
 
УКРАЇНА 

КРАСНОЇЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

Красноїльської селищної ради Сторожинецького району  

Чернівецької області 

НАКАЗ 

 
01 вересня 2020 р.        №54-О 

 

 
Про організацію виховної роботи  

в Красноїльському НВК 

в 2020/2021навчальному році 

На виконання Закону України «Про освіту», Указів Президента України 

від 25.06.2013 №344/2013 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні 

на період до 2021 року», від 18.05.2019 №286/2019 «Про стратегію національно-

патріотичного виховання», постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 

№ 111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі 

людьми на період до 2020 року», від 30.05.2018 №453 «Державна соціальна 

програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини» на період до 2021 року, від 10.07.2019 № 689 «Питання проведення 

моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні», від 22.07.2020 № 

641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р, 

розпоряджень Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 56 «Про 

затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної 

політики щодо наркотиків на період до 2020 року», від 21.08.2019 №693-р «Про 

затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи 

Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року» від 20.02.2020 №117-р 

«Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року», 

наказів Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 №439 «Про 



затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в 

навчальних закладах України», від 31.10.2011 №1243 «Про Основні орієнтири 

виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», від 

08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки 

щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», від 02.10.2018 № 1047 

«Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього 

насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та 

службами», листів Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-

5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству», від 

29.01.2019 № 1/19-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування 

норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII,                      

від 20.07.2020 № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 

2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих 

навичок» від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення безпечного освітнього 

середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)» 

розпоряджень Чернівецької обласної державної адміністрації від 22.01.2020 

№69-р «Про затвердження регіонального плану заходів щодо реалізації норм 

положень Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» на 2020-2022 роки», рішень Чернівецької обласної ради VII 

скликання від 24.03.2017 №9-12/17 (зі змінами) «Про затвердження Комплексної 

програми підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки», від 06.08.2020 «Про 

започаткування обов’язкового виконання учнями, вихованцями, педагогічними 

працівниками у закладах загальної середньої освіти Державного Гімну України», 

«Стратегії виховання особистості в системі освіти Чернівецької області на 2016-

2025 роки», затвердженої рішенням колегії Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 15.04.2016 №1/2, наказу Департаменту освіти і науки 

від 11.07.2019 № 334 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»,  наказу 

Департаменту освіти і науки від 12.08.2020 № 242 «Про організацію виховної 

роботи в освітніх закладах області в 2020/2021 навчальному році», наказу відділу 

освіти Красноїльської селищної ради від 31.08.2020 року №75-О «Про 

організацію виховної роботи в освітніх закладах Красноїльської селищної ради в 

2020/2021 навчальному році», з метою організації належної виховної діяльності 

в Красноїльському навчально-виховному комплексі 

 

НАКАЗУЮ: 

   



1. Здійснювати виховну роботу в Красноїльському навчально-

виховному комплексі відповідно до чинних нормативно-правових актів та з 

урахуванням рівня епідемічної небезпеки на території  Красноїльської селищної 

ради. 

2. Розробити план виховної роботи відповідно до інформаційних 

матеріалів Міністерства освіти і науки  України про деякі питання організації 

виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської 

молоді ціннісних життєвих навичок та про створення безпечного освітнього 

середовища в закладі освіти, попередження і протидії булінгу (цькуванню) 

(листи МОН України від 20.07.2020 № 1/9-385, від 14.08.2020 №1/9-436, додатки 

1), (додаток 1,2). 

Заступник директора з навчально-виховної роботи 

      Ілюк Н.В. 

 

2.1. Організовувати виховну діяльність, правове та превентивне виховання 

згідно з Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 31.10.2011 №1243; методичних рекомендацій щодо 

виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії 

педагогічних працівників із іншими органами та службами, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки від 02.10.2018 № 1047; рекомендаціями 

Міністерства освіти і науки для закладів освіти щодо застосування норм Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р.            № 2657-VIII, програми 

«Нова українська школа» у поступі до цінностей», затвердженої Вченими 

Радами Інституту проблем виховання (протокол № 6 від 02 липня 2018 року) та 

Інституту модернізації змісту освіти (протокол № 7 від 26 вересня 2018 року).  

