
ЖОВТЕНЬ 

Міжнародний місяць шкільних бібліотек. 

(1784– рік смерті невідомий), Павло Петрович Канівецький – доктор філософії, 

педагог, уродженець с. Деньги Золотоніського району.  

235 років від дня народження. 

1  

 

 

 

 

 

День працівників освіти (перша неділя жовтня) 

(1894–11.04.1938), Роман Андрійович Гуцало – прозаїк, громадський діяч, який 

працював у м. Монастирище та на Уманщині. Був репресований.  

125 років від дня народження. 

 

(1944), Іван Іванович Бондар – народний художник України, професор кафедри 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва ЧНУ ім. Богдана 

Хмельницького, жителя с. Мошни Черкаського району.  

75 років від дня народження. 

2 Міжнародний день проти насильства. 

 

 

 

Міжнародний день соціального педагога. 

 

 



 

2 (1839-12.06.1903), Остап Михайлович Левицький – український педагог, 

письменник, перекладач, громадсько-культурний діяч.  

Літературний псевдонім – Остап Ковбасюк, Столярченко, Кравченко.  

180 років від дня народження. 

 

(1869–30.01.1948), Магатма Ганді – індійський державний і політичний діяч, 

національний герой. Один із керівників та ідеологів національно-визвольних 

рухів Індії.  

150 років від дня народження. 

 

(1904–03.04.1991), Генрі Грем Грін – англійський письменник і драматург. 

115 років від дня народження. 

4 – 10 ВСЕСВІТНІЙ ТИЖДЕНЬ КОСМОСУ 

4 
  Всесвітній день захисту тварин 

прийнято відмічати 4 жовтня. Свято 

запроваджено у 1931 році на 

Міжнародному конгресі прибічників 

руху в захист природи, що відбувся 

у Флоренції. Саме ця подія дала 

поштовх тому, що 

найрізноманітніші організації 

захисту тварин із всіх куточків світу 

вирішили об’єднати свої зусилля у цій боротьбі. Пізніше ідеї щодо захисту прав 

тварин отримали юридичне оформлення у більшості країн Європи. 

Це рішення підтримали організації, створені з метою захисту тварин у різних 

країнах світу. В цей день проводять різноманітні заходи з метою підвищення 

суспільної свідомості та активності громадян щодо захисту тварин. 

 



4 
 

(1939–29.01.2010), Станіслав Сергійович Зінчук – український поет, 

публіцист, перекладач, історик та фольклорист. Член Національної 

спілки письменників України з 1973 року, уродженець с. Орадівка 

Христинівського району.  

80 років від дня народження. 

5  

Всесвітній день вчителя. 

 

 

 

 

 

 

(1609-02.04.1640), Пауль Флемінг – німецький лікар та письменник. Один з 

найвизначніших поетів епохи бароко. 

410 років від дня народження. 

 

(1864–06.06.1948), Луї Жан Люм’єр – французький вчений, винахідник 

кінематографу. 

155 років від дня народження 

 

(1909–06.07.1937), Богдан-Ігор Васильович Антонич – український прозаїк, 

поет, перекладач, літературознавець. 

110 років від дня народження. 



6 

 

День працівників освіти (в Україні). 

Відзначається щорічно в першу неділю 

жовтня відповідно до Указу Президента 

України № 513/94 від 11.09.1994 р. 

6 Всесвітній день охорони місць проживання. 

День охорони місць існування 

відзначають у всьому світі. Це свято було 

затверджене в 1979 році в рамках 

Конвенції про охорону дикої флори і 

фауни, і природних місць існування в 

Європі. 

Людина своєю діяльністю вже давно впливає на природу, змінюючи її. 

З кожним роком в світі все більше територій переходять в розряд 

сільгоспугідь, пасовищ, піддаються змінам у зв'язку із зростанням міст, 

видобутком корисних копалин, будівництвом заводів і інших об'єктів 

народного господарства. 

Людина навчилася дуже багато чого: вирвалася в космос, долетіла до 

Місяця, але вона не зможе знову створити тура або стеллерову корову. 

Все, що зникає в тваринному світі, – зникає назавжди. 

 

(1889-19.05.1965), Марія Домбровська – польська письменниця, автор новел 

та романів, драматург, публіцист і літературний критик. 

130 років від дня народження. 

 

(1914-18.04.2002), Тур Геєрдала (Хейєрдал) – норвезький мандрівник, 

дослідник культури та походження різних народів світу: полінезійців, 

індіанців, жителів острова Пасхи, популяризатор науки, письменник. 

Здійснив кілька сміливих мандрівок на копіях стародавніх суден.  

105 років від дня народження. 



