
Календар знаменних і пам'ятних дат  

Жовтень 

2 жовтня -  Міжнародний день проти насильства 

Майбутнє під знаком миру, терпимості і взаєморозуміння — це заклик 
Організації Об’єднаних Націй на Міжнародний 
день боротьби проти насильства. Символом 
Міжнародного дня боротьби проти насильства є 
револьвер зі стовбуром, зав’язаним у вузол. 
Револьвер-скульптура був встановлений перед 
будівлею Організації Об’єднаних Націй в Нью-
Йорку. 

Постраждалі відносяться до справи по-
різному. Хтось промовчить, щоб не було гірше. 
Інші, хто проявляє більше сили волі, 
звертаються до правозахисників, які 

підтримують, надають допомогу, готують відповідні документи до суду. 
Насильство — це не тільки агресія на вулиці. Це також насильство в сім’ї.  
Насильство це також відсутність догляду за близькими, про які ми повинні 

дбати, — вважають психологи. 
Міжнародний день боротьби проти насильства, який відзначається 2 жовтня, 

був встановлений Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 27 червня 
2007. Він відзначається в річницю дня народження Махатми Ганді — лідера мирної 
боротьби за свободу в Індії. 

  

 

Міжнародний день соціального педагога 

Сучасні проблеми вимагають сучасних рішень. Проблемні діти і підлітки 
завжди викликали з боку освітньої системи підвищену увагу і особливі підходи. Не 
рідко ця увага виявлялась своєчасним явищем і дозволяла домагатися позитивних 
результатів. Зняти з дитини клеймо важкого підлітка, це надзвичайно важка праця, 
що вимагає від педагога глибокого розуміння, любові і нескінченної турботи про 
внутрішній світ свого підопічного. 

Зараз професія соціального педагога затребувана і виділена в окрему категорію 
системи освіти. Соціальні педагоги входять в викладацькі склади більшості 
навчальних і виховних закладів. Їх робота часто нагадує роботу психолога, але це від 
частини відбувається тому, що вони тісно співпрацюють зі штатними фахівцями 
психологами, адже робота з важкими підлітками вимагає особливого, тонкого 
підходу. Внутрішній світ так званих важких дітей, як правило відчуває глибокі 
травми. Вони можуть бути пов’язані як з сімейними негараздами, так і з цілої масою 
інших факторів. Виявити проблему і виробити метод її подолання досить не просто, 
адже діти як правило замикаються в собі. Знайти ключик, який відкриє і звільнить 
молоду людину від цих, абсолютно зайвих проблем, і є те, заради чого вони обрали 
цей нелегкий шлях. 

У Міжнародний день соціального педагога ми приєднуємося до привітань на 
адресу цих висококваліфікованих фахівців і бажаємо їм успіхів і любові, перемог і 
радості в їх життєво необхідної всім нам праці! Зі Святом всіх соціальних педагогів! 



5 жовтня - Український День вчителя (День працівників освіти чи День 

освітянина) 
 Професійне Міжнародне свято працівників освіти було засновано ЮНЕСКО в 

1994 році. В Україні День працівників освіти згідно з 
Указом Президента від 11 вересня 1994 року 
відзначається в першу неділю жовтня. 

Проте, багато громадян України, які отримали 
освіту в той час, коли країна входила як республіка до 
складу СРСР, пам’ятають святкові букети айстр і 
хризантем, які вручали за традицією або з щирою 
подякою викладачам в День учителя. Білі фартухи і 
сорочки одягали в кінці першого тижня жовтня за 

указом Президії Верховної Ради СРСР від 29 вересня 1965 року. 
День вчителя - свято, яке залишається з нами назавжди. 
Сьогодні в незалежній Україні майже 860 тисяч педагогів, вихователів, 

майстрів виробничого навчання, науково-педагогічних працівників і управлінців. 
Вони навчають і виховують понад мільйон дошкільнят, навчають більше п’яти 
мільйонів школярів, викладають майбутню спеціальність майже трьом мільйонам 
студентів країни. 

