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«Геометрія», «Метафізичні роздуми», «Основи філософії», 

«Пристрасті душі». 

▪ 150 років від дня народження Йосипа Йосиповича 

Косоногова (1866–1922). 

Український фізик, методист, метеоролог, академік АН УСРР, 

професор Київського університету. Організатор тимчасових 

педагогічних і Вищих жіночих курсів, на яких читав курс 

лекцій з методики викладання фізики в школі. Уперше 

застосував ультрамікроскоп для вивчення явищ електролізу. 

Автор праць з питань електричних коливань, фізики 

діелектриків, оптики, підручника «Основи фізики» та 

методичних посібників для вчителів. 

▪ 130 років від дня народження Тадеуша Котарбінського 

(1886–1981). 

Польський філософ, логік, академік, президент Польської АН, 

педагог, викладач гімназії імені М. Рея у Варшаві, професор, 

завідувач кафедри логіки Варшавського університету, ректор 

і завідувач кафедри філософії Лодзького університету. 

Представник Львівсько-варшавської школи неопозитивізму й 

аналітичної філософії, один із засновників праксеології (наука 

про діяльність людини), дослідник проблем онтології, теорії 

пізнання, формальної логіки. Автор праць «Елементи теорії 

пізнання, формальної логіки і методології наук», «Ідея 

свободи», «Лекції з історії логіки» та ін. 

КВІТЕНЬ 

1.04 ▪ Міжнародний день птахів. 

▪ 150 років від дня народження Ферруччо Бузоні (1866–1924). 

Італійський піаніст, композитор, диригент, музичний педагог, 

професор консерваторії в Гельсінгфорсі, Москві, Бостоні, 

професор класу вищої композиторської майстерності при 

Берлінскій академиї мистецтв. Автор п’яти опер, у тому числі 

«Турандот» і «Доктор Фауст», п’єс, романсів та інших 

музичних творів, книжок «Ескіз нової естетики музичного 

мистецтва». 
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2.04 ▪ Міжнародний день дитячої книги (відзначається в день 

народження Г.-Х. Андерсена (1840–1902), датського 

письменника-казкаря). 

▪ 90 років тому (1926) Державний науково-методологічний 

комітет НКО УСРР ухвалив постанову про створення 

Українського науково-дослідного інституту педагогіки 

(УНДІП). Нині – Інститут педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України. 

3.04 ▪ 220 років від дня народження Олександра Григоровича 

Ободовського (1796–1852). 

Російський педагог і статист, учитель математики, 

природознавства, латинської мови в гімназіях і виховних 

будинках Петербурга й Гатчини, викладач педагогіки в 

Головному педагогічному інституті Петербурга (20 років). 

Один з видавців і редакторів першого в Росії «Педагогического 

журнала», учень і послідовник І. Г. Песталоцці, автор праць з 

географії, космографії, статистики, педагогіки й дидактики. 

▪ 70 років від дня народження Євгена Павловича Постовойтова 

(1946–2003). 

Український педагог, дефектолог, кандидат педагогічних наук, 

член-кореспондент АПН України, фахівець у галузі методики 

навчання й виховання дітей, хворих на церебральний параліч, їх 

реабілітації та працевлаштування. Директор загальноосвітніх 

середніх шкіл Києва, школи-інтернату № 15, старший науковий 

співробітник Інституту педагогіки та Інституту проблем 

виховання АПН України. Розробник моделі навчально-

реабілітаційного центру для дітей, хворих на церебральний 

параліч. Член редакційної ради журналу «Дефектологія», автор 

наукових праць «Управління виховною роботою в школі-

інтернаті», «Специфіка позаурочної виховної роботи з учнями 

шкіл-інтернатів для дітей-сиріт», «Зняття адаптаційних труднощів 

у дітей в соціально-реабілітаційному центрі» та ін. 

4.04 ▪ День створення НАТО (1949). 

5.04 ▪ 175 років від дня народження Олександра Яковича Ґерда 

(1841–1888). 
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Російський педагог, основоположник методики викладання 

природознавства як наукової дисципліни, один із засновників і 

викладачів Василєостровської безплатної школи, вихователь і 

викладач Петербурзької 1-ї військової гімназії, директор першої в 

Росії виправної колонії для малолітніх злочинців. Автор 

підручників з мінералогії, зоології, визначників рослин, мінералів, 

методичних посібників для початкової школи. 

