
 

Знаменні дати на 2016/2017 навчальний рік 
 

СЕРПЕНЬ 2016р 

02.08 - 

- 

День високомобільних десантних військ 

День пророка Іллі 

04.08 - День національної поліції України 

05.08 - 

 

150 років від дня народження Володимира Миколайовича Леонтовича 

(1866-1933), українського письменника, громадсько-політичного діяча  

06.08 - 

- 

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми) 

Міжнародний день «Лікарі світу за мир» 

07.08 - 

- 

- 

 

День Повітряних Сил Збройних Сил України 

День залізничника 

110 років від дня народження Леопольда Івановича Левицького (1906-

1973), українського художника 

08.08 - День військ зв’язку 

09.08 - 

 

День святого великомученика і цілителя Пантелеймона 

Міжнародний день корінних народів світу 

09.08 - 

 

 

130 років від дня народження Олександра Тисовського (1886-1968), 

українського громадського діяча, засновника української скаутської 

організації «Пласт» 

10.08 - 

 

200 років від дня народження Леонтія Івановича Похилевича (1816-

1893), українського історика, краєзнавця 

12.08 - Міжнародний день молоді  

13.08 - День фізкультурника 

14.08 - 

- 

- 

Перший Медовий Спас. Маковій 

День працівників ветеринарної медицини 

День будівельника 

15.08 - 

- 

 

День археолога 

245 років від дня народження Вальтера Скотта (1771-1832), англійського 

та шотландського письменника 

18.08 - 

 

 

180 років від дня народження Олександра Яковича Кониського (1836-

1900), українського письменника, педагога, громадсько-культурного 

діяча 

19.08 - 

- 

- 

Преображення Господнє. Другий (Яблучний спас) 

Всесвітній день гуманітарної допомоги 

День пасічника 

23.08 - 

- 

День Державного Прапора України 

Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації 

24.08 - День незалежності України (1991) 

27.08 - 

- 

 

- 

 

- 

 

 

День авіації  

160 років від дня народження Івана Яковича Франка (1856-1916), 

українського письменника, драматурга, вченого, громадського діяча 

145 років від дня народження Теодора Драйзера (1871-1945), 

американського письменника, публіциста, громадського діяча 

75 років від дня народження Богдана Сильвестровича Ступки (1941-

2012), українського актора театру і кіно, народного артиста УРСР, 

лауреата Шевченківської премії, Героя України 

28.08. - 

- 

Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста 

День шахтаря 

29.08 - Перенесення Нерукотворного Образа Господнього. Горіховий Спас. 



 
ВЕРЕСЕНЬ 2016 р. 

01.09 
- 

- 

День знань 

Початок Другої світової війни (1939) 

02.09 - День нотаріату 

04.09 - День підприємця 

05.09 - Міжнародний день благодійності 

08.09 
- 

- 

Міжнародний день письменності (грамотності) 

Міжнародний день солідарності журналістів 

10.09 
- 

- 

День українського кіно 

День фізичної культури і спорту 

11.09 
- 

- 

День пам’яті жертв фашизму 

День танкіста 

12.09 

- 

- 

 

День комп’ютерника і програміста 

95 років від дня народження Станіслава Лема (1921-2006), польського 

письменника 

 15.09 

 - 

 - 

 

Міжнародний день демократії 

125 років від дня народження Агати Крісті (1891-1976), англійської 

письменниці, майстра детективного жанру 

16.09   - Міжнародний день збереження озонового шару   

17.09 - 

- 

- 

День працівників цивільного захисту України (День ратівника) 

День винахідника і раціоналізатора 

День фармацевтичного працівника 

18.09 - 

- 

 

 

День працівника лісу 

175 років від дня народження Михайла Петровича Драгоманова (1841-

1895), українського філософа, публіциста, фольклориста, громадського 

діяча 

19.09 - 

 

105 років від дня народження Вільяма Джералда Голдінга (1911-1993), 

англійського письменника 

21.09 - 

- 

- 

 

Різдво Пресвятої Богородиці. Друга Пречиста 

Міжнародний день миру 

150 років від дня народження Герберта Джорджа Уеллса (1866-1946), 

англійського письменника-фантаста 

22.09 - 

- 

 