7 Всесвітній день охорони місць проживання 

 

 

 

 

Міжнародний день лікаря. 

 

 

 

(1869–25.05.1921), Григорій Кононович Дядченко – художник, уродженець 

с. Шевченкове Звенигородського району.  

150 років від дня народження 

 

(1929–16.07.2007), Борис Андрійович Деркач – український 

літературознавець і критик, лауреат Шевченківської премії, уродженець с. 

Нехайки Драбівського району. 

90 років від дня народження 

8  

 

 

 

 

 

(1944), Микола Полікарпович Куліш – український учений-фізик. Доктор 

фізико-математичних наук, професор. Член-кореспондент НАН України,  

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, уродженець с. 

Іваньки Маньківського району.  

75 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0


9 

 

 

День Колумба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1874–13.12.1947), Микола Костянтинович Реріх – російський художник, 

філософ, археолог, мандрівник і письменник з всесвітньо визнаним ім'ям. 

145 років від дня народження. 

 

(1904–1983), Микола Платонович Бажан – український поет, перекладач, 

культуролог, енциклопедист, філософ, громадський діяч. Академік 

Академії наук УРСР, Заслужений діяч науки України, заслужений діяч 

мистецтв Грузії, народний поет Узбекистану. Герой Соціалістичної Праці. 

115 років від дня народження. 
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Всесвітній день зору.  

 

 

 

 

 

День працівників стандартизації та метрології 

України. 

 

 

 

Всесвітній день психічного здоров’я. 

 

 

(1889–19.01.1939), Михайло Опанасович Драй-Хмара (справжнє прізвище 

– Драй) – український поет, літературознавець, перекладач, уродженець с. 

Малі Канівці Чорнобаївського району. Був репресований.  

130 років з дня народження. 

 

(1919–2006), Василь Сильвестрович Царенко – педагог, краєзнавець, 

організатор Народного краєзнавчого музею у с. Сагунівка Черкаського 

району.  

100 років від дня народження. 

(1949), Михайло Григорович Василенко – поет, перекладач, уродженець 

с. Драбівці Золотоніського району.  

70 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87


11 Всесвітній день яйця. 

 

 

 

Міжнародний день дівчаток. 

 

 

 

(1759-22.06.1816), Михайло Іванович Антоновський – російський і 

український дворянський історик, публіцист, державознавець, перекладач, 

випускник Києво-Могилянської академії та Московського університету.   

260 років від дня народження 

 

(1889–03.09.1937), Микола Андрійович Борисов – прозаїк, поет, журналіст, 

уродженець м. Черкаси. Був репресований.  

130 років від дня народження  

12 (1934), Юрій Миколайович Щербак – український письменник, сценарист, 

публіцист, політик, діяч екологічного руху, дипломат, лікар-епідеміолог. 

85 років від дня народження. 

13 Міжнародний день зі зменшення небезпеки 

стихійних лих. Генеральна Асамблея ООН, 

проголосивши з 1 січня 1990р. Міжнародне 

десятиріччя із зменшення небезпеки стихійних лих, 

вирішила оголосити другу середу жовтня 

Міжнародним днем зі зменшення небезпеки стихійних лих і відмічати його 

щороку протягом Міжнародного десятиріччя (резолюція 44/236). 

Міжнародна стратегія по зменшенню небезпеки стихійних лих 

переслідує, перш за все, мету доведення до широкої громадськості 



важливості завдання запобігання і проведення роз'яснювальної роботи 

серед населення, яке найбільш схильне до небезпеки стати жертвою 

стихійних екологічних і техногенних лих, відносно доступних засобів по 

запобіганню переростанню небезпек в катастрофи. 

13 День працівників державної санітарно-

епідеміологічної служби України. 

 

 

 

 

14 

 

 

День створення Української повстанської армії (УПА, 1942). 

 



14 (1864-1925), Стефан Жеромський – польський письменник і драматург. 

155 років від дня народження 

15 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

(1814–27.07.1841), Михайло Юрійович Лермонтов – російський поет, 

прозаїк, драматург.  

205 років від дня народження. 

 

(1844-25.08.1900), Фрідріх Ніцше – відомий німецький філософ, психолог і 

класичний філолог, представник ірраціоналізму. 

175 років від дня народження. 

 

(1929–30.11.2009), Милорад Павич – сербський поет, прозаїк, 

літературознавець, перекладач, фахівець з історії сербської літератури 

XVII–XIX ст., сербського бароко та поезії символізму. Один з 

найчитаніших письменників екс-Югославії ХХ століття, його твори 

перекладено 30 мовами. 

