань (Відзначається щорічно, офіційно затверджений Указом 
Президії Верховної Ради СРСР № 373-11 від 15.06.1984 р.) ) 

* Всеукраїнський день миру (Відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента № 100/2002 від 5.02.2002 р.) 

* Початок Другої світової війни (1939) 

2 День закінчення Другої світової війни (У цей день у 1945 р. був 

підписаний Акт про беззастережну капітуляцію Японії – останнього 
активного союзника фашистської Німеччини)  

* День нотаріату (Відзначається щорічно згідно з Указом Президента № 
211/2010 від 22.02.2010 р.) 

4 День підприємця України (Відзначається щорічно в першу неділю 
вересня згідно з Указом Президента № 1110/1998 від 5.10.1998 р.) 

5 Міжнародний день благодійності (Відзначається щорічно відповідно до  
рішення Генеральної Асамблеї ООН) 

8 Міжнародний день писемності (Відзначається щорічно відповідно до 
рішення 14-ї сесії ЮНЕСКО № 1.141 від 1966 р.) 

* Міжнародний день солідарності журналістів (Відзначається з 1956 р. за   
ініціативою Міжнародної організації журналістів в пам’ять чеського  
журналіста Юліуса Фучика) 

9 Всесвітній день краси (Відзначається з 1995 р. за  ініціативою 
Міжнародного комітету естетики й косметології СІДЕСКО) 

10 Всесвітній день надання першої  медичної допомоги (Відзначається 
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щорічно у другу суботу вересня, ініціатором проведення є національні 
організації – Члени Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця) 

* День фізичної культури та спорту (Відзначається щорічно у другу 
суботу вересня згідно з Указом Президента№ 340/94 від 29.06.1994 р.) 

* День українського кіно (Відзначається щорічно у другу суботу вересня 
згідно з Указом Президента № 52/1996 від 12.01.1996 р.) 

11 Міжнародний день пам’яті жертв фашизму (Відзначається щорічно з 
1962 р. у другу неділю вересня) 

13 День програміста (Неофіційне свято, відзначається на 256-й день 
року) 

15 Міжнародний день демократії (Відзначається щорічно відповідно до  

рішення Генеральної Асамблеї ООН (А/RES/62/7 від 13.12.2007 р.)) 

16 Міжнародний день охорони озонового шару (Відзначається щорічно  
відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/49/114 від 
23.01.1995 р.)) 

17 День винахідника та раціоналізатора (Відзначається щорічно у третю 
суботу вересня згідно з Указом Президента № 443/94 від 16.08.1994 
р.) 

* День рятівника в Україні (Відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента № 830/2008 від 12.09.2008 р.) 

18 День працівників лісу (Відзначається щорічно у третю неділю вересня   
згідно з Указом Президента № 356/93 від 28.08.1993 р. зі змінами, 
внесеними згідно з Указом Президента № 885/2008 від 1.10.2008 р.)) 

21 Міжнародний день миру (Відзначається щорічно відповідно до рішення  
Генеральної Асамблеї ООН (A/RE/55/282 від 07.09.2001 р.)) 

* Різдво Пресвятої Богородиці  

22 День партизанської слави (Відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента № 1020/2001 від 30.10.2001 р.) 

23 День осіннього рівнодення 

26 Європейський день мов (Відзначається щорічно з 2001 року за 
ініціативи Ради Європи на підтримку розмаїття мов, двомовності 
кожного європейця та розвитку викладання мов у світі) 

27 Всесвітній день туризму (Відзначається щорічно в день затвердження  
статуту Всесвітньої туристичної організації (ВТО)) 

* День туризму (Відзначається щорічно згідно з Указом Президента № 
1047/98 від 21.09.1998 р.) 

* Всеукраїнський день довкілля (Відзначають щорічно з 2011 р. згідно 
Постанови Кабінету Міністрів № 629 від 13.04.2011 р.) 

29 Всесвітній день моря (Відзначається з 1978 р. за рішенням  



 17 

Міжурядової морської консультативної організації ООН) 

* Всесвітній день серця (Відзначається з 1999 р. за ініціативи 
Всесвітньої організації серця та підтримки ВООЗ і ЮНЕСКО) 

* День пам’яті трагедії Бабиного Яру 

30 Всеукраїнський день бібліотек (Відзначається  щорічно згідно з  Указом 
Президента № 471/98 від 14.05.1998 р.) 

* День усиновлення (Відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента № 1088/2008 від 27.11.2008 р.) 

* День святих Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії  

  

Жовтень 

1 Міжнародний день людей похилого віку (Відзначається щорічно  
відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/45/106 від 
14.12.1990 р.)) 

