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28.07 ▪ День Рівноапостольного Великого князя Київського 

Володимира. 

▪ День хрещення Київської Русі. У 988 р. відбулося масове 

хрещення мешканців Києва, а згодом й інших міст держави 

князем Володимиром Великим, у результаті чого 

християнство стало провідною релігією на Русі. 

30.07 ▪ Міжнародний день дружби. 

▪ 145 років тому (1871) ухвалено Статут гімназій і       

прогімназій, що утвердив статус класичної гімназії як 

єдиного повнокровного привілейованого середнього 

навчального закладу. 

▪ 155 років від дня народження Любові Олександрівни 

Яновської (1861–1933). 

Українська письменниця, майстер соціально-психологічної 

прози і драматургії, організатор недільної школи й учитель 

шкіл Лубенського повіту на Полтавщині, член і голова 

київської «Просвіти», член літературної організації «Плуг», 

діячка жіночого руху, делегат Першого Всеросійського 

з’їзду жінок у Петербурзі (1908). Автор оповідань «Злодійка 

Оксана», «Смерть Макарихи», повісті «Городянка», п’єс 

«Без віри», «Людське щастя», «Лісова квітка», «Повернуся 

із Сибіру», «Огненний змій», «Четверта аксіома», творів для 

дітей. 

СЕРПЕНЬ 

У серпні відзначається: 

▪ 70 років від заснування (1946) на I Всесвітньому конгресі студентів у 

Празі Міжнародної спілки студентів (МСС), метою діяльності якої 

визначено захисті прав та інтересів студентів, сприяння в здобутті 

молоддю професійної освіти, демократизація освіти, утвердження 

діалогу співробітництва між націями, народами, країнами. 

▪ 20 років від початку виходу друком (1996) Всеукраїнської 

освітянської газети – «Освіта України», заснована МОН України, АПН 

України, Профспілкою працівників освіти і науки та ВАК України. 
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▪ 15 років від заснування (2001) Чернігівського обласного інституту 

післядипломної освіти, якому в 2009 р. присвоєно ім’я 

К. Д. Ушинського. 

1.08 ▪ 50 років тому (1966) ЦК КПРС і РМ СРСР ухвалили 

постанову «Про створення союзно-республіканського 

Міністерства освіти СРСР». 

2.08 ▪ 115 років тому (1901) було затверджено Положення про 

створення Педагогічного музею при управлінні Київським 

навчальним округом (нині – Педагогічний музей НАПН 

України, розміщений у Київському будинку вчителя). 

▪ 25 років тому (1991) Міністерство юстиції України 

зареєструвало Союз українського студентства. 

4-5.08 ▪ 100 років тому (1916) у Канаді (Саскатун) відбувся 

перший Український народний з’їзд та відкрито Інститут 

імені Петра Могили. 

5.08 ▪ 230 років тому (1786) ухвалено «Статут народних 

училищ», що регламентував початок створення в Російській 

імперії державної системи міських шкіл – «малих і головних 

народних училищ». 

6.08  ▪ 135 років тому (1881) затверджено Статут про створення 

українського педагогічного об’єднання «Руське товариство 

педагогічне» (РТП) – масової громадської інституції, що 

діяла в Галичині (1881–1939), Статут 1912 р. затвердив нову 

назву – «Українське педагогічне товариство» (УПТ), з 

червня 1926 р. – «Рідна школа», заслугою якого є 

організація народних шкіл, гімназій, ліцеїв, професійних 

шкіл, бурс, дошкільних закладів, курсів для сільських дітей, 

учительських семінарій, видавничої діяльності. У 1939 р. 

Товариство ліквідовано, з 1991 р. відродилося Львівське 

Крайове Товариство «Рідна школа».  

9.08 

 

 

 

▪ 15 років тому (2001) вийшла постанова КМ України «Про 

затвердження Положення про акредитацію вищих 

навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 

закладах та вищих професійних училищах». 
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(ін. 9.07) 

 

▪ 240 років від дня народження Амадео Авогадро (1776 – 

1856). 

Італійський фізик і хімік, викладач фізики університетського 

ліцею, професор математичної фізики Туринського 

університету. Автор основного закону (закон Авогадро) 

ідеальних газів, оригінального курсу молекулярної фізики (у 

4 т.) й фізичної хімії. 

(ін.19.08) ▪ 130 років від дня народження Богдана Романовича 

Заклинського (1886–1946). 

