
Календар знаменних і пам'ятних дат  

Вересень 

1 вересня -  День знань 
День знань — день початку навчального року в Україні та деяких 
інших країн, зокрема в країнах СНД. Відзначається 1 вересня, 
державним святом його було проголошено 1 вересня 1984 
року Верховною Радою СРСР. Для першокласників це «Свято Першого 
дзвоника», для всіх інших — початок нового навчального року. Часто 
цей день називають просто «перше вересня» чи «день першого 
вересня». 
 

 
5 вересня -  Міжнародний день благодійності 

Міжнародне співтовариство на рівні Генеральної Асамблеї ООН 
глибоко стурбоване тим фактом, що злидні як і раніше 
зберігаються практично у всіх державах світу. Це стосується 
насамперед країн, що розвиваються, але часто створюється 
враження, що подібні явища не залежать ні від рівня економічного, 
культурного чи соціального розвитку. У сучасному розумінні 
благодійність не сильно відрізняється від тих понять і принципів, 
які були притаманні цьому явищу протягом всієї історії нашого 
людства. Творити благі і добрі безкорисливі справи, милосердя 
чинити тим, хто потребує цього особливо, завжди було гідним і 

шанованим заняттям. 
 
 
9 вересня - 245 років від дня народження І.П.Котляревського (1769-1838) 

Іван Петрович Котляревський - український письменник, поет, драматург, 
зачинатель сучасної української літератури,громадський діяч. 
Підтримував зв'язки з декабристами. Його поема «Енеїда» (1798) стала 
першим в українській літературі твором, написаним народною мовою. 
Творчість Котляревського має основоположне значення в історії 
становлення нової української літературної мови. В умовах занепаду 
всіх різновидів староукраїнської писемної мови його поема «Енеїда», 
п'єси «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник», написані на основі 
живого усного мовлення народу, започаткували новий етап формування 
літературної мови. 
 

 
 
 
 
 



10 вересня - 120 років від дня народження О. П. Довженка (1894-1956) 
Олександр Петрович Довженко  — український та радянський 

письменник, кінорежисер,  кінодраматург,  художник, класик світового 
кінематографу. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
11 вересня - 150 років від дня народження П. А. Грабовського (1864-1902)  

       Павло Арсенович Грабовський   — український поет-лірик,  
публіцист,  перекладач, яскравий представник української інтелігенції, 
яка в умовах самодержавної Російської імперії  вела боротьбу за 
національну волю України тісно пов'язувала з рухом за соціальне 
визволення. Створив привабливий образ ліричного героя — борця за 
утвердження справедливого суспільно-політичного ладу. Автор 
перекладів світової поезії. Батько Бориса Грабовського.  
 
 

 

13 вересня - Всесвітній день надання першої медичної допомоги 

 C 2000 року Всесвітній день надання першої медичної допомоги проводиться 
щорічно в другу суботу вересня. Ініціатором його проведення 
виступають національні організації - члени Міжнародного руху 
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. 

Основне завдання при наданні першої медичної допомоги 
полягає в тому, щоб шляхом проведення необхідних 
найпростіших медичних заходів врятувати життя потерпілому, 
зменшити його страждання і попередити розвитку можливих 
ускладнень. 

Ситуації, що вимагають надання екстреної медичної допомоги виникають, як 
правило, несподівано. В основному це відбувається в умовах дефіциту часу і під час 
відсутності людей зі спеціальним медичною освітою. У цих випадках важливо не 
піддаватися паніці, діяти швидко й рішуче, тому що в такі моменти дорога кожна 
секунда. 



Вже давно відомо про існування так званої «золотої години», того часу, коли 
постраждалому можна надати найбільш дієву першу допомогу. Саме в такі моменти 
здоров’я людини, що потрапила в несподіване критичне становище, перебуває між 
життям і смертю. Пояснюється це тим, що максимальні компенсаторні функції 
організму людини, при виникненні раптових і серйозних ушкоджень, можуть 
ефективно підтримувати стабільний стан приблизно протягом однієї години. Саме 
протягом першої години після настання нещасного випадку надання першої медичної 
допомоги є найбільш ефективним і дозволяє мінімізувати розвиток небезпечних 
ускладнень. 
 