День партизанської слави  

225 років від дня народження Майкла Фарадея (1791-1867), англійського 

фізика, хіміка 

23.09 - 

 

140 років від дня гародження Марії Степанівни Крушельницької 

(Слободи) (1876-1935), української актриси й письменниці 

24.09 - 

 

120 років від дня народження Френсіса Скотта Фіцджеральда (1896-

1940), американського письменника 

25.09 - 

- 

 

День машинобудівника 

110 років від дня народження Дмитра Дмитровича Шостаковича (1906-

1975), російського композитора, педагога 

26.09 - 

- 

- 

 

Європейський день мов 

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї 

115 років від дня народження Семена Дмитровича Скляренка (1901-

1962), українського письменника, публіциста, журналіста, перекладача 

27.09. - 

- 

Воздвиження Хреста Господнього  

Всесвітній день туризму 

28.09   - 

 

Народився Василь Олександрович Сухомлинський (1918-1970), 

видатний український педагог-гуманіст, мислитель, публіцист, дитячий 



 письменник, громадський діяч 

29.09 - 

 

 

- 

 

 

150 років від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського 

(1866-1934), видатного українського історика, письменника, соціолога, 

літературознавця, політичного діяча, першого Президента України  

90 років з часу заснування (1926) Києво-Печерського історико-

культурного заповідника, який входить у список об’єктів всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО 

30.09 - 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

День мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії 

Всеукраїнський День бібліотек  

День усиновлення 

Міжнародний день перекладача 

175 років від дня народження Михайла Петровича Драгоманова (1841-

1895), видатного українського ученого-історика, публіциста, філософа, 

економіста, літературознавця, фольклориста, суспільно-політичного і 

громадського діяча 

 

ЖОВТЕНЬ 2016 р. 

01.10 – 

31.10 
- 

 

Міжнародний місяць шкільних бібліотек 

01.10 

 

- 

- 

- 

Міжнародний день людей  похилого віку 

Міжнародний день музики 

День ветерана 

02.10 

- 

- 

- 

- 

 

 

Міжнародний день боротьби проти насилля 

День працівників освіти 

Міжнародний день соціального педагога  

110 років від дня народження Івана Багряного (Іван Павлович Лозов’яга,  

1906-1963), українського письменника, драматурга, публіциста, 

художника, журналіста, громадсько-політичного діяча 

03.10 - 

- 

Всесвітній день архітектури 

Міжнародний день лікаря 

04.10 - 

- 

 

Всесвітній день тварин 

200 років від дня народження Ежена Потьє (1816-1887), французького 

поета 

05.10 - Всесвітній день вчителя 

06.10 - 

 

135 років від дня народження Івана Антоновича Кочерги (1881-1952), 

українського драматурга, театрального і літературного критика 

07.10 - Всесвітній день посмішки 

08.10 - День юриста  

09.10 - 

- 

Міжнародний день поштової служби 

День художника України 

10.10 - 

- 

Всесвітній день охорони психічного здоров’я 

День працівників стандартизації та метрології 

13.10 - Міжнародний день зменшення ризику природних катастроф 

14.10 - 

- 

- 

Покрова Пресвятої Богородиці 

День захисника України 

День Українського козацтва  

16.10 - 

- 

День працівників харчової промисловості 

Всесвітній день здорового харчування 

17.10 - 

- 

Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів 

80 років від дня народження Івана Федоровича Драча (1936), 



 українського поета, перекладача, кіносценариста, драматурга, 

державного і громадського діяча 

18.10 - Європейський День боротьби з торгівлею людьми 

19.10 - День Апостола Фоми 

24.10 - 

- 

- 

Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй (ООН)  

Всесвітній день інформації про розвиток 

Міжнародний день шкільних бібліотек 

25.10 - 

 

135 років від дня народження Пабло Пікассо (1881-1973), іспанського і 

французького художника, графіка                                                                                                                                                                                                                                                               

27.10 - Всесвітній день аудіовізуальної спадщини 

28.10 - День визволення України від фашистських загарбників (1944) 

29.10 - 105 років від дня народження Івана Антоновича Цюпи (1911-2004), 

українського письменника, публіциста, журналіста 

30.10 - День автомобіліста і дорожника 

31.10 - День апостола та євангеліста Луки 

 

ЛИСТОПАД 2016р. 

