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29.11 ▪ 15 років тому (2001) постановою КМ України затверджено 

«Положення про Державну інспекцію навчальних закладів». 

30.11 ▪ 135 років від дня народження Роже Кузіне (1881–1973). 

Французький педагог, один із теоретиків нового виховання, 

інспектор початкових шкіл, професор кафедри педагогіки 

Паризького університету, викладач педагогіки й психології в 

Сорбонні, засновник і редактор журналів «Нове виховання», 

«Нова французька школа», засновник і пропагандист методу так 

званої «вільної» групової роботи, яка виконується групою 

самостійно, а вчитель лише спостерігає, консультує і перевіряє 

роботи учнів. 

 

ГРУДЕНЬ 

У грудні виповнюється: 

▪ 365 років від дня народження Івана Максимовича  

(Іоанн, 1651– 1715). 

Український просвітитель, письменник, літератор, педагог, церковний і 

культурний діяч. Професор і викладач Києво-Могилянського колегіуму, 

засновник Чернігівського колегіуму, архімандрит Чернігівського 

Єлецького Успенського монастиря, який перетворено на значний 

осередок освіти, архієпископ Чернігівської єпархії, митрополит 

Тобольський і Сибірський. Член, а згодом керівник, чернігівського 

літературно-мистецького гуртка, книговидавець (за його часів Чернігів 

перетворився на другий, після Києва, центр українського 

книгодрукування). Створив жанр філософського вірша, вірша-притчі, 

поетичних епіграм. Автор духовно-повчальних творів, проповідей 

«Алфавит святых», «Театрон», «Богородице», «Царскій путь Креста 

Господня», перекладів богословських творів з латинської. 

1.12 ▪ Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 

▪ 25 років тому (1991) український народ вільним 

волевиявленням на референдумі підтвердив Акт 

проголошення незалежності України. 

▪ 70 років від дня народження Оксани Петрівни 

Рудницької (1946–2002). 
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Український педагог, доктор педагогічних наук, відмінник 

освіти України, фахівець з музичної педагогіки, виховання 

особистості засобами мистецтва, культурологічної 

підготовки студентів педагогічних ВНЗ, професор і 

завідувач кафедри гри на музичних інструментах 

Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова, завідувач лабораторії мистецької 

освіти Інституту педагогіки і психології професійної освіти 

АПН України (нині – Інститут педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України). Автор праць з проблем 

неперервної мистецької освіти, художньо-естетичного 

розвитку особистості в системі професійної освіти, зокрема, 

«Основи педагогічних досліджень», «Музика і культура 

особистості: проблеми сучасної педагогічної освіти», 

«Основи викладання мистецьких дисциплін» та ін. 

2.12 ▪ 130 років від дня народження Андрія Олександровича 

Загродського (1886–1948). 

Український філолог, педагог-методист, кандидат 

педагогічних наук, учитель російської словесності київської 

гімназії, викладач української мови і літератури у вищих 

навчальних закладах Києва, завідувач сектору методики 

мови НДІ педагогіки УРСР. Автор підручників з української 

мови для 5–7 класів шкіл УРСР «Граматика української 

мови» (у 2 ч.), праць з методики мови, формування 

орфографічних навичок, підвищення грамотності та 

розвитку мовлення учнів. 

5.12 ▪ 195 років від дня народження Миколи Олексійовича 

Вишнеградського (1821–1872). 

Російський педагог, фахівець із розвитку жіночої загальної й 

педагогічної освіти, професор педагогіки Головного 

педагогічного інституту в Петербурзі, викладач 

петербурзької Ларинської гімназії, інспектор класів 

Павловського жіночого інституту, керівник жіночих 

навчальних курсів. Автор проекту й уставу Маріїнських 

гімназій, засновник журналу «Русский педагогический 

вестник», упорядник першої російської програми з 



 162 

педагогіки, автор праць «Про спеціальні педагогічні 

навчальні заклади», «Про основні предмети початкової 

освіти». 

▪ 145 років від дня народження Генріха Шарельмана 

(1871–1940). 

Німецький педагог-реформатор, один із представників 

педагогіки особистості, прихильник педагогічних ідей 

Й. Г. Песталоцці, принципів «вільного виховання», творчої 

самодіяльності вчителя й учнів (великого значення надавав 

засобам художнього виховання). Автор праць «У 

лабораторії народного вчителя», «Трудова школа», 

«Методика і техніка розповіді на уроках» та ін. 

▪ 85 років від дня народження Григора Михайловича 

Тютюнника (1931–1980). 