 День фізичної культури і спорту 
Європейські види спорту, такі як футбол і боротьба почали поширюватися 

в Україні з кінця XIX ст. Всій Європі було відоме ім'я 
українського борця греко-римського стилю Івана 
Піддубного. Багато перемог здобули українські 
спортсмени, виступаючи в різних видах спорту у 
складі збірних команд СРСР. Легендами українського 
спорту є стрибун Сергій Бубка (35 світових рекордів), 
футболісти Олег Блохін та Ігор Бєланов, відмічені 
«золотим м'ячем» як найкращі футболісти Європи. 
Визнана у світі і українська школа художньої 
гімнастики. Зірками цього виду спорту свого часу 

були Ірина Дерюгіна і Лариса Латиніна, яка завоювала 18 олімпійських медалей (9 
золотих, 5 срібних і 4 бронзові) - це найбільше досягнення в історії олімпіад. Всього 
українськими спортсменами було завойовано більше чотирьохсот олімпійських 
медалей. 

Сьогодні на спортивному небосхилі України сяють нові зірки. Боксерів 
Володимира і Віталія Кличко, плавчиху Яну Клочкову, гімнастику Ганну Безсонова, 
легкоатлетку Жанну Пінтусевич, тенісиста Андрія Медведєва, футболіста Андрія 
Шевченка та багатьох інших знають далеко за межами України. 

 
День українського кіно 

Перша українська кінозйомка відбулася у вересні 1896 року в Харкові, де 
фотограф Альфред Федецький зняв кілька хронікальних сюжетів. А вже в грудні 

Федецький влаштував перший український кіносеанс у 
Харківському оперному театрі. 

З дореволюційним кіно в Україні пов'язана творчість 
багатьох популярних акторів. Королевою екрану тих часів була 
Віра Холодна, яка народилася в Полтаві і багато знімалася в 
Одесі. 

В 1922 році було засновано Всеукраїнське 
фотокіноуправління, якому вдалося реконструювати одеське і 

ялтинське підприємства, а в 1928 році ввести в дію Київську кінофабрику (майбутню 
Київську кіностудію ім. О. Довженка). У 1930 р. в Україні з'являється перший 
звуковий фільм - документальна стрічка Д. Вертова «Симфонія Донбасу». 



Українські художники протягом минулого століття створили власну яскраву 
кіношколу, яка гідно збагатила світове кіно. У пам'яті назавжди залишаться імена 
Олександра Довженка та Івана Кавалерідзе, Марка Донського, Сергія Параджанова, 
Леоніда Бикова, Леоніда Осики, Івана Миколайчука та багатьох їхніх талановитих 
творчих послідовників. Протягом останніх років в український кінематограф 
прийшло нове покоління кіномитців. 
. 

14 вересня -  Міжнародний день пам’яті жертв фашизму 
День пам’яті жертв фашизму - це День пам’яті десятків мільйонів людей, які 

загинули в результаті гігантського, нелюдського експерименту. Це мільйони 
солдатів, яких фашистські лідери зіштовхнули один з одним, але ще більше - мирних 
жителів, які гинули під бомбами, від хвороб і від голоду. 

Немає такої країни, яка б виграла від правління нацистів, немає такої нації, яка 
б збагатилася матеріально або духовно в результаті їх володарювання. Найстрашніша 
ідеологія - та, яка робить людину винуватою від народження тільки за кров, яка тече 
в її жилах. Ідеологія нацизму принесла руйнування як тим, хто її вигодував, так і тим, 
хто їй протистояв. Півстоліття тому величезну нацистську машину вдалося зупинити 
і зруйнувати. Солдати різних національностей билися пліч-о-пліч і перемогли. 