01.11 

- 

 

 

  - 

 

  - 

155 років від дня народження Дніпрової Чайки (Людмила Олексіївна 

Василевська, 1861-1927), української письменниці, поетеси, прозаїка, 

драматурга, перекладача, громадського діяча 

25 років тому (1991) Верховна Рада України ухвалила «Декларацію прав 

національностей України» 

День народження Європейського союзу  

03.11 
- 

- 

День інженерних військ 

День ракетних військ і артилерії 

04.11 

- 

- 

- 

 

День Казанської ікони Божої Матері 

День залізничника 

70 років від часу набуття чинності (1946) Статусу ЮНЕСКО 

(Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури) 

06.11 

- 

 

- 

Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища 

під час війни та збройних конфліктів 

День працівника соціальної сфери 

07.11 

- 

 

 

80 років від дня народження Миколи Степановича Вінграновського 

(1936-2004), українського письменника, сценариста, кінорежисера, 

кіноактора 

09.11 

- 

- 

- 

 

- 

- 

День Преподобного Нестора Літописця  

День української писемності  та мови 

Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного 

мистецтва 

День книги рекордів Гіннеса 

Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму 

10.11 

- 

- 

 

Всесвітній день молоді 

Всесвітній день науки 

 

11.11 
- 

 

195 років від дня народження Федора Михайловича Достоєвського 

(1821-1881), російського письменника, публіциста 

12.11 
- 

 

80 років від дня народження Миколи Федоровича Сингаївського (1936-

2013), українського поета, публіциста, перекладача 

13.11 - Міжнародний день сліпих 

14.11 
- 

- 

Всесвітній день боротьби із захворюванням на діабет 

Міжнародний день логопеда 



16.11 
- 

- 

Міжнародний день толерантності 

День працівників радіо, телебачення та зв’язку  

17.11 
- 

- 

Міжнародний день студентів 

Міжнародний день відмови від куріння 

18.11 
- 

 

95 років від дня народження Дмитра Олексійовича Міщенка (1921), 

українського письменника 

19.11 

- 

- 

- 

 

 

День працівників гідрометеорологічної служби 

День скловиробника 

305 років від дня народження Михайла Васильовича Ломоносова (1711-

1765), російського вченого-природодослідника, енциклопедиста, 

філософа, поета, художника, історика, освітнього діяча 

20.11 
- 

 

Всесвітній день дитини 

День працівників сільського господарства 

21.11 

- 

- 

- 

- 

 

Собор Архістратига Михаїла 

День Гідності та Свободи 

Всесвітній день телебачення  

Всесвітній день вітань 

 

25.11 

 

  - 

- 

Всесвітній день інформації 

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок 

26.11 
  - 

- 

Святителя Іоанна Золотоустого 

День пам’яті жертв голодомору 

27.11 

- 

 

 

 

90 років від дня народження Олеся (Олександра) Павловича Бердника 

(1926-2003), українського письменника, мислителя, громадсько-

політичного діяча 

 

28.11 
- 

 

135 років від дня народження Стефана Цвейга (1881-1942), 

австрійського письменника 

30.11 - Міжнародний день захисту інформації 

 

ГРУДЕНЬ 2016 р. 

01.12 

- 

- 

- 

 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

День працівників прокуратури 

25 років тому (1991) народ України вільним волевиявленням підтвердив 

Акт проголошення незалежності України 

02.12 - Міжнародний день боротьби за скасування рабства 

03.12 - Міжнародний день інвалідів  

04.12 
- 

- 

Введення у Храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста 

День інформатики 

05.12 

- 

- 

 

- 

 

- 

Всесвітній день волонтерів  

85 років від дня народження Григора Михайловича Тютюнника (1931-

1980), українського письменника, прозаїка, перекладача, педагога 

115 років від дня народження Уолта Діснея (1901-1966), американського 

кінорежисера, художника 

День працівників статистики 

06.12 - День Збройних Сил України  

07.12 

- 

- 

- 

 

День великомучениці Катерини 

Міжнародний день цивільної авіації 

День місцевого самоврядування 

 



08.12 
- 

 

