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День сміху. Неофіційне свято. Відзначається за традицією. У 
міжнародному календарі здавна, ще з XVI- го - XVII- го століття прописався 
один специфічний і популярний у всьому світі святковий день, який 
відзначається 1-го квітня - День сміху або ж День жартів і розіграшів. Не 
будемо заглиблюватися в історичні корені цього особливого дня, але 
скажемо: хороший жарт – справжній і потужний інструмент радості. Відомо, 
що радість не завжди викликає посмішку, хоча є і не згодні з таким 
твердженням. Справедливіше можна було б вказати на те, що радість не 
завжди викликає сміх, а частіше все-таки саме це і переслідує. Який жарт 

хороший? Який поганий? Чому? Навіщо все це взагалі треба?  
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Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму. 
Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 
A/RES/62/139 від 21.01.2008 р. Аутизм - це пожиттєве порушення розвитку 
людини, яке характеризується крайньою формою самоізоляції.  

Аутизм може проявлятись у труднощах в різних сферах життя людини. 
Зазвичай у дітей з аутизмом відбувається затримка та труднощі у розвитку 
мовлення. Такі діти сприймають лише прості за значенням фрази, які не 
включають в себе складних мовних зворотів. Абстрактне мислення також має 

свої прогалини, адже розвивається у більш повільному темпі. 
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Всесвітній день здоров’я. Щорічне проведення Дня здоров'я ввійшло в 
традицію з 1950 року. Заходи Дня проводяться для того, щоб люди могли 
зрозуміти, як багато значить здоров'я в їхньому житті. А здравоохоронні 
організації покликані вирішити питання, що їм потрібно зробити, щоб 
здоров'я людей в усьому світі стало краще.  
 
Щороку Всесвітній день здоров'я присвячується глобальним проблемам, що 
стоять перед охороною здоров'я планети і проходить під різними девізами: 

«В безпеки твоєї крові — порятунок життя багатьох»,«Активність — шлях до 
довголіття»,«Вагітність — особлива подія в житті. Зробимо його безпечним»,«Захистимо здоров'я 
від змін клімату». 
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Всесвітній день авіації і космонавтики. Відзначається щорічно за 
рішенням Міжнародної авіаційної федерації (ФАІ) У цей день, 12 квітня, в 
1961 році громадянин СРСР майор Юрій Олексійович Гагарін на космічному 
кораблі «Восток» вперше в світі здійснив орбітальний обліт Землі, відкривши 
епоху пілотованих космічних польотів. Він зробив один виток навколо земної 
кулі, який тривав 108 хвилин.  

Розвиток пілотованих польотів проходив поетапно з урахуванням досягнутих 



науково-технічних результатів і появи нових наукових, господарських і технічних 
завдань. Від перших пілотованих кораблів і орбітальних станцій до багатоцільових 
космічних пілотованих орбітальних комплексів - такий шлях, пройдений радянською 
пілотованої космонавтикою.  

Яскраві успіхи космонавтики - закономірний результат самовідданої праці багатьох 
тисяч людей, десятків трудових колективів, які роблять все від них залежне в ім’я 
прогресу космічної галузі.  

За рішенням Міжнародної авіаційної федерації (ФАЇ) 12 квітня відзначається як 
«Всесвітній день авіації та космонавтики».  

В Україні цей День має назву «День працівників ракетно-космічної галузі України» і 
закріплений Указом Президента України від 13 березня 1997 року № 230/97, його 
святкування відповідно проводиться щорічно 12 квітня.  

Пізніше, 7-го квітня 2011-го року, на рівні Генеральної Асамблеї ООН, була прийнята 
відповідна резолюція № 65/271, в якій 12-е квітня проголошено Міжнародним днем 
польоту людини в космос.  

