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Всесвітні неформальні свята, безперечно, мають 

загальносвітове значення, оскільки їх святкують всім світом, 

незалежно від громадянства, національності і релігійних 

переконань. 

            Більшість цих свят з’явилися нещодавно з ініціативи 

таких організацій, як ООН і ЮНЕСКО. В одних країнах їх 

відзначають з розмахом, в інших – вельми скромно, практично 

непомітно. Але від цього вони не втрачають своєї важливості. 

Міжнародні та всесвітні свята об’єднували і об’єднують 

людей, стираючи межі культурних відмінностей і даруючи 

масу позитивних емоцій та гарного настрою. 

          Календар неформальних свят «Круговерть року» дає 

короткий огляд основних всесвітніх та міжнародних днів, які 

увійшли в культурне життя України та всього світу. 
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 1 січня – Всесвітній день миру 

 

      8 грудня 1967 року папа римський 

Павло VI встановив Всесвітній день 

миру. Його відзначають в перший день 

кожного нового року. 17 грудня 1969 

року Генеральна Асамблея ООН 

проголосила свято офіційним. Це свято 

ще називають Днем всесвітніх молитов про мир. 

     Мир на Землі, послаблення напруги в міжнародних та 

міждержавних відносинах – це головні теми щорічних 

передсвяткових послань понтифіків до віруючих. Гасло 

Всесвітнього дня миру: «Пробач, і ти отримаєш мир». 

 

1 січня – Всесвітній день миру [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.dubrova.if.ua/1-sichnya-vsesvitniy-den-miru/ – 

Мова: українська. 

 

 

  

 

                                            11 січня – Всесвітній день «Дякую» 

 

 

         Найввічливіший день у році – 11 

січня.  

        Ми чудово розуміємо значення 

гарних манер, їх необхідність у 

повсякденному житті, але найчастіше 

http://www.dubrova.if.ua/1-sichnya-vsesvitniy-den-miru/
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ми висловлюємо подяку ніби мимохідь, не замислюючись про 

її значення. А між тим, слова подяки мають дивовижні 

властивості, але вимовляти їх не можна, коли людина 

знаходиться у роздратованому стані. Психологи вважають, що 

слова вдячності – це знаки уваги, вони є усними 

„погладжуваннями” і здатні зігріти своїм теплом. 

    Ми кожного дня говоримо один одному „дякую”, тому 

важливо пам’ятати, що справжня вдячність – це лише та, що 

йде від чистого серця. 

 

Сьогодні – Всесвітній день дякую [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://zik.ua/ua/news/2014/01/11/sogodni__vsesvitniy_den_dyakuyu_45

2184 – Мова: українська. 

 

 

 

 

  21 січня – Міжнародний день обіймів 

 

     

         Згідно за традицією свята, по- 

дружньому обіймати в цей день можна 

навіть зовсім незнайомих людей. 

         Виникло це свято з трохи дивного 

випадку. За однією з версій, молодий 

чоловік на ім’я Хуан прилетів до 

Сіднею, його ніхто не зустрічав, і йому стало сумно. Він 

зробив плакат з написом «Обійми безкоштовно» і став з ним 

біля будівлі аеровокзалу. Спочатку люди дивувалися, але 

потім до нього підійшла жінка і сказала, що залишилася одна і 

їй хочеться, щоб хтось її обійняв… 

http://zik.ua/ua/news/2014/01/11/sogodni__vsesvitniy_den_dyakuyu_452184
http://zik.ua/ua/news/2014/01/11/sogodni__vsesvitniy_den_dyakuyu_452184
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          Дитячі лікарі та психологи радять батькам якомога 

частіше обіймати своїх маленьких дітей, щоб вони швидше 

розвивалися розумово і фізично.  

 

21 січня – Міжнародний день обіймів [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://monitor.cn.ua/ua/rest/18971 – Мова: українська. 

 

 

 

 

 

 

                       17 лютого – День спонтанного прояву доброти 

 

         

        Нещодавно в усьому світі 17 лютого 

почали відзначати  День спонтанного прояву 

доброти. Започаткування такого свята стало 

ініціативою міжнародних благодійних 

організацій. Україна не стала винятком і з великим бажанням 

приєдналась до святкування. 

