
Прес-реліз до Дня молоді 

 

30 червня – День молоді 
 

Щорічно в останню неділю червня відзначається День молоді. Цього 
року це свято припадає на 30 червня. 

Юність і молодість – це не лише чудові періоди в житті людей, а й 
особливий стан душі. Тому День молоді вважається святом творчості, 
енергії та реалізації найсміливіших задумів. Молодь – це наше майбутнє, 
майбутнє нашої країни. Турбота про молоде покоління є важливою 
частиною державної політики соціального захисту молоді для сприяння її 
соціальному становленню та розвитку. 

На 01 січня 2019 року чисельність постійного населення Харківської 
області складала 2660,0 тис. осіб, з них у віці 0-15 років – 389,7 тис. осіб, 16-
59 років – 1639,5 тис. осіб, 60 років і старше – 630,8 тис. осіб. 

Шлюб – це добровільний, рівноправний союз між жінкою і чоловіком, 
спрямований на створення сім’ї, її легалізацію в суспільстві. У 2018 році було 
зареєстровано 16046 шлюбів. Найвища шлюбна активність серед жінок 
припадала на вік 20-24 роки (27,8%), а серед чоловіків – на вік 25-29 років 
(30,4%). 

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, 
соціального, економічного розвитку молоді. На початок 2018/19 
навчального року в області працювали 64 заклади вищої освіти (ЗВО), в 
яких навчалося 171,1 тис. студентів. Кількість чоловіків серед студентів 
ЗВО становила 88,4 тис. осіб, жінок – 82,7 тис. осіб. У ЗВО навчається 14,4 
тис. іноземних студентів. 

На кінець 2018 року кількість дослідників у віці до 35 років, задіяних у 
виконанні наукових досліджень та розробок, складала 1764 особи, серед 
яких 5 осіб мали науковий ступінь доктора наук і 379 − доктора філософії 
(кандидата наук). Серед дослідників у віці до 35 років – 811 жінок, з яких 
212  мали науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) і 3 – 
доктора наук. 

Для святкування цього дня проводяться різноманітні музичні концерти, 
фестивалі, співанки, виставки та благодійні акції. Особливо популярними є 
спортивні змагання, адже спорт – це життя.  

Вітаємо молодь Харківщини зі святом! Бажаємо мирного неба, цікавого 
дозвілля, професійного й кар’єрного зростання в рідній країні, успіхів у 
втіленні сміливих планів та справ! 
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Більше інформації: http://kh.ukrstat.gov.ua 
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Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело. 
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