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ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. КУЛЬТУРНО-

ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА 

Ювіляри місяця 

 

 

Михайло Петрович Старицький (2 (14) грудня 1840, 

Кліщинці - 14 (27) квітня 1904, Київ)— український 

письменник (поет, драматург, прозаїк), театральний і 

культурний діяч. 

 

Джо́зеф Ре́дьярд Ки́плинг (30 грудня 1865, Бомбей —

 18 січня 1936, Лондон) —Англійський поет і прозаїк, 

лауреат Нобелівської премії (1907), Редьярд Кіплінг 

народився в Індії, в Бомбеї. 

Відомі події в Україні 

1 грудня 2020 

року 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

У 2016 році показник нових випадків зараження ВІЛ-

інфекцією серед дорослих, за оцінками, знизився на 

11% відносно 2010 року. Показник смертності 

внаслідок СНІДу знизився на 48% щодо пікового 

показника 2005 року. 

2 грудня 2020 
року 

Міжнародний день боротьби за скасування 

рабства 

Заходи Міжнародного дня боротьби за скасування 

рабства проходять в першій декаді грудня. Дата 

встановлена на честь дня прийняття відповідної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1865
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD


Конвенції в 1949 році. Метою цього заходу є 

викорінення сучасних форм рабства. 
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Міжнародний День людей з інвалідністю 

Відзначають Міжнародний День інваліда в першій 

декаді грудня. День було засновано в 1992 році 

Генеральною Асамблеєю ООН. Традиційні заходи 

Дня людей з обмеженими можливостями 

присвячуються висвітленню й вирішенню їхніх 

нагальних проблем. 
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День Збройних Сил України 

Загальне професійне свято всіх українських 

військовослужбовців давно заслужило всенародну 

повагу і шану з боку офіційних державних структур 

усіх рівнів.  

10 грудня 2020 
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День прав людини 

Історичний розвиток нашої цивілізації на всіх етапах 

свого становлення постійно перетинался з одними і 

тими ж питаннями, які надалі були окреслені і 

узагальнені в цілісне поняття - права людини. 

14 грудня 2020 
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День вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС 

14 грудня в Україні відзначається День вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС. Указ N 945/2006 про установу 

цієї пам’ятної дати підписаний Президентом 10 

листопада 2006 року. 

19 грудня 2020 
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День святого Миколая 

Традиційно День Святого Миколая – популярне 

зимове свято для дітей та дорослих. Головна ідея 

свята - відчуття безкорисливого добра, прагнення 

подарувати іскру радості та надії. Це не тільки 

сімейна традиція, але й один із символів духовного 

тепла. 
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Лютеранське Різдво 

День Народження Ісуса Христа є одним з головних 

християнських свят. В основі свята - біблійна історія 

про народження в м. Віфлеємі Спасителя Ісуса 

Христа Дівою Марією. 

 