140 років від дня народження Марії Степанівни Крушельницької (1876-

1935), української актриси, письменниці, громадського діяча 

09.12 - 

- 

Міжнародний день боротьби з корупцією 

Всесвітній день футболу 

10.12 - 

- 

Міжнародний день прав людини 

День Нобеля 

11.12 - 

- 

Міжнародний День Гір 

День благодійності 

12.12 - 

- 

 

День сухопутних військ України 

195 років від дня народження Гюстава Флобера (1821-1880), 

французького письменника  

13.12 - 

- 

 

 

День Апостола Андрія Первозванного 

160 років від дня народження Миколи Карповича Садовського 

/Тобілевич/ (1856-1933), українського актора, режисера, письменника, 

театрального діяча 

14.12 

- 

 

 

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

 

17.12 

- 

- 

 

День пам’яті великомучениці Варвари 

100 років від дня народження Миколи Павловича Костенка (1916-1976), 

українського письменника 

18.12 - Міжнародний день мігрантів 

19.12 - День Святителя Миколи Чудотворця 

20.12 

- 

 

- 

- 

400 років від часу виходу у світ (1616) у Києво-Печерській друкарні 

одного з перших церковних богослужбових видань – «Часослова» 

Міжнародний день солідарності людей 

День міліції 

21.12 
- 

 

50 років від часу заснування (1966) Українського товариства охорони 

пам’яток історії та культури 

22.12  
- 

- 

День енергетика 

День працівників дипломатичної служби 

24.12 - День працівників архівних установ 

31.12 

- 

 

 

420 років від дня народження Петра Симеоновича Моголи (1596-1647), 

українського культурного, освітнього, церковного та громадсько-

політичного діяча, богослова, проповідника, літератора 

 
СІЧЕНЬ 2017 р. 

01.01 - 

- 

Новий рік! 

Всесвітній день миру  

06.01 - Святвечір. Багата кутя 

07.01 - Різдво Господа Ісуса Христа 

11.01 - Всесвітній день «спасибі» 

12.01 - 110 років від дня народження Сергія Павловича Корольова (1907-1966), 

українського вченого, конструктора ракетно-космічних систем 

14.01 - 

- 

 

 

- 

День Святителя Василя Великого. Новий рік за старим стилем 

135 років від дня народження Івана Івановича Огієнка (митрополит 

Іларіон, 1882-1972), українського вченого, державного, освітнього й 

релігіозного діяча, мовознавця, історика, педагога 

80 років від дня народження Євгена Пилиповича Гуцала (1937-1995), 

українського прозаїка, поета, публіциста й кінодраматурга 

15.01 - 395 років від дня народження Жана Батиста Мольєра (1622-1673), 



 французького драматурга, актора, творця класичної комедії, режисера 

18.01 - Святвечір. Голодна кутя 

19.01 - Богоявлення Господнє. Водохреще 

21.01 - Міжнародний день обіймів 

22.01 - День Соборності  (день Злуки) 

23.01 - 185 років від дня народження Едуарда Мане (1832-1883), французького 

живописця 

24.01 - 285 років від дня народження П’єра Огюстена де Бомарше  (1732-1799), 

французького драматурга, дипломата, громадського діяча 

25.01 - День студентів  (Тетянин день) 

27.01 - 

- 

 

Міжнародний день пам’яті  жертв Голокосту 

185 років від дня народження Льюїса Керрола (Чарльз Доджсон, 1832-

1898), англійського письменника, математика, священника 

29.01 - 

- 

 

День пам’яті Героїв  Крут (1918) 

220 років від дня народження Франца Петера Шуберта (1797-1828), 

австрійського композитора 

 

ЛЮТИЙ 2017р. 

01.02 - 130 років від дня народження Євгена Филимоновича Маланюка (1887-

1968), українського поета, мистецтвознавця, літературознавця 

02.02 - 

 

 

- 

 

 

