
 

Визначні дати вересня 
 

1 вересня 
День знань. 

Відзначається щорічно з 1984 р. 
140 років від дня народження Миколи Антоновича Шиповича (1881–1944), 

українського музичного критика, мистецтвознавця, композитора. 

 

2 вересня 
210 років від дня народження Івана Миколайовича Вагилевича (1811–1866), 

українського поета, фольклориста, етнографа, філолога, громадського та 

культурного діяча, священника УГКЦ, одного із зачинателів українського 

національного відродження в Галичині, одного з авторів альманаху «Русалка 

Дністровая». 

 

4 вересня 
30 років від дня підняття синьо-жовтого прапора (1991) над Будинком Верховної 

Ради України. 

 

6 вересня 
80 років від дня народження Феодосія Максимовича Гуменюка (1941), 

українського живописця, графіка, педагога. 

 

7 вересня 
140 років від дня народження Андре Мазона (1881–1967), французького 

філолога-славіста, літературознавця. 

 

8 вересня 
Міжнародний день письменності. 

Відзначається щорічно відповідно до рішення 14-ї сесії ЮНЕСКО № 1.141 

(1966) 

180 років від дня народження Антоніна Дворжака (1841–1904), чеського 

композитора, диригента. 

170 років від дня народження Максима Максимовича Ковалевського (1851–

1916), українського історика, правознавця, етнографа, соціолога, громадсько-

політичного діяча. 

100 років від дня народження Михайла Юрійовича Москалюка (1921–1950), 

українського військового діяча, сотника УПА. 

 

9 вересня 
120 років від дня народження Лева Шубникова (1901–1937), вченого, фізика, 

репресованого. 

 



 

10 вересня 
75 років від дня народження Семена Фішельовича Глузмана (1946), 

українського поета, лікаря, правозахисника, дисидента, громадського діяча. 

 

11 вересня 
Усікновення голови Іоанна Предтечі. 

110 років від дня народження Михайла Давидовича Хазана (1911–1943), 

українського письменника. 

 

12 вересня 
90 років від дня народження Олександра Онуфрійовича Дзьобана (1931), 

українського літературознавця, археографа, бібліографа. 

 

13 вересня 
90 років від дня народження Радослава Семеновича Жука (1931), українського 

архітектора, автора проєктів українських храмів у Канаді та США, теоретика 

архітектури, мистецтвознавця, педагога. 

90 років від дня народження Бориса Микитовича Харчука (1931–1988), 

українського письменника. 

 

14 вересня 
80 років від дня народження Віктора Миколайовича Волкова (1941–2004), 

українського художника, графіка. 

75 років від дня народження Тетяни Василівни Цимбал (1946), української 

дикторки, телеведучої, педагога. 

 

15 вересня 
100 років від дня народження Анатолія Юхимовича Білостоцького (1921–

1993), українського скульптора. 

90 років від дня народження Миколи Мефодійовича Дьоміна (1931), 

українського архітектора. 

100 років із дня народження Василя Ковтуна (1921–1996), військового діяча, 

учасника вигнання нацистів із території України. 

 

16 вересня 
100 років від дня народження Михайла Семеновича Логвиненка (1921–2002), 

українського літературознавця, публіциста. 

 

17 вересня 
110 років від дня народження Василя Біласа (1911–1932), українського 

військового діяча, члена ОУН. 

120 років із дня народження Миколи Глущенка (1901–1977), живописця, 

народного художника. 

 



 

110 років від дня народження Віктора Петровича Самойловича (1911–2000), 

українського архітектора, мистецтвознавця, педагога. 

100 років від дня народження Софії Остапівни Гоменюк-Мельник (1921–

2001), української майстрині декоративного розпису. 

 

18 вересня 
110 років від дня народження Федора Олексійовича Мицика (1911–1941), 

українського поета, журналіста. 

180 років із дня народження Михайла Драгоманова (1841–1895), громадського 

та політичного діяча, історика, публіциста, літературознавця, фольклориста. 

 

19 вересня 
180 років від дня народження Анатоля (Наталя) Климентовича Вахнянина 

(1841–1908), українського композитора, письменника, журналіста, педагога, 

громадського діяча. 

110 років від дня народження Вільяма Джералда Ґолдінґа (1911–1993), 

англійського письменника, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури 

(1983) 

 

20 вересня 
200 років від дня народження Кароля Мікулі (1821–1897), українського, 

польського та румунського піаніста, композитора, фольклориста, музично-

громадського діяча. 