 

9 жовтня  (другий четвер жовтня) - Всесвітній день зору 
Для залучення глобальної уваги до проблем сліпоти, порушення зору і 

реабілітації людей з порушенням зору щорічно у другий 
четвер жовтня під егідою Всесвітньої Організації 
Охорони Здоров’я проводиться Всесвітній день зору. 

У всьому світі порушення зору найбільш поширене 
серед чоловіків і жінок у віці 50 років і старше. 
Незважаючи на те, що більшість випадків порушення зору 
серед цієї вікової групи, такі як катаракта, можна легко 
лікувати, в деяких частинах світу все ще необхідно 

докладати зусилля для забезпечення рівного доступу чоловіків та жінок до 
офтальмологічних служб. 

У проведенні Всесвітнього дня зору беруть участь всі партнери в області 
профілактики порушення зору і відновлення зору. Цей день є також основною 
інформаційно-пропагандистською подією для профілактики сліпоти та глобальної 
ініціативи з профілактики сліпоти. 

 

10 жовтня - Всесвітній день охорони психічного здоров’я 

Психічне здоров'я має першочергове значення для особистого благополуччя, 
підтримки здорових сімейних відносин і здатності кожної 
окремої людини зробити внесок в життя суспільства. І повірте, 
фізичне здоров'я неможливе без психічного здоров'я. За даними 
ВООЗ, на психічні захворювання в наші дні страждають більше 
450 мільйонів людей. В Україні Всесвітній день психічного 
здоров'я відзначають з 1992 року. Він створений, щоб 
привернути увагу до цієї проблеми та скоротити поширення 



депресивних розладів, шизофренії, хвороби Альцгеймера, наркотичної залежності, 
епілепсії та розумової відсталості. Адже, згідно статистики в Україні 1,2 млн. жителів 
(це більше 3 % всього населення) страждає психічними розладами і цей показник з 
кожним роком зростає. Стреси здебільшого призводять до неврозів. А від неврозу 
один крок до непоправних психічних розладів. До речі, медики давно вже встановили 
перелік людей, найбільш схильних до стресів. Це шахтарі, пожежники і самі ж лікарі. 
Є в цьому списку вчителі, психологи та журналісти. Здоров’я населення залежить від 
рівня благополуччя всього суспільства і від його уваги до цих проблем.  
Будьте уважними один до одного та оберігаймо власне психічне здоров’я. 

 
 

 

11 жовтня  (друга субота жовтня) - Всесвітній день паліативної та  хоспісної 

допомоги 

  Всесвітній День хоспісної і паліативної допомоги проводиться щорічно в другу 
суботу жовтня. Організатором Всесвітнього Дня хоспісної та паліативної допомоги є 

Світовий Альянс паліативної допомоги, куди входять 
національні та регіональні організації, які підтримують 
розвиток хоспісної та паліативної допомоги у всьому 
світі. 

Хоспіс є однією з форм паліативної допомоги - це 
спеціалізована медична установа для догляду за 
невиліковно хворими людьми в кінці життя. Філософія 
хоспісу стверджує, що хоспіс - це не «будинок смерті», 

але «будинок життя». 
Цілі Всесвітнього Дня хоспісної та паліативної допомоги полягають у 

підвищенні інформованості світової громадськості про проблеми паліативної 
допомоги та хоспісів, сприяння у створенні умов для того, щоб люди могли 
висловити свої думки про проблему; підвищення розуміння медичних, соціальних, 
практичних і духовних потреб людей, які мають невиліковні захворювання та членів 
їх сімей; сприяння становленню та розвитку благодійних фондів, здатних 
підтримувати та розвивати рух хоспісної та паліативної допомоги у всьому світі. 

 

 

14 жовтня -  День Українського козацтва 

  День українського козацтва відзначається щорічно 14 жовтня в день свята 
Покрови Пречистої Богородиці, яка вважається покровителькою українського 
козацтва. Свято встановлено в Україні «...враховуючи історичне значення і заслуги 
Українського козацтва у ствердженні української державності та 
суттєвий внесок у сучасний процес державотворення...» згідно з 
Указом Президента України «Про День Українського козацтва» від 7 
серпня 1999 року № 966/99. День українського козацтва — це данина 
всім козакам, які зробили величезний внесок у формування 
української народності та досягнення Україною своєї незалежності. 