90 років від дня народження. 
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(1854–30.11.1900), Оскара Уайльда (Оскара Фінгала О’Флаерті Уїлса) – 

видатний ірландський англомовний поет, драматург, прозаїк, есеїст. Після 

того, як спробував писати в різних формах упродовж 1880-х років, став 

одним з найпопулярніших драматургів на початку 1890-х років.  

165 років від дня народження.  

(1864–25.12.1938), Сергій Павлович Шелухін (псевд. – С. Павленко) – 

український вчений, видатний юрист, історик, дипломат, громадський і 

політичний діяч, представник народницько-демократичного напрямку 

української політичної думки міжвоєнного періоду, письменник, педагог, 

член п'яти наукових товариств, уродженець с. Деньги Золотоніського 

району.  

155 років від дня народження. 

17 17 жовтня, за Юліанським календарем 

Церква обходить свято св. Франциска з 

Асизу покровителя всіх захисників природи 

та всього створіння Божого. 

Св. Франциск проповідував Боже слово 

не лиш людям, але й всьому Божому 

створінню Божому природі. Рівно і все його 

життя стало свідченням жертвенної та милосердної Божої любові стосовно 

всіх тих, які її найбільше потребують, як людей так і всіх інших Божих 

створінь. 

В 1979 р. Папа Іван Павло проголосив св. Франциска з Асизу небесним 

покровителем захисників природи (див. Апостольський лист Inter Sanctos: 

AAS 71, 1979, 1509-1510). Згідно із вченням Святішого Отця, св. Франциск: 

«дає християнам приклад самобутнього і глибокого пошанування 

цілісності створіння. Як приятель бідних, якого любили Божі створіння, св. 

Франциск закликав все створіння – тварин, рослин, сили природи, навіть 

братів Сонця і Місяця, вшановувати Бога і славити його. Бідний чоловік з 



Асизу подає нам переконливий доказ того, що коли ми є в мирі з Богом, то 

можемо себе краще посвятити побудові миру зі всім створінням , який є 

невіддільним від миру між всіма людьми». 

17 (1814-13.05.1888), Яків Федорович Головацький – український лінгвіст, 

етнограф, фольклорист, історик, поет, священик УГКЦ, педагог, 

громадський діяч. Співзасновник об'єднання «Руська трійця», співавтор 

збірника «Русалка Дністровая». 

205 років від дня народження. 

 

(1934), Алан Гарнер – англійський романіст, найбільш відомий своїми 

дитячими фентезійними романами та переказами традиційних 

британських народних казок. 

85 років від дня народження. 

18 В цей день в 1995-му році наша суверенна 

держава Україна офіційно увійшла до Ради 

Європи. 

 

 

 

 

(1934–05.09.2003), Кир Буличов (справжнє ім'я – Ігор Всеволодович 

Можейко) – радянський і російський письменник-фантаст, історик, 

перекладач, сходознавець, журналіст, кіносценарист. У 1982 році став 

лауреатом Державної премії СРСР за сценарії до художнього фільму 

«Крізь терни до зірок» і повнометражного мультфільму «Таємниця 

третьої планети». 

85 років від дня народження.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1982
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BA_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8


 

19 (1854-08.10.1917), Сергій Іванович Васильківський – український 

живописець, пейзажист, баталіст. 

165 років від дня народження 

20 (1854-10.11.1891), Жан Нікола Артюр Рембо – французький поет-символіст. 

Поезія Рембо мала великий вплив на світову літературу та мистецтво. 

Рембо вважається попередником сюрреалізму.  

165 років від дня народження. 

21 (1929-22.01.2018), Урсула Крьобер-Ле Ґуїн – відома американська 

письменниця-фантастка, літературна критикиня та перекладачка 

фантастики.  

90 років від дня народження. 

 (1954), Зірка Захаріївна Мензатюк – українська письменниця, журналіст 

«Таємниця козацької шаблі» (2006). 

65 років від дня народження.  

22 (1919-17.11.2013), Доріс Мей Лессінг – англійська письменниця, лауреат 

Нобелівської премії з літератури.  

100 років від дня народження. 

 

(1954-09.09.2014), Грем Джойс – англійський письменник.  

65 років від дня народження. 

24 Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй. – 

1945 – створено міжнародну міждержавну 

Організацію Об’єднаних Націй (ООН). 



 

24 Міжнародний день без паперу. Щорічно кожен 

четвертий четвер жовтня визнаний вважатися 

Міжнародним днем без паперу. Компанії і люди по 

всьому світу діляться досвідом про те, які дії і 

технології допомагають скорочувати зайві витрати паперу в роботі, 

бізнесі та виробництві. Девіз Міжнародного дня без паперу – «Навчимося 

використовувати папір раціонально!». Міжнародна акція закликає 

використовувати безпаперові технології протягом усього року. Але саме в 

цей день можна дізнатися про максимальну кількість прикладів, 

рекомендацій і цікавих фактів про нераціональні витрати паперу, а також 

розповісти про свій внесок у «безпаперовий рух». 

