
 

ЖОВТЕНЬ 
 

1 жовтня 
Міжнародний день музики. 

Відзначається щорічно за рішенням Міжнародної музичної ради при ЮНЕСКО 

130 років від дня народження Миколи Чижевського (1891-1954), військового 

діяча, підполковника Армії УНР, учасника боротьби за незалежність України у 

ХХ столітті. 

Міжнародний день людей похилого віку. 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/45/106 

День ветерана. 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1135/2004 

від 24.09.2004 р. 

2 жовтня 
Міжнародний день боротьби проти насилля. 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/61/271 

130 років від дня народження Йосипа Йосиповича Бокшая (1891–1975), 

українського живописця, педагога. 

150 років від дня народження Михайла Іванова (1871-1935), вченого у галузі 

тваринництва, селекціонера. 

3 жовтня 
День працівників освіти. 

Відзначається щорічно в першу неділю жовтня відповідно до Указу Президента 

України № 513/94 від 11.09.1994 р. 

140 років від дня народження Михайла Степановича Возняка (1881–1954), 

українського літературознавця, фольклориста, франкознавця. 

125 років від дня народження Агапія Пилиповича Шамрая (1896–1952), 

українського літературознавця, історика літератури. 

100 років від дня народження Анатолія Денисовича Косматенка (1921–1975), 

українського поета-байкаря. 

4 жовтня 
Всесвітній день архітектури. 

Відзначається щорічно в перший понеділок жовтня за рішенням 20-ї 

Генеральної Асамблеї Міжнародного союзу архітекторів. 

5 жовтня 
Всесвітній день учителя. 

Відзначається щорічно в ознаменування річниці підписання Рекомендацій 

ЮНЕСКО та Міжнародної організації праці щодо становища вчителів 

(UNESCOPRESSE, vol. 4, no. 17, p. 9) 

130 років від дня народження Миколи Михайловича Любинського (1891–1938), 

українського громадсько-політичного діяча, дипломата, мовознавця.  

 

 



 

 

6 жовтня 

170 років із дня народження Федора  Андрійовича Лизогуба (1851 – 1928), 

український громадський і державний діяч, голова Ради міністрів Української 

Держави (1918). 

140 років із дня народження Івана Антоновича Кочерги (1881-1952), драматурга. 

8 жовтня 
175 років від дня народження Івана Симеоновича Біликовського (1846–1922), 

українського композитора, педагога, музичного діяча. 

100 років від дня народження Дмитра Васильовича Дзюрака (1921–1946), 

українського військового діяча, члена ОУН, поручника УПА. 

9 жовтня 
110 років від дня народження Марії Василівни Федорчак-Ткачової (1911–1986), 

української вишивальниці, художниці-модельєрки. 

10 жовтня 
Всесвітній день охорони психічного здоров’я. 

Відзначається щорічно з 1992 р. за ініціативою Всесвітньої федерації психічного 

здоров’я ВООЗ 

100 років від дня народження Павла Писаренка (1921-1996), військового діяча, 

учасника вигнання нацистів із території України. 

90 років від дня народження Атени Пашко (1931-2012), поетеси, громадської 

діячки. 

14 жовтня 

Покрова Пресвятої Богородиці. 

День захисників та захисниць України (раніше День захисника України). 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 806/2014 від 

14.10.2014 р.   

14 липня 2021 року Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт 

№ 2325 Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України,  

згідно з яким «День захисника України» перейменовано на «День захисників і 

захисниць України. Закон набув чинності 5 серпня 2021 року. 

День Українського козацтва. 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 966/99 від 

07.08.1999 р. 

125 років від дня народження Андрія Хомича Хмари (1896–1968), українського 

хорового диригента. 

15 жовтня 
100 років від дня народження Дмитра Омеляновича Луценка (1921–1989), 

українського поета. 

16 жовтня 
150 років від дня народження Олександра Григоровича Мосіна (1871–1929), 

українського співака (тенор). 

 

 

https://www.jnsm.com.ua/h/0429M/
https://www.jnsm.com.ua/h/0429M/


 

17 жовтня 
80 років від дня народження Ярополка Володимировича Ласовського (1941–

2006), українського композитора, скрипаля, диригента, педагога. 

 

19 жовтня 
110 років від дня народження Миколи Івановича Кузьміна (1911–1988), 

українського піаніста, музикознавця, педагога 

Дату народження подано за ЕСУ, інтернет-ресурсами; за іншими даними 

народився 11.09.1911 р. 

22 жовтня 
210 років від дня народження Ференца (Франца) Ліста (1811–1886), угорського 

композитора, піаніста, диригента, педагога, критика, музично-громадського 

діяча. 

24 жовтня 
День Організації Об’єднаних Націй. 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/2782 (XXVІ) 

25 жовтня 
140 років від дня народження Пабло Пікассо (1881–1973), іспанського та 

французького художника. 

110 років від дня народження Захара (Захарія) Яковича Лібмана (1911–1981), 

українського літературознавця. 

150 років із дня народження Володимира Гордона (1871-1926), вченого, 

правознавця, академіка. 

27 жовтня 
80 років від дня народження Миколи Григоровича Мошика (1941), українського 

кобзаря, бандуриста, композитора, педагога, громадського діяча. 

28 жовтня 
День визволення України від фашистських загарбників. 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 836/2009 від 

20.10.2009 р. 

140 років від дня народження Дмитра Яковича Макогона (1881–1961), 

українського письменника, педагога, культурно-освітнього діяча 

120 років від дня народження Миколи Дмитровича Покровського (1901–1985), 

українського диригента. 

30 жовтня 
80 років від початку (30.10.1941–04.07.1942) героїчної оборони Севастополя під 

час німецько-радянської війни 1941–1945 рр. 

Періодизацію подано за УРЕ, сайтом Севастопольського військово-історичного 

музею-заповідника; за іншими даними битва тривала впродовж 30.10.1941– 

02.07.1942, 02.11.1941–03.07.1942  

110 років від дня народження Григорія Яковича Крука (1911-1988), скульптора, 

педагога. 

 