Український педагог, публіцист, літературознавець. 

фольклорист, етнограф і краєзнавець, дитячий письменник, 

просвітницький і громадський діяч, учитель народних шкіл 

Галичини, Закарпаття, Чехословаччини, співробітник секції 

народного шкільництва Загальноукраїнської культурної 

ради у Відні. Упорядник архіву Українського педагогічного 

товариства у Львові, співробітник журналу «Дзвінок», 

газети «Учительське слово» та Львівського відділення 

Інституту мистецтвознавства, фольклору і етнографії АН 

УРСР, член товариств «Просвіта», «Сільський господар», 

НТШ у Львові. Автор шкільних підручників «Український 

буквар», «Букварева читанка», «Читанка для 3 кляси», праць 

з педагогіки «Історія українського виховання», «Методика 

усного і письменного стилю для всіх шкіл», «План виховної 

роботи в школі», «Українська пісня в школі», монографії 

«Українська культура духовна і матеріальна» та ін. 

▪ 120 років від дня народження Жана Піаже (1896–1980). 

Швейцарський психолог, філософ, педагог, професор 

Женевського й Паризького університетів, доктор наук 

Сорбонни, Гарвардського й Чикагського університетів, 

засновник Міжнародного епістемологічного центру, 

Міжнародного бюро з питань навчання та Женевської 

школи генетичної психології; редактор журналу «Архіви 

психології», фундатор наукової школи в галузі вивчення 

розумового розвитку дитини, дитячих уявлень про світ, в 

основі яких лежить певна розумова позиція дитини – 

егоцентризм, автор концепції стадійного розвитку інтелекту. 
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10.08 ▪ 125 років від дня народження Олександра Івановича 

Попова (1891–1958). 

Український педагог, освітній і церковний діяч, педолог, 

організатор освіти, ідеолог системи соціального виховання. 

Учитель харківських середніх навчальних закладів, керівник 

харківських педагогічних курсів імені Г. Сковороди, член 

Харківського педагогічного товариства й педагогічного 

музею, голова Науково-педагогічного відділу Головсоцвиху. 

Професор Харківського інституту народної освіти, перший 

декан факультету соціального виховання, засновник 

науково-дослідної кафедри педагогіки. Учасник і основний 

доповідач трьох Всеукраїнських конференцій з педагогічної 

освіти. Організатор і перший директор УНДІП. Редактор 

журналу «Радянська освіта», збірників «Дитячий будинок», 

«Охорона дитинства», автор праць «Про організацію 

педологічного музею», «К. Д. Ушинський як педолог», 

«Соціальне виховання – захист дітей» та ін. 

▪ 120 років від дня народження Михайла Васильовича 

Доленга (Клоков, 1896–1982). 

Український вчений-ботанік, доктор біологічних наук, поет, 

літературний критик, автор наукових праць з питань 

флористики, систематики й географії вищих рослин. Один з 

авторів 12-томного видання «Флора УРСР», «Визначник 

рослин УРСР», збірників віршів «Цілюще зілля», 

«Об’єктивна лірика», «Роздуми», «Зелене й червоне», 

літературознавчих праць «Критичні етюди», «Творчість 

Володимира Сосюри» та ін. Лауреат Державної премії 

СРСР, Державної премії УРСР в галузі науки й техніки. 

▪ 75 років від дня народження Романа Мар’яновича 

Лубківського (1941). 

Український поет, літературний критик, перекладач, 

заслужений діяч культури Польщі (за популяризацію в 

Україні польської літератури), заступник головного 

редактора журналу «Жовтень» (з 1990 – «Дзвін»), народний 

депутат України. Автор поетичних збірок «Зачудовані 

олені», «Громове дерево», «Смолоскипи», «Звіздар» та ін., 
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збірок літературно-критичних статей «Многосвіточ», 

«Високі райдуги», упорядник видань «Вінок Маркіянові 

Шашкевичу», «Слово про Антонича». Лауреат літературних 

премій ім. В. Незвала (чеський фонд), ім. П. О. Звєздослава 

(словацький фонд), імені П. Г. Тичини «Чуття єдиної 

родини» та Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка 

(1992). 

11.08 ▪ 90 років від дня народження Петра Григоровича Баб’яка 

(1926–2011). 

