
                                   Травень. 

                                                                                 1–2  

  День міжнародної солідарності трудящих. Відзначається щорічно 
відповідно до рішення конгресу ІІ Інтернаціоналу 14–21 липня 1889 р. (Па-
риж). Святкові неробочі дні в Україні відповідно до ст. 73 Кодексу законів 
про пр. 
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120 років від дня народження Олександра Ілліча Черкеса (1894–1974), 
українського фармаколога і токсиколога. 

ЧЕРКЕС Олександр Ілліч (03.05.1894, Харків — 1974, Харків) — доктор 
медичних наук (1936), професор (1940), видатний вчений, фармаколог 
і токсиколог, академік АМН СРСР, заслужений діяч науки і техніки України. 

Працював: стипендіат кафедри загальної патології (1917), асистент, доцент 
кафедри фармакології (1922), завідувач кафедри фармакології (1930) 
Харківського медичного університету. Одночасно — завідувач відділу 
токсикології Українського інституту гігієни праці та профзахворювань (1925–

1936); заступник директора з наукової роботи Київського інституту фармакології 
та токсикології (1934), завідувач відділу цього ж інституту (1947). 
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   Всесвітній день свободи преси. Відзначається щорічно відповідно до 
рішення Генеральної Асамблеї ООН A/DEС/48/432 від 20.12.1993 р. 

Свобода слова, вільне вираження поглядів та переконань належать до базових 
принципів демократичного суспільства, виконання цих завдань покладені на 
владу. В Україні Конституційні положення з питань свободи слова та 
інформаційної діяльності прописані у більш як 110 нормативно-правових 

документах - законах, указах Президента України та постановах Кабінету Міністрів. 
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     Міжнародний день акушерки. Неофіційне свято. Відзначається 
щорічно з 1987 р. за пропозицією Міжнародної конфедерації акушерок.  

.Ідею свята запропонувала Міжнародна асоціація акушерок на 
конференції в Нідерландах в 1987 році. Статус офіційного свята цей день 
набув тільки в 1992 році. Сьогодні він відзначається більш ніж у 50 
країнах. Основна мета свята — інформувати населення про важливість 
роботи акушерок.  
Акушерки допомагають жінкам ставати мамами, супроводжуючи їх з 

моменту надходження в пологовий будинок до урочистої виписки. Вони оформляють документи, 



знаходяться поряд з майбутньою матір'ю до, після і безпосередньо під час пологів, надають породіллям 
необхідну медичну допомогу і моральну підтримку. 
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 Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. 
Відзначається щорічно у день народження Анрі Дюнана (1828–1910), 
засновника Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. 

День Червоного Хреста і Червоного півмісяця заснований на честь 
швейцарського гуманіста Анрі Дюнана, який народився цього дня в 1828 
році. У середині минулого століття з його ініціативи вперше стали 
створюватися групи добровольців, які надавали допомогу пораненим на 

полях битв. У 1863 р. за його ініціативою була скликана конференція, що поклала початок 
міжнародному товариству Червоного Хреста.  
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День Перемоги. Відзначається щорічно на честь перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 рр. Державне свято відповідно до Закону України 
№ 1684-III від 20.04.2000 р.  
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 День матері. Відзначається щорічно в другу неділю травня відповідно до 
Указу Президента України № 489/99 від 10.05.1999 р 

В Україні жінка, матір здавна асоціюється з берегинею сім'ї, берегинею 
роду. Адже матір - це найближча і найрідніша людина, саме вона 
відіграє величезну роль у вихованні дітей і в розвитку любові до 
батьківщини і своєї землі, тому, можна сказати, що День матері - вічне 
свято. 

Для святкування дня матері, мабуть, не випадково обрано місяць травень. Він вважається 
місяцем Божої Матері, Пречистої Діви Марії, до якої християни завжди зверталися по 
допомогу і захист, дякували за багатий врожай і за перемогу в битвах. У травні, коли 
розквітає вся природа і земля потопає в пишному цвітінні садів, люди шанують 
материнську самопожертву і відзначають День Матері. 
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     Міжнародний день медичної сестри. Всесвітній день медичних сестер 

відзначається щорічно 12 травня - в день народження англійської сестри милосердя 

Флоренс Найтінгейл (1820-1910). Офіційно свято встановлено у 1971 році 

Міжнародною радою медсестер, а до цього відзначалося за рішенням Міжнародної 

федерації Червоного Хреста.  

