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 2017/2018 навчальний рік 

 
 

2017 рік 
 

Вересень 
1 вересня 
– День знань.  
 
5 вересня–  Міжнародний день благодійності. 
8 вересня 
– Міжнародний день грамотності. 
9 вересня 
–  Всесвітній день краси. 
11 вересня 
– Усікновення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. 
– День фізичної культури та спорту. 
– День українського кіно. 
– Міжнародний день демократії. 
16 вересня 
– Міжнародний день МИРУ. 
21 вересня 
– Різдво Пресвятої Богородиці . 
– Міжнародний день миру. 
–День батька. 
26 вересня 
– Європейський день мов. 
– Всесвітній день туризму. 
– Всеукраїнський день довкілля. 
29 вересня  День пам’яті жертв Бабиного Яру  
30 вересня 
– Всеукраїнський день бібліотек. 
– Міжнародний день перекладача. 
– Міжнародний день усиновлення. 
  

Жовтень 
1 жовтня 
– Міжнародний день музики. 
– Міжнародний день людей похилого віку. 
2 жовтня 
– Міжнародний день соціального педагога. 
3 жовтня 
– Всесвітній день посмішки. 
4 жовтня 
– Всесвітній день захисту тварин. 
5 жовтня 
– Всесвітній день учителя. 
– День працівників освіти. 
6 жовтня 
– Всесвітній день архітектури. 
7 жовтня 
– Міжнародний день лікаря. 
8 жовтня 
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– День юриста України. 
12 жовтня 
– День художника. 
14 жовтня 
– Покрова Пресвятої Богородиці. 
– День Українського козацтва. 
– День створення Української повстанської армії (УПА, 1942). 
– День захисника України 
24 жовтня 
– День Організації Об’єднаних Націй. 
– Всесвітній день розвитку інформації. 
25 жовтня 
– Міжнародний день боротьби жінок за мир. 
  
  

Листопад 
9 листопада 
– День української писемності та мови. 
– Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму. 
10 листопада 
– Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку. 
16 листопада 
– Міжнародний день толерантності. 
– День працівників радіо, телебачення та зв’язку. 
17 листопада 
– День студента. 
20 листопада 
– Всесвітній день дитини. 
– Міжнародний день відмови від куріння. 
21 листопада 
– Всесвітній день телебачення. 
– День Гідності та свободи. 
26 листопада 
– Всесвітній день інформації. 
– День пам’яті жертв голодоморів. Всеукраїнська акція «Засвіти свічку». 
 

Грудень 
1 грудня 
– Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 
2 грудня 
– Міжнародний день боротьби за скасування рабства. 
3 грудня 
– Міжнародний день інвалідів. 
4 грудня 
– Введення в храм Пресвятої Богородиці. 
5 грудня 
– Міжнародний день волонтерів. 
6 грудня 
– День Збройних Сил України. 
9 грудня 
– Міжнародний день боротьби з корупцією. 
10 грудня 
– Міжнародний день прав людини. 
– Всесвітній день футболу. 
12 грудня 
– День Сухопутних військ України. 
13 грудня 



– День Апостола Андрія Первозванного. 
14 грудня 
– День благодійництва. 
– День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. 
18 грудня 
– Міжнародний день мігрантів. 
19 грудня 
– День Святителя Миколая Чудотворця. 
20 грудня 
– Міжнародний день солідарності людей. 
– День міліції. 
25 грудня 
– Різдво Ісуса Христа за григоріанським календарем. 

  
2018 рік 
Січень 

6 січня 
– Святвечір перед Різдвом Христовим. 
7 січня 
– Різдво Христове. 
13 січня 
– День святої Меланії Римлянки. Щедрий вечір. 
14 січня 
– Новий рік за старим стилем. 
18 січня 
– Святвечір водохресний. Голодна кутя. 
19 січня 
– Водохреща – Свято Богоявлення Господнього. 
22 січня 
– День Соборності та Свободи України. 
25 січня 
– День Святої мучениці Тетяни. Тетянин день. Свято студентів. 
27 січня 
– Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. 
29 січня 
– День пам'яті героїв Крут. 

Лютий 
14 лютого 
– День святого Валентина. 
– Міжнародний день дарування книжок. 
15 лютого 
– Стрітення Господа нашого Ісуса Христа. 
20 лютого 
– День Героїв Небесної Сотні 
21 лютого 
– Міжнародний день рідної мови. 

Березень 
1 березня 
– Міжнародний день дитячого телебачення та радіомовлення. 
8 березня 
– Міжнародний жіночий день. 
9 березня 
– Народився Тарас Григорович Шевченко (1814—1861), український поет, художник, 
мислитель. 
21 березня 
– Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації. 
– Всесвітній день поезії. 
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– 330 років від дня народження Йоганна Себастьяна Баха (1685—1750), німецького 
композитора. 
26 березня 
–  День Національної гвардії України 
27 березня 
– Міжнародний день театру. 

Квітень 
 1 квітня 
– День гумору. 
2 квітня 
– Міжнародний день дитячої книги. 
4 квітня 
– Міжнародний день інтернету. 
– День створення НАТО (1949). 
7 квітня 
– Всесвітній день здоров'я 
11 квітня  
- Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів 
15 квітня 

– Міжнародний день культури. 
18 квітня 
– Міжнародний день пам’ятників та історичних місць. 
23 квітня 
– Всесвітній день книги і авторського права  
 
24 квітня  
 
-  Міжнародний день солідарності молоді 
26 квітня 
– Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф. 
– День Чорнобильської трагедії. 
  

  
  

Травень 
1 травня 
– День міжнародної солідарності трудящих. 
8 травня 
– День пам'яті та примирення 
9 травня 
– День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
13 травня 
– День матері. 
15 травня 
– Міжнародний день родини. Всеукраїнський день сім'ї. 
16 травня 
– День науки. 
17 травня 
– Всесвітній день інформаційного суспільства. 
18 травня 
– Міжнародний день музеїв. 
21 травня 
– Вознесіння Господнє. 
– Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку. 
22 травня 
– День Святого Миколая Чудотворця (Миколи Весняного). 
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24 травня 
– День слов'янської писемності і культури. 
– День рівноапостольних Кирила та Мефодія. 
31 травня - Всесвітній день без тютюну 

  
Червень 

1 червня 
– Міжнародний день захисту дітей. 
4 червня 
– Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. 
5 червня 
– Всесвітній день охорони навколишнього середовища. 
14 червня 
– Всесвітній день донора крові. 
28 червня 
– День Конституції України. 
– День молоді. 
– День молодіжних і дитячих громадських організацій.  
 

Серпень 
23 серпня - День Державного Прапора України 
24 серпня - День незалежності України 
29 - серпня -День вшанування пам'яті загиблих учасників АТО  
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	11 квітня  - Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів
	15 квітня

