
 

14-го травня відзначається одне з 
головних родинних свят – День 
матері. Його традиційно святкують в 
Європі, в США, в країнах Азії. Така 
велика популярність цього свята 
цілком зрозуміла, оскільки 
споконвіку мама була найдорожчою 
та найріднішою людиною для 
кожного. 

Уперше це прекрасне свято 
відзначали в 1907 році. Ініціатором 
його проведення виявилася проста 
американка Анна Джервіс, яка таким 
чином хотіла виразити свою 
безмежну любов до свої передчасно 
померлої мами. Написавши листа з 
проханням підтримати згадану ідею в 
численні інстанції, Анна знайшла 
підтримку людей. І вже через три 
роки заходи до Дня матері в її 

рідному штаті отримали статус офіційних. 
Серед української громади День Матері вперше влаштував Союз українок 

Канади в 1928 році. Наступного року це свято відзначалося вже й у Львові. 
Ініціатором урочистостей була редактор тижневика “Жіноча доля” Олена 
Кисилевська. Також, 1929 року “Союз українок” зініціював впровадження цього 
свята на Тернопільщині. Організації “Просвіта”, “Рідна школа”, “Пласт”, “Сокіл” 
та ін. організовували концерти, конференції, фестивалі по всій Східній Галичині. 
Відтоді, День Матері відзначали дуже широко. 

У 1939 свято заборонила радянська влада. З 1990 року завдяки зусиллям 
громадських організацій, зокрема Союзу українок, Свято матері повернулось в 
Україну. 

За часів незалежної України свято встановлено “…на підтримку ініціативи 
Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, 
міжнародної організації “Жіноча громада”, Спілки жінок 
України, громадської організації “Союз українок” згідно з 
Указом Президента України “Про День матері” від 10 
травня 1999 року № 489/99. 

В Україні жінка споконвіку асоціювалася з берегинею 
сім'ї. Саме від неї залежить виховання дитини і саме мати 
прищеплює любов до рідної землі. 

День Матері відзначають другої неділі травня, який 
вважається місяцем Пречистої Діви Марії. До Матері Божої 
звертаються християни, просячи заступництва та допомоги. 

У цей день ми від усієї душі вітаємо дорогих мам з їх святом! Хай світлом і 
добром відгукуються в душах дітей ваші нескінченні турботи, терпіння, любов і 
відданість! 

Книжкова виставка містить  матеріали про образ Матері в українській літературі 
та мистецтві, а також матеріали для позакласної роботи (сценарії свят, вечорів, 
конспекти уроків, виховних годин). 