         Метою Дня спонтанного прояву доброти є нагадування 

людям, що добро усюди навколо нас. Іноді достатньо лише 

усміхнутись чи подати руку, щоб зробити іншу людину 

щасливою.  Запитуйте себе щовечора, скільки добрих справ ви 

зробили за день і ви неодмінно захочете, щоб їхня кількість 

зростала щодня.  

 
Міжнародний день прояву доброти [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://rest.if.ua/articles/den_dobrhoty/1234/uk – Мова: 

українська. 

 

 

http://monitor.cn.ua/ua/rest/18971
http://rest.if.ua/articles/den_dobrhoty/1234/uk
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 9 червня – Міжнародний день друзів 

 

 

        Традиція відзначати День друзів 

зародилася у США в 1935 році – тоді 

Конгрес Сполучених Штатів оголосив 

першу неділю серпня Національним Днем 

Дружби,  і з того часу він відзначається 

щорічно, проте неофіційний Міжнародний день друзів 

святкують 9 червня. 

        З роками свято набуло величезної популярності, і 

сьогодні його святкують у багатьох країнах. У цей день 

необхідно проводити час зі своїми друзями, висловлювати їм 

свою любов і повагу. 

        У День друзів можна обмінюватися подарунками, 

квітами, листівками, особлива традиція цього дня – дарувати 

один одному пов’язки на руку. Крім того, з появою соціальних 

мереж Міжнародний день дружби став масштабним святом, 

яке відзначають у режимі онлайн. 

 

9 червня – Міжнародний день друзів [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  

http://cikavosti.com/9-chervnya-mizhnarodniy-den-druziv/ – Мова: 

українська. 

 

 

  

 

 

 

http://cikavosti.com/9-chervnya-mizhnarodniy-den-druziv/
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                                25 червня – День дружби і єднання слов’ян 

 

        

         Це свято було засновано в 90-х роках 

ХХ століття  для того, щоб різні гілки 

слов’янських народів пам’ятали про своє 

історичне коріння, прагнули зберегти свою 

культуру і багатовіковий зв’язок один з 

одним.  

          

25 червня відзначається День дружби і єднання слов’ян 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://vsim.ua/Podii/25-chervnya-vidznachaetsya-den-druzhbi-i-

ednannya-slov039yan-10282073.html – Мова: українська. 

 

 

 

 

 

30 липня – Міжнародний день дружби 

 

 

         У 2011 році Генеральна Асамблея ООН 

прийняла резолюцію про проведення 

Міжнародного дня дружби між державами, 

культурами та всіма людьми на Землі. 

        “Дружба між народами, державами, 

культурами і окремими особами може спонукати до 

забезпечення миру і дає можливість побудувати мости між 

http://vsim.ua/Podii/25-chervnya-vidznachaetsya-den-druzhbi-i-ednannya-slov039yan-10282073.html
http://vsim.ua/Podii/25-chervnya-vidznachaetsya-den-druzhbi-i-ednannya-slov039yan-10282073.html
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суспільствами, які шанують культурну різноманітність” –  

наголошується в документі. 

         Одним із завдань Міжнародного дня дружби є залучення 

молоді до громадської діяльності, яка спрямована на 

шанобливе сприйняття різних культур. 

         У багатьох країнах щорічно проводяться різноманітні 

заходи, пов’язані з популяризацією дружби. 

Сьогодні – Міжнародний день дружби [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.0532.ua/news/587518 – Мова: українська. 

 

 

9 серпня – Міжнародний день корінних  

                                         народів світу 

 

         23 грудня 1994 року Генеральна 

Асамблея ООН  оголосила про проведення 

Десятиліття корінних народів світу і 

відзначення 9 серпня Міжнародного дня 

корінних народів. Це було зроблено для 

того, щоб світова громадськість пам’ятала про необхідність 

проявляти турботу і солідарність з представниками корінного 

населення, щоб віддати належне всім оригінальним культурам 

світу і подякувати представникам всіх народностей за внесок у 

розвиток людства. 

           Також це свято є нагадуванням про ті труднощі, з якими 

в сучасному світі можуть зіткнутися представники різних 

націй. Це і масова бідність, і расова дискримінація, і 

позбавлення базових прав людини. 

http://www.0532.ua/news/587518


9 
 

           Завдяки появі такого свята міжнародне співтовариство 

стало частіше звертати увагу на проблеми невеликих 

народностей.  

