
СЕРПЕНЬ 

 

1 275 років від дня народження Жана Батиста П’єра Антуана де Моне 
Ламарка (1744–1829), французького зоолога, анатома, природознавця, 
основоположника цілісної теорії еволюції 

2 110 років від дня народження Іллі Никаноровича Романенка (1909–1982), 
українського економіста 

4 День Повітряних Сил Збройних Сил України 

5 175 років від дня народження Іллі Юхимовича Рєпіна (1844–1930), російського 
живописця українського походження 

6 Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми) 

90 років від дня народження Юрія Володимировича Найдича (1929), 
українського вченого в галузі матеріалознавства 

7 200 років від дня народження Пантелеймона Олександровича Куліша  
(1819–1897), українського письменника, етнографа, мовознавця, перекладача, 
фольклориста, критика, громадського діяча 

9 125 років від дня народження Михайла Михайловича Зощенка (1894 [1]–1958), 
російського письменника українського походження 

11 День будівельника 

70 років від дня народження Віктора Івановича Положія (1949–2004), 
українського письменника-фантаста, критика 

13 190 років від дня народження Івана Михайловича Сєченова [Сеченов (1829–
1905)], російського вченого, інженера, лікаря, фізіолога, природодослідника, 
засновника російської фізіології і матеріалістичної психології 

120 років від дня народження Алфреда Джозефа Хічкока (1899–1980), 
англійського кінорежисера, продюсера, сценариста 

14 Винесення чесних древ Животворного Хреста Господнього. 
Медовий Спас 

15 370 років тому (15–16.08.1649) відбулася Зборівська битва між українським 
військом на чолі з Б. Хмельницьким й татарським військом на чолі з кримським 
ханом Ісламом-Гіреєм III, з одного боку, та польською армією під командуванням 
короля Яна ІІ Казимира – з другого, в роки національної революції 1648–1676 рр. 

250 років від дня народження Наполеона І [Наполеон Бонапарт (1769–1821)], 
французького політичного та державного діяча, полководця, імператора Франції 
(1804–1814, 1815 рр.) 

19 Преображення Господнє. Яблучний Спас 

21 110 років від дня народження Миколи Миколайовича Боголюбова (1909–1992), 
українського та російського математика, механіка, фізика 

23 День Державного Прапора України 



80 років від дня підписання (1939) Пакту Молотова-Ріббентропа – договору про 
ненапад між Німеччиною та СРСР 

24 День Незалежності України (1991) 

25 День шахтаря 

90 років від дня народження Олексія Всеволодовича Богатського (1929–1983), 
українського хіміка-органіка 

27 100 років від дня народження Володимира Івановича Моссаковського (1919–
2006), українського вченого в галузі механіки 

28 Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста 

270 років від дня народження Йоганна Вольфґанґа фон Ґете (1749–1832), 
німецького поета, прозаїка, драматурга, мислителя, натураліста 

29 Перенесення Нерукотворного Образа Господнього. Горіховий Спас 

31 День авіації 

 

У цьому місяці виповнюється: 

120 років від часу заснування (1899) у Києві Національного музею історії України (на 
той час – Музей старожитностей і мистецтв) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