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи 

      Ілюк Н.В. 

 

2.2. Забезпечити проведення педагогічними працівниками 

роз’яснювальної роботи серед учнів із шанобливого ставлення до державних 

символів, а також вивчення учнями закладів загальної середньої освіти 

Державного Гімну України на початку кожного навчального дня та під час 

проведення урочистих заходів. 

Педагогічні працівники 

 

2.3. Забезпечити обов’язкове виконання учнями, вихованцями, 

педагогічними працівниками у закладах загальної середньої освіти Державного 

Гімну України (рішення Чернівецької обласної ради від 06.08.2020 № 88-38/20). 

Педагогічні працівники 

 

2.4. Передбачити заходи у планах роботи закладу у 2020/2021 навчальному 

році з відзначення важливих пам’ятних та ювілейних дат, а також міжнародних 

пам’ятних та ювілейних дат (додаток 4). 

Заступник директора з навчально-виховної роботи 



      Ілюк Н.В. 

 

2.5. Організувати діяльність щодо попередження та подолання явища   

тютюнопаління, вживання наркотичних та психотропних речовин, профілактики 

ВІЛ/СНІДу серед учнівської та студентської молоді (розпорядження КМУ від 

06.02.2019 № 56 «Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації 

Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року», ). 

Заступник директора з навчально-виховної роботи 

      Ілюк Н.В. 

Класні керівники 

 

2.6. Забезпечити комплексний інтегрований підхід до протидії 

домашньому насильству та сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від 

домашнього насильства, шляхом проведення превентивних заходів, ефективного 

реагування на факти домашнього насильства (наказ МОН України від 02.10.2018 

№ 1047). 

Заступник директора з навчально-виховної роботи 

      Ілюк Н.В. 

Класні керівники 

 

2.7. Організувати роботу щодо протидії та запобіганню булінгу 

(цькуванню) у закладах освіти, відповідно до наказу Департаменту освіти і науки 

від 11.07.2019 № 334 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти». 

Заступник директора з навчально-виховної роботи 

Ілюк Н.В. 

Класні керівники 

 

2.8. Впроваджувати в освітній процес закладів освіти гурток «Вирішення 

конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» та факультатив «Вирішую 

конфлікти та будую мир навколо себе». 

Заступник директора з навчально-виховної роботи 

 

2.9. Проводити освітню роботу із батьками та законними представниками 

дітей з питань: підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків, 

формування у них свідомого відповідального ставлення до виконання обов’язків, 

пов’язаних з утриманням, вихованням та освітою дітей; профілактики 

насильства, булінгу, торгівлі людьми, правопорушень серед неповнолітніх; 

формування ненасильницької моделі поведінки та вирішення конфліктів мирним 

шляхом.  

Класні керівники 

 

 

2.10. Створити необхідні умови для виховання дітей та учнівської молоді, 

розвитку їх здібностей, професійного самовизначення, формування 

ідентичності, основ духовності особистості, культури мислення і культури 

поведінки, профілактиці шкідливих звичок, ризикованої, девіантної і 



кримінальної поведінки, жорстокості і насилля в учнівському середовищі, різних 

видів залежностей. 

Педагогічні працівники 

 

2.11. Поширювати серед учасників освітнього процесу інформацію про 

діяльність: Національної дитячої «гарячої лінії», Кол-центру Міністерства 

соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та 

протидії домашньому насильству, Гарячої лінії щодо булінгу, уповноваженого 

Верховної Ради з прав людини, уповноваженого Президента України з прав 

дитини, Центру надання безоплатної правової, Національної поліції України, 

через розміщення на сайтах закладів освіти відповідних електронних банерів, 

інформаційних довідок. 