Враховуючи ризики, фізичні та інтелектуальні навантаження, гіганську працю і 
безпрецедентну самовідданість всіх, хто створював для нашого людства цю сміливу 
можливість, хотілося б побажати в цей День всім нам спокою і впевненості. Досягнувши 
космосу ми лише зробили ще один крок, а скільки їх буде ще? 
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Міжнародний день пам’яток і визначних місць. Відзначається щорічно з 
1984 р., заснований Асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони 
пам’яток і визначних місць (ІКОМОС) при ЮНЕСКО. Це свято встановлене 
Указом Президента України «Про День пам’ятників історії та культури» № 
1062/99 від 23 серпня 1999 року. На підтримку ініціативи вчених, 
архітекторів, реставраторів, працівників державних органів охорони 
пам’ятників історії та культури було ухвалено рішення встановити в Україні 
відповідне свято, відзначати яке слід щорічно 18 квітня — у Міжнародний 
день пам’ятників і визначних пам’яток встановлений у 1983 році 

Асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони пам`ятників і визначних місць (ICOMOS) 
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День довкілля. Відзначається відповідно до Указу Президента України № 
855/98 від 06.08.1998 р. щорічно у третю суботу квітня. Всесвітній День 
Довкілля дозволяє реально оцінити стан навколишнього середовища, в якому 
ми живемо. Дає можливість уважно обдумати дії та кроки, які кожен з нас 
має зробити в напрямі збереження та відновлення довкілля, визначити роль 
кожного жителя у збереженні нашої планети, її екосистем і ресурсів. 
Сьогодні, більше ніж коли-небудь, збереження життя на Землі вимагає від 
нас почуття загальної відповідальності – нації за націю, особистості за 
особистість, людини–за всі інші форми життя.  
В Україні День довкілля проводиться щороку в третю суботу квітня з 1999 
року, згідно з Указом Президента № 855/98 від 06.08.1998. За цей час вже 
склалися своєрідні традиції святкування. Сьогодні – це подія з 

різноманітними акціями: велосипедні паради, зелені концерти, конкурси творів та плакатів у 
школах, посадка дерев, прибирання територій та збір сміття тощо. 
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Міжнародний день Матері-Землі. Відзначається щорічно 
відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/63/278 від 
22.04.2009 р. Матінка-Земля. Це вираження ми не рідко чуємо в 
нашому повсякденному житті і використовуємо його в нашому 
спілкуванні. Що воно означає і що ми в нього вкладаємо, - буквально 
зображено в самому формулюванні і формі подібної фрази. Земля - 
наша годувальниця, наш спільний дім, в якому створені Богом для 
нас абсолютно унікальні умови, що дозволяють нам не тільки 
виживати, але й насолоджуватися життям у всій її красі і 
різноманітності. Вона віддає нам себе цілком. Беззаперечно дарує 
свою любов. Не зважаючи навіть деколи на абсолютно блюзнірське 

ставлення з нашого боку. Як любляча мати живить, одягає і виховує своїх нетямущих 
дітей. Чим ми їй віддячуємо?  

Вже здавна в різних країнах світу це питання набуло нагальну актуальність. Людство 
нарешті, звернувши увагу на свою позицію і роль в екосистемах нашої Землі, задумалося. 
Невже ми почали переростати чисто споживчий період свого власного розвитку? Надія є. 
З’явилися і прагнення.  
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Всесвітній день книги та авторського права. Відзначається щорічно 
відповідно до рішення 28-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО від 
15.11.1995 р. Всесвітній день книг і авторського права відзначається 23 
квітня. Цей день вибрали не випадково. Саме 23 квітня 1616 року померли 
три генії світової літератури: Вільям Шекспір, Мігель де Сервантес 
Сааведра та Інка Гарсіласо де ла Вега. 
Традиція святкування Дня книжки народилася у Каталонії, де 23 квітня на 
День Юрія традиційно дарували троянду за кожну куплену книжку. 
У 1995 році на паризькій конференції ЮНЕСКО було прийнято рішення 

про встановлення Всесвітнього дня книг і авторського права. Його головна мета — 
викликати у молодого покоління повагу до літератури, закликати людей до читання книг, 
які є невід’ємною частиною духовної спадщини кожної епохи. 

 

450 років від дня народження Вільяма Шекспіра (1564–1616), англійського 
драматурга і поета доби Відродження. Вплив поета і його творів представляє 
велику цінність для всього світу, а для Британії - в особливості. Якщо ви 
шанувальник творчості Шекспіра, то обов'язково вирушайте на батьківщину 
великого письменника в місто Стратфорд-на-Ейвоні. Розташований в 
центральній частині Англії, в графстві Уоркшир, Стратфорд (як його 
називають в народі), він знаходиться всього в двох годинах їзди на поїзді від 
Лондона. Благодійна організація Shakespeare Birthplace Trust взяла на себе 
відповідальність за збереження спадщини поета і на сьогоднішній день керує 

будинком, в якому народився сам поет, родовим сімейним заміським котеджем Енн 
Хатауей - дружини Шекспіра, фермою Мері Арден, що належить матері поета, будинком 
Неша (Nash's House) і будинком Нью Плейс (New Place), який Шекспір купив в 1597 році, 
а також будинком його дочки Хол Крофт (Hall Croft). 
 
