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Нестор Літописець - 
творець 

українського 
письма 

 
 

П а м’ я т к а 
                 за патріотичним проєктом 

                «За українську мову!» 

 
            

  «Книги подібні рікам, що 
тамують спрагу цілого світу, — 

це джерела мудрості.» 
Нестор Літописець 
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Шановні читачі ! 
 

           До Дня української писемності та 
мови вашій увазі пропонується 
пам’ятка, яка присвячена 965-річчю від 
дня народження монаха Києво-
Печерської лаври, автора найдавнішого 
літопису України Нестора Літописця 
і створена за патріотичном проєктом 

«За українську мову!». 
Народився Нестор Літописець 

1056 року в Києві. З молодих літ він 
виявив неабиякі навички в усіх 
чернечих чеснотах. Головним його 
послушенством у монастирі стала 
книжкова справа. 

Преподобний Нестор належить до 
найосвічених людей Київської держави 
кінця ХІ – початку ХІІ століття. Окрім 
богословських знань мав виняткові 
здібності до історії та літератури, 
досконало володів грецькою мовою. 

 
Найвизначніший 

твір Нестора Літописця 
– «Повість минулих 
літ», складений на 
основі раніше 
написаних літописів, 
архівних, народних 
переказів та оповідань, з 
поєднанням авторів-

свідків подій. 
З метою глибшого й повнішого 

пізнання своєї історії Преподобний 
Нестор у 1107 році  вирушив на 
пошуки першоджерел. Результатом 

подорожі стало включення майже в 
повному обсязі до «Повісті минулих 
літ» Волинського літопису. 

Свою титанічну працю великий 
подвижник завершив близько 1113 
року. Це був результат майже 
двадцятилітнього щоденного 
подвигу. 

Помер Преподобний Нестор-
літописець 1114 року. 

 

У церковному календарі день 
вшанування пам'яті Преподобного 
Нестора Літописця припадає на 9 
листопада. Цього дня в Україні, 
починаючи з 1997 року, відзначають 
День української писемності 
та мови. 

 
Увічнення пам'яті 

 Побудовано 
храм Преподобного 
Нестора Літописця 
у місті Києві 

 

 

 Відкрито 
капличку на 
честь 
Преподобного 
Нестора 
Літописця у місті 
Києві 

 

 Фігуру Нестора 
Літописця зображено 
на гербі Печерського 

району міста Києва 

 

 

 Встановлено 
пам’ятник Нестору 
Літописцю у сквері, 
неподалік від Києво-
Печерської лаври.  

 

 Випущена 
золота пам'ятна 

монета 
Національним 

банком України, 
присвячена 

мислителю Нестору 
Літописцю  

 

 Випущена срібна 
ювілейна монета 
Національним банком 
України, присвячена 
900-річчю створення 
першого варіанта 
літопису «Повість 
минулих літ» 
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