Класні керівники 

 

2.12. Продовжувати розроблення сучасних інформаційно-освітніх програм 

первинної профілактики залежностей та шкідливих звичок, включаючи заходи 

щодо залучення дітей та молоді до спорту, творчості, мистецтва, тощо та 

забезпечити подальше впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної 

програми «Сімейна розмова» для учнів 7-8 класів закладів загальної середньої 

освіти.  

Заступник директора з навчально-виховної роботи 

      Ілюк Н.В. 

Педагог організатор 

 

2.13. Створювати умови для розвитку особистості учня, його життєвих 

компетентностей шляхом впровадження виховної програми для учнів 7-10 класів 

з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція» у формі проведення тематичних виховних годин, 

впровадження гуртків та факультативів.  

Заступник директора з навчально-виховної роботи 

      Ілюк Н.В. 

Педагог організатор 

 

2.14 Проводити інформаційні кампанії до 30 липня - Всесвітнього дня 

протидії торгівлі людьми; 14 жовтня – Дня захисника України, 18 жовтня - 

Європейського дня боротьби з торгівлею людьми; 2 грудня - Міжнародного дня 

за відміну рабства; 10 грудня – Міжнародного дня захисту прав людини. 

Заступник директора з навчально-виховної роботи 

 

2.15 Розвивати співробітництво із громадськими та міжнародними 

організаціями і фондами. 

Заступник директора з навчально-виховної роботи 

 

2.16 Забезпечити участь учнівської молоді та шкільних колективів у 

конкурсах, акціях та інших виховних заходах різних рівнів. 

Педагогічні працівники 

 



2.17 Провести акції з метою підтримки та надання посильної допомоги 

воїнам Збройних Сил України, учасникам бойових дій на Сході України. 

Педагогічні працівники 

 

2.18 Спланувати роботу гуртків з військово-патріотичного виховання дітей 

та молоді у закладах загальної середньої освіти, а також розширювати їх мережу. 

Заступник директора з навчально-виховної роботи 

 

2.19 Впроваджувати виховну систему Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

    Педагог-організатор  

2.20 Організовувати впродовж навчального року екскурсії по визначним 

пам’ятним місцям (музеї, пам’ятні місця тощо) з метою вивчення історії рідного 

краю (села, району, міста, області, держави). 

Класні керівники 

 

 

2.21 Сприяти громадським організаціям військово-патріотичного 

спрямування в організації та проведенні «Уроків мужності». 

Заступник директора з навчально-виховної роботи 

 

2.22 Залучати до гурткової роботи та позашкільного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Заступник директора з навчально-виховної роботи, 

педагогічні працівники 

 

2.23 Забезпечити відвідування творчих зустрічей, концертів, вистав у 

Чернівецькій обласній філармонії, Органній  залі, Чернівецькому  музично-

драматичному театрі імені Ольги Кобилянської. 

Заступник директора з навчально-виховної роботи, 

класні керівники 

 

3. Наказ розмістити на інформаційних сайтах відділу освіти та 

Красноїльського НВК. 

    4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника з 

навчально-виховної роботи Ілюк Н.В. 

 

 

Директор         Л.І.Мітрік 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

 

План виховної роботи Красноїльського НВК 

1. Аналіз виховної роботи у 2019/2020  навчальному році. 

2. Основні завдання на 2020/2021 навчальний рік, виховна проблема НВК. 

3. Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу. 

4. Заходи на виконання комплексної програми підвищення якості 

національно-патріотичного виховання  дітей та молоді Чернівецької 

області на 2017-2021 роки. 

5. Календарне планування виховних заходів. 

6. Науково-методичне забезпечення виховного процесу; діяльність 

методичного об’єднання класних керівників 5-9 класів та класоводів 1-4 

класів (планування, педагогічні семінари і читання). 

