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Новий рік — 1 січня 
- свято, яке святкують 
багато народів відповідно 
до прийнятого календа-
ря. Свято настає в мо-
мент переходу остан-
нього дня року в перший 
день наступного року.

Різдво Христове — 
7 січня 
- велике християнське 
свято, згідно з христи-
янським віросповіданням 
це день народження Ісуса 
Христа, Спасителя 
світу і Відкупителя лю-
дей з полону гріха (Спа-
сителя від влади гріха).

Міжнародний жіночий 
день — 8 березня 
-  щорічне свято, що 
відзначається 8 березня. 
Започатковане як про-
летарське феміністське 
свято Міжнародний день 
жінок-робітниць. Почи-
налось як соціалістичне 
політичне свято. 

День Перемоги — 9 трав-
ня
- державне свято Радянського 
Союзу, що відзначалося щорічно 
9 травня «на згадку про пере-
можне завершення Великої 
Вітчизняної війни радянсько-
го народу проти німецько-
фашистських загарбників». 

День Конституції України 
— 28 червня - державне 
свято України. Святкується 
щорічно 28 червня на честь 
прийняття Конституції 
України того ж дня 1996 
року.
День Конституції 
України — єдине держав-
не свято, закріплене в самій 
Конституції.

    День Незалежності         
України - державне свято України, яке відзначається 
щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР Акту 
проголошення незалежності України, що прийнято вважати датою 
створення держави Україна в її сучасному вигляді. стр. 2
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День Незалежності 
України 
- державне свято України, 
яке відзначається щоро-
ку 24 серпня на честь ух-
валення Верховною Радою 
УРСР Акту проголошення 
незалежності України, що 
прийнято вважати датою 
створення держави Україна 
в її сучасному вигляді.

Історія 
- Уперше День 
Незалежності України 
відзначено 16 лип-
ня 1991 року — в 
пам’ять про те, що рік 
тому — 16 липня 1990 
року — Верховна Рада 
Української РСР ухвалила 
Декларацію про держав-
ний суверенітет України. 
Одночасно того ж 16 
липня 1990 року Вер-
ховна Рада Української 
РСР ухвалила постанову 
«Про День проголошення 
незалежності України». У 

ній зазначено:
Зважаючи на волю 
українського народу та 
його одвічне прагнення до 
незалежності,
підтверджуючи 
історичну вагомість 
прийняття Декларації 

про державний 
суверенітет України 16 
липня 1990 року,

Верховна Рада Української 
Радянської Соціалістичної 
Республіки постановляє:

Вважати день 16 лип-
ня Днем проголошення 
незалежності України і 
щорічно відзначати його 
як державне загальнона-
родне свято України.
18 червня 1991 року 
внесено відповідні зміни 
до статті 73 Ко-
дексу законів про пра-
цю Української РСР, 
унаслідок чого у переліку 
святкових днів з’явився 
запис: «16 липня — День 
незалежності України».

Політичні акції 
- Опозиційні партії 
України, що увійшли 
в Комітет опо-
ру диктатурі, подали 
спільну заявку на акції 
протесту 24 серпня 
2011 року.Під час акції 
опозиціонери планували 
висвітлити «можливість 
загрози незалежній 
демократичній державі 
Україна внаслідок 
політики та дій 

правлячої Партії регіонів 
та питання згортання 
демократичних свобод в 
Україні».

За словами голови однієї 
з опозиційної партій 
«Громадянська позиція» 
Анатолія Гриценко:

«Не таку держа-
ву ми бачили 20 років 
тому. _І тому усім 
нам – і журналістам, і 
політикам, і громадя-
нам – доведеться докла-
сти максимум зусиль для 
того, щоб наша країна 
була іншою  »
24 серпня 2011 
року Комітет опо-
ру диктатурі вирішив 
організувати Народ-
ний марш на честь Дня 
незалежності України 
запросив усіх грома-
дян прийти об 11.00 до 
пам’ятника Тарасу Шев-
ченку у Києві, щоб звідти 
разом вирушити на Хре-
щатик. Судовою поста-
новою опозиції заборонили 
рух Хрещатиком і вихід 
на цю вулицю також. 

Новий рік 
— свято, яке святкують 
багато народів відповідно до 
прийнятого календаря. Свя-
то настає в момент пере-
ходу останнього дня року 
в перший день наступного 
року.