▪ 135 років від дня народження Дмитра Миколайовича 

Ревуцького (1881–1941). 

Український мистецтвознавець, композитор, музикознавець, 

фольклорист, літературознавець, перекладач, педагог. Викладач 

словесності в приватній школі Ревеля (нині – м. Таллін, 

Естонія), у київській гімназії В. Науменка, у 7-й Київській 

гімназії, викладач і професор Київського музично-

драматичного інституту імені М. Лисенка, старший науковий 

співробітник Інституту українського фольклору АН УРСР. 

Один із засновників Музичного товариства 

імені М. Леонтовича, Етнографічного кабінету ВУАН. Один із 

основоположників українського музикознавства, зокрема 

лисенкознавства. Автор праць «Українські думи та пісні 

історичні», «Живе слово: теорія виразного читання для школи», 

«Шевченко і народна пісня», «Український фольклор і 

Лисенко» та ін. 

 ▪ 110 років від дня народження Анатолія Івановича Шияна 

(1906–1989). 

Український письменник, прозаїк, драматург, член СП УРСР, 

автор оповідань «Розплата», «Мар’яна», романів «Гроза» 

(художній фільм «Гроза над полями»), «Хуртовина», повістей, 

п’єс-казок для дітей «Івасик-Телесик», «Котигорошко», 

«Летючий корабель» (й однойменної кіноповісті), «Ялинка», 

«Іван – мужицький син» та ін. Лауреата премії імені 

А. Головка. 

7.04 ▪ Благовіщення пресвятої Богородиці. 

▪ Всесвітній день здоров’я. 

▪ 140 років від дня народження Іларіона Семеновича 
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Свєнціцького (1876–1956). 

Український філолог, педагог, історик, мистецтвознавець, 

громадсько-культурний діяч. Викладач історії української мови 

в Київському університеті, на курсах учителів у Лохвиці, 

Гадячі, Борзні, завідувач кафедри слов’янської філології 

Львівського університету, керівник Львівського відділення 

Інституту мовознавства АН України, організатор і директор 

Національного музею у Львові. Автор праць «Бучацьке 

євангеліє XIII cт.», «Нариси з історії української мови», 

«Заповіт Ярослава Мудрого» та ін. 

8.04 ▪ 130 років від дня народження Вадима Олександровича 

Кондакова (1886–1959). 

Російський педагог, географ-краєзнавець, професор, член-

кореспондент АПН РРФСР, викладач і організатор практичних 

занять на учительських курсах, інспектор шкіл, редактор 

педагогічних журналів, організатор першої в Росії татаро-

башкирської вчительської семінарії, викладач Пермського, 

Свердловського університетів, Казанського педагогічного 

інституту. Автор праць з питань методики географії, 

природознавства, шкільного краєзнавства, фізичної географії 

Уралу. 

9.04 ▪ 195 років від дня народження Шарля Бодлера (1821 – 1867). 

Французький поет і критик епохи романтизму та імпресіонізму, 

учасник революції 1848 р., видавець газети «Суспільний 

порятунок». Автор поетичних збірок «Квіти зла», «Маленькі 

поеми у прозі», «Що вам небо з довічними муками», збірки 

статей «Романтичне мистецтво», трактату про наркотики 

«Штучний рай». 

▪ 145 років від дня народження Фріца Ґансберга (1871–1950). 

Німецький педагог, прихильник вільного виховання й трудової 

школи (під трудом розумів активну діяльність учнів – розумову 

працю), організатор школи вільного виховання в Бремені, автор 

численних методичних посібників, підручників, збірників 

вправ з німецької мови і книжок для читання («У нас вдома», 

«Творча робота в школі» та ін.). 
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10.04 ▪ 80 років тому (1936) вийшла постанова ЦВК і РНК СРСР 

«Про персональні звання для вчителів початкових і середніх 

шкіл», відповідно до якої встановлювалися такі персональні 

звання: учитель початкової школи, учитель середньої школи, 

заслужений учитель школи. 

11.04 ▪ Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 

концтаборів. 

▪ 90 років від дня народження Мирослава Леоновича 

Бутрина (1926–2000). 

Український літературознавець і бібліограф, кандидат 

філологічних наук, фахівець у галузі української літературної 

бібліографії й книгознавства, історії українського друку. 