7. Психолого-педагогічне забезпечення виховного процесу та соціальний 

супровід дітей уразливих категорій. 

8. Внутрішньошкільний контроль з питань виховання учнів (накази, розгляд 

зазначених питань на нарадах та педрадах). 

9. Система правовиховної роботи, моніторинг і контроль відвідування 

учнями занять. 

10.   Діяльність учнівського самоврядування та дитячих громадських 

формувань. 

11.  Гурткова, позаурочна робота (діяльність факультативів, спортивних 

секцій, клубів, гуртків). 

12.  Військово-патріотичне виховання, впровадження  дитячо-юнацької, 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

13. Робота з батьківською громадськістю. 

14. Співробітництво всіх учасників освітнього процесу (школи, сім’ї, 

позашкільних закладів, закладів культури та громадських організацій) у 

створенні комфортних умов для освітнього процесу та розвитку творчих 

здібностей школярів. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

 

Орієнтовний перелік місячників, декад, тижнів  

в організації виховної роботи в Красноїльському НВК 

 

Вересень – місячник основ безпеки життєдіяльності, фізкультури та 

спорту. Тиждень правил дорожнього руху. Тиждень Ціннісне ставлення до 

особистості. 

Жовтень – місячник військово-патріотичного виховання. Декада історії та 

права. Ціннісне ставлення до держави і суспільства. 

Листопад – місячник превентивного виховання. 16 днів проти 

насильства. Ціннісне ставлення до людей і свого роду. 

Грудень – місячник патріотичного виховання. Тиждень права. Тиждень 

збереження історичної пам’яті про депортацію українців з Лемківщини, 

Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної 

Бойківщини у 1944-1951 роках. Ціннісне ставлення до себе, суспільства і 

держави. 

Січень – місячник громадянського виховання. Тиждень дитячої книги, 

тиждень соборності. 

Лютий – місячник морального виховання. Тиждень шани школи, тиждень 

соціального педагога, психолога, логопеда. Ціннісне ставлення до культури та 

мистецтва. 

Березень – місячник художньо-естетичного виховання. Декада української 

мови та літератури. Шевченківські дні. Тиждень іноземної філології. Ціннісне 

ставлення до мистецтва. 

Квітень – місячник екологічного виховання. Тиждень охоронця і 

захисника природи, Тиждень безпеки життєдіяльності. Ціннісне ставлення до 

природи, суспільства і праці. 

Травень – місячник родинного виховання. Декада патріотичного 

виховання. Тиждень правил дорожнього руху. Ціннісне ставлення до держави, 

суспільства, людей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

 

Календар знаменних і пам’ятних дат на 2020-2021 навчальний рік 

 

Серпень 

23 серпня – День Державного Прапора України.  

24 серпня – День Незалежності України.  

28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста 

 

Вересень 

1 вересня – День знань.  

8 вересня – Міжнародний день письменності. 

9 вересня – Міжнародний день краси. 

11 вересня – Усікновення голови Іоанна Предтечі 

12 вересня (друга субота місяця) - День фізичної культури і спорту. 

12 вересня (друга субота місяця) – День українського кіно. 

16 вересня – Міжнародний день збереження озонового шару. 

17 вересня – День рятівника 

19 вересня (третя субота місяця) – День фармацевтичного працівника 

19 вересня – 60 років від дня народження Оксани Стефанівни Забужко (1960), 

української поетеси, письменниці. 

20 вересня – Всенародний день батька 

20 вересня – 50 років від дня народження Дари Корній (Мирослави Іванівни 

Замойської) (1970), української письменниці. 

21 вересня – Міжнародний день миру. 

21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці. Друга Пречиста. 

22 вересня – День партизанської слави.  

27 вересня – День туризму в Україні. 

27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього. 

29 вересня – 175 років від дня народження Івана Карповича Карпенка-Карого 

(Тобілевича) (1845—1907), українського драматурга 

29 вересня – День пам'яті жертв Бабиного Яру 

30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек. 

