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МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ – 

гетьман України – видатний 

державно-політичний і культурний 

діяч кінця XVII – початку XVIII 

століття, гетьман Війська 

Запорозького, голова козацької 

держави на Лівобережній і всій 

Наддніпрянській Україні. 

 

ОСНОВНІ  ДАТИ  ЖИТТЯ  ТА 

ДІЯЛЬНОСТІ  ІВАНА  МАЗЕПИ 
 

20 березня 1639 року – день 

народження І. Мазепи. 
 

1646–1656  роки – навчання у Києво-

Могилянському колегіумі. 
 

1657–1659  роки – навчання за 

кордоном. 
 

1659–1663 роки – перебування на 

службі у польського короля Яна 

Казимира. 
 

1669–1674 роки – служба у 

правобережного гетьмана П. 

Дорошенка. 
 

1674 рік – перехід на службу до 

лівобережного гетьмана І. 

Самойловича. 
 

 

1682 року – був обраний на посаду 

генерального осавула. 
 

25 липня 1687 року – обрання 

гетьманом на військовій раді на річці 

Коломак. 
 

1689 рік – поїздка до Москви. 
 

1693–1694 роки – участь у військових 

походах на південь. 
 

1695 рік – війська І. Мазепи здобули 

Кизикермен. 
 

1696 року – участь в Азовських 

походах та взяття Азову. 
 

8 лютого 1700 року – нагородження 

Орденом св. Апостола Андрія 

Первозванного. 
 

1701 рік – похід І. Мазепи до 

Ліфляндії, відновлення 

Переяславської єпископії та 

Трахтемирівського монастиря на 

Правобережжі, надання Києво-

Могилянському колегіуму статусу 

академії. 
 

1702–1704 роки – повстання на 

Правобережжі. 
 

1703 рік – будівництво корпусу 

Києво-Могилянської академії. 

 

1705 рік – похід гетьмана на Польщу, 

взяття Замостя. 
 

1707 року – нагородження Орденом 

Білого Орла. 
 

1 вересня 1707 року – згідно з 

розпорядженням австрійського цісаря 

Йосифа І. Мазепу наділено гідністю 

князя Св. Римської імперії. 
 

2 листопада 1708 року – загибель 

Батурина. 
 

5 листопада 1708 року – позбавлення 

відзнаки ордену Св. Андрія. 
 

27 червня 1709 року – Полтавська 

катастрофа. 
 

22 вересня 1709 року – смерть 

гетьмана у с. Варниці під Бендерами. 
 

жовтень 1709 року – виготовлення 

так званого «Ордена Іуди» з метою 

затаврування гетьмана тавром 

«зрадника та запроданця». 
 

18 березня 1710 року – перепоховання 

праху гетьмана у м. Галац (Румунія). 
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