
Цікаві свята травня 

2 травня - День астрономії 
  

Започаткований у 1973 році. 

Святкується любителями та 

професіоналами двічі на рік у суботу: 

 Весняний День Астрономії – в  період з 

середини квітня до середини травня, Осінній 

День Астрономії – в період з  середини 

вересня до середини жовтня. Мета цього 

свята досить проста – популяризувати 

астрономію і залучити якомога більше людей, 

яким дійсно цікава ця наука.  

 

3 травня – День Сонця 
 

Святкується з 1994 року. 

Сонце – найближча до Землі зірка. 

Для Землі Сонце – могутнє джерело 

космічної енергії, яке дає світло та тепло 

для життя та формує найважливіші 

властивості атмосфери. Біля Сонця виникла 

наша планета та на ній з’явилося життя. 

Земля віддалена від Сонця рівно 

настільки, на скільки необхідно, що б воно 

належним чином обігрівало нас. Ні більше, 

ні менше! Якби відстань від землі до Сонця скоротилося на 5%, то Земля 

стала б непридатна для життя. А якби ця відстань збільшилася всього на 1%, 

то наша планета б захолонула. 

 

10 травня – День Матері 

Святкується в Україні в другу неділю 

травня. Вперше в 1928 році відсвяткувала 

Спілка Українок Канади. 

Матір в Україні вшановують з давніх 

давен як берегиню сім’ї, роду та народу. 

Пізніше це вшановування підсилилось 

поклонінням Матері Божій – заступниці та 

покровительці всіх українців, а надалі – 

любов’ю до матері-України. 

 



12 травня - День медичної сестри 
 

Професійне свято медичних сестер 

святкується в день народження Флоренс 

Найтингейл, яка під час Кримської війни 

організувала першу в світі службу сестер 

милосердя. Фактично святу біля 150 років, але 

тільки у січні 1974 року було прийнято офіційне 

рішення про святкування 12 травня. 

День медичної сестри святкується з моменту 

об’єднання сестер милосердя з 141 країни у 

професійну суспільну організацію – 

Міжнародну раду медичних сестер. 

 

21 травня - День вишиванки 
 

Свято започаткували студенти 

Чернівецького національного 

університету. Вишиванка була і є 

символом вільного українського народу, 

частиною нашої культури та свідомості. 

Зараз це свято не тільки має 

всеукраїнський масштаб, в ньому беруть 

участь українці за кордоном та просто 

прихильники нашого національного 

одягу. Починаючи з 2008 року проходять 

паради вишиванок. У цей день кожен охочий може долучитись до свята, 

одягнувши вишиванку  на роботу чи навчання. 

 

23 травня - Всесвітній день черепахи 

Це незвичайне свято започатковане у 

2000 році з ініціативи Американського 

товариства  порятунку черепах, щоб 

привернути увагу суспільства до 

проблеми їх загибелі.  

В цей день проводяться акції в місцях, 

де мешкають черепахи, під час яких 

добровольці рятують тварин, роблячи для 

них переходи під великими шосе та в 

інших небезпечних місцях. 

Саме свято включає в себе маскаради у 

костюмах черепах з веселими подіями з життя цих тварин, танці черепах та 

розповсюдження  листівок з їх зображенням. 
 