Упорядник бібліографічних покажчиків «Мова і стиль 

українських письменників», «Бібліографічні покажчики з 

української мови і літератури», «Письменники – лауреати 

премій СРСР і союзних республік» та ін. 

12.04 ▪ Всесвітній день авіації і космонавтики. 

▪ 55 років тому (1961) космонавт Юрій Гагарін здійснив 

перший в історії людства політ навколо Землі на космічному 

кораблі «Восток» (108 хв). 

▪ 115 років тому (1901) на Троїцькій площі Києва з ініціативи 

Київського товариства грамотності (1882–1908) урочисто 

закладено Народний дім (нині – Київський державний театр 

оперети) за проектом архітектора Г. Антоновського. Народний 

дім опікувався освітніми, національними, духовними, 

економічними й соціальними завданнями позашкільної освіти. 

12–

19.04 

▪ 100 років тому (1916) в Києві відбувся педагогічний з’їзд 

(ініційований Київським учбовим округом), який відкрив 

відомий психолог В. В. Зіньковський доповіддю «Проблеми 

виховання в школі». Результатом роботи з’їзду стало ухвалення 

резолюції «Принципи виховання й навчання в середній школі 

та її організація». 

14.04 ▪ 130 років від дня народження Едуарда Толмена (1886–1959). 

Американський психолог, теоретик необіхевіоризму, доктор 
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філософії Гарвардського університету, професор і викладач 

Каліфорнійського університету. Засновник системи, що 

поєднує ідеї біхевіоризму, гештальтпсихології і фрейдизму, 

розробник когнітивної пізнавальної теорії навчання, дослідник 

феномена «латентного» (прихованого) научіння. 

15.04 ▪ 130 років від дня народження Миколи Степановича 

Гумільова (1886–1921). 

Російський поет, перекладач, ідеолог і теоретик акмеїзму – 

модерністської течії в російській поезії, організатор і керівник 

«Цеху поетів», у якому об’єдналися однодумці-акмеїсти, 

мандрівник – учасник експедицій в Італію, Африку, член 

редколегії видавництва «Всемирная литература». Автор 

поетичних збірок «Романтичні квіти», «Перли», «Чуже небо», 

збірок оповідань «Тінь від пальми» та критичних статей «Листи 

про російську поезію». 

▪ 120 років від дня народження Миколи Миколайовича 

Семенова (1896–1986). 

Російський фізик і фізикохімік, академік АН СРСР, директор 

Інституту хімічної фізики АН СРСР, один із творців хімічної 

фізики, теорії ланцюгових реакцій, теплового вибуху газових 

сумішей. Головний редактор журналу «Хімічна фізика», 

засновник журналу «Хімія та життя». Лауреат Державних 

премій СРСР та Нобелівської премії (1956). 

16.04 ▪ День довкілля. 

▪ 175 років від дня народження Христини Данилівни 

Алчевської (1841–1920). 

Український педагог, прогресивна діячка народної освіти, віце-

президент Міжнародної ліги освіти, організатор і керівник 

недільних шкіл, методист початкової школи, засновник й 

учитель Харківської жіночої недільної школи, що стала 

організаційно-методичним центром недільних шкіл Російської 

імперії, член Харківського товариства поширення серед народу 

грамотності, попечитель однокласної земської школи в 

с. Олексіївка (нині – Луганська область), збудованої на власні 

кошти. Автор методичного посібника для навчання дорослих 
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«Книга дорослих», праці «Передумане й пережите», до якої 

ввійшли щоденники, листи, спомини. Упорядник покажчика 

книжок для народного й дитячого читання «Що читати 

народу?» (у 3 т.). 

▪ 85 років від дня народження Зінаїди Іванівни Слєпкань 

(1931–2006). 

Український математик-методист, доктор педагогічних наук, 

професор, заслужений працівник освіти України, старший 

викладач кафедри математики Мелітопольського педагогічного 

інституту, професор Київського педагогічного інституту 

імені О. М. Горького. Автор науково-методичних праць з 

методики навчання математики для вчителів «Системи рівнянь 

другого степеня» (у співавт.), «Урок математики в школі», 

«Методика викладання математики: практикум», «Методика 

навчання математики», «Наукові засади педагогічного процесу 

у вищій школі», «Методика викладання алгебри і початків 

аналізу», посібників і підручників для учнів 9–11 класів 

«Алгебра і елементарні функції», «Математика : посібник для 

факультативних занять у 10 класі», «Алгебра і початки аналізу» 

(5 видань). 