Історія свята
-У більшості давніх 
народів святкування Но-
вого року збігалося з по-
чатком відродження при-
роди й відбувалось, як 
правило, до березня. Усі 
язичницькі народи озна-
меновували його бого-
службовими обрядами, 
урочистими приношен-
нями й забавами. Давні 
єгиптяни відзначали по-
чаток нового року свя-
том відродження Осіріса. 
У Стародавній Греції 
народ і жерці, надягнувши 
на себе маски, влашто-
вували на вулицях ходу 
з піснями й танцями. 
Жінки, що збиралися на 
звані вечори, займалися 
ворожінням.

Месопотамія 
- На думку вчених, 
найдавнішою є традиція 
святкування Ново-
го року у стародавній 

Месопотамії. Усі 
землеробські роботи 
починалися наприкінці 
березня, після того, як 
прибувала вода у Тигрі 
і Євфраті. Початок 
кліматичного сезону 
пов’язувався з перемогою 
світлого бога Мардука 
над силами руйнування й 
смерті.

Ця подія знаменувалася 
протягом 12 днів хода-
ми, карнавалами, ма-
скарадами тощо. У цей 
час заборонялося працю-
вати, карати, вершити 
суди. Клинопис на одній 
із глиняних табличок 
розповідає, що це були дні 
«неприборканої волі, коли 
весь світовий порядок 
ставився догори дриґом. 
Раб перетворювався на 
пана».

Новий рік на Русі
- Як і у більшості давніх 
народів, початок Нового 
року на Русі асоціювався 
з початком весняно-
го відродження приро-
ди. Найімовірніше Новий 
рік святкували з появою 
нового Місяця в перші 
весняні дні, найближчі 
до весняного рівнодення. 

При цьому рік міг мати 
як 12, так і 13 місяців. 
Свято отримало назву 
«Нове літо».

З прийняттям христи-
янства на Русі було за-
проваджено Юліанський 
календар, а святкування 
Нового року було вста-
новлено на 1 березня, що 
за переданням відповідало 
даті творення світу.   
Пізніше Новий рік було 
перенесено на 1 вересня 
відповідно до прийнятого 
Візантійською церквою, 
а літочислення велося від 
Створення світу.

На українських землях, 
що входили до скла-
ду Великого князівства 
Литовського, а пізніше 
— Речі Посполитої, з 
1362 року початок Но-
вого року було вста-
новлено на 1 січня і 
літочислення велося від 
Різдва Христового. Ця 
система трапляється 
в українських літописах 
того часу
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Різдво Христове
- велике християнське свя-
то, згідно з християнсь-
ким віросповіданням це 
день народження Ісуса Хри-
ста, Спасителя світу і 
Відкупителя людей з полону 
гріха (Спасителя від влади 
гріха).

Дата народження 
Христа
- Історично достовірна 
дата народження Хри-
ста наразі невідома. Свя-
те Письмо не вказує ні 
дня, ні року, коли, саме 
народився Христос, що 
дає підставу окремим 
християнським течіям 
відмовлятися від святку-
вання Різдва.

Розрахунки, покладені в 
основу нашої ери, були 
зроблені в 525 році 
римським монахом, 
папським архіваріусом 
Діонісієм Малим, 
який спирався на дані 
Хронографічного збірника 
354 року (Chronographus 
anni CCCLIIII). У цих 
збірках народження Ісуса 
віднесено до року консуль-
ства Гая Цезаря і Емілія 
Павла, тобто на 1 рік 

н. е. Запис у Хронографі 
354 р. має такий вигляд: 
Hos cons. dominus Iesus 
Christus natus est VIII Kal. 
Ian. d. Ven. luna XV («При 
цих консулах Господь Ісус 
Христос народився у 8-й 
день до січневих календ у 
п’ятницю 15-й місяця»).

Пізніші дослідники знайш-
ли, що ця дата є по-
милковою — Христос 
народився на 5 чи 6 
років раніше, між 748 
і 749 роком римсько-
го літочислення, як на 
те вказує рік смерті 
Ірода І Великого († 4 
до н. е. — тобто 748 
Ab Urbe condita), та 
астрономічні підрахунки, 
які врахували також 
згадку про затемнення 
місяця, про яку говорять 
тодішні історики. 
Слід звернути увагу, 
що Православна церк-
ва традиційно звертає 
увагу на умовність 
дати Різдва, але ра-
зом з тим ця дата є 
важливою у розробці 
плану богослужінь 
протягом року і роз-
рахунку пасхалії. Також 
слід звернути увагу, що 