З 1962 року було прийнято вважати кожну другу неділю вересня Міжнародним 
днем пам’яті жертв фашизму. Цей день був визначений саме у вересні, тому що на 
цей місяць припадає дві пов’язані з Другою світовою війною дати - день її початку і її 
повного завершення. Це стало однією з причин встановлення дня жалоби на 
вересневу неділю. 

 
15 вересня -  Міжнародний день демократії 

Міжнародний день демократії проголошується в системі міжнародних днів 
ООН щорічно 15 вересня. У грудні 2007 року Генеральна 
Асамблея ООН проголосила його в резолюції, присвяченій 
підтримці зусиль урядів з розвитку та зміцненню демократій. 

Обрана така дата була невипадково: у вересні 1997 року 
Міжпарламентський союз прийняв Загальну декларацію про 
демократію. Демократія входить до числа універсальних і 
неподільних загальнолюдських цінностей і принципів ООН. За 
словами Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна, демократія є 
потужним фактором, який стимулює повагу основних прав і 
свобод, підтримання міжнародного миру та безпеки і соціально-

економічний прогрес. 
Тому Генасамблея Організації Об’єднаних Націй закликає держави-члени ООН, 

регіональні, міжурядові і неурядові організації, а також приватних осіб відзначати 
Міжнародний день демократії, щоб звернути увагу на стан демократії у світі та 
підвищити інформованість громадськості. Щороку вибирається гасло дня, що 
підкреслює один з напрямків роботи щодо заохочення і зміцнення демократії в 
державах світу. 

 
 



16 вересня - Всесвітній день боротьби з лімфомами 

Всесвітній день боротьби з лімфомами проводиться щорічно 15 вересня. 
Лімфома - це пухлина з клітин імунної системи, різновид злоякісної пухлини, 

що вражає лімфатичну систему, яка складається з лімфатичних вузлів (невеликі 
закриті скупчення лімфоцитів), селезінки, вилочкової залози, кісткового мозку. 
Лімфома - це не одна хвороба, а група з понад 30-ти різних хвороб. Існують два 
головних типи пухлин імунної системи: лімфома Ходжкіна та неходжкінські 
лімфоми. Лімфоми - серйозне захворювання, прогресуюче з плином часу. 

Сучасна практика дозволяє встановити, що лімфома виліковна в 80% випадків. 
Шанси хворих на одужання повністю залежать від точної та своєчасної діагностики. 

У країнах Західної Європи захворюваність лімфомами складає близько 12-15 
випадків на 100 000 населення в рік. Приміром, у Росії щорічно діагностується 
більше 25 000 нових випадків захворювання лімфомами, що становить близько 4% 
усіх злоякісних пухлин. 

 
 17 вересня - 150 років від дня народження М.М.Коцюбинського (1864-1913) 
Михайло Михайлович Коцюбинський  — український  письменник,  громадський 

діяч, голова Просвіти в Чернігові, один із активних 
діячів Братства тарасівців. Коцюбинський був і залишається 
одним з найоригінальніших українських прозаїків. М. 
Коцюбинський одним із перших в українській літературі 
усвідомив потребу її реформаторства в напрямі модерної 
європейської прози. Його творчість завжди була предметом 
суперечок літературних критиків. Знав дев'ять іноземних мов, 
серед яких грецька, кримська, циганська. Його називали 
Сонцепоклонником і Соняхом, бо над усе 
любив сонце, квіти і дітей.  

 
28 вересня - Всесвітній день боротьби проти сказу  

Всесвітній день боротьби зі сказом є ініціативою благодійної організації 
«Альянс по боротьбі зі сказом» (ARC) та «Центрів боротьби з хворобами і 
профілактики хвороб» (CDC), Атланта, у Сполучених Штатах Америки за підтримки 
Всесвітньої Організації Охорони здоров’я. Цей День має щорічний характер і 
проводиться 28 вересня. 

Всесвітній день боротьби зі сказом покликаний підвищувати інформованість 
про наслідки сказу у людини і тварин, наскільки легко його попереджати і як 
викоренити це захворювання серед людей, ведучи боротьбу з його збудником в 
резервуарах серед тварин. 