Згідно з історичними довідками, під час Кримської війни Флоренс 
Найтінгейл організувала у Туреччині догляд за пораненими солдатами 



союзників (коаліції Франції, Османської імперії, Великобританії і Сардінії), послідовно 
впроваджуючи принципи санітарії, завдяки чому знизилася смертність. Згодом вона 
заснувала перші курси сестер милосердя Англії. Сьогодні Найтінгейл відома як фундатор 
професії медичних сестер і ініціатор реформи шпиталів.  

Кожні два роки Міжнародний комітет Червоного Хреста вручає 50 медалей імені Флоренс 
Найтінгейл. Найвищу нагороду для медичних сестер у 1912 році заснувала Ліга 
Міжнародного Червоного Хреста і Червоного Півмісяця для медсестер і волонтерів 
медичної служби, що відзначилися у роки війни або в мирний час.  

Флоренс Найтінгейл - засновниця першої у світі школи з підготовки медичних сестер. 
Вона не була лікарем, але написала більше 150 наукових праць з надання медсестринської 
допомоги пацієнту. ЇЇ внесок у розвиток медсестринської освіти є безцінним для кожної 
країни світу, в тому числі і для України.  

Всесвітній день медичної сестри в Україні відзначається з 1997 року за ініціативою 
Міністерства охорони здоров'я та Асоціації медичних сестер України. Щороку 
проводяться Всеукраїнські конференції, присвячені Міжнародному Дню медичної сестри. 
Цього року відбудеться Всеукраїнська конференція під гаслом "Медсестринство на варті 
охорони здоров'я нації". За ініціативою медичних сестер Херсонської області, 
конференція проходитиме у м. Херсоні за участі медичних сестер, делегованих з усіх 
регіонів України.  
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    Міжнародний день сім’ ї. Відзначається щорічно відповідно до 
рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/47/237 від 20.09.1993 р. У 
всі часи по відношенню держави, а також по становищу сім’ ї в 
суспільстві судили про розвиток країни. Це тому, що щасливий союз 
сім’ ї і держави - необхідна запорука процвітання і добробуту її 
громадян.  

З сім’ ї починається життя людини, тут відбувається формування її як 
громадянина. Вона - джерело любові, поваги, солідарності та 

прихильності, то, на чому будується будь-яке цивілізоване суспільство, без чого не може 
існувати людина. Благополуччя родини - ось мірило розвитку і прогресу країни. 
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    День науки. Відзначається щорічно в третю суботу травня відповідно до 
Указу Президента України № 145/97 від 14.02.1997 р. Національна Академія 
Наук України, була заснована 27-го листопада 1918-го року і зараз має 3 секції, 
близько 14-ти відділень і 170 інститутів та інших наукових установ, а також 
1400 науково-дослідних інститутів і 330 вищих навчальних закладів, в котрих 
процюють більш ніж 7000 докторів і 78000 кандидатів наук.  

Вчені вміють відпочивати. У їхнє професійне свято ми поспішаємо 
приєднатися до привітань на адресу всіх вчених і наукових співробітників. 

Здоров’я Вам і нових досягнень! Успіхів у роботі і щастя в особистому житті! Зі святом 
Вас, дорогі вчені мужі і вчені дами! 
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    День слов’янської писемності і культури. Відзначається щорічно в 
день вшанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія 
відповідно до Указу Президента України № 1096/04 від 17.09.2004 р 

Слов’янська писемність була створена в IX столітті, близько 862 року. 
Новий алфавіт отримав назву «кирилиця» на ім’я візантійця Костянтина, 
який, прийнявши чернецтво, став Кирилом. А допомагав йому в 
богоугодній справі освіти слов’янських народів старший брат Мефодій. 

Кирило створив слов’янську абетку на основі грецької, суттєво 
змінивши її, щоб передати слов’янську звукову систему. Були створені дві абетки — 
глаголиця і кирилиця. 
Святкування пам'яті святих братів ще в старі часи мало місце у всіх слов'янських народів, 
але потім, під впливом різних історичних і політичних обставин, було забуте. На початку 
XІX століття, разом із відродженням слов'янських народностей, відновилася й пам'ять про 
слов'янських первоучителів. У 1863 році на Русі була прийнята постанова святкувати 
пам'ять святих Кирила й Мефодія 11 травня (24 травня за новим стилем). 
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Всесвітній день без тютюну. Відзначається щорічно відповідно до рішення 
ВООЗ № WHA 42.19, прийнятого на 42-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони 
здоров’я 17.05.1989 р. Перед світовою спільнотою було поставлено завдання - 
домогтися того, щоб в XXI столітті проблема тютюнопаління зникла. XXI 
століття настало, але проблема не зникла. Боротьба з нікотином триває.  