Український бібліограф, літературознавець, архівіст, науковий 

співробітник Львівської наукової бібліотеки 

імені В. Стефаника НАН України, дослідник життя й творчості 

І. Франка, Н. Кобринської, Уляни Кравченко, Ю. Федьковича, 

упорядник бібліографічних покажчиків «Петро Козланюк», 

«Марко Вовчок», «Житє і слово», «Автографи українських і 

російських письменників» та ін., у співавт. – «Олесь Гончар», 

«Хлібороб», «Особисті архівні фонди відділу рукописів» 

(Львівська наукова бібліотека), «Іванна Блажкевич», «Марійка 

Підгірянка» та ін. 

12.08 ▪ Міжнародний день молоді. 

▪ 185 років від дня народження Олени Петрівни 

Блаватської (Ган, 1831–1891). 

Мислитель, окультист, письменниця, митець (родом із 

України), знавець багатьох мов, мандрівник Єгипту, 

Франції, Великобританії, Індії, США та інших країн (у 

1878 р. прийняла американське громадянство). Засновник 

теософічних товариств у Нью-Йорку, Англії, що 

задекларували «універсальну релігію», братерство людей, 

самовдосконалення під містичною опікою духовних 

наставників – «махатм». Автор творів з викладом свого 

вчення «Розкрита Ісіда», «Таємна доктрина», «Ключ до 

Теософії», «Голос тиші» та ін. 

▪ 105 років від дня народження Андрія Олександровича 

Білецького (1911–1995). 

Український філолог, доктор філологічних наук, професор 
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Київського університету, дослідник давньогрецького епосу і 

міфології, давньорусько-грецьких, давньорусько-

візантійських літературних зв’язків. Автор праць з 

класичної філології, загального мовознавства, романістики, 

палеографії, укладач антології античної поезії «Золоте 

руно», автор вступної статті і редактор «Словника античної 

міфології», літературно-критичних розвідок про творчість 

Езопа, Г. Юлія Цезаря, Лопе де Веги та ін., перекладів 

творів античних авторів, а також Ж. Верна, В. Скотта, 

А. Барбюса. 

13.08 ▪ 90 років тому (1926) ЦВК і РНК СРСР ухвалили постанову 

«Про заходи до боротьби з дитячою безпритульністю». 

14.08 ▪ Перший (Медовий) Спас. Маковія. 

15.08  ▪ 15 років тому (2001) вийшов наказ МОН України та АПН 

України «Про забезпечення розвитку психологічної служби 

в системі освіти України» з метою створення належних умов 

праці практичним психологам (соціальним педагогам) 

навчальних закладів. 

▪ 245 років від дня народження Вальтера Скотта (1771–

1832). 

Англійський і шотландський письменник, літературний 

критик, видавець, засновник жанру історичного роману, в 

якому поєднуються реалістичні й романтичні тенденції, 

дослідник життя Наполеона Бонапарта. Автор романів 

«Пуритани», «Айвенго», «Роб Рой», «Квентін Дорвард», 

«Талісман» та ін., поетичних творів, праць мемуарного й 

біографічного характеру. 

▪ 85 років від дня народження Надії Федорівни 

Скрипченко (1931–1996). 

Український педагог, кандидат педагогічних наук, фахівець 

з початкової освіти, відмінник народної освіти, заслужений 

учитель України, старший науковий співробітник сектору 

початкового навчання Науково-дослідного інституту 

педагогіки УРСР, організатор однієї з перших лабораторій 

(школа №166 Києва), у якій велась експериментальна робота 
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щодо переходу початкової ланки школи з чотирирічного на 

трирічний термін навчання та апробовувались підручники 

«Буквар» і «Читанка». Керівник експерименту навчання 

дітей-шестиліток, член редакційної колегії журналу 

«Початкова школа», редакційної ради видавництва 

«Радянська школа», фундатор газети-журналу «Розкажіть 

онуку». Автор підручників для чотирирічної й трирічної 

початкових шкіл, дидактичних, навчальних і методичних 

посібників для вчителів і вихователів, підручника для 

позакласного читання «Струмочок» і «Фонохрестоматії» до 

нього. 

16-25.08 ▪ 105 років тому (1911) в Москві відбувся Перший 

загальноземський з’їзд з народної освіти за підсумками 

півстолітньої діяльності земств з питань розвитку 

початкової школи. 

17.08 ▪ 415 років від дня народження П’єра Ферма (1601–1665). 