30 вересня – День мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. 

 

Жовтень 

1 жовтня – Міжнародний день музики. 

1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку. 

1 жовтня – День ветерана в Україні. 

2 жовтня – Міжнародний день боротьби проти насилля. 

2 жовтня – Всесвітній день посмішки. 



4 жовтня (перша неділя місяця) – День працівників освіти.  

8 жовтня – День юриста. 

9 жовтня – Всесвітній день пошти. 

10 жовтня – Всесвітній день охорони психічного здоров’я. 

11 жовтня (друга неділя місяця) – День художника. 

14 жовтня – День захисника України. 

14 жовтня – День Українського козацтва, Свято УПА, Покрова Пресвятої 

Богородиці 

16 жовтня – Всесвітній день хліба 

16 жовтня – День шефа (керівника) 

18 жовтня (третя неділя місяця) – День працівників харчової промисловості. 

22 жовтня – 85 років від дня народження Бориса Ілліча Олійника (1935—2017), 

українського поета. 

24 жовтня – День Організації Об’єднаних Націй. 

24 жовтня – Всесвітній день розвитку інформації. 

28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників 

 

Листопад 

9 листопада – День української писемності та мови 

13 листопада – Міжнародний день сліпих. 

16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв'язку 

16 листопада – Міжнародний день толерантності. 

20 листопада – Всесвітній день дитини. 

21 листопада – День Гідності та Свободи. 

28 листопада (четверта субота місяця) – День пам'яті жертв голодоморів. 

 

Грудень 

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 

3 грудня – Міжнародний день інвалідів. 

4 грудня – Введення у храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста 

5 грудня – Міжнародний день волонтерів  

6 грудня – День Збройних сил України. 

7 грудня – День місцевого самоврядування. 

7 грудня – 120 років від дня народження Катерини Василівни Білокур (1900—

1961), української художниці, майстра народного декоративного живопису 

10 грудня – День захисту прав людини. 

13 грудня (друга неділя місяця) – День благодійництва 

13 грудня – День святого апостола Андрія Первозванного. 

14 грудня – 180 років від дня народження Михайла Петровича Старицького 

(1840—1904), українського драматурга. 



17 грудня – 250  років  від  дня  нар. видатного  німецького  композитора  

Людвіга  ван Бетховена 

19 грудня – День святителя Миколи Чудотворця 

25 грудня – Різдво Христове за григоріанським календарем. 

 

Січень 

1 січня – Новий рік. 

6 січня – Святвечір. 

7 січня – Різдво Христове. 

13-14 січня – Старий-новий рік (Маланки і Василя). 

14 січня – іменини Василя 

18 січня – другий Святвечір. 

19 січня – Йордан (Водохреще), Богоявлення 

21 січня – Всесвітній день снігу. 

21 січня – Всесвітній День обіймів. 

22 січня – День Соборності України 

25 січня – День студента. 

27 січня – 130  років  від  дня  народження Павла  Тичини 

29 січня – День пам'яті героїв Крут. 

31 січня – Всесвітній день ювеліра. 

 

Лютий 

10 лютого - День безпечного Інтернету. 

14 лютого – День Святого Валентина (День Закоханих) 

15 лютого – Стрітення Господнє (Зимобор) 

17 лютого – Всесвітній День доброти. 

20 лютого – День Героїв Небесної сотні. 

21 лютого – Міжнародний день рідної мови. 

25 лютого – 150  років  від  дня  народження  Лесі  Українки 

 

Березень 

1 березня – День весни. 

1 березня – Міжнародний день котів 

8 березня – Міжнародний Жіночий День 

9 березня – Шевченків день 

12 березня – Міжнародний день сну. 

14 березня – День українського добровольця. 

20 березня – Міжнародний день щастя. 

21 березня – Міжнародний день ляльок. 

21 березня – Всесвітній день поезії 

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів 

27 березня – Міжнародний день театру 

 

Квітень 



1 квітня – День сміху. 