 

 

        День працівників видавництв, поліграфії і книго розповсюдження. 
Відзначається щорічно в останню суботу травня відповідно до Указу 
Президента України № 563/99 від 25.05.1999 р. Першою українською 
друкарнею можна вважати краківську друкарню Швайпольта Фіоля, в якій у 
1491 році з’явилися перші книги, надруковані кирилицею. Друкарня Фіоля 
видавала книги для України та суміжних країн. 

                                      

 

 

 

 

 

 



 

                                            Червень. 
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Міжнародний день захисту дітей. Відзначається щорічно з 1949 р. 
відповідно до ухвали Ради Міжнародної демократичної федерації жінок.  

В Україні з цього приводу влаштовуються всілякі заходи, спрямовані не 
тільки на те, щоб нагадати: дитина — слабкіше дорослого і залежить від його 
дій. У цей же день люди особливо стараються донести до малюків кілька 
простих думок: світ не такий вже й поганий, в ньому є радість і місце 
веселощам, а справедливість завжди торжествує. Ми намагаємося сказати їм, 

що дітям готові допомагати не тільки їх батьки, але й інші люди, і доброта зустрічається не тільки в 
казках. 
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215 років від дня народження Олександра Сергійовича Пушкіна (1799–
1837), російського письменника. Родоначальник нової російської літератури, 
Олександре Сергійовичу Пушкін народився 26 травня (6 червня) 1799 р. у 
Москві. Його батько, Сергій Львович Пушкін, належав до стародавньому 
дворянського роду. Він був нащадком знатного дворянина з Пруссії, який 
приїхав Росію ще за Олександра Невському. Дідусем матері, Надії Осиповни, у 
дівоцтві носила прізвище Ганнібал, був О.П. Ганнібал, прославлений згодом 
своїм правнуком як «арап Петра Великого». У Олександра Сергійовича було 
троє братів, двоє з них померли у дитинстві, і сестра. Домашні майбутнього генія 
стверджували, що «разом з дитинства був надзвичайно обдарований». За 
спогадами брата Пушкіна - Льва Сергійовича, - «пристрасть до поезії проявилася 
у ньому з першими поняттями». Олександре Сергійовичу ні улюбленою 

дитиною, і дитинство своє у домі батьків згадував неохоче. Його вихованням займалися 
дві жінки - бабуся по матері Марія Олексіївна Ганнібал і фортечна нянька Аріна 
Родионовна. 
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Всесвітній день донора крові. Відзначається щорічно відповідно до рішення 
Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я WHA 58.13 від 23.05.2005 р. Цього дня 
в 1868 р. народився австрійський лікар К. Ландштейнер, який відкрив 
існування груп крові людини. Щомиті в усьому світі у людей будь-якого віку 
виникає потреба в переливанні крові за життєвими показниками. Хоча часто 
потреба в переливанні крові є загальною, доступ до неї тих, хто її потребує, на 
жаль, загальним не є. Тому кожен донор, який здає кров безоплатно, робить 
свій безцінний внесок у добру справу — порятунок людських життів.  

Донором крові може стати кожен охочий віком від 18 до 60 років, з масою 
тіла не менше 50 кг. За один раз донор, зазвичай, може здати 450 мл. Осіб, 

котрі мають вагу менше, ніж 50 кг або ж мають зріст нижче 150 см у індивідуальному 
порядку до здачі крові може допустити лікар-трансфузіолог.  

Донорами не можуть бути особи — носії ВІЛ-інфекції, сифілісу, вірусних гепатитів, 
туберкульозу, хворі на гіпертонічну хворобу ІІ-ІІІ ступеню, ішемічну хворобу серця, 



атеросклероз. Детальну інформацію щодо переліку протипоказань до донорства крові 
надають у медичних закладах.  