юліанський календар був 
розроблений ще до на-
родження Ісуса в 46 р. до 
Р. Х. імператором Юлієм 
Цезарем за участю 
олександрійського астро-
нома Созігена.
Встановлення свята
- Протягом трьох пер-
ших сторіч християни 
не мали окремого свята 
Христового Різдва і нічого 
подібного не святкували. 
Рішення про святкуван-
ня Різдва Христового 25 
грудня було прийнято на 
Ефеському (Третьому 
Всесвітньому) церковно-
му соборі в 431 році.
Регіональні відмінності 
святкування
- У деяких місцевостях 
України, крім хлопча-
чих, були й дівочі вата-
ги. Вважалося, що чим 
більше колядників одвідає 
оселю, тим щедрішим 
буде для родини рік. 
Віншувальників намага-
лися відповідно ощедри-
ти. Отримані продукти 
і гроші молодь віддавала 
на «великі вечорниці», 
які справляли 8 січня. Це 
були суто молодіжні роз-
ваги.
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Міжнародний 
жіночий день 
(англ. International 
Women's Day) 
- щорічне свято, що 
відзначається 8 березня.

Започатковане як про-
летарське феміністське 
свято Міжнародний день 
жінок-робітниць. Починалось 
як соціалістичне політичне 
свято. Є спільним для куль-
тур переважно країн ко-
лишнього «радянського 
блоку».

Вперше святкувалося 1909 
року в США з ініціативи 
Соціалістичної партії 
Америки. Протягом XX 
століття відзначалося в 
СРСР та країнах соцтабору 
як державне свято.

1977 року, за радянської 
ініціативи, отримав 
статус міжнародного дня 
— рішенням Організації 
Об’єднаних Націй день 
називається (повна на-
зва): Міжнародний день 
боротьби за права жінок і 
міжнародний мир.

День став символом 
фемінізму й антисек-
сизму. У деяких країнах, 
у яких відзначається 
день, жінки отриму-
ють подарунки та 
квіти. Цей жест бага-
то феміністок, однак, 
знаходять недоречним, 
оскільки вони вважають, 
що день повинен привер-
нути увагу до статевої 
рівності.

У деяких країнах 
відзначається подібно 
до західноєвропейських 
свят — Дня матері й 
Дня Валентина. Окремі 
діячі православної церкви 
і деяких інших релігійних 
спільнот світу не виз-
нають свято 8 березня з 
огляду на його політичне 
походження.

Історія
- Ідея Міжнародного 
жіночого дня була при-
йнята Кларою Цеткін 
(Соціал-демократична 
партія Німеччини) 
на великій жіночій 
зустрічі, організованій 
Соціалістичним 
Інтернаціоналом у 
Копенгагені 26 і 27 
серпня 1910 року. По-

над 100 учасниць із 17 
країн вирішили щоро-
ку в березні відзначати 
Міжнародний жіночий 
день — день солідарності 
жінок у боротьбі за повні 
політичні, економічні і 
соціальні права.
Датування. 8 березня
- Російська жіноча 
демонстрація 8 березня 
1917 р. (на думку декого, 
як прелюдія до російської 
революції). У 1917 році 
в Росії, у той час як два 
мільйони солдатів за-
гинули під час війни, 
жінки вибирають остан-
ню неділю лютого вий-
ти з претензіями «хліб 
і мир». Ця історична 
неділя припадає на 23 
лютого за юліанським 
календарем, або 8 бе-
резня за григоріанським 
— на початку російської 
революції. Чотири дні 
потому цар зрікся пре-
столу, і тимчасовий 
уряд надав право голо-
су для жінок. Таким чи-
ном, уперше в Росії, і 
лише в єдиному місті 
— Петрограді (тепер 
Санкт-Петербург) — 
вперше був відзначений 
жіночий день у 1913 році.
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День Перемоги
 — державне свято Радянського Союзу, що 
відзначалося щорічно 9 травня «на згад-
ку про переможне завершення Великої 
Вітчизняної війни радянського народу про-
ти німецько-фашистських загарбників». 
Дата пов'язана з прийняттям капітуляції 
Німеччини у війні в радянській зоні окупації 
в передмісті Берліна Карлсхорсті за мо-
сковським часом. Встановлене указом 
президії Верховної Ради СРСР від 8 трав-
ня 1945 року (ще до підписання) як день 
«всенародного торжества». У 1948 році, 
враховуючи жахливі наслідки війни, зокре-
ма наявність на той момент величезної 
кількості інвалідів, свято скасували. Ста-
тус державного свята й неробочого дня 
9 травня знову отримало 1965 року. З 
того часу супроводжувався урочистими 
військовими парадами радянської армії на 
Червоній площі в Москві. Також святкувався 
у деяких країнах Варшавського договору. З 
1991 року, після розвалу СРСР, продовжує 
святкуватися в низці пострадянських 
країн — Росії, Білорусі, Казахстані тощо. 
В українському законодавстві із 2000 до 
2015 рік День Перемоги визначався як день 
«торжества безсмертного подвигу народу 
— переможця над фашизмом, всенародної 
пам'яті про його боротьбу за свободу і 
незалежність Батьківщини».