 

9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://yunilibr.rv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2

54:9------&catid=40:2014-01-02-09-20-37&Itemid=128 – Мова: 

українська. 

 

 

 

 

    19 серпня – Всесвітній день гуманітарної допомоги 

 

 

         Всесвітній день гуманітарної 

допомоги заснований Всесвітньою 

Організацією Охорони Здоров’я та 

іншими міжнародними 

організаціями, які привертають 

увагу до ролі гуманітарних 

працівників і згадують тих, хто загинув або отримав травми 

під час виконання своїх життєво важливих обов’язків.  

    Мета проведення Всесвітнього дня гуманітарної допомоги 

полягає у приверненні уваги громадськості та поширенні 

знань про гуманітарне співтовариство, про те, що роблять 

гуманітарні працівники і з якими труднощами вони 

стикаються. У цей день проводиться демонстрація 

гуманітарної діяльності для неурядових та міжнародних 

http://yunilibr.rv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=254:9------&catid=40:2014-01-02-09-20-37&Itemid=128
http://yunilibr.rv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=254:9------&catid=40:2014-01-02-09-20-37&Itemid=128
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організацій, а також згадується про тих, хто загинув або 

отримав травми під час гуманітарних операцій. 

 

19 серпня – Всесвітній день гуманітарної допомоги [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org.ua/ua/information-centre/news/1682 – Мова: 

українська. 

 

 

 

 

5 вересня – Міжнародний день благодійності 

 

           У 2012 році Генеральна Асамблея 

ООН проголосила 5 вересня 

Міжнародним днем благодійності. Ця 

дата співпадає із річницею смерті Матері 

Терези, подвижницьке життя якої навряд 

чи вкладається в наші традиційні 

уявлення.      

          Цей день було започатковано з метою відзначення 

внеску усіх благодійників та волонтерів у подолання сучасних 

проблем людства: боротьба з бідністю, пошук ліків від 

найнебезпечніших хвороб, забезпечення доступу до освіти, 

тощо. 

 
Міжнародний день благодійності [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  

http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=645&year=2

014 – Мова: українська. 

 

http://www.un.org.ua/ua/information-centre/news/1682
http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=645&year=2014http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=645&year=2014
http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=645&year=2014http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=645&year=2014


11 
 

 

 

          Перша п’ятниця жовтня – 

          Всесвітній день посмішки 

 

     

         Всесвітній день посмішки 

відзначається з 1999 року. Виникненню 

цього свята посприяв зовсім невідомий 

американський художник Харві Белл.  

         Якось до нього надійшло 

замовлення від однієї страхової компанії на виготовлення 

яскравого і незабутнього символу для візитної картки. Харві 

запропонував їм усміхнене обличчя, відоме зараз як звичайний 

"смайлик". Замовники схвалили цю ідею. Незабаром цей 

символ можна було побачити буквально скрізь: на одязі, 

листівках, конвертах, поштових марках і навіть на сірникових 

коробках.  

         Завдяки творінню Харві Белла в 1999 році вперше 

святкували Всесвітній день посмішки. Цей день потрібно 

повністю присвячувати гарному настрою та веселощам. 

  

Всесвітній день посмішки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://monitor.cn.ua/ua/rest/25873 – Мова: українська. 

 

Всесвітній день посмішки або народження смайлика 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pravdorub.kr.ua/opinion/vsesvitnij-den-posmishki-abo-den-

narodzhennya-smajlika.html – Мова: українська. 

 

 

  

http://monitor.cn.ua/ua/rest/25873
http://www.pravdorub.kr.ua/opinion/vsesvitnij-den-posmishki-abo-den-narodzhennya-smajlika.html
http://www.pravdorub.kr.ua/opinion/vsesvitnij-den-posmishki-abo-den-narodzhennya-smajlika.html
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                                   13 листопада – Всесвітній день доброти 

          

           Саме у цей день, 1998 року в 

Токіо відкрилася перша конференція 

Всесвітнього руху за добро, в якій брали 

участь Австралія, Канада, Японія, 

Таїланд, Сінгапур, Велика Британія, 

США. Пізніше до руху приєдналися й 

інші країни. Спеціально для цього дня французький художник 

Орель (Aurele) створив символ – відкрите серце.  