Кров рекомендують здавати не частіше 5 разів на рік. Повністю склад крові відновлюється 
через 30-40 днів. Щоб відновлення відбулося швидше, радять пити багато рідини — соки, 
чай. Раціон донора повинен містити білок, від якого залежить рівень гемоглобіну в крові.  
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День медичного працівника. Відзначається щорічно в третю неділю червня 
відповідно до Указу Президента України № 281/94 від 03.06.1994 р. Цього дня 
слід привітати людей найгуманнішої професії – тих, хто обрав своїм фахом 
зміцнювати й берегти здоров'я громадян, благополуччя нашої нації. Професія 
медичного працівника – почесна і складна, саме тому й була шанована за всіх 
часів. Лікарі щодня на варті людського життя, виконуючи клятву Гіппократа, 
вони повертають людям життя, упевненість у власних силах та віру в 
завтрашній день. Лікар і медсестра – наче єдиний живий організм, зусилля цих 
двох людей мають бути об'єднані задля досягнення найкращого результату. А 
клятва Гіппократа вимагає від медиків не робити різниці між пацієнтами. У 

мирний час медичним сестрам буває часом не легше, ніж на війні. Тому, хто хоч раз у житті 
доглядав важкохвору людину, не варто пояснювати, що це за робота. 
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День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. 
Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 
1245/2000 від 17.11.2000 р. Недільний ранок 22 червня 1941 року 
трагічною сторінкою увійшов у життя мільйонів українців. У цей день 
розпочалася найжахливіша війна в історії нашого народу — Велика 
Вітчизняна, яка забрала життя кожного п'ятого співвітчизника. День 
початку війни став в Україні історичним днем глибокої скорботи. Цей день 
нагадує нам про всіх загиблих, закатованих у фашистській неволі, які 
померли в тилу від голоду та поневірянь. 
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Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами 
та їхнім незаконним обігом. Відзначається щорічно відповідно до рішення 
Генеральної Асамблеї ООН A/RES/42/112 від 07.12.1987 р. Історія 
наркотиків стара як людство! Наркотики були відомі і вживалися дуже 
давно! Америка страждала від хвилі наркотиків! Наркоманія захопила 
чорний ринок ще в 20-х роках минулого віку! У 80-ті роки, нова забава 
разом із усіма західними цінностями прийшла в ряди і нашої молоді, 
розповсюджуючись підвалами і темними вулицями міст, набула такого 
масштабу, що правоохоронці не змогли стримати потік завезення 

наркотиків, і смерть із величезним напором вилилася, перш за все, на підлітків і молодь! 
Адже основна частина наркоманів – підлітки і молоді люди, які набагато слабкіші 
психологічно аніж дорослі.  
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День Конституції України. Відзначається щорічно в день прийняття 
Верховною Радою України Основного Закону України. Святковий неробочий 
день в Україні відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю. 



Конституція увійшла у суспільне життя як запорука державності і демократії України. Її 
найвища юридична сила, політична, економічна та ідеологічна багатоманітність — 
фундаментальні засади, на яких ґрунтується сьогодення і вибудовується європейське майбутнє 
українського народу. Конституція України дала поштовх для продуктивного розвитку усіх 
галузей національного законодавства та сфер суспільного життя країни. 
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День молоді. Відзначається щорічно в останню неділю червня 
відповідно до Указу Президента України № 323/94 від 22.06.1994 р. 
Щорічно, підтримавши ініціативу молодіжних об’єднань і організацій, в 
останню неділю червня Україна і Білорусь відзначають День молоді. В 
Україні День молоді встановлений Указом Президента України № 323/94 
від 22 червня 1994 року, Указом Президента від 27 червня 2008 року № 
599 «Про День молодіжних та дитячих громадських організацій» та 
Указом № 600/2011 "Про внесення зміни до Указу Президента України 
від 27 червня 2008 року № 599" і відзначається щорічно в останню 

неділю червня, також відомий під назвою «День молоді».  

Це свято творчості й натхнення, енергії і запалу, пізнання і самоствердження, любові і 
романтики. В Росії офіційно відзначається День молоді 27 червня, хоча його традиційно 
святкують в останню неділю червня.  

Юність і молодість - це не тільки прекрасні періоди в житті кожної людини, але ще й 
особливий стан душі. Цей час дерзань, пошуків, відкриттів і реалізації найсміливіших 
сподівань.  

Саме вони, сьогоднішні школярі, студенти, молоді робітники, підприємці, науковці, 
скоро будуть визначати шляхи розвитку країни.  