* День ветерана (Відзначається щорічно згідно з Указом Президента 
України № 1135/2004 від 24.09.2004 р.) 

* Міжнародний день музики (Відзначається щорічно за рішенням  
Міжнародної  музичної ради ЮНЕСКО) 

2 Міжнародний день боротьби проти насилля (Відзначається щорічно 

відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН  A/RES/61/271) 

* Міжнародний день соціального педагога (Відзначають з 2009 р. 
рішенням XVII Міжнародної конференції соціальних педагогів) 

* День працівників освіти (Відзначається щорічно у першу неділю 
жовтня згідно з Указом Президента  № 513/94 від 11.09.1994 р.) 

3 Міжнародний день лікаря (Відзначається щорічно у перший понеділок 
жовтня з 1971р. за рішенням ВООЗ) 

* Всесвітній день архітектури (Відмічається у перший понеділок жовтня 
відповідно до рішення 20-ї Генеральної асамблеї Міжнародного союзу 

архітекторів) 

* Міжнародний день житла (Всесвітній день Хабітат) (Відзначається 
щорічно у перший понеділок жовтня відповідно до рішення Генеральної 
Асамблеї ООН  A/RES/40/202 від 17.12.1985 р.) 

4 Всесвітній день захисту тварин (Відзначається щорічно з 1931 р. за 
рішенням Міжнародного конгрессу прихильників руху на захист 
природи) 

5 Всесвітній день учителів (Відзначається  щорічно  в  ознаменування  
річниці підписання Рекомендації ЮНЕСКО та Міжнародної  організації  
праці  (МОП) щодо становища вчителів   

8  День юриста (Відзначається щорічно згідно з Указом Президента № 
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1022/97 від 16.09.1997 р.) 

9 Всесвітній день пошти (Відзначається  щорічно у день її створення 
відповідно до рішення прийнятими на XIV Конгресі Всесвітньої 

поштової  спілки) 

* День художника (Відзначається щорічно у другу неділю жовтня згідно 
з Указом Президента України № 1132/98 від 09.11.1998 р.) 

* День професійних спілок України (Відзначається у другу неділю 
жовтня з ініціативи президії Федерації професійних спілок) 

* День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України 
(Відзначається згідно з Указом Президента № 1178/2004 від 5.10.2004 
р.) 

10 Всесвітній день охорони психічного здоров’я  (Відзначається з 1992 р.   

за рішенням ВООЗ) 

* День працівників стандартизації та метрології (Відзначається щорічно 
згідно з  Указом  Президента  України  № 910/2002 від  8.10.2002 р.) 

11 Міжнародний день дівчаток (Відзначається щорічно відповідно до  
рішення Генеральної Асамблеї ООН (Резолюція 66/170 від 19.12.2011 
р.) з метою привернення уваги до дискримінації і насильства дівчаток, 
з якими вони стикаються в усьому світі) 

13 Міжнародний день зменшення ризику природних катастроф 
(Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 

ООН (A/RES/64/200 від 21.12.2009 р.)) 

14 Покрова Пресвятої Богородиці 

* День захисників і захисниць України (Відзначається щорічно згідно з 
Законом України № 1643-ІХ від 14.07.2021 р.) 

* День Українського козацтва (Відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента № 966/99 від 07.08.1999 р.) 

* Всесвітній день яйця (Відзначають у другу п’ятницю жовтня 
відповідно до рішення Міжнародної яєчної комісії) 

 
15 

Міжнародний день білої тростини (Біла тростина – символ сліпої 
людини) (У 1969 р. Міжнародною федерацією сліпих у Коломбо було 
проголошено Міжнародним днем білої тростини) 

* Всесвітній день миття рук (Відмічають щорічно згідно рішення ООН і 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 

* Міжнародний день сільських жінок (Відзначається щорічно відповідно 
до рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/62/136 від 12.02.2008 р.) 

* День працівників целюлозно-паперової промисловості (Відзначається 
щорічно у третю суботу жовтня згідно з Указом Президента № 
885/2008 від 1.10.2008 р.) 

16 Всесвітній день продовольства (Проголошено в 1979 р. Конференцією 
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ООН з питань продовольства і сільського господарства. У 1980 р. 
Генеральна Асамблея ООН (A/RES/35/70 від 5.12.1980 р.  ухвалила 
святкування цього дня) 

* День працівників харчової промисловості (Відзначається щорічно у 
третю неділю жовтня згідно з Указом Президента № 714/95 від 8.08. 
1995 р.) 

17 Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності (Відзначається 
щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 
(A/RES/47/196 від 22.12.1992 р.)   