 
 

 



День молитви за всіх полеглих за волю і державність України 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 жовтня -  200 років від дня народження М.Ю.Лермонтова (1814-1841) 

У жовтні 2014 року виповнюється 200 років з дня 
народження Михайла Юрійовича Лермонтова - видатного 
російського поета, прозаїка, драматурга. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 років від дня народження Фрідріха Ніцше (1844-1900) 

Фрідріх Вільгельм Ніцше  впливовий  німецький  мислитель,  філософ,  
психолог і класичний філолог. 

Був агресивним критиком традиційної  моралі,  утилітаризму, 
тодішньої філософії, матеріалізму, німецького ідеалізму, 
німецького романтизму та сучасного йому життя в цілому. Він є 
одним із найбільш читаних мислителів. Ніцше створив велику 
кількість афоризмів і експериментальних форм письма. Хоча його 
творчість було згодом спотворено й асоційовано то з філософським 
романтизмом, то з нігілізмом, то з антисемітизмом і 
навіть нацизмом — сам Ніцше гаряче відкидав свою належність до 
тих із цих форм, що вже існували в його час, аж до прямого 
протистояння їм. Його часто вважали натхненником філософського 

та літературного екзистенціалізму, а пізніше й постмодернізму. У багатьох 
відношеннях, його погляди важко зрозуміти в будь-якій систематизованій формі. 
Говорити про цілісне вчення Ніцше, мабуть, не можна. А його творчість була й 
залишається предметом палких суперечок. 
 

16 жовтня - Всесвітній день анестезіолога 

Для переважної більшості людей чутливість до болю є істотним чинником, 
коли мова заходить про необхідну, іноді термінову 
медичну допомогу, особливо при оперативному 
втручанні. Перевищення больового порогу при 
хірургічних операціях для людини може стати фатальним 
результатом і це спостерігалося протягом багатьох сторіч. 

За даними проекту DilovaMova.com, одне з перших 
рішень цієї проблеми запропонував в першому столітті до 
нашої ери давньогрецький лікар і філософ по імені 

Діоскорид. Мандруючи разом з римською армією і займаючись медичною 
практикою, за імператора Нерона, він звернув увагу, що застосування снодійних та 
заспокійливих ліків, які виготовлялися з мандрагори, дозволяє проводити більш 
успішне хірургічне втручання, відповідно і шансів на одужання у поранених воїнів 
ставало більше. Саме він першим і застосував, відому в наші дні, термінологію - 
«анестезія», процедура зменшення чутливості нашого тіла або ж його частин аж до 
повної зупинки сприйняття інформації про зовнішне навколишне середовище або 
власний хворобливий стан. 

Прогрес не стояв на місці і пізнання людини в цій галузі призвели до того, що 
анестезіологія була виділена в окрему гілку медицини, яка зараз невід’ємно 
супроводжує не тільки хірургію та її відгалуження, але і психіатрію, наркологію. 
Людство суттєво просунулося в пізнаннях медицини і кожна її гілка заслужила 
окремої уваги та шанування, адже в цілому все це покликане сприяти найдорожчому, 
що у нас є - збереженню нашого життя.  

 



16 жовтня - 160 років від дня народження Оскара Вайльда (1854 – 1900) 

Цього дня у 1854 році народився англійський 
письменник, поет, драматург, публіцист, есеїст, журналіст 
ірландського походження Оскар Фінгал О'Флаерті Уіллс 
Уайльд. Він був одним із найвідоміших драматургів пізнього 
Вікторіанського періоду. Пізніше був засуджений за 
«непристойну поведінку» і після двох років в'язниці і 
виправних робіт виїхав до Франції, де жив у злиднях і забутті 
під новим ім'ям. Відомий своїми п'єсами та романами, 

сповненими парадоксами та афоризмами. 
 

20 жовтня - Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної 

залози 

Указом Президента України від 17 січня 2005 року № 42/2005 введено щорічне 
проведення 20 жовтня Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на рак 
молочної залози. 