Турбота про молоде покоління є важливою частиною соціальної роботи. Розроблена і 
здійснюється молодіжна політика. Держава підтримує молоді сім’ ї. Розширюються 
можливості для отримання середньої, вищої, спеціальної освіти. Розвиваються юнацькі та 
молодіжні клуби та центри. Велика увага приділяється зниженню молодіжного безробіття. 
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    День архітектури України. Відзначається щорічно відповідно до Указу 
Президента України № 456/95 від 17.06.1995 р. Всесвітній день 
архітектури заснований Міжнародним союзом архітекторів, що виник у 
1946 році, після Другої світової війни, коли потрібно було піднімати з 
розвалин міста, відновлювати підприємства, відтворювати пам’ятники 
архітектури. З 1996 року Всесвітній День архітектора приурочений до 
Міжнародного дня житла, який відзначається в перший понеділок жовтня. 
Це рішення ухвалив Міжнародний союз архітекторів на XX Генеральній 

асамблеї ООН в Барселоні. 
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    День родини. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента 
України № 1209/2011 від 30.12.2011 р. Родина являє собою організовану 
соціальну групу, а її представники пов’язані між собою не тільки 
спільністю побуту, але і взаємною моральною відповідальністю, а також 
соціальною необхідністю, яка зумовлює потребу суспільства в 
духовному і фізичному самовідтворенні, звідси, мабуть і пійшов вираз: 
сім’я - осередок суспільства . Звичайно ж, сім’я належить до 
найважливіших суспільних і державним цінностям. Деякі наукові теорії 
стверджують, що саме форма сім’ ї могла протягом багатьох століть 

визначати загальний напрям еволюції основоположних макросоціальних систем.  

Для дітей родина - це своєрідне середовище, в якому у дитини складаються умови його 
психічного, фізичного, інтелектуального та емоційного розвитку. Для дорослої людини 
вона є джерелом реалізації цілого ряду його потреб.  
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Всесвітній день народонаселення. Відзначається щорічно відповідно до 
рекомендацій Керівної ради Фонду ООН в галузі народонаселення, поданих 
у рішенні № 89/46 від 1989 р. Мета цього Дня — привернути увагу до 
демографічних питань, програм спільного розвитку, пошуку розв’язання 
загальних проблем людства. До заснування цього Дня призвели величезний 
інтерес та увага, породжені  Днем п'яти мільярдів - 11 липня 1987 року, 
коли чисельність населення Землі перевищила 5 млрд. осіб. На знак пам’яті 
про цю подію у 1989 році ООН ухвалила: щороку відзначати 11 липня 
Всесвітній день народонаселення. 
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 День хрещення Київської Русі – України. Відзначається щорічно 
відповідно до Указу Президента України № 668/2008 від 25.07.2008 р. 
Християнство утверджувалося на українських землях протягом багатьох 
століть. Історичні джерела засвідчують його присутність у заселених 
греками містах Північного Причорномор'я ще на початку нашої ери. Звідси 
воно знайшло собі шлях до Східної Європи. "Повість минулих літ" містить 
апокрифічний сюжет (інших підтверджень немає), за яким апостол Андрій 
Первозванний благословив гори, на яких був заснований Київ, а на місці, де 
тепер Андріївський собор, поставив хрест. За іншими переказами, 
поширював християнство на наших землях і учень апостола Петра Папа 
Климент IV. Є свідчення, що українських теренів на початку 60-х років IX 
ст. сягали й дороги солунських братів Кирила і Мефодія. 

                                  Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. У світі вірусним 
гепатитом С щорічно інфікуються 3-4 мільйони осіб, 150 мільйонів 
страждають на хронічну форму цього захворювання, 350 тисяч щороку 
помирають. ВООЗ оцінює Україну як країну з середнім рівнем 
поширення вірусного гепатиту С. За її даними, у нас інфіковано близько 
3% громадян, що становить приблизно 1,2 млн осіб. 

Що ж до дитячого населення, то у даного контингенту не втратив 
актуальності і вірусний гепатит А. Найвищий рівень частоти вірусного 
гепатиту А спостерігається серед дітей від 5 до 14 років. Окремі випадки 
захворювання та епідемії гепатиту А відбуваються у всьому світі й мають 
тенденцію до циклічності. 

 

 