18 Європейський День боротьби із торгівлею людьми (Започаткований 18 
жовтня 2007 р. Європейським парламентом як день консолідації 
діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо феномену торгівлі 
людьми, особливо жінками та дітьми) 

19 Всеукраїнський день відповідальності людини (Відзначається щорічно 
згідно Постанови Верховної Ради № 5286 від 22.07.2021 р.) 

20 Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози 
(Відзначається щорічно згідно з Указом Президента № 42/2005 від 
17.01.2005 р.) 

* Всесвітній день статистики (Відзначається щорічно відповідно до 
рішення Генеральної Асамблеї ООН № 64/267 від 3.06.2010 р.) 

24 Міжнародний день шкільних бібліотек (Відзначається щорічно в 
четвертий понеділок жовтня за ініціативою ЮНЕСКО) 

* Всесвітній день інформації про розвиток (Відзначається щорічно  
відповідно  до  рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/3038 (ХХVІІ) 
від 19.12.1972 р.)) 

* Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй (День ООН) 
(Відзначається  щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 
ООН (A/RES/168 (ІІ) від 31.10.1947 р.)) 

27 Всесвітній день аудіовізуальної спадщини (Відзначається щорічно 
згідно Резолюції, затвердженої 33-ю Сесією Генеральної конференції 
ЮНЕСКО (2005)) 

28 Міжнародний день анімації (Відзначається з 2002 р. за ініціативою 
Міжнародної асоціації анімаційного кіно) 

* День визволення України від фашистських загарбників (1944) 
(Відзначається щорічно згідно з Указом Президента України № 
836/2009 від 20.10.2009 р.) 

30 День автомобіліста і дорожника (Відзначається щорічно в останню 
неділю жовтня згідно з Указом Президента № 452/93  від  13.10.1993 
р. зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1173/1997 від 
22.10.97 р.) 

31 Міжнародний день Чорного моря (Нагодою для встановлення свята 
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стало підписання 31 жовтня 1996 р. урядовими організаціями Болгарії, 
Румунії, Росії, Туреччини, Грузії та України «Стратегічного плану дій 
із визволення та захисту Чорного моря») 

* Міжнародний день економіки (Офіційно затверджений директивою 
ООН у 1989 р.) 

  

Листопад 

3 День інженерних військ (Відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента № 1399/1999 від 27.10.1999 р.) 

* День ракетних військ і артилерії (Відзначається щорічно згідно з 
Указом Президента № 1215/97 від 31.10.1997 р.) 

4 День залізничника (Відзначається щорічно згідно з Указом 

Президента № 1140/2002 від 11.12.2002 р.) 

6 Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища 
під час війни та збройних конфліктів (Відзначається щорічно відповідно 
до  рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/56/4 від 5.11.2001 р.) 

 
* 

День працівника соціальної сфери (Відзначається щорічно у першу 
неділю листопада згідно з Указом Президента № 374/99) від 
13.04.1999 р.) 

9 День української писемності та мови (Відзначається щорічно згідно з 
Указом Президента № 1241/97 від 06.11.1997 р.) 

* Всеукраїнський день працівників культури та майстрів  народного 
мистецтва (Відзначається щорічно згідно з Указом Президента 
№1209/2011 від 30.12.2011 р. зі змінами, внесеними згідно з Указом 
Президента № 717/2013 від 30.12.2013 р.)) 

* День Преподобного Нестора Літописця 

10 Всесвітній день науки за мир та розвиток (Проголошено ЮНЕСКО на 
загальній конференції у 2001 р., в Україні відмічається з 2013 р.)) 

* Всесвітній день молоді (Відзначається в день створення 
Всесвітньої федерації демократичної молоді) 

13 Міжнародний день сліпих (Відзначається за ініціативою ВООЗ у день 
народження французького педагога Валентина Гаюї, засновника 
першого у світі інтернату для сліпих) 

* День виноградаря і винороба (Відзначається щороку згідно з 
Указом Президента № 403/2020 від 22.09.2020 р.) 

14 Всесвітній день боротьби із захворюванням на цукровий діабет 
(Проголошено Генеральною Асамблеєю ООН (A/RES/61/225 від 
20.12.2006 р. Затверджено Міжнародною федерацією діабету (МФД) 
та ВООЗ) 

16 Міжнародний день толерантності (Відзначається щорічно відповідно до  
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рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/51/95 від 12.12.1996 р.) 

* День працівників радіо, телебачення та зв'язку (Відзначається щорічно  
згідно з Указом Президента № 667/94 від 11.11.1994 р.) 

* День морської піхоти (Відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента №352/2014 від 31.03.2014 р.) 

