
Додаток І 

Дати (тематичні дні), які відзначаються на міжнародному рівні та європейськими 
інституціями 

січень  
24 cічня Міжнародний день освіти  
28 січня Європейський день захисту даних 
лютий  
6 лютого Всесвітній день без мобільного телефону 
11 лютого Міжнародний день дівчат і жінок у науці / День безпечного 

Інтернету 
14 лютого Міжнародний день дарування книжок 
16 лютого День інновацій 
20 лютого День соціальної справедливості 
21 лютого Міжнародний день рідної мови 
березень  
3 березня Всесвітній день дикої природи 
8 березня Міжнародний жіночий день 
12 березня 160 років з дня народження Володимира Вернадського 
20 березня Всесвітній день Землі 
21 березня Міжнародний день лісів 
22 березня Всесвітній день водних ресурсів 
28 березня Година Землі 
квітень   
2 квітня Міжнародний день перевірки фактів 
7 квітня Всесвітній день здоров’я 
15 квітня Всесвітній день мистецтва 
17 квітня – 7 травня Європейський тиждень цифрової грамотності    
18 квітня День  навколишнього середовища в Україні 
21 квітня Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності 
22 квітня Міжнародний день Землі 
23 квітня Всесвітній день книги та авторського права. 
24 квітня Міжнародний день солідарності молоді 
26 квітня Міжнародний день інтелектуальної власності 
28 квітня Всесвітній день охорони праці 
травень  
3 травня Всесвітній день свободи преси 
9 травня День Європи 
17 травня Всесвітній день інформаційного суспільства 
20 травня Європейський день моря / День вишиванки 
21 травня Всесвітній день культурного різноманіття заради діалогу й 

розвитку   
20 травня День Європи в Україні 
22 травня Міжнародний день біологічного різноманіття 
24 травня Європейський день парків 
 Європейський тиждень молоді 
червень  
5 червня Всесвітній день охорони довкілля 
6 червня  Міжнародний день очищення водойм 
8 червня Всесвітній день океанів 
9 червня Міжнародний день друзів 
12 червня Всесвітній день боротьби з дитячою працею 
20 червня Всесвітній день біженців 
20-22 червня Європейський тиждень сталої енергії 
липень  
15 липня Всесвітній день навичок молоді 
серпень  
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12 серпня Міжнародний день молоді 
31 серпня Всесвітній день блогера 

вересень  
8 вересня Міжнародний день грамотності 
11-17 вересня Тиждень освіти дорослих 
15 вересня Міжнародний день демократії 
Треті вихідні 
вересня 

Міжнародний день чистих берегів 

16-22 вересня Європейський тиждень мобільності 
18 вересня  Всесвітній день моніторингу якості води 
23-30 вересня Європейський тиждень спорту 
26 вересня Європейський день мов 
27 вересня Всесвітній день туризму 
28 вересня Міжнародний день загального доступу до інформації 

30 вересня Всеукраїнський День бібліотек 
жовтень   
Орієнтовно у жовтні Європейський тиждень регіонів та міст 
14 жовтня День захисників і захисниць України 
16 жовтня Всесвітній день продовольства 
17 жовтня Міжнародний день боротьби з бідністю 
24 жовтня Міжнародний день дій на захист клімату  
25 жовтня  Європейський день справедливості  
листопад  
Орієнтовно у 
листопаді 

Європейський тиждень підприємництва 

10 листопада Всесвітній день молоді 
11 листопада  Міжнародний день енергозбереження 
20 листопада Всесвітній день дитини. Конвенція прав дитини 
25 листопада Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок 
27 листопада 160 років з дня народження Ольги Кобилянської 
30 листопада Міжнародний день захисту інформації 
грудень  
5 грудня Всесвітній день волонтерів 
9 грудня Міжнародний день боротьби з корупцією 
10 грудня День прав людини 
18 грудня Міжнародний день мігрантів 
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