Український письменник, прозаїк, перекладач, педагог, член 

Спілки письменників України. Учитель російської мови і 

літератури у вечірній школі на Донеччині, працівник 

редакції газети «Літературна Україна», видавництва 

«Молодь», сценарної майстерні Київської кіностудії 

імені О. П. Довженка. Перекладач творів В. Шукшина, 

Е. Распе та ін. Автор збірок новел «Зав’язь», «Батьківські 

пороги», «Крайнебо», «Коріння», книжок для дітей 

«Ласочка», «Степова казка», «Лісова сторожка», повістей 

«Климко», «Вогник далеко в степу» та ін. Лауреат 

літературної премії імені Лесі Українки (1980) і Державної 

премії УРСР імені Т. Г. Шевченка (1989, посмертно). 

6.12 ▪ День Збройних Сил України. 

7.12 ▪ 205 років від дня народження Миколи Леонтійовича 

Устияновича (1811–1885). 

Український письменник, перекладач, громадсько-

культурний діяч, член львівського письменницького гуртка 

«Руська трійця», діяч західноукраїнського просвітницького 

руху, борець за культурні й національні свободи українців, 

за права рідної мови й освіти. Один з ініціаторів і 

організаторів «Собору руських вчених», посол до Крайового 
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сейму. Автор поеми «Путь на полонину», повістей 

«Страсний четвер», «Месть верховинця», віршів, що стали 

народними піснями, «Верховино, світку ти наш», «Піснь 

опришків», історичних творів «Похід Русі на Царгород», 

«Ужас на Русі», перекладів з чеської, російської, 

хорватської, турецької мов. 

8.12 ▪ 50 років тому (1966) вийшла постанова РМ УРСР «Про 

заходи дальшого поліпшення роботи середньої 

загальноосвітньої школи УРСР», що констатувала 

запровадження загального 8-річного навчання та узаконила 

засади нового змісту освіти згідно з тогочасним розвитком 

науки, техніки й культури (постанова РМ СРСР вийшла 

10.11.1966). 

▪ 25 років тому (1991) на тристоронній зустрічі в 

Біловезькій Пущі Президент Росії Б. Єльцин, Президент 

України Л. Кравчук і Голова ВР Білорусії С. Шушкевич 

підписали угоду (Біловезька угода) про створення СНД. 

9.12 ▪ 130 років від дня народження Олександра Самійловича 

Залужного (1886–1941). 

Український педагог, педолог, рефлексолог, науковець-

експериментатор, організатор освіти в Україні, один із 

засновників науки біхевіоризму, так званої Харківської 

школи педології, дослідник питань теорії та практики 

діяльності дитячого колективу, керівник секції 

колективознавства УНДІП, керівник секції соціального 

виховання та викладач курсу «Педагогіка колективу» 

Харківського інституту народної освіти, учасник першого 

Всесоюзного педологічного з’їзду в Москві (1928). Автор 

монографій «Сільська трудова школа. Теорія і практика», 

«Учення про колектив», «Соціальні наставлення й 

колективні навички у дітей трудових шкіл», статей «Метод 

тестів у нашій школі», «Закони навчання», «Педологія на 

Україні після Жовтня». 

10.12 ▪ Міжнародний день прав людини. 

▪ 1948 – ГА ООН ухвалила Загальну декларацію прав 
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людини. 

▪ 25 років тому (1991) у Києві відкрито представництво 

ООН. 

▪ 195 років від дня народження Миколи Олексійовича 

Некрасова (1821–1878). 

Російський письменник (родом з Подільської губернії), 

журналіст, видавець журналів «Современник», 

«Отечественные записки», популяризатор творів Г. Квітки-

Основ’яненка, Марка Вовчка, Т. Шевченка. Автор поем 

«Коробейники», «Мороз-Червоний ніс», «Російські жінки», 

«Кому на Русі жити добре», віршів «Роздуми біля парадного 

під’їзду», «Залізниця», «Пам’яті Добролюбова» та ін., 

романів «Життя і пригоди Тихона Тростникова», «Три 

країни світу», «Мертве озеро» (у 3 т., у співавт. з 

Є. Панаєвою). 

▪ 165 років від дня народження Мелвіла Дьюї (1851–1931). 

Американський бібліотекознавець, один із видатних 

бібліотечних діячів США, учасник організації першої 

бібліотечної школи при бібліотеці Колумбійського 

університету, керівник публічної бібліотеки штату Нью-

Йорк в Олбені, зачинатель ідеї пересувної бібліотеки, 

«бібліографічного почерку» для каталогів і стандарту на 

каталожну картку, один із засновників і президент 

Американської бібліотечної асоціації. Видавець і редактор 

«Бібліотечного журналу», автор «Десяткової класифікації 

Дьюї» (ДКД, 1876), яку пізніше було вдосконалено (нині – 

«Універсальна десяткова класифікація» (УДК). 