          Згідно з дослідженнями японських і американських 

психологів, проведених на базі університету Квансей Гакуїн і 

коледжу Кобе (Японія), чим більше добрих вчинків ми 

робимо, тим щасливішими себе відчуваємо. На думку вчених, 

ті, хто висловлює свою подяку, ніжність й інші добрі почуття 

до людей у конкретних повсякденних справах, не лише з 

великим оптимізмом дивляться на світ, але й фізично 

почуваються краще, відчувають своє життя більш 

гармонійним. 

 

13 листопада – Всесвітній день доброти [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://risu.org.ua/ua/index/all_news/world_news/38948/ – Мова: 

українська. 

 

 

 

 

 

http://risu.org.ua/ua/index/all_news/world_news/38948/
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            16 листопада – 

Міжнародний день терпимості (толерантності) 

 

 

     Міжнародний день терпимості 

(толерантності) був оголошений ЮНЕСКО в 

листопаді 1995 року з нагоди 50-річного 

ювілею цієї організації, і відзначається 

щорічно 16 листопада. 

      Цього ж року держави-члени ЮНЕСКО 

ухвалили Декларацію принципів терпимості. В 1996 році 

Генеральна Асамблея запропонувала державам-членам 

щорічно 16 листопада відзначати Міжнародний день 

толерантності, приурочивши до нього відповідні заходи, 

орієнтовані як на навчальні заклади, так і на широку 

громадськість. 

      Кожен з нас повинен прагнути підтримувати принципи 

терпимості, плюралізму, взаємної поваги та мирного 

співіснування. Ми повинні бути завжди готові усувати 

стереотипи і спотворені уявлення та виступати на захист 

жертв дискримінації. 

 

Міжнародний день толерантності [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://dyvensvit.org/news/715.html – Мова: 

українська. 

 

16 листопада – Міжнародний день толерантності [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ucipr.org.ua/publications/povaga-do-chuzhogo-16-listopada-

mizhnarodnii-den-tolerantnosti – Мова: українська. 

 

http://dyvensvit.org/news/715.html
http://www.ucipr.org.ua/publications/povaga-do-chuzhogo-16-listopada-mizhnarodnii-den-tolerantnosti
http://www.ucipr.org.ua/publications/povaga-do-chuzhogo-16-listopada-mizhnarodnii-den-tolerantnosti
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 21 листопада – Всесвітній день вітань  

 

 

          Це свято запропонували відзначати 

два брати: Брайан і Майкл Маккомак. 

Вони заявили, що це свято буде 

своєрідним протестом проти напружених 

відносин між різними країнами. Щоб 

повідомити всьому світу про нове свято, 

брати розіслали в безліч держав свої письмові привітання, в 

яких не було жодних ідеологій, а лише одне прохання – 

надіслати таке ж привітання ще десятьом людям. Буквально 

відразу ж ідею братів Маккомак підтримали у 180 країнах. 

         Зараз свято вітань стало багатонаціональним та 

незалежним від таких чинників, як професія, релігія або 

переконання людей, які його відзначають. Цей день об’єднує 

дітей та дорослих, зірок кіно та звичайних електриків – усіх, 

хто прагне зробити світ більш толерантним та дружнім. 

Традиційно у день вітань багато людей з усіх куточків світу 

розсилають одне одному листи з привітаннями. Сьогодні це 

переважно роблять за допомогою Інтернету. 

 

Всесвітній день вітань [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ogo.ua/articles/view/2010-11-21/24407.html – Мова: українська. 

 

Всесвітній день вітань [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://beyond.ua/vsesvitniy-den-vitan – Мова: українська. 

 

 

 

http://ogo.ua/articles/view/2010-11-21/24407.html
http://beyond.ua/vsesvitniy-den-vitan
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24 листопада – День завоювання друзів 
 

     

      День завоювання друзів 

відзначається в США в день 

народження Дейла Карнегі (1888-

1955), автора книги «Як здобувати 

друзів і впливати на людей». 

      Дейл Карнегі народився на фермі 

Мерівілль в штаті Міссурі. Сім’я жила дуже бідно, проте він 

зміг вступити до Державного Педагогічного Коледжу в 

Уорренсбурге і отримати непогану освіту. 

      Прагнучи подолати комплекс меншовартості, 

викликаний майновим станом, Дейл Карнегі шукав 

можливість чимось відзначитися. 

      Практикуючись в ораторському мистецтві в 

студентських дискусіях, він несподівано для себе виявив, що 

знайшов деякі способи ефективного спілкування. 