Історія
- У квітні 1945 радянські війська впри-
тул підійшли до меж Берліна. Німецькі 
війська займали оборону уздовж 
західних берегів рік Одер й Нейсе. На 

підступах до Берліна й у самому місті 
було зосереджене угруповання військ, 
що мало у своєму складі 62 дивізії (у 
тому числі 48 піхотних, 4 і й 10 мо-
торизованих), 37 окремих піхотних 
полків і близько 100 окремих піхотних 
батальйонів, а також значну кількість 
артилерійських частин і підрозділів. 
Це угруповання нараховувало біля 
мільйона чоловік, 1500 танків, 10400 
артилерійських систем і мінометів, 
3300 бойових літаків.
Сам Берлін також був перетворе-
ний у найсильніший укріплений район і 
підготовлений до ведення вуличних боїв. 
Навколо Берліна було створено три 
оборонних кільця, усередині міста спо-
руджено більше 400 залізобетонних 
довгострокових вогневих точок з 
гарнізонами до тисячі чоловік. Сам 
берлінський гарнізон нараховував у 
своєму складі близько 200 тисяч 
чоловік.

Радянські війська до початку операції 
нараховували 149 стрілецьких й 12 
кавалерійських дивізій, 13 танкових 
й 7 механізованих корпусів, 15 окре-
мих танкових і самохідних бригад, за-
гальною чисельністю більше 1900000 
чоловік. В операції брали участь 
1-а й 2-а армія війська Польсько-
го, що нараховували 10 піхотних й 
1 танкову дивізію, а також 1 окре-
му кавалерійську бригаду, загальною 
чисельністю 155 900 чоловік.

стр. 6 стр. 7 

День Конституції України 
- державне свято України. Святкується 
щорічно 28 червня на честь прийняття 
Конституції України того ж дня 1996 
року.

Історія
- У червні 1996-го депутати Верховної 
Ради ухвалили Конституцію. Це ста-
лося на п’ятий рік після проголошення 
незалежності. Народні обранці працю-
вали усю ніч з 27 на 28 червня — за-
галом безперервно 23 години. Під час 
голосування «ЗА» висловилися 315 
парламентарів.

Громадська думка
- Згідно з опитуванням соціологічної 
служби Центру Разумкова у 2008 
р., 52,9% опитаних громадян не вва-
жали День Конституції України 
святом. Результати опитуван-
ня КМІС у квітні 2013 р. показа-
ли, що День Конституції України є 
найулюбленішим святом для 4% грома-
дян (останнє місце).

Рішення стосовно дати
- 8 червня 1995 року між гілками 
влади був підписаний Конституційний 
договір, на підставі якого мала бути 
розроблена Конституція. У 1996 
році була створена спеціальна пар-
ламентська комісія під керівництвом 
депутата Михайла Сироти. 27 червня 
почався розгляд запропонованого доку-
мента у Верховній Раді.

Депутати працювали над проектом, 
залишаючись у сесійному залі всю ніч із 
27 на 28 червня. Парламентарії враху-
вали зауваження Президента України, а 
також підтримали всі спірні статті 
проекту - про державні символи в 
України, про державну українську 
мову, про право приватної власності в 
Україні, після чого Основний Закон був 
остаточно затверджений.

Вважається, що прийняття 
Конституції закріпило правові осно-
ви незалежної України, її суверенітет 
і територіальну цілісність і стало 
найважливішим кроком у забезпеченні 
прав та свобод людини та громадя-
нина, сприяло подальшому підвищенню 
міжнародного авторитету України на 
світовій арені.

Відповідно до Конституції, день при-
йняття Основного Закону - 28 черв-
ня - є державним святом - Днем 
Конституції України.
Як відомо, хороший меч кують не 
за один день, елітне вино витриму-
ють багато років, процес створення 
Конституції Україні також був до-
вгий і тернистий.  Але й резуль-
тат того вартий — Конституція 
Україна по праву визнається однією з 
найбільш досконалих і демократичних 
Конституцій у всьому світі!
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