17 Міжнародний день студентів (Відзначається щорічно, проголошений на 
Всесвітньому конгресі студентів у 1946 р.) 

 
* 

Міжнародний день відмови від куріння (Відзначається щорічно у 
третій четвер листопада за пропозицією ВООЗ (Резолюція № WHA 
42.19)) 

20 День працівників сільського господарства України (Відзначається 
щороку у третю неділю листопада згідно з Указом Президента № 

428/93  від 7.10.1993 р.) 

* Всесвітній день дитини (Відзначається щорічно відповідно до рішення 
Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/836 (ІХ) від 14.12.1954 р.) 

21 Всесвітній день телебачення (Відзначається щорічно відповідно до 
рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/51/205 від17.12.1996 р.) 

* День Гідності і Свободи (Відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента № 872/2014 від 13.11.2014 р.) 

* День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України (Відзначається 

щорічно згідно з Указом Президента № 380/2017 від 21.11.2017 р.) 

25 Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками 
(Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 
ООН (A/RES/54/134 від 17.12.1999 р.) 

26 День пам’яті жертв голодоморів (Відзначається щорічно у четверту 
суботу листопада згідно з Указом Президента № 1310/98 від 
26.11.1998 р. зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 
431/2007 від 21.05.2007 р. ) 

28 День працівника системи фінансового моніторингу (Відзначається 
щорічно згідно з Указом Президента № 523/2020 від 27.11.2020 р.) 

30 Міжнародний день домашніх тварин (Відзначають щорічно. Ідея про 
заснування була озвучена на Міжнародному конгресі прибічників руху 
на захист природи, що проходив у Флоренції в 1931 р.) 

  

Грудень 
 

1 Всесвітній день боротьби зі СНІДом (Відзначається щорічно з  
ініціативи  ВООЗ, відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН  

3 Міжнародний день людей з інвалідністю (Відзначається щорічно  
відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/47/3 від 
14.10.1992 р.)) 



 22 

5 Міжнародний день волонтера (Відзначається щорічно відповідно  до  
резолюції  Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/40/212 від 17.12.1985 р.) 

6 День Збройних сил України (Відзначається щорічно згідно з  

Постановою Верховної Ради України № 3528-ХІІ від 19.10.1993 р.) 

7 День місцевого самоврядування (Відзначається щорічно згідно з 
Указом Президента (№1250/2000 від 25.11.2000 р.) 

9 Міжнародний день боротьби з корупцією (Відзначається  відповідно  до  
резолюції  Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/58/4 від 31.10.2003 р.) 

10 Міжнародний день захисту прав людини (Відзначається щорічно  
відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/423 (V) від 
04.12.1950 р.)) 

* Всесвітній день футболу (Відзначається відповідно до  Рішення 

Генеральної Асамблеї ООН) 

* Всеукраїнський тиждень права (Відзначається згідно з Указом 
Президента № 1149/2008 від 8.12.2008 р. 

11 Міжнародний день гір (Відзначається щорічно відповідно до резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/57/245 від 20.12.2002 р.)) 

* День благодійництва в Україні (Відзначається щорічно у другу неділю 
грудня згідно з Указом Президента № 1220/2007 від 13.12.2007 р.)  

12 День Сухопутних військ України (Відзначається щорічно згідно з 

Указом Президента № 1167/97 від 18.10.1997 р.)    

14 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС (Відзначається щорічно згідно з Указом Президента № 945/2006 
від 10.11.2006 р.) 

15 Міжнародний день чаю (Свято запроваджено на Всесвітньому 
громадському форумі в Індії у 2004 р.) 

* День працівників суду (Відзначається щорічно згідно з Указом 
Президента № 1318/2000 від 8.12.2000 р.) 

17 День працівника державної виконавчої служби (Відзначається щорічно 

згідно з Указом Президента № 569/2009 від 2.07.2009 р.) 

19 День Святителя Миколая Чудотворця 

* День адвокатури (Відзначається щорічно згідно з Указом Президента  
№ 1121/2002 від 2.12.2002 р.) 

20 Міжнародний день солідарності людей (Відзначається з 2006 р. за 
рішенням Генеральної Асамблеї ООН) 

22 День зимового сонцестояння 

24 День працівників архівних установ (Відзначається щорічно згідно з 
Указом Президента № 1200/98 від 30.10.1998 р.) 

* 85 років від дня народження В’ячеслава Максимовича Чорновола 
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(1937–1999), політичного діяча, журналіста, публіциста 

25 Різдво Христове за григоріанським календарем 

28 Міжнародний день кіно (Відзначається в день першого сеансу 
сінематографа братів Люм’єр) 
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