 

День завоювання друзів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://woanikolaevdeti.wordpress.com/2011/11/17/30/ – Мова: 

українська. 

 

24 листопада – День завоювання друзів [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://vmetodyst.blogspot.com/2014/11/blog-post_24.html – Мова: 

українська.  

 

 

 

 

http://woanikolaevdeti.wordpress.com/2011/11/17/30/
http://vmetodyst.blogspot.com/2014/11/blog-post_24.html
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                      19 грудня – Міжнародний день допомоги бідним 

 

 

      За даними міжнародних експертів 

на кінець 20 століття, близько чверті 

всього населення планети, тобто півтора 

мільярда людей, живе в злиднях. У 

зв’язку з цим Організація Об’єднаних 

Націй прийняла кілька програм, що 

ставлять своєю метою викорінювання убогості. 

     Перші програми з ліквідації бідності почали діяти ще 10 

років тому, проте поки що число тих, які живуть за межею 

бідності не зменшується. 

    Організація Об’єднаних Націй розглядає бідність як «стан 

тривалої вимушеної відсутності необхідних ресурсів для 

забезпечення задовільного способу життя». Він означає не 

тільки брак грошей, а й гідної роботи, зручного житла, 

доступу до хорошої освіти та охорони здоров’я. 

 

Міжнародний день допомоги бідним [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://monitor.cn.ua/ua/rest/9855 – Мова: українська. 

 

Міжнародний день допомоги бідним [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://megasite.in.ua/19720-mizhnarodnijj-den-dopomogi-bidnim-oon-

mizhnarodnijj-den-dopomogi-bidnim.html – Мова: українська. 

 

 

 

 

 

http://monitor.cn.ua/ua/rest/9855
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 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей 

 

 

         20 грудня рішенням Генеральної 

Асамблеї ООН в усьому світі відзначається 

Міжнародний день солідарності людей. З 

появою цього свята, вся світова спільнота 

почала активніше демонструвати свою 

єдність. В ідеях Організації Об’єднаних 

Націй солідарність людей полягає не тільки в схожості 

переконань, але і в конкретних діях, спрямованих на 

взаємодопомогу і підтримку кожної людини на планеті. 

          Основна ідея свята стосується спільної відповідальності 

всіх країн і народностей за події довкола. Цей день – 

нагадування про масову бідність, яка панує в багатьох країнах, 

про глобальні проблеми навколишнього середовища, 

проблеми рабства і поширення смертельно небезпечних 

захворювань. 

          Цей день, зазвичай, широко висвітлюється в засобах 

масової інформації. Обов’язковим атрибутом усіх заходів є 

емблема ООН – проекція планети Земля, оточена гілками 

оливи, які символізують мир. 

 

Міжнародний день солідарності людей [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nvrda.org/?p=10168 – Мова: українська. 

 

 

 

 

 

http://www.nvrda.org/?p=10168


18 
 

 

                                                 26 грудня – День подарунків 

 

      

           Це свято виникло у 

Великобританії. Спочатку воно мало 

назву «Boxing day» і відзначалось на 

другий день після Різдва. Заможні 

верстви населення (підприємці, 

аристократи) робили подарунки своїм підлеглим. З часом ця 

традиція поширилася і на інші верстви суспільства, була 

підхоплена і розповсюдилася по всьому світу. Дарувати 

подарунки не тільки приємно, в цьому закладено сенс нашого 

життя, адже і життя дається як подарунок, якого ми зовсім не 

заслужили. 

      До вибору подарунка необхідно поставитися з 

особливою увагою. Бажано врахувати загальний настрій 

святкової атмосфери. Зовсім не обов’язково дарувати дорогі 

подарунки, адже головне увага і турбота. Подарунок, який ви 

можете вибрати, нехай буде несподіваним сюрпризом, чимось 

корисним або просто приємним, головне зробити це від 

чистого серця.  

 

День подарунків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zaholovok.com.ua/sogodni-%E2%80%93-den-podarunkiv-0 – 

Мова: українська. 

 

День подарунків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ippo.kubg.edu.ua/?p=6086 – Мова: українська. 

 

 

http://zaholovok.com.ua/sogodni-%E2%80%93-den-podarunkiv-0
http://ippo.kubg.edu.ua/?p=6086
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