У Всесвітній день боротьби проти сказу увага залучається до наслідків цієї 
хвороби у людей і тварин і до того, як запобігти і зупинити сказ, ведучи боротьбу з 
цією хворобою серед тварин. За даними спонсорів, Альянсу з боротьби проти сказу і 
Центрів Сполучених Штатів Америки щодо боротьби з хворобами і профілактиці 



хвороб, щорічно 55 000 осіб вмирає від сказу - в середньому, одна людина кожні 10 
хвилин. 

Є безпечні та ефективні вакцини, доступні для людей, покусаних тваринами, у 
яких може бути сказ, але через високу вартість вони мало застосовуються в країнах, 
що розвиваються. 

 

  
Всесвітній день серця (остання неділя вересня) 

 Всесвітній день серця проводиться за ініціативою Всесвітньої федерації серця 
за підтримки Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я з 2000 року. Ця подія 

щорічного характеру, яка відзначається в останню неділю вересня. 
Метою цього міжнародного дня є підвищення обізнаності 
населення про хвороби серця, правильний спосіб життя для їх 
попередження і пропаганда профілактичних заходів для 
зменшення смертності від хвороб серця. 

Серцево-судинні захворювання є однією з провідних причин 
смерті у світі. Метою проведення в цей день заходів є 
необхідність максимального залучення уваги людей до свого 
здоров’я, формування розуміння того, що на виникнення і перебіг 
хвороби можна і потрібно активно впливати. 

Основні фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань - це 
артеріальні гіпертензії, підвищений рівень загального холестерину крові та його 
фракцій, надмірна вага, гіподинамії, тютюнопаління і стреси. 

В 2014 році Всесвітній день серця припадає на 28 вересня. 
 

Міжнародний день глухих (остання неділя вересня)  
 
 Міжнародний день глухих заснований в 1951 році, на 

честь створення Всесвітньої федерації глухонімих. За 
статистикою, порушеннями слуху страждає кожна дев'ята 
людина. Його втрачають в результаті травми, хвороби чи 
вроджених пороків. На планеті 2500 мов. Але є й ще одна 
форма спілкування, останнім часом все більше і більше 
цікавить вчених, — мова погляду й жестів.   

 
 
29 вересня -  День пам’яті жертв Бабиного Яру 

Ба́бин Яр — урочище  на північно-західній околиці  Києва. 
Простягається від  вулиці Фрунзе  в напрямку  вулиці 
Мельникова між Кирилівською церквою і вулицею Олени Теліги. 

Перша згадка — у 1401, коли володарка цієї землі жінка-
шинкарка («баба») продала її Домініканському монастирю. У XV-
XVII ст. згадується також як урочище Бісова баба, Шалена баба. 



Бабин Яр став всесвітньо відомим через масові розстріли, переважно євреїв, у 
1941—1943 роках, здійснені німецьким окупаційним командуванням під час Другої 
світової війни. 

 
 
30 вересня -  Всеукраїнський день бібліотек 

Всеукраїнський день бібліотек  встановлений в Україні «…враховуючи 

великий внесок бібліотек України у розвиток вітчизняної освіти, науки і культури, 
необхідність дальшого підвищення їх ролі у житті суспільства та підтримуючи 
ініціативу бібліотечної громадськості…» згідно з Указом Президента України «Про 

встановлення Всеукраїнського дня бібліотек» від 14 

травня 1998 р. № 471/98. 
Сьогодні в Україні налічується близько 40 

тисяч  бібліотек. Серед провідних  —  Національна 
бібліотека України імені 
В. І. Вернадського, Національна парламентська 
бібліотека України,  Національна  бібліотека 
України для дітей, Національна історична 
бібліотека України та інші. 

Кількість бібліотечних працівників перевищує 52 870. 
Послугами книгосховищ користуються понад 17490 тисяч читачів. 

 
    
 

 

  


