
День батька в Україні: історія свята, привітання, 

ідеї для подарунків 

 

У третю неділю вересня святкують Всенародний День батька в Україні. У цьому 

році він припадає на 15 вересня. 

 

 

   Національний День Батька святкують в Україні у вересні. Це неофіційне свято, 

а дата запропонована низкою громадських організацій. Традиційні святкові 

заходи підкреслюють важливість ролі батька і сім'ї в цілому. У 2019 році 

Всенародний День Батька в Україні припадає на 15 вересня. День батька: історія 

свята Нагадаємо, що Світовий або Міжнародний День Батька святкують у третю 

неділю червня, а традиція почалася в США. Там він відзначався з 1966 року. В 

Україні, поряд з Національним святом, надають повагу і цій даті. Син, що став 

батьком, - символ спадкоємності поколінь. Наразі Національне свято день 

батька відзначають у багатьох країнах. Великобританія і території Сполученого 

Королівства, Канада, Японія, Франція та Ірландія, як і багато країн, що 

приєдналися до міжнародної ініціативи. У Південній Кореї 8 травня проходить 

присвячене батькові і матері спільне свято - День батьків. Іспанія, Португалія, 

Італія, Швейцарія та ряд інших країн відзначають День батька 19 березня. 



 У Польщі та Нікарагуа дата святкування 23 червня. Люксембург вшановує 

татусів  7 жовтня. 

   Чи можливо дати чіткі визначення і характеристики ролі батька для сім'ї, 

рідних і близьких, для держави і суспільства в цілому? Складно сказати. 

Швидше за все у кожному конкретному випадку вони будуть зовсім різні, проте 

всі ці можливі формулювання буде об'єднувати одна абсолютно чітка риса – 

любов і відповідальність. Всенародний День Батька в незалежній Україні ще 

порівняно молоде свято, яке отримало путівку в життя 18 вересня 2009 року, 

але в цьому є щось, що не можна передати словами.  Як колись, 19 червня 1910 

року, це зробила місіс Сонора Смарт-Додд (Sonora Smart Dodd), американка з 

міста Спокан (штат Вашингтон), яка, як оповідає історія, вважається 

засновницею цього чудового свята. Її батько-одинак, Вільям Джексон Смарт, 

успішно виховав шестеро дітей, після того, як його дружина померла. За 

пропозицією Сонори, яку вона зробила, звернувшись у Spokane Ministerial 

Alliance, вперше виникло це свято. До цього в Америці святкувався День матері і 

це здалося їй не цілком справедливо. Ініціатива регіональної влади і ідея була 

підтримана, і в 1916 році президент США Вудро Вільсон відзначив це і висловив 

схвалення у своїй телеграмі. У 1966 році президент Ліндон Джонсон офіційно 

схвалив і заснував перший державний Національний день батька в США. 

У наші дні, за даними проекту WebPlus.info, День Батька відзначається в 

багатьох країнах світу на офіційному рівні. В Україні ініціаторами цього свята 

виступили МГО «Міжнародний Центр Батьківства» та Всеукраїнський 

громадський комітет з підтримки сім'ї та відповідального батьківства за 

підтримки Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту. Під час прес-

конференції, проведеної ініціаторами Всенародного Дня Батька в Україні 18 

вересня 2009 року в УНІАН, було оголошено, що кожна третя неділя першого 

осіннього місяця (вересень) стає датою, коли українське суспільство висловлює 

свою єдність і особливу повагу цим загальнолюдським сімейним і державним 

цінностям. 

 

 



День батька 2020: вітання 

 Наш славний і рідний, найкращий у світі,  

З тобою нам завжди і затишно й світло.  

Ти гарний господар і батько чудовий, 

 Даруєш турботу та море любові.  

Спасибі за ласку, за руки умілі, 

 Що вмієш підтримати словом і ділом.  

І в рідному домі, надійно та щиро, 

 Живи нам на радість у щасті та мирі!  

Хай Бог милосердний з високого неба  

Дарує все-все, чого тобі треба, 

 А Матінка Божа – цариця свята –  

Дарує щасливі і довгі літа.  

*** Нині з Днем батька рідного тата  

Дуже хочеться всім привітати!  

Побажання найкращі лунають:  

Щастя, сил та наснаги бажають!  

Любий тату, здоров’я міцного, 

 Вірних друзів, та затишку вдома.  

Обіймаємо, таточку, любий,  

Хай щастить тобі завжди та всюди!  

*** Тато мій милий, любий, хороший.  

Дуже я хочу на тебе буть схожий.  

Ніжний і добрий, мужній і сильний,  

Розумний, веселий і самий надійний.  

Обнімаю і цілую я тебе у свято  

Ти найкращий в світі, мій хороший тато. 



 

 *** В День батька дозволь нагадати тобі про свою безмежної любові! Я від усієї 

душі вітаю тебе, мій рідний татусю! І бажаю тобі чистого неба, яскравого сонця, 

міцного здоров'я і великих успіхів у всьому! Нехай у твоєму житті не буде 

похмурих днів! Нехай всі кого любиш завжди будуть поруч! Хай не зраджують 

друзі, а вороги цураються! Просто живи і не втомлюйся ділитися мудрістю, 

силою і стійкістю!  

*** Бути гарним батьком - найбільш відповідальна і потрібна робота в житті 

чоловіка. Стати прикладом для сина і добрим чарівником для дочки. Навчити, 

розповісти, захистити, пояснити і зробити все це з любов'ю і терпінням - таке 

може тільки тато. Вітаємо достойних батьків, пишаємося ними і бажаємо тільки 

щастя і здоров'я!  

*** Улюблений татусь, я вітаю тебе з днем батька. Тільки один я знаю, якими 

ніжними і ласкавими бувають твої мозолясті руки, коли ти обіймаєш і гладиш по 

голові. Тільки один я знаю, скільки любові поміщається в твоєму великому 

серці. Я бажаю тобі великого здоров'я, щоб ти завжди залишався сильним, і я 

завжди змогла, як в дитинстві посидіти у тебе на колінах і відчути, що ніхто в 

світі не зможе мене образити. 

Що подарувати на день батька: ідеї подарунків Посуд з персональної 

написом Купіть гарну ложечку, тарілку або келих, яким точно буде 

користуватися чоловік, і замовте індивідуальний напис (гравіювання) для нього. 

Наприклад, напис «The best dad ever» на красивому келиху точно додасть 

завжди потрібних нот смаку будь-якого напою, який в ньому буде. Фото в 

рамочці Примітивно? Аж ніяк, якщо справа стосується батьківських почуттів. 

Яким би суворим іноді не виглядав тато, а в душі він дуже сентиментальний. 

Тому бери себе в руки, пиши напис в стилі «мімімі», камеру – і вперед за такою 

важливою фотосесією. Круто буде, якщо і фоторамочку зробиш сама або з 



дітьми. 

 

 

    Крім того батька можна порадувати такими подарунками, як: шахи підійдуть 

для батька-інтелектуала, який любить проводити вільний час за хорошою грою. 

Ще один варіант — книга за інтересами: ваш батько обов'язково оцінить 

подарунок. Можна купити бездротовий зарядний пристрій — це корисна річ 

для мандрівника, любителя риболовлі, походів і полювання. Діловому 

чоловікові знадобиться якісна, дорога ручка або стильна візитниця. Якщо ваш 

тато стежить за собою, то йому можна купити масажер — цей корисний 

подарунок дозволить відпочити і розслабитися. Також хороший вихід — 

тренажер для щоденних вправ, підняття настрою і тонусу. 

 

 