Захворіти на рак молочної залози може будь-яка жінка, однак 
у одних ризик захворювання високий, а в інших - низький. Не 
позбавлені цього ризику і чоловіки, проте понад 99% всіх пацієнтів 
з раком молочної залози - жінки. Фактори, що підвищують ризик 
захворювання, наступні: вік понад 40 років; спадкова і сімейна 
схильність; пізня менопауза; ранній початок місячних (до 12 років); 
пізні перші пологи (у віці понад 30 років) або їх відсутність; 

переривання вагітності; фіброзно - кістозна мастопатія; ожиріння; паління. 
Як і у всьому світі, захворюваність на рак молочної залози в Україні зростає - в 

середньому на 1-2% за рік - і в даний час у структурі онкопатології жінок рак грудної 
залози займає одне з перших місць. Кожні 30 хвилин в країні виявляється новий 
випадок раку молочної залози, і щогодини від нього вмирає одна жінка. В цілому 
щорічно це грізне захворювання забирає життя майже 7, 5 тис. жінок по всій Україні. 

На жаль, саме пізнє виявлення цього захворювання є однією з головних причин 
того, що хоча в світі помітна тенденція до зниження смертності (в середньому на 1% 
за рік), в Україні зростання захворюваності супроводжується високим рівнем 
смертності. Рак молочної залози діагностується в запущених стадіях у чверті 
українських пацієнток, і половина з них помирає вже протягом першого року після 
виявлення. 

Не останню роль в пізньому зверненні до лікарів грає непоінформованість 
суспільства про справжній стан проблеми раку грудної залози, неконтрольований 
державою стихійний розквіт самореклами "народних цілителів», некомпетентних і, 
зазвичай, непорядних людей, а не лікарів-професіоналів. Через неправильне 
лікування хворі втрачають час, а хвороба набирає обертів. 



Основними методами, які дозволяють своєчасно виявити це захворювання, є 
самообстеження молочних залоз; клінічне обстеження молочних залоз; мамографія. З 
метою уточнення діагнозу лікар може призначити також деякі інші обстеження. 

 

28 жовтня -  70 років від дня визволення України від гітлерівських військ 

28 жовтня – День визволення України від німецько-фашистських 

загарбників, який було встановлено Указом Президента України № 836  
від 20.10.2009 р. з метою всенародного відзначення визволення 
України від фашистських загарбників, вшанування героїчного 
подвигу і жертовності українського народу у Другій світовій 
війні. 

В ході Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років саме 
на території України відбулися ключові битви за визволення 
Європи від фашизму.  

 

29 жовтня – Всесвітній день боротьби з інсультом 

Проблема боротьби з інсультом – є світовою проблемою, тому що ця патологія 
є головною причиною смертності не тільки в Україні, а і у 
розвинутих країнах ЄС та США. 29 жовтня об’явлений 
Всесвітньою асоціацією боротьби з інсультом Всесвітнім Днем 
боротьби з інсультом. В цей день в різних країнах світу 
проводяться соціальні-просвітні, наукові заходи, які 
направлені на привернення уваги населення до стану свого 
здоров’я, висвітлюються питання головних факторів ризику 
розвитку серцево-судинних ускладнень – інсультів та 
інфарктів. 

Кожен рік більше ніж 110 тисяч українців стають жертвами інсульту, одна 
третина з них молодше 65 років. Інсульт посідає друге місце в списку хвороб, від 
яких помирають українці. 

Перші ознаки інсульту: 

• Раптова слабкість м’язів, заніміння в області обличчя, руки, ноги або 
однієї половини тіла; 

• Раптове  порушення мовлення та розуміння звернутої мови; 
• Раптова  повна або часткова втрата зору на одне або обидва ока; 
• Раптовий незвичайний сильний головний біль; 
• Раптова втрата рівноваги, головокружіння, нудота у поєднанні з іншими 

вищеописаними ознаками. 
Людину з першими ознаками цих захворювань слід негайно доставити в медичну 

установу. 
 

 

 