18.04 ▪ Міжнародний день пам’яток і визначних місць. 

▪ День пам’яток історії та культури (в Україні). 

▪ 55 років від дня народження Ірини Борисівни Матяш 

(1961). 

Український історик-архівознавець, педагог, фахівець з історії 

української культури, архівознавства, бібліографістики, 

книгознавства, історії української дипломатії. Доктор 

історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 

України, віце-президент Українського біографічного 

товариства, член Українського історичного товариства, НТШ у 

Львові, Міжнародного інституту архівістики в Маріборі-Трієсті 

та інших організацій, заступник голови Спілки архівістів 

України, відповідальний редактор його друкованого органу, 

директор Українського НДІ архівної справи та 

документознавства, 1-й заступник Голови Державного комітету 
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архівів України, професор кафедри театрознавства 

Національного університету театру, кіно і телебачення 

імені Карпенка-Карого. Автор праць «Архівна наука і освіта в 

Україні 1920–1930-х років», «Архівознавство : підручник для 

студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів 

України» (у співавт.), «Катерина Грушевська: життя і 

діяльність», «Архівна україніка в Канаді: історіографія, 

типологія, зміст» та ін. 

20.04 ▪ 55 років від дня народження Георгія Володимировича 

Касьянова (н. 1961). 

Український історик, педагог, доктор історичних наук, учитель 

історії та суспільствознавства в навчальних закладах Києва, 

викладач університетів Канади, США, Великої Британії, 

Фінляндії, Австрії, завідувач відділу новітньої історії та 

політики в Інституті історії України НАН України, член 

Європейської асоціації розвитку вищої освіти. Автор праць 

«Сталінізм на Україні» (у співавт.), «Українська інтелігенція 

1920-х – 30-х років: соціальний портрет та історична доля», «До 

питання про ідеологію ОУН» та ін. 

21.04 ▪ 200 років від дня народження Шарлотти Бронте (1816–

1855). 

Англійська письменниця, представниця критичного реалізму в 

англійській літературі, вчителька шкіл, викладач англійської 

мови пансіону Егера в Брюсселі. Автор романів «Учитель», 

«Джен Ейр», «Містечко», «Шерлі», в яких порушуються 

проблеми жіночої рівноправності, соціальної нерівності, 

питання освіти (багато в чому твори автобіографічні). 

22.04 ▪ Всесвітній день Землі. 

▪ 250 років від дня народження Анни Луїзи Жермені де Сталь 

(1766–1817). 

Французька письменниця, публіцист, теоретик літератури, 

творчість якої посіла особливе місце в розвитку французької 

літератури, філософії, історіографії, теорії республіканського 

лібералізму, основоположник естетики раннього французького 

романтизму. Автор політико-філософських трактатів «Про 
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вплив пристрастей», «Роздуми про революцію», літературних 

есе «Про літературу», «Про Німеччину», «Про літературу з 

погляду суспільних інституцій», романів «Дельфіна», «Корінна, 

або Італія», п’єси «Джейн Грей», автобіографічного твору 

«Десять років вигнання». У 1812 р. проїздом побувала в 

Україні, зокрема в Києві. 

▪ 205 років від дня народження Людвіга Отто Гессе (1811–

1874). 

Німецький математик, учень К. Якобі, професор Політехнічної 

школи в Мюнхені, розробник однієї з інтерпретацій геометрії 

Лобачевського, автор праць з аналітичної і проективної 

геометрії, теорії виключення й варіаційного числення. 

▪ 135 років від дня народження Франца Хількера (1881 – після 

1949). 

Німецький педагог, учитель середньої школи, викладач 

педагогіки Берлінської академії мистецтв, учений секретар 

Центрального інституту методів навчання й виховання, 

засновник і директор Педагогічного центру Вісбадена, редактор 

журналів «Нове виховання», «Гімнастика», «Педагогічний 

листок», автор праць з питань реформи школи та порівняльної 

педагогіки. 

23.04 ▪ Всесвітній день книги і авторського права. 

▪ 125 років від дня народження Олександра Васильовича 

Багрія (1891–1949). 