- 

80 років від дня народження Олександра Антоновича Захаренка (1937-

2002), українського педагога-новатора, учителя математики й фізики, 

організатора народної освіти 

205 років від дня народження Євгена Павловича Гребінки (1812-1848), 

українського й російського поета, прозаїка, байкаря, видавця, 

громадського діяча 

День бабака 

07.02 - 

- 

День безпеки в Інтернеті 

205 років від дня народження Чарлза Діккенса (1812-1870), англійського 

письменника-реаліста 

13.02 - Всесвітній день радіо  

14.02 - 

- 

- 

День Святого Валентина. День закоханих 

Міжнародний день дарування книг 

День комп’ютерника  

15.02 - 

- 

День пам’яті воїнів – інтернаціоналістів 

Стрітення Господнє 

17.02 - День спонтанного прояву доброти 

20.02 - День Героїв Небесної Сотні 

21.02 - Міжнародний день рідної мови 

25.02 - 130 від дня народження Леся Курбаса (Олександр Зенон, 1887-1937), 

українського театрального режисера, громадського діяча, актора, 

драматурга й публіциста, педагога, перекладача, фундатора нового 

українського модерного театру «Березіль» 

26.02 - 215 років від дня народження Віктора Гюго (1802-1885), французького 

письменника-романіста, публіциста, громадського діяча 

 

БЕРЕЗЕНЬ 2017р. 

01.03 - 

- 

- 

Всесвітній день цивільної оборони 

Всесвітній день імунітету 

Всесвітній день кішок 

02.03 - 135 років від дня народження Архипа Юхимовича Тесленка (1882-1911), 



українського письменника, драматурга, етнографа, публіциста 

03.03 - Всесвітній день письменника 

05.03 - 

 

 

- 

190 років від дня народження Леоніда Івановича Глібова (1827-1893), 

українського педагога, байкаря, поета-лірика, драматурга, публіциста, 

журналіста, видавця, культурно-освітнього діяча 

Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення 

08.03 - Міжнародний жіночий день 

09.03 

- 

 

 

День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), видатного 

українського  поета, художника, мислителя, просвітника, громадського 

діяча   

10.03 
- 

 

230 років від дня народження Устима Якимовича Кармалюка (1787-1835), 

українського народного героя 

14.03 
- 

 

Міжнародний день числа «Пі» 

 

15.03 
- 

 

Всесвітній день захисту прав споживачів 

 

16.03 
- 

 

135 років від дня народження Христини Олексіївни Алчевської (1882-

1931), української поетеси, перекладача, педагога 

18.03 

- 

- 

 

День працівника податкової та митної справи України 

День працівника житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення 

20.03 - Всесвітній день Землі 

21.03 

- 

- 

- 

- 

Всесвітній день поезії  

Міжнародний день лісів 

Міжнародний день лялькаря 

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації   

22.03 

- 

- 

 

 

Всесвітній день водних ресурсів 

175 років від дня народження Миколи  Віталійовича Лисенка (1842-1912), 

видатного українського композитора, диригента, етнографа, педагога, 

громадського діяча 

23.03 

- 

 

- 

Всеукраїнський день працівників культури й аматорів народного 

мистецтва 

Всесвітній день метеоролога 

24.03 - Всесвітній день боротьби з туберкульозом  

25.03 - День служби безпеки України  

25.03 - 

- 

Година Землі 

День Національної гвардії України 

27.03 - Міжнародний день театру 

31.03 - 

 

 

135 років від дня народження Корнія Івановича Чуковського  

(Корнейчуков Микола Васильович, 1882-1963), російського письменника, 

критика, перекладача, літературознавця 

 
КВІТЕНЬ 2017р. 

01.04 - 

- 

День Сміху! 

Міжнародний день птахів 

02.04 - 

 

  - 

Міжнародний день дитячої книги (відзначається у день народження Г.-Х. 

Андерсена (1805 – 1875), датського письменника- казкаря) 

День геолога 

04.04 - 

- 

День створення НАТО (1949) 

День веб-майстра 

06.04 - Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку 



07.04 
- 

- 

Благовіщення Пресвятої Богородиці 

Всесвітній день здоров’я 

08.04 - Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) 

10.04 
- 80 років від дня народження Белли Ахатівни Ахмадуліної (1937), 

російської поетеси, перекладача 

11.04 - Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів 

12.04 
- Всесвітній день авіації і космонавтики (Міжнародний день польоту 

людини в космос) 