Французький математик, радник Тулузького парламенту, 

автор «малої» і «великої теореми Ферма» (доведена у 1994 р. 

англійським математиком Ендрю Вайлсом), один із 

засновників теорії чисел, методу координат і рівнянь ліній 

другого порядку (в геометрії). Автор загального правила 

диференціювання та інтегрування степенів, основного 

принципу геометричної оптики (у фізиці) – узагальненого 

закону поширення світла. 

18.08 ▪ 180 років від дня народження Олександра Яковича 

Кониського (1836–1900). 

Український педагог, письменник, публіцист, громадсько-

політичний діяч, адвокат, організатор недільних і вечірніх 

шкіл та бібліотек для народу, вчитель-методист недільних 

шкіл. Член Полтавської і Київської громад, Петербурзького 

товариства грамотності, один із фундаторів Наукового 

товариства імені Шевченка у Львові. Автор підручників для 

початкових шкіл «Українські прописи», «Арихметика, або 

Щотниця для українських шкіл», «Граматика, або Перша 

читанка за для початку вченья», праць з педагогіки 

«Становище шкільної освіти в Полтаві», «Жіноча освіта на 
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Україні», «Освіта на західно-південній Україні», поетичних 

збірок «Порвані струни», «Вибір з поем», оповідань, повістей, 

роману-хроніки «Грішники», двотомної праці «Тарас 

Шевченко – Грушівський. Хроніка його життя», молитви за 

Україну «Боже Великий, Єдиний…» (муз. М. Лисенка). 

▪ 160 років від дня народження Омеляна Поповича (1856–

1930). 

Громадський, політичний та освітянський діяч Буковини, 

педагог, філолог, письменник, редактор багатьох періодичних 

видань. Інспектор «руських» народних шкіл, член краєвої 

шкільної ради, краєвий інспектор учительських семінарій 

народних шкіл у Львові. Засновник Української поступової 

партії, редактор її офіційного органу – газети «Буковина», 

депутат буковинського сейму. Брав участь у розробці 

різноманітних законопроектів, зокрема освітянських. 

Засновник і голова українського товариства «Руська школа», а 

згодом – ініціатор перейменування його на «Українська 

школа». Один з керівників товариства «Рідна школа» у Львові. 

Автор багатьох шкільних підручників і методичних 

посібників, статей науково-методичного характеру. За життя 

був названий «батьком шкільництва на Буковині». 

19.08 ▪ Преображення Господнього, або Яблучний Спас 

(Другий Спас). 

20.08 ▪ 95 років від дня народження Миколи Яковича Зарудного 

(1921–1991). 

Український письменник і драматург, головний редактор 

Київської кіностудії імені О. П. Довженка, секретар правління 

СП УРСР та Київської організації СП УРСР. Автор романів 

«На білому світі», «Уран», «Гілея», п’єс «Сині роси», «На 

сьомому небі», «Дороги, які ми вибираємо», «Рим, 17, до 

запитання», трагедії «Тил», драм «Таке довге-довге літо», «Під 

високими зорями», «Пором», «За Сибіром сонце сходить» (про 

Устима Кармалюка) та ін. Лауреат Державної премії УРСР 

імені Т. Г. Шевченка (1978). 

21.08 ▪ 145 років від дня народження Леоніда Миколайовича 
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Андреєва (1871–1919). 

Російський письменник, драматург, продовжувач 

демократичних і реалістичних традицій російської 

літератури ХІХ ст. Автор оповідань «Думка», «Стіна», 

«Провалля», в яких порушуються соціально-економічні 

проблеми, повістей «Губернатор», «Мої записки», драм 

«Життя людини», «Цар-Голод», «Чорні маски», «Сава», 

«Дні нашого життя» та інші, які йшли на сценах театрів 

Києва, Харкова, Черкас. 

▪ 125 років від дня народження Олександра 

Миколайовича Раєвського (1891–1971). 

Український психолог, професор, завідувач кафедри 

психології Київського університету імені Т. Г. Шевченка, 

науковий співробітник Науково-дослідного інституту 

психології УРСР, дослідник актуальних проблем психології 

мовлення, розвитку мовлення та мислення в дітей, 

психології пам’яті в умовах психологічного експерименту. 