Український, російський і азербайджанський 

літературознавець, фольклорист і бібліограф, педагог, 

шевченкознавець, професор Кубанського інституту народної 

освіти та Азербайджанського університету (м. Баку), дослідник 

біографії і світогляду Т. Шевченка, зв’язків його поезії з 

творами письменників інших народів. Автор праць з питань 

джерелознавства, методології літературознавства, монографії 

«Т.Г. Шевченко. Оточення. Мотиви творчості. Стиль». 

▪ 115 років від дня народження Леоніда Володимировича 

Занкова (1901–1977). 

Російський психолог, педагог, дефектолог, учитель сільської 
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школи, завідувач дитячої колонії в Тамбовській області, 

співробітник Інституту дефектології й Інституту теорії та 

історії педагогіки АПН РРФСР, завідувач кафедри дефектології 

МДПУ імені В. Леніна, доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член АПН РРФСР, АПН СРСР. Фахівець з проблем 

психології пам’яті, мислення й мови нормальних та аномальних 

дітей. Автор праць «Нариси психології розумово відсталої 

дитини», «Пам’ять школяра, її психологія і педагогіка», «Про 

предмет і методи дидактичних досліджень», «Про початкове 

навчання», «Бесіди з учителями» та ін. 

24.04 

 
▪ Міжнародний день солідарності молоді. 

▪ 170 років від дня народження Івана Григоровича 

Верхратського (1846–1919). 

Український філолог, письменник, природознавець, педагог, 

дійсний член НТШ у Львові, основоположник української 

наукової термінології з природознавства, видавець літературно-

наукового журналу «Денниця», учитель природознавства 

гімназій Дрогобича, Станіслава, Львова (учитель І. Франка). 

Автор перших шкільних україномовних підручників із 

ботаніки, зоології, мінералогії, праць з лексикології й 

правопису, діалектології, статей з літературної української 

мови, народної літератури, а також ліричних і сатиричних 

творів, зокрема, збірок «Стрижок», «Тріолети», «Байки, 

приказки, повістки». 

▪ 145 років від дня народження Любові Борисівни Хавкіної 

(1871–1949). 

Український і російський бібліотекознавець, бібліограф, доктор 

педагогічних наук, прихильник педагогічних ідей Дж. Дьюї 

(1859–1952), директор Науково-дослідного інституту 

бібліотекознавства в Москві. Організатор першого в Росії (Харків, 

1903) Національного відділу бібліотекознавства та бібліотечного 

музею при Харківській громадській бібліотеці, розробник проекту 

бібліотечної освіти. Автор перших університетських посібників з 

питань бібліотечної справи в Росії та за кордоном. 

25.04 ▪ 15 років тому (2001) вийшло Розпорядження Президента 
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України «Про забезпечення навчальних закладів навчальною 

літературою та програмами». 

26.04 ▪ День Чорнобильської трагедії. 

▪ 30 років тому (1986) на атомній електростанції в Чорнобилі 

сталася катастрофа – вибухнув четвертий енергоблок. 

▪ 95 років тому (1921) РНК УСРР ухвалила постанову «Про 

встановлення загального наукового мінімуму, обов’язкового 

для викладання в усіх вищих учбових закладах». До мінімуму 

увійшли дисципліни із суспільних і природничих наук. 

▪ 15 років тому (2001) ВР України ухвалила Закон «Про 

охорону дитинства», в якому визначено основні засади 

державної політики щодо забезпечення прав дитини на життя, 

охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та різнобічний 

розвиток. 

▪ 305 років від дня народження Дейвіда Юма (1711–1776). 

Англійський філософ-просвітитель, психолог, історик, 

економіст, представник суб’єктивного ідеалізму, попередник 

позитивізму, прихильник ідеї вільної конкуренції й торгівлі, 

бібліотекар Товариства единбурзьких адвокатів. Автор праць 

«Історія Великобританії», «Трактат про людську природу», 

«Дослідження розуму людини» та ін. 

27.04 ▪ 60 років тому (1956) постановою РМ УРСР затверджено 

положення «Про нагрудний значок «Відмінник народної 

освіти». 

▪ 15 років тому (2001) Колегією МОН України затверджено 

Концепцію інформатизації загальноосвітніх навчальних 

закладів, комп’ютеризації сільських шкіл. 

28.04 ▪ Всесвітній день охорони праці. 