25 (1929–?.01.1995), Петро Федорович Сингаївський – український 

письменник, поет, прозаїк, перекладач.  

90 років від дня народження. 

 

(1939–16.12.2005), Василь Тимофійович Скуратівський – український 

народознавець, письменник, видавець. Один із перших у новітній Україні 

видав народознавчу книгу «Берегиня».  

80 років від дня народження. 

26 (1819-19.01.1903), Микола Артемович Терещенко – український 

підприємець та благодійник, старший син засновника династії Терещенків 

Артемія Яковича Терещенка. Таємний радник, почесний громадянин міста 

Києва.  

200 років від дня народження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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(1894-13.07.1937), Іван Іванович Падалка – український художник та педагог 

доби Розстріляного відродження. Учень Опанаса Сластіона та Михайла 

Бойчука. Професор живопису Київського художнього інституту. Автор 

теоретичних праць у журналах «Нове мистецтво», «Мистецтво». Жертва 

сталінського терору терору в Україні. 

125 років від дня народження. 

 

(1919–07.03.1984), Олександр Сергійович Дяченко – літературознавець, 

перекладач, уродженець с. Кичинці Корсунь-Шевченківського району.  

100 років від дня народження. 

 

 (1924-1998), Леонід Оксентійович Павленко – український письменник. 

Автор романів «Терновий цвіт», «Спокута Ружени»; «Сузір’я Андромеди» 

та «Сліди не старіють» (повісті); «Біла лілея» (повісті, легенди, 

оповідання) та інших. 

Зажив справжньої слави своїми книгами про лікування травами – «Ліки з 

чар-зілля», «Цілющі скарби землі». 

95 років від дня народження 

 

(1944), Раїса Василівна Танан – шевченкознавця, заслуженого працівника 

культури України, жительки м. Канів.  

75 років від дня народження 



28 

 

День визволення України від 

фашистських загарбників  

(1944 р.) 

 

 

 

 Міжнародий день анімації. 

 
 

(1889–04.01.1980), Борис Федорович Барвінський – підполковник Армії 

УНР, уродженець с. Грищинці Канівського району.  

130 років від дня народження 

29 

 

 

 

 

(1909–04.12.1942), Іван Степанович Климів (псевдонім - Легенда) – крайовий 

провідник на північно-західних українських землях, міністр політичної 

координації в Українському Державному Правлінні, генерал-політвиховник 

УПА.   

110 років з дня народження. 



29 (1949), Георгій Георгійович Почепцов – український письменник-фантаст, 

заслужений журналіст України, доктор філологічних наук, професор, 

раніше – завідувач кафедри інформаційної політики Національної академії 

державного управління при Президентові України. Автор численних книг з 

питань комунікаційних технологій. 

70 років від дня народження.  

30 (1874-24.04.1942), Люсі-Мод Монтгомері – канадська письменниця і поетеса, 

автор 23 романів, 530 оповідань і більш ніж 500 віршів; її надруковані 

щоденники нараховують більше 5000 сторінок  

145 років від дня народження 

 

(1909–29.12.1945), Раїса Львівна Троянкер – поетеса, уродженка м. Умань.  

110 років від дня народження. 

 

(1949-2014), Олег Богданович Лишега – український поет, драматург і 

перекладач. 

70 років від дня народження. 

31 День Чорного моря відзначається у день, коли в 

1996р. шість причорноморських країн – Болгарія, 

Румунія, Туреччина, Грузія, Росія та Україна – 

підписали Стратегічний план дій щодо реабілітації 

та захисту Чорного моря. Цей План був 

розроблений після проведення всебічних досліджень морського 

середовища, які показали, що його життєздатність суттєво погіршилась у 

порівнянні з попередніми трьома десятиріччями. План передбачає 

здійснення практичних заходів, спрямованих на відновлення та збереження 

довкілля Чорного моря (зменшення забруднення, удосконалення управління 

живими ресурсами, підтримку соціального розвитку у спосіб, що не 

шкодить довкіллю, а також фінансування екологічних проектів). Екологічні 

організації причорноморських країн відмічають цей день низкою акцій, щоб 



привернути увагу до деградації морського середовища та до необхідності 

проведення заходів щодо запобігання цьому на регіональному рівні. 

(1959), Ніл Таун Стівенсон – американський письменник, що працює з 

жанрами історичної прози, фантастики, зокрема посткіберпанку. 

60 років від дня народження. 

 