▪ 155 років від дня народження Карла Ґрооса (1861–1946). 

Німецький психолог, професор, фахівець в галузі дитячої 

психології, створив відому теорію гри – засіб розвитку й 

тренування певних функцій органів. Автор праць із 

генетичної психології, мислення підлітків, зокрема 

«Душевне життя дитини». 

11.12 ▪ 70 років тому (1946) засновано Миколаївську науково-

педагогічну бібліотеку (згідно з рішенням Миколаївської 
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міської ради депутатів трудящих), одну з регіональних 

педагогічних бібліотек у системі освітянських книгозбірень 

України. 

▪ 70 років тому (1946) за рішенням ГА ООН створено 

Дитячий фонд (ЮНІСЕФ), мета якого – надавати допомогу 

країнам, що стали жертвами агресії, дітям і матерям у разі 

стихійного лиха, сприяти розвитку охорони здоров’я, освіти 

й соціального забезпечення дітей. 

12.12 

 

▪ 255 років від дня народження Миколи Михайловича 

Карамзіна (1766–1826). 

Російський письменник, історик, публіцист, критик, 

почесний член Петербурзької АН, один із засновників 

сентименталізму в російській літературі, видавець 

«Московского журнала», альманаху «Аглая», редактор 

часопису «Вестник Европы». Автор повістей «Бідна Ліза», 

«Марфа Посадниця», роману «Рицар нашого часу», 

критичних і публіцистичних праць «Декілька слів про 

російську літературу», «Що потрібно автору» та інших, 

«Історії держави Російської» (у 12 т., від давніх часів по 

1611 рік включно). 

▪ 195 років від дня народження Гюстава Флобера (1821–

1880). 

Французький письменник, представник критичного реалізму 

Франції ІІ пол. ХІХ ст., прихильник ідей Б. Спінози, автор 

твору «Лексикон прописних істин», роману «Мадам 

Боварі», історичного роману «Саламбо» – картини життя і 

побуту стародавнього Карфагена, роману «Виховання 

почуттів», символічної драми «Спокуса святого Антонія», 

повісті «Проста душа» та незакінченого роману «Бувар і 

Пекюше». 

▪ 135 років від дня народження Миколи Тимофійовича 

Равлюка (1881–1933). 

Український педагог, мовознавець і методист, викладач 

української і класичних мов у Кіцманській і Чернігівській 

гімназіях, учасник організації нових шкіл у Фергані (під час 
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Першої світової війни перебував у таборі полонених у 

Ташкенті). Автор «Читанки для І–ІІ класів гімназії», 

посібника «Дієприкметники і дієприслівники в українській 

мові. Ч. 1: Про дієприкметники і дієприслівники у творах 

Г. Квітки-Основ’яненка, Марка Вовчка, Ю. Федьковича і 

В. Стефаника». 

13.12 

 

▪ 95 років від дня народження Олександра Васильовича 

Скрипченка (1921–2008). 

Український психолог, доктор психологічних наук, 

професор, заслужений працівник народної освіти, почесний 

член АПН України, фахівець у галузі вікової та педагогічної 

психології, заступник директора Науково-дослідного 

інституту психології УРСР, завідувач кафедри психології 

Київського педагогічного інституту імені О. М. Горького. 

Один із перших учасників чотирирічного 

лонгитюдинального комплексного дослідження 

сенсомоторики, пам’яті, мислення, мовлення, уяви та 

взаємозв’язку між ними. Автор підручників і посібників 

«Психологічний розвиток учнів», «Загальна психологія», 

«Розумовий розвиток молодшого школяра», «Історія 

психологічної думки в Україні», «Комплексне вивчення 

психології і педагогіки». 

▪ 90 років від дня народження Ярослава Романовича 

Дашкевича (1926–2010). 

Український історик, бібліограф, сходознавець та археолог, 

доктор історичних наук, професор, бібліотекар і бібліограф 

Львівської наукової бібліотеки АН УРСР, бібліограф 

Інституту суспільних наук АН УРСР, заступник директора 

Львівського відділення Інституту української археографії та 

джерелознавства імені М. Грушевського, провідний 

науковий співробітник Інституту сходознавства 

імені А. Кримського, член Президії та керівник 

Сходознавчої комісії НТШ у Львові, завідувач кафедри 

сходознавства Львівського національного університету. 

Автор наукових праць з історіографії, джерелознавства, 

сходознавства, спеціальних історичних дисциплін, 
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українських відносин з країнами Сходу. 

14.12 ▪ День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС. 

▪ Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. 

