
Календар знаменних і пам’ятних дат  
на 2014 рік 
Березень 

 

2 березня – 375 років від дня народження Івана Степановича Мазепи (1639 – 1709) 

 

Іван Мазепа — український військовий, політичний і державний 
діяч. Гетьман Війська Запорозького, голова козацької 
держави на Лівобережній (1687–1704) і всій Наддніпрянській 
Україні (1704–1709). Князь Священної Римської Імперії (1707–1709). 
Після обрання гетьманом намагався відновити авторитет інституту 
гетьманства в Україні. Зробив великий внесок у економічно-культурний 
розвиток Лівобережжя. Зовні під патронатом московського царя Петра І 
проводив курс на відновлення козацької держави Війська Запорозького в 
кордонах часів Хмельниччини.  

 

 

3 березня - Міжнародний  день охорони вуха і слуху 

 
На сьогоднішній день втрата слуху вважається найпоширенішою 
сенсорної формою інвалідності у світі. За даними ВООЗ, від 
глухоти та порушень слуху страждають більше 275 мільйонів 
чоловік. Основними причинами глухоти та приглухуватості 
(неповної втрати слуху) називають хронічні інфекції вуха, ряд 
захворювань: краснуха, кір, паротит, менінгіт, — а також вплив 

деяких лікарських препаратів і шкідливих факторів навколишнього середовища, в першу 
чергу,шуму. У числі превентивних заходів найчастіше називають імунізацію населення, 
охорону здоров'я матері та дитини, забезпечення гігієни праці.  

 

4 березня – 65 років від дня народження Володимира Михайловича Івасюка 

 
Володимир Михайлович Івасюк (4 березня 1949  — † 24/27 
квітня 1979) — український композитор і поет. Герой України  
(2009, посмертно). Один із основоположників української 
естрадної музики (поп-музики). Автор 107 пісень, 53 
інструментальних творів, музики до кількох спектаклів. 
Професійний медик,  скрипаль, чудово грав 
на фортепіано, віолончелі, гітарі, майстерно виконував свої пісні. 
Неординарний живописець. 
 
 

 

 



8 березня - Міжнародний  жіночий день  

Початково міжнародний жіночий день був днем протесту проти дискримінації 
жінок. Традиція відмічати його 8 березня була закладена демонстрацією, яку 

провели 8 березня 1857 року робітниці текстильної промисловості в Нью-
Йорку на знак протесту проти нестерпних умов праці та низької 
заробітної плати. Поліція розігнала цю демонстрацію. В наступні роки 
демонстрації жінок часто приурочувалися цьому дню. Так, 8 березня 1908 
року в Нью-Йорку 15 000 жінок вийшли на демонстрацію, вимагаючи 
підвищення зарплатні та надання виборчого права. Для закріплення 
традиції, рішенням Соціалістичної Партії США (28 лютого 1909) і 

Соціалістичного Інтернаціоналу (1910, Копенгаген, за ініціативою славетної німецької 
революціонерки Клари Цеткін) день 8 березня було проголошено Міжнародним Жіночим 
Днем. 

9 березня – 80  років від дня народження Юрія Олексійовича Гагаріна (1934 – 1968) 

 

Юрій Олексійович Гагарін  (9 березня 1934 — † 27 березня 1968) — 
перший у світі космонавт, Герой Радянського Союзу (1961),  

полковник. 

 

 

 

 

 

9 березня – 200 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка (1814 – 
1861)  

       В Україні та за її межами існує багато пам'ятників Шевченку. Одним з найкращих 
уважається пам'ятник у Харкові, великі пам'ятники кобзареві встановлені також 
у Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Львові та інших містах. За кордоном пам'ятники 
Шевченку встановлено у Росії (Москва, Санкт-Петербург), США (Вашингтон), Канаді 
(Вінніпеґ, Торонто), Польщі (Білий Бір, Варшава), Чехії (Прага). Білорусі 
(Берестя, Гомель, Мінськ, Могильов, Слуцьк), Грузії (Тбілісі), Угорщині, Парагваї, 
Узбекистані, Франції (Париж, Монтаржі) Австралії (Канбера). 

 

 

 



14 березня – 135 років від дня народження Альберта Ейнштейна (1879 – 1955)  

 
Альберт Ейнштейн — один з найвизначніших фізиків XX століття. 
Лауреат Нобелівської премії 1921 року. Створив спеціальну (1905) і 
загальну (1907–1916) теорії відносності; відкрив закон взаємозв'язку 
маси і енергії. Автор основоположних праць з квантової теорії: ввів 
поняття  фотона, встановив закони  фотоефекту, основний 
закон фотохімії (закон Ейнштейна), передбачив (1916) вимушене 
випромінювання.  