Автор праць «Розум та його виховання», «Пам’ять та шляхи 

її поліпшення», «Мовлення та його розвиток у дітей», 

«Психологія мовлення в радянській психологічній науці за 

40 років. 1917–1957», один із авторів підручника 

«Психологія» за редакцією Г. С. Костюка. 

22.08 ▪ 20 років тому (1996) вийшла постанова КМ України «Про 

запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів 

освіти». 

▪ 300 років від дня народження Євгенія Булгарі (1716–

1809). 

Грецький науковець, письменник, перекладач, церковний та 

освітній діяч, почесний член Петербурзької АН, придворний 

бібліотекар та експерт з різних галузей знань в Російській 

імперії. Викладав у містах Яніна, Козані (обидва в Греції), 

на Афоні, у Стамбулі. Архієпископ Слов’янської та 

Херсонської єпархії з резиденцією у 

Хрестовоздвиженському монастирі (Полтава), засновник 

місцевої школи співаків (півчих) (згодом – училище). 

Дослідник минулого Новоросії, історії сарматів, Київської 
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Русі, творчості Ф. Прокоповича, С. Яворського та інших 

наукових проблем. 

23.08 ▪ День Державного прапора України. 

24.08 ▪ День незалежності України. Національне свято. 

▪ 25 років тому (1991) ВР України ухвалила Акт 

проголошення незалежності України. 

▪ 145 років від дня народження Василя Григоровича 

Щурата (1871–1948). 

Український учений-літературознавець, фольклорист, 

перекладач, поет, публіцист, педагог, доктор філології, 

академік АН УРСР, дійсний член НТШ у Львові, учитель 

гімназій Львівщини, директор і викладач приватної гімназії 

сестер-василіанок, перший ректор, завідувач кафедри і 

викладач Львівського таємного українського університету, 

професор Львівського університету, директор Львівської 

бібліотеки АН УРСР. Автор збірок поезій «Мої листи», «На 

трембіті», «Історичні пісні», поем «Зарваниця», «В 

суздальській тюрмі», перекладів українською мовою од 

Горація, «Слова о полку Ігоревім», «Пісні про Роланда», 

творів російських і зарубіжних поетів, праць про творчість 

Т. Шевченка, українсько-польські літературні зв’язки. 

▪ 95 років від дня народження Леоніда Полтави 

(Пархомович, 1921–1990). 

Український поет, прозаїк, драматург, перекладач, 

публіцист, представник української діаспори в Німеччині, 

Франції, Іспанії, США, де працював у редакціях українських 

газет, на радіо «Свобода», «Голос Америки». Автор 

поетичних збірок «Жовті каруселі», «Біла трава», «Смак 

Сонця», поем «Енеїда модерна», «Слово про Україну», 

«Поема про Тараса Шевченка», роману про гетьмана Івана 

Мазепу «Тисяча сімсот дев’ять», творів для дітей, лібретто 

оперет «Лис Микита», «Лісова царівна», «Лисячий базар». 

25.08 ▪ 85 років тому (1931) ЦК ВКП(б) ухвалив постанову «Про 

початкову і середню школу». 
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▪ 180 років від дня народження Френсіса Брет Гарта 

(1836–1902). 

Американський письменник-реаліст, літературознавець, 

журналіст, золотошукач. Автор циклу творів з життя 

золотошукачів «Каліфорнійські оповідання», історичної 

повісті «Тенкфул Блоссом» про війну за незалежність у 

Північній Америці, роману «Кларенс», збірки гострих 

пародій на письменників-романтиків і сентименталістів 

«Романи в найкоротшому викладі», пригодницьких творів 

для дітей. 

26.08 ▪ 25 років тому (1991) на основі відповідної ухвали Вченої 

ради Київського університету імені Тараса Шевченка 

виконком Старокиївської районної ради народних депутатів 

прийняв рішення про відкриття Українського національного 

гуманітарного ліцею імені Тараса Шевченка з українською 

мовою навчання. 

27.08 

 

▪ 160 років від дня народження Івана Яковича Франка 

(1856–1916). 

Український письменник, учений, мислитель, митець-

реформатор, літературознавець, мовознавець, перекладач, 

етнограф, історик, бібліограф, педагог-публіцист, 

громадсько-політичний діяч. Доктор філософії Віденського 

університету, почесний доктор Харківського університету. 