7 квітня – Всесвітній день здоров'я 

12 квітня – День авіації і космонавтики. 

17 квітня – День пожежної охорони 

17 квітня (третя субота місяця) – День довкілля. 

18 квітня – Міжнародний день пам'ятників та історичних місць. 

22 квітня – Міжнародний день Землі  

23 квітня – Всесвітній день книги й авторського права 

23 квітня – Всеукраїнський день психолога. 

26 квітня – День трагедії на Чорнобильській АЕС 

28 квітня – Всесвітній день охорони праці 

29 квітня – Міжнародний день танцю. 

 

Травень 

1 травня – Свято весни і праці. 

8 травня – День пам'яті та примирення. 

9 травня – День Перемоги 

9 травня (друга неділя місяця) – День матері. 

15 травня – Міжнародний день сім'ї 

15 травня (третя субота травня) – День Європи в Україні 

18 травня – Міжнародний день музеїв 

20 травня (третій четвер місяця) – День вишиванки. 

25 травня – День філолога. 

30 травня (остання неділя місяця) – День хіміка 

31 травня – Всесвітній день блондинок 

31 травня – Всесвітній день проти тютюну 

 

Червень 

1 червня – Міжнародний день захисту дітей 

1 червня – Міжнародний день батьків. 

5 червня – Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

6 червня – День журналіста України. 

8 червня – Всесвітній день океанів 

9 червня – День друзів. 

20 червня (третя неділя місяця) – День Батька  

27 червня (остання неділя місяця) – День молоді  

28 червня – День Конституції України 

 

Міжнародні пам’ятні та ювілейні дати: 

 

8 вересня − Міжнародний день грамотності; 

21 вересня − Міжнародний день миру; 

1 жовтня − Міжнародний день людей похилого віку та День ветерана; 

5 жовтня − Всесвітній день учителя; 



5 листопада – Всесвітній день чоловіків (перша субота листопада); 

16 листопада − Міжнародний день толерантності; 

17 листопада − Міжнародний день студента; 

20 листопада − Всесвітній день дитини; 

1 грудня − Всесвітній день боротьби зі СНІДом; 

9 грудня − Міжнародний день пам’яті жертв геноциду, вшановування їх 

гідності і запобігання цьому злочину; 

10 грудня − День захисту прав людини; 

1 січня – Всесвітній день миру; 

27 січня − Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту; 

21 лютого − Міжнародий день рідної мови; 

22 лютого − Міжнародний день підтримки жертв злочинів; 

1 березня − День «Ноль дискримінації»; 

8 березня − Міжнародний жіночий день; 

20 березня − Міжнародний день щастя; 

21 березня − Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової 

дискримінації; 

24 березня − Всесвітній день боротьби проти туберкульозу; 

25 березня − Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантиної 

работоргівлі; 

6 квітня − Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку; 

7 квітня − Всесвітній день здоров’я;  

11 квітня − Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 

концтаборів; 

18 квітня − Міжнародний день пам’ятників і історичних місць; 

26 квітня − Міжнародний день пам’яті Чорнобиля, Міжнародний день 

пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф (Міжнародний день пам’яті про 

чорнобильську катастрофу); 

1 травня − День міжнародної солідарності трудящих; 

9 травня − День Європи в країнах Європейського Союзу; 

15 травня − Міжнародний день сім’ї; 

24 травня − День слов’янської писемності і культури; 

31 травня − Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням; 

1 червня − Всесвітній день батьків; 

1 червня − Міжнародний день захисту дітей; 

4 червня − Міжнародний день дітей — жертв агресії; 

5 червня − Всесвітній день навколишнього середовища; 

12 червня − Всесвітній день боротьби з дитячою працею; 

26 червня − Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними 

засобами та їх незаконним обігом; 

30 липня − Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми; 

12 серпня − Міжнародний день молоді. 

 
 

 

 


