
Цікаві дати червня 
             

1 червня – Всесвітній день батьків 
Щорічно відзначається з 2013 року на честь 

батьків у всьому світі. 

Мета свята – захистити і затвердити цінність 

сім`ї, яка несе  відповідальність за виховання та 

захист дітей, за гармонійний розвиток особистості. 

Бути  прикладом та беззастережним авторитетом 

для своїх дітей – це високий привілей, радість та 

щастя. 

В цей день урядові та громадські організації 

багатьох країн проводять різноманітні заходи, 

спрямовані на вшанування традиційних сімейних 

цінностей, ролі і значення батьків для всіх 

поколінь. 

 

1 червня – Всесвітній день молока 
Вперше це свято відзначили у 2001 

році. 

Молоко – особливий продукт, 

створений природою. Це джерело   

Кальцію та безлічі інших корисних 

вітамінів та мікроелементів. 

В день свята по всьому світу 

організують молочні фестивалі, де 

пропонують розваги, ярмарки-дегустації 

молока  та молокопродуктів, яскраві 

святкові шоу.  

В Україні вперше святкували у 2013 

році в Києві на Співочому полі.  

 

8 червня – Всесвітній день океанів 
Офіційно почали відзначати з 2009 

року. Це всесвітній день боротьби за 

збереження  біорізноманіття мешканців 

морських глибин  і стабільну екологічну 

ситуацію в океані. 

Свято дає привід нагадати про те, що 

Світовий океан є колискою життя  на 

нашій планеті, 70 % якої вкрито водою. 

В цей день екологи, іхтіологи та 

співробітники багатьох зоопарків, 

акваріумів координують свої зусилля, щоб 

захистити права мешканців морських 

глибин і стабільну екологічну обстановку. 



 

9 червня – Міжнародний день друзів 

Традиція відзначати це свято зародилася в США ще в 1935 році. З часом свято 

набувало популярності і сьогодні його відзначають у багатьох  країнах світу. 

Дружба – це взаєморозуміння і безкорисливість, щирість і довіра, спільні  

інтереси та захоплення. Найголовніше в ній – взаємодопомога.  Дружба – життєво 

необхідний вітамін, який допомагає бути успішним і цікавим. 

Це свято присвячується друзям і близьким людям, які завжди підтримають і 

не залишать у біді. 

 

19 червня – Всесвітній день дитячого футболу 
 

Свято засноване, щоб привернути 

увагу світової спільноти до проблем 

дітей і пропаганди здорового способу 

життя серед молоді. Традиційно в цей 

день у різних країнах світу проводять 

спортивні заходи за участю дитячих 

футбольних команд. 

 

 
 

21 червня – Міжнародний день батька 
Вперше святкували у 1909 році у 

США. Ініціатором свята стала жінка – 

Сонора Старт. Після смерті матері, її  

батько сам виховував шестеро 

маленьких дітей і зробив все, щоб діти 

мали все необхідне та отримали 

турботу, розуміння і любов, які може 

дати тільки рідна людина. Це свято 

виражає  любов та вдячність батькові.  

У багатьох країнах світу проходять 

святкові заходи для вшанування 

інституту батьківства та виділяються 

кошти, які направляються на підтримку 

незабезпечених батьків-одинаків. Цим святом віддається шана чоловікові-батьку. 

В Україні офіційно святкується з 2019 року. 