Всі будинки вільні до відвідування і в кожному з них проводять екскурсії. Квитки можна 
придбати на сайті управління з туризму Великобританії www.visitbritainshop.com, 
www.shakespeare.org.uk. Вартість екскурсій по всім п'яти будинках складе 14,95 фунтів 
стерлінгів для дорослого і 9 фунтів стерлінгів для дитини. 



 
Щоб потрапити на одну з вистав за п'єсами Шекспіра, які проходять в театрах Theatre та 
Royal Shakespeare the Swan Theatre, забронюйте квитки в Royal Shakespeare Company 
(RSC). Перший вміщає понад тисячу глядачів, тут можна піднятися на 26-метрову вежу і 
споглядати чудовий вид на весь шекспірівський Стратфорд, включаючи його школу, дім і 
місце, де він похований. Театр Суон (Swan Theatre) - більш затишний: він вміщує всього 
450 глядачів. Сцени в обох театрах розташовані таким чином, що глядачі знаходяться 
максимально близько до виступу, що, безумовно, робить його ідеальним місцем для 
прослуховування знаменитих рядків Шекспіра.  

Життя Шекспіра придбала неповторні фарби, коли він вперше приїхав в Лондон. 
Пориньте у світ великого поета на південному узбережжі Лондона, де знаходиться театр 
The Globe. У 2014 році театр чекають великі зміни - відкриття драматичного театру Сема 
Уонамейкера (Sam Wanamaker Playhouse), реконструкція внутрішньої сцени театру, які, 
безумовно, змусили б відчувати Шекспіра і його сучасників як вдома. Відкриття сезону 
буде ознаменований оперою, постановками та концертом при свічках. Драматичний театр 
названий на честь американського актора, засновника театру The Globe - Сема 
Уонамэйкера (Sam Wanamaker). 
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Всесвітній день боротьби проти малярії. Мета проведення 
Міжнародного дня боротьби з малярією – роз’яснення того, що дана 
хвороба виліковна, пояснення громадськості необхідності 
профілактичних заходів. Адже, за даними ВООЗ, малярія продовжує 
загрожувати 40% населення світу. Щорічно малярією хворіє більше 500 
мільйонів чоловік, а більш одного мільйона осіб помирає від цієї хвороби. 
Найважчий тягар малярії лежить на країнах Африки на південь від 
Сахари, але хвороба також вражає людей в Азії, Латинській Америці, 
Близькому Сході і навіть в деяких частинах Європи. 
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 День Чорнобильської трагедії (1986). Жахлива аварія призвела до 
радіоактивного опромінення величезної кількості людей, до забруднення води 
й навколишнього середовища. На території України утворилася так звана 30-
кілометрова "зона відчуження", з якої терміново було переселено людей для 
врятування їхнього життя. 

В "зону відчуження" прибували фахівці, які направлялися для проведення 
робіт на аварійному блоці і навколо нього, а також військові частини. Пізніше цих людей 
стали називати "ліквідаторами". Вони працювали в небезпечній зоні позмінно: ті, хто 
набрав максимально допустиму дозу радіації, виїжджали, а на їх місце приїжджали інші – 
їх було приблизно 240 тисяч чоловік. Загальна кількість ліквідаторів за всі роки - 
приблизно 600 тисяч чоловік. 
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Всесвітній день охорони праці. Міжнародна організація праці (МОП) оголосила 
28 квітня Всесвітнім днем охорони праці для того, щоб привернути увагу світової 
громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення та 
просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної 
смертності на робочому місці. Вперше він відзначався у 2003 році.  



Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам’яті загиблих 
працівників, уперше проведеного американськими та канадськими трудящими в 1989 році 
в пам’ять про працівників, які загинули та отримали травму на виробництві.  

У цей день більш ніж в ста країнах світу проводяться заходи, спрямовані на привернення 
уваги громадськості до невирішених проблем охорони праці.  

В Україні цей День отримав назву «День охорони праці» і відзначається згідно до Указу 
Президента України № 685/2006 від 18 серпня 2006 року щорічно 28 квітня. 

 

 