▪ 155 років від дня народження Миколи Олександровича 

Рибкіна (1861–1919). 

Російський математик, педагог, викладач математики 

приватного реального училища К. К. Мазіна, Лазаревського 

інституту східних мов, Московської практичної академії 
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комерційних наук та іних закладів Москви. Автор підручників і 

збірників задач з геометрії та тригонометрії для середньої 

школи, зокрема, «Геометрія» (8–9 кл.), «Прямолінійна 

тригонометрія» (9–10 кл.), «Збірник стереометричних задач, що 

потребують застосування тригонометрії», «Збірник 

тригонометричних задач», «Збірник геометричних задач» 

(планіметрія і стереометрія), що витримали 28 видань. 

▪ 140 років від дня народження Георгія Федоровича 

Проскури (1876–1958). 

Український вчений у галузі гідромеханіки й гідродинаміки, 

гідромашинобудування й авіації, академік АН УРСР, 

заслужений діяч науки і техніки УРСР, викладач харківських 

ВНЗ, керівник лабораторії проблем швидкохідних машин і 

механізмів Інституту проблем машинобудування. Автор праць з 

теорії гідроаеродинаміки, повітряних гвинтів, газових і водяних 

турбін, насосів. Лауреат Державної премії СРСР. 

▪ 110 років від дня народження Ростислава-Романа Єндика 

(1906–1974). 

Український педагог, антрополог, поет, прозаїк, публіцист, 

журналіст, громадський і політичний діяч, дійсний член НТШ, 

професор і ректор Українського техніко-господарського 

інституту, директор Дому української науки. Автор наукових 

робіт з антропології українців, публіцистичних праць про 

Д. Донцова, героїчне минуле українського народу, жудожніх 

творів, зокрема, поеми «Титан» та збірки новел «Жага». 

▪ 75 років від дня народження Ірини Володимирівни 

Жиленко (1941–2013). 

Українська поетеса, прозаїк, лауреат Національної премії 

України імені Т. Шевченка. Автор поетичних збірок «Соло на 

сольфі», «Вікно у сад», «Дім під каштаном», «Дівчинка на 

кулі» та ін., повістей для дітей «Двічі по два дорівнює 

кульбабці», «Новорічна історія про двері …», збірок дитячої 

лірики «Достигають колосочки», «Вуличка мого дитинства», 

«Казки буфетного гнома». Лауреат премії імені В. М. Сосюри 

(1987). 
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▪ 60 років від дня народження Володимира Михайловича 

Литвина (1956). 

Український історик, державний, політичний і освітній діяч, 

фахівець з новітньої історії України, історії міжнародних 

відносин, конституційного права, доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри новітньої історії України 

Київського національного університету імені Т. Шевченка, 

дійсний член Академії правових наук України та Національної 

академії наук України, голова ВР України. Автор праць 

«Політична арена України: дійові особи та виконавці», 

«Економічні аспекти ролі України у формуванні Європи 

сьогодення та Європи майбутнього», «Україна: Європа чи 

Євразія?», «Україна: міжвоєнна доба (1921–1938 рр.)» та ін. 

29.04 ▪ Міжнародний день танцю. 

▪ 145 років від дня народження Вільяма Штерна (1871–1938). 

Німецький психолог і філософ-ідеаліст, професор, 

основоположник диференціальної психології, директор 

Гамбурзького психологічного інституту. Автор праць з питань 

загальної, генетичної, прикладної та юридичної психології, 

класичних праць з дитячої психології, зокрема дитячої 

обдарованості, один із перших застосував метод тестів, 

запровадив поняття «коефіцієнта інтелекту». 

 

ТРАВЕНЬ 

У травні відзначається: 

▪ 100 років від заснування (1916) Чернігівського учительського 

інституту (нині – Чернігівський національний педагогічний університет 

імені Т. Г. Шевченка). У 1961 р. закладу присвоєно ім’я Тараса 

Шевченка, з 1998 р. – Чернігівський державний педагогічний 

університет імені Т. Г. Шевченка, у 2010 р. – надано статус 

національного. 

▪ 110 років від заснування (1906) культурно-освітньої організації 

«Просвіта» імені Т. Шевченка в Києві, головою якої став Б. Грінченко. 

▪ 110 років від створення (1906) Всеукраїнської учительської спілки 