 

 

21 березня - Міжнародний  день людини із синдромом Дауна 

День проведення Міжнародного дня людини із синдромом Дауна вибраний не 
випадково, це двадцять перший день третього місяця пов’язаний з 3 копіями 21-ої 
хромосоми. Вперше цей День став щорічно відзначатися з 2006 року і був заснований на 
VI міжнародному симпозіумі по синдрому Дауна, проведеному в Пальма де Майорка, за 
ініціативою правлінь Європейської та Всесвітньої асоціацій Даун-синдром. 

     Міжнародний день людини з синдромом Дауна ставить перед собою мету привернути 
увагу суспільства до проблем людей з обмеженими здібностями, адже вони трохи 
відрізняються від звичайних людей в плані інтелекту і багато хто з них страждають від 
вроджених вад серця, але своєю добротою, щирістю і безпосередністю компенсують все 
те, в чому вони відрізняються від звичайних людей, а часто і перевершують їх. 

21 березня – Всесвітній день поезії 

      Всесвітній день поезії — свято, яке відзначається щороку 21 
березня. Встановлено 1999 року ухвалою 30-ої сесії ЮНЕСКО. 
Вперше відзначено 21 березня 2000 року. Генеральний директор 
ЮНЕСКО Коїтіро Мацуура, звертаючись у березні 2003 року до 
міжнародної громадськості з нагоди Всесвітнього дня поезії, зазначив: 

«Поезія — це найважливіше культурне явище, всеосяжна мова, що передає 
внутрішнє прагнення людини жити разом з іншими і тим самим необхідна для 
зближення народів. Будучи відображенням і дзеркалом суспільства, поезія — 
головний засіб самостверждення і дієвий важіль творчості, прогресу та 
всезагального розвитку.» 

21 березня – 85 років від дня народження Юрія Михайловича Мушкетика 

Юрій Михайлович Мушкетик — український письменник, Герой 
України. Перу Юрія Мушкетика належить низка творів, які відбивають 
історичний розвиток держави і роль особистості в ньому. Автор 
продовжує плідну працю на літературній ниві, створюючи глибокі 
образи, продовжуючи пошуки нових форм і засобів вираження 
важливих проблем сучасності, зробивши основним об'єктом 
дослідження людину. Письменник прагне відбити різні періоди життя 
суспільства, розглядає різноманітні життєві ситуації, показує різні 
соціальні верстви населення.  



 

21 березня – Міжнародний день ліквідації расової дискримінації  

    В цей день в 1960 році поліція відкрила вогонь і вбила 69 людей в ході мирної 
демонстрації протесту проти законів апартеїду, яка проходила в Шарпевілі, Південна 
Африка. 

    Проголошуючи цей День 26 жовтня 1966 року, Генеральна Асамблея ООН закликала 
міжнародну спільноту подвоїти зусилля з метою ліквідації всіх форм расової 
дискримінації. 

24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом 

Всесвітній день боротьби з туберкульозом відзначається за 
рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я в день, коли 
німецький мікробіолог Роберт Кох заявив про зроблене ним 
відкриття збудника туберкульозу. 
У 1993 році ВООЗ об’явила туберкульоз національним лихом, а 
день 24 березня Всесвітнім днем боротьби з туберкульозом і 
офіційно рекомендувала стратегію DOTS як нову стратегію 
боротьби з хворобою. 

27 березня – Міжнародний день театру  

Слово «театр» (греч. theatron, місце для видовищ, видовище) – рід 
мистецтва, а також будівля, призначена для представлення 
драматичних творів перед публікою. Традиційно включає сцену – 
майданчик, де відбувається дія, – і зал для глядачів. 
Згадка про перший театральний досвід датується 2500 роком до 
нашої ери. Перша театральна гра відбулася в Єгипті. У давній Греції 

театр став формуватися як мистецтво, встановлювалися чіткі визначення трагедії і комедії, 
а також інших театральних форм. В Україні театральне мистецтво бере початок з глибокої 
давнини, коли воно проявлялося в народних іграх, танцях, піснях і обрядах. 

 
«Театр повчає так, як цього не зробить товста книга», – Вольтер. 

30 березня – 170 років від дня народження Поля Верлена (1844 – 1896) 

Поль Марі/ Верлен — французький письменник, поет, символіст. 

Поль Верлен посідає особливе місце серед видатних французьких 
ліриків кінця XIX століття. Проголошений «принцом поетів» і 
шанований як визнаний майстер символічного напряму, він, проте, 
не був ні його лідером, ні теоретиком. Факти особистої біографії 
поета та його творчість нерозривно пов'язані. Натура пристрасна й 
неврівноважена, Верлен часто згинався під тягарем життєвих 
обставин, заплутувався в суперечностях власної долі й характеру. 
Але справедливо зауважив А. Франс: «Не можна застосовувати 
до цього поета те ж мірило, яке застосовують до людей 

розсудливих. Він має права, яких у нас немає, оскільки він стоїть незрівнянно вище і, 
разом із тим, незрівнянно нижче за нас. Це несвідома істота, і це такий поет, який 
зустрічається раз на століття». 