13.04 - Всесвітній день рок-н-ролу  

14.04 - День ДАІ МВС України 

15.04 

- 565 років від дня народження Леонардо да Вінчі (1452-1519), італійського 

живописця, скульптора, архітектора, ученого-енциклопедиста, інженера-

механіка, математика, філософа, представника доби Високого 

Відродження 

16.04 
- 

- 

Пасха Христова - Великдень 

Український день навколишнього середовища 

17.04 - День пожежної охорони 

18.04 - Міжнародний день пам’яток та історичних місць 

22.04 - Міжнародний день Землі 

23.04 - 

- 

Всесвітній день книг і авторського права 

Всеукраїнський день психолога 

24.04 - Міжнародний день солідарності молоді 

25.04 - 110 років від дня народження Миколи Петровича Трублаїні (1907-1941), 

українського письменника 

26.04 - 

- 

- 

Міжнародний день пам’яті Чорнобиля (1986) 

Міжнародний день інтелектуальної власності 

Міжнародний день секретаря 

28.04 - Всесвітній день охорони праці  

29.04 - Міжнародний день танцю 

30.04 - 

- 

Всесвітній день поріднених міст 

Міжнародний день джазу 

 
ТРАВЕНЬ 2017 р. 

01.05-

02.05 

- 
Свято Весни і  Праці 

03.05 - 

- 

- 

День Сонця  

Всесвітній день свободи преси 

День кондитера 

05.05 - Міжнародний день боротьби за права інвалідів 

06.05 - Міжнародний день астрономії 

07.05 - День радіо 

08.05 - 

- 

Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

День пам’яті та примирення  

09.05 - День Перемоги 

12.05 - Всесвітній день медичних сестер 

14.05 - 

- 

День матері в Україні (друга неділя травня) 

Всесвітній день мігруючих птахів 

15.05 - 

- 

Міжнародний день захисту клімату 

Міжнародний день сім’ї 

16.06 - 200 років від дня народження Миколи Івановича Костомарова (1817-

1885), українського й російського історика, письменника, 



літературознавця, педагога, етнографа, фольклориста, суспільно-

політичного діяча 

17.05 - 

- 

Всесвітній день інформаційної спільноти 

95 років від дня народження Анатолія Андрійовича Дімарова (1922), 

українського письменника 

18.05 - 

- 

- 

Міжнародний день музеїв 

День вишиванки (третій четвер травня) 

День боротьби за права кримськотатарського народу 

20.05 - 

- 

- 

День Європи в Україні (третя субота травня) 

День науки в Україні (третя субота травня) 

Всесвітній день метролога 

21.05 - 

- 

- 

День пам’яті жертв політичних репресій 

День молодіжних і дитячих громадських організацій України 

Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку 

22.05 - Міжнародний день біологічного різноманіття 

24.05 - 

- 

- 

День слов’янської писемності і культури 

Європейський День Парків 

105 років від дня народження Михайла Панасовича Стельмаха (1912-

1983), українського прозаїка, поета, драматурга, громадського діяча 

25.05 - 

- 

Вознесіння Господнє 

День філолога 

27.05 - 

- 

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження (остання 

субота травня) 

28.05 - 

- 

День прикордонника 

День хіміка 

29.05 - Міжнародний день миротворців ООН 

30.05 - День жіночої емансипації (День емансипе) 

31.05 - Всесвітній день без  тютюну  

 
ЧЕРВЕНЬ 2017р. 

01.06 - 

- 

Міжнародний день захисту дітей 

Всесвітній день батьків 

04.06 - 

- 

- 

- 

День Святої Трійці. П’ятидесятниця 

Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії 

День працівників водного господарства України 

День працівників місцевої промисловості України 

05.06 - Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

06.06 - День журналіста України 

08.06 - 

- 

Всесвітній день океанів 

Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна 

09.06 - Міжнародний день друзів 

11.06 - 

- 

Всесвітній день боротьби з дитячою працею 

День працівників текстильної і легкої промисловості 

14.06 - Всесвітній день донора крові 

15.06  - День захисту людей похилого віку 

18.06 - 

- 

День медичного працівника  

День батька (день тата) 

20.06 - Всесвітній день біженців 

22.06 - День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні 

23.06 - 

- 

День державної служби ООН 

Міжнародний Олімпійський день 



24.06 - День винахідника і раціоналізатора 

25.06 - 

- 

- 

- 

День митної служби України 

День дружби та єднання слов’ян 

День молоді 

Міжнародний день моряка 

26.06 - Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх 

незаконного обігу 

27.06 - Всесвітній день рибальства 

28.06 - День Конституції України  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