Дату народження подано за біографічним довідником «Мистецтво України», 

УРЕ; за іншими даними народився 22.10.1821 р., 29.10.1821 р. 

160 років від дня народження Михайла Івановича Пачовського (1861–1933), 

українського письменника, фольклориста, педагога, композитора-аматора, 

громадського діяча. 

130 років від дня народження Павла Петровича Филиповича (1891–1937), 

українського поета, літературознавця, перекладача, педагога. 

Дату народження подано за УРЕ, бібібліографічним довідником 

«Письменники Радянської України»; за іншими даними народився 

02.09.1891 р. 
110 років від дня народження Миколи Львовича Нагнибіди (1911–1985), 

українського поета, перекладача. 

100 років від дня народження Григорія Павловича Коваля (1921–1997), 

українського поета, перекладача. 

 

21 вересня 
Різдво Пресвятої Богородиці. Друга Пречиста. 

Міжнародний день миру. 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/55/282 

110 років від дня народження Марка Наумовича Бернеса [справж. – Нейман 

(1911–1969)], російського актора, естрадного співака, народженого в Україні 



 

90 років від дня народження Івана Івановича Мірошникова (1931–1989), 

українського поета, пісняра. 

 

 

100 років із дня народження Тетяни Маркус (1921–1943), учасниці 

антинацистського Руху Опору, Героя України. 

 

22 вересня 
День партизанської слави. 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 1020/2001 

від 30.10.2001 р. 

 

23 вересня 
120 років від дня народження Ярослава Сайферта (1901–1986), чеського поета, 

перекладача, журналіста, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури 

(1984) 

90 років від дня народження Фаїни Сергіївни Петрякової (1931–2002), 

української мистецтвознавиці. 

 

24 вересня 
125 років від дня народження Френсіса Скотта Фіцджеральда (1896–1940), 

американського письменника. 

 

25 вересня 
130 років від дня народження Івана Васильовича Ткачука (1891–1948), 

українського письменника, журналіста. 

 

26 вересня 
Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/68/32. 

170 років від дня народження Михайла Миколайовича Калачевського (1851–

1907), українського композитора, піаніста, юриста, музично-громадського 

діяча. 

120 років від дня народження Семена Дмитровича Скляренка (1901–1962), 

українського письменника, прозаїка, кіносценариста, журналіста. 

100 років від дня народження Федора Кузьмича Сарани (1921–1995), 

українського бібліографа, бібліофіла, книгознавця, літературознавця, 

шевченкознавця, громадського діяча. 

 

27 вересня 
Воздвиження Хреста Господнього. 
150 років від дня народження Грації Деледди (1871–1936), італійської 

письменниці, лауреатки Нобелівської премії в галузі літератури (1926) 

 



 

125 років від дня народження Тимофія (Тимка) Львовича Бойчука (1896–

1922), українського живописця, монументаліста. 

100 років від дня народження Катерини Іванівни Гловацької (1921–2001), 

української письменниці, перекладачки, літературознавиці. 

 

 

28 вересня 
100 років від дня народження Василя Федоровича Лисенка (1921–1993), 

українського письменника, літературознавця, редактора. 

 

29 вересня 
80 років від початку (29–30.09.1941) масових розстрілів мирного населення 

нацистами в Бабиному Яру м. Києва. 
110 років від дня народження Віктора Олександровича Мизникова (1911–

1989), українського диригента, композитора, аранжувальника. 

90 років від дня народження Джеймса Уотсона Кроніна (1931–2016), 

американського фізика, лауреата Нобелівської премії в галузі фізики (1980) 

 

30 вересня 
День святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. 

Всеукраїнський день бібліотек. 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України № 471/98 від 

14.05.1998 р. 

 
180 років від дня народження Михайла Петровича Драгоманова (1841–1895), 

українського історика, філософа, письменника, публіциста, літературознавця, 

фольклориста, економіста, громадського діяча. 

Дату народження подано за УЛЕ, ЕІУ, біографічним довідником «Мистецтво 

України»; за іншими даними народився 18.09.1841 р. 

125 років від дня народження Ярослава Васильовича Барнича (1896–1967), 

українського композитора, диригента, скрипаля, педагога, громадського діяча. 

  

 