Один із засновників радикальної партії Галичини. Редактор 

«Етнографічного збірника», журналів «Світ», «Дзвін», 

«Літературно-науковий вісник». Прихильник реформування 

системи народної освіти, критик стану навчально-виховного 

процесу в навчальних закладах Галичини, змісту шкільної 

освіти, викладання української мови і літератури. Автор 

праць «Допис про Дрогобицьку гімназію», «Педагогічні 

невігласи», «Наші народні школи і їх потреби», творів про 

дітей і школу «Борис Граб», «Малий Мирон», «Грицева 

шкільна наука», збірок казок «Коли ще звіри говорили», 

«Лис Микита». Автор майже десяти тисяч творів, написаних 

українською, російською, польською, чеською, німецькою 

мовами, серед яких художні твори, літературознавчі, 
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історичні, філософські, етнографічні та інші, які 

вирізняються енциклопедичністю, оригінальністю, 

широкомасштабністю. 

27.08 ▪ 145 років від дня народження Теодора Драйзера (1871–

1945). 

Американський письменник, публіцист, громадський діяч, 

один з організаторів Міжнародного конгресу проти війни 

(1932), учасник Міжнародного єднання революційних 

письменників, активний антифашист. Автор реалістичних 

романів «Сестра Керрі», «Дженні Герхардт», «Геній», 

«Трилогії бажання» («Фінансист», «Титан», «Стоїк»), 

роману «Американська трагедія», книжки нарисів «Трагічна 

Америка», «Драйзер дивиться на Росію» – спогадів та 

вражень від поїздки до СРСР (1927). Побував у Києві, 

Харкові, Одесі. 

28.08 ▪ 115 років від дня народження Петра Сергійовича 

Новикова (1901–1975). 

Російський математик, доктор фізико-математичних наук, 

академік АН СРСР, професор Математичного інституту 

імені В. А. Стеклова АН СРСР. Фахівець у галузі алгебри, 

теорії множин й математичної логіки. Організатор 

навчального процесу в педагогічних інститутах. Автор 

програм «Математичний аналіз», «Теорія функцій», 

«Алгоритми і математичні машини» для педагогічних 

інститутів. 

29.08 ▪ 110 років від дня народження Івана Костянтиновича 

Білодіда (1906–1981). 

Український мовознавець, педагог, академік і віце-

президент АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР, міністр 

освіти УРСР, професор Київського університету, директор 

Інституту мовознавства імені О. О. Потебні АН УРСР, 

голова Українського комітету славістів, дослідник мови 

творів класиків української літератури. Автор праць 

«Питання розвитку мови української радянської художньої 

прози», «Києво-могилянська академія і розвиток 

східнослов’янських літературних мов ХVII–ХVIII ст.», один 
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із авторів «Курсу історії української літературної мови» (у 2 

т.), «Сучасної української літературної мови» (у 5 т.), 

відповідальний редактор «Словника української мови (у 

11 т.). Лауреат Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка 

(1971), Державної премії СРСР (1983). 

30.08 ▪ 145 років від дня народження Ернеста Резерфорда (1871–

1937). 

Англійський фізик, один із засновників ядерної фізики 

(одержав першу штучну ядерну реакцію), член і президент 

Лондонського королівського товариства, іноземний 

почесний член АН СРСР. Автора праць з радіоактивності й 

будови атомного ядра, лауреат Нобелівської премії (1908). 

31.08  ▪ 195 років від дня народження Германа Людвіга 

Фердінанда Гельмгольца (1821–1894). 

Німецький природознавець, природодослідник, працював у 

галузі фізики, математики, фізіології і психології. Засновник 

термодинамічної теорії хімічних процесів, основоположник 

теорії вихрового руху рідини. Автор праць з питань нервової 

та м’язової систем, електромагнетизму, оптики, теплоти, 

акустики, гідромеханіки, геометричних аксіом тощо. 

ВЕРЕСЕНЬ 

У вересні відзначається: 

▪ 25 років від заснування (1991) Маріупольського державного 

гуманітарного університету. На той час – Маріупольський гуманітарний 

коледж. 

1.09 

 

(ін.2.09) 

▪ День знань. 

▪ 125 років від дня народження Павла Петровича 

Филиповича (1891–1937). 

Український поет, літературознавець, критик, перекладач, 

представник київської групи «неокласиків», дослідник 

європейського та вітчизняного літературного процесу. Один 

з основоположників шевченкознавства, редактор збірників 

«Шевченко і його доба» (1921, 1925, 1926), професор і 