▪ 20 років (1996) тому відповідно до Указу Президента 

України № 1209/96 засновано Академію мистецтв України 

(АМУ) як науково-творчу установу в галузі художньої 

культури та мистецтвознавства. 

15.12 ▪ 125 років від дня народження Миколи Голубця (1891–

1942). 

Український історик, архівіст, краєзнавець, 

мистецтвознавець, поет, прозаїк, публіцист, редактор, 

перекладач, бібліограф. Член комісії Наукового товариства 

імені Т. Шевченка у Львові з історії мистецтва, один з 

організаторів Асоціації незалежних українських митців, 

працівник Львівського міського архіву, засновник 

Літературно-мистецького клубу у Львові. Дослідник історії 

України, Львова та регіону, історії українського мистецтва. 

Автор 84 книжок і брошур, понад 1500 статей. Видавець і 

редактор 14 тижневиків і щоденних газет. Перекладач творів 

Г. Гауптмана, Г. Ібсена, Й.-В. Гете, О. Уальда та ін. 

18.12 ▪ 140 років від дня народження Петра Івановича 

Холодного (1876–1930). 

Український художник, іконописець, громадський, 

політичний і освітній діяч. Учений-хімік, викладач 

приватних київських гімназій, професор кафедри фізики 

Київського політехнічного інституту. Один із організаторів 

Київського товариства «Просвіта», Товариства шкільної 

освіти, Всеукраїнської учительської спілки. Член 

Української Центральної Ради, міністр народної освіти 

Української Народної Республіки. Автор численних ікон, 

вітражів, портретів, настінних розписів, ліричних пейзажів, 

композицій на історичну тематику. 

▪ 125 років від дня народження Броніслава 
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Володимировича Кобилянського (1896–1986). 

Український мовознавець, педагог, кандидат філологічних 

наук, доктор філософії, учитель шкіл і гімназій Луцька, 

Рівного, с. Хотимира, викладач і завідувач кафедри Івано-

Франківського педагогічного університету, Львівського 

педагогічного інституту, доцент кафедри Львівського 

університету. Автор праць «Діалект і літературна мова», 

«Етимологічні етюди», «Короткий огляд історії 

мовознавства», «Східноміфоніми», «Історія української 

літературної мови» та ін. 

▪ 85 років від дня народження Михайлини Хомівни 

Коцюбинської (1931–2011). 

Український літературознавець, літературний критик, 

перекладач, кандидат філологічних наук, учасниця руху 

шістдесятників. Викладач Київського університету, 

працівник Інституту літератури імені Т. Шевченка АН УРСР 

(за політичні погляди була звільнена, 1968). Редактор 

видавництва «Вища школа», старший науковий 

співробітник Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка 

НАН України. Автор монографій «Образне слово в 

літературному творі», «Література як мистецтво слова», 

«Етюди про поетику Шевченка», статей про творчість 

літераторів-шістдесятників, перекладів творів польських, 

канадських, французьких і білоруських поетів. Упорядник, 

редактор і видавець багатотомного зібрання творів В. Стуса. 

Лауреат премій імені В. Стуса та імені О. Білецького. 

19.12 

 

(ін.24.11) 

▪ 145 років від дня народження Миколи Кіндратовича 

Вороного (1871–1938). 

Український поет, театрознавець, перекладач, журналіст і 

режисер, громадсько-політичний діяч, член «Братерства 

тарасівців», один із засновників Української Центральної 

Ради і Комітету українського національного театру, 

бібліотекар і коректор НТШ у Львові, режисер театру 

«Руська бесіда», журналіст «Житє і слово», видавець газет 

«Громадський голос» і «Радикал», актор труп 

М. Кропивницького, П. Саксаганського, театру 
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М. Садовського, викладач театральних шкіл, Харківського 

музично-драматичного інституту. Автор розвідок «Пензлем 

і пером», «Театральне мистецтво й український театр», 

«Режисер» та ін., поетичних збірок «Ліричні поезії», «У 

сяйві мрій», «За Україну», перекладів і переспівів творів 

світової класики, революційних пісень «Інтернаціонал», 

«Марсельєза», «Варшав’янка». 

20.12 ▪ 15 років тому (2001) рішенням колегії Міністерства освіти 

і науки України затверджено Концепцію екологічної освіти 

України. 

▪ 175 років від дня народження Фердинанда Бюїссона 

(1841–1932). 

французький педагог, громадський і політичний діяч, 

професор Лозанської академії, керівник кафедри педагогіки 

Сорбонни, директор відділу початкової освіти Міністерства 

народної освіти, реформатор народної освіти у Франції у  

80-х рр. ХІХ ст., один із засновників Педагогічного музею в 

Парижі, «Ліги прав людини», один з укладачів і редактор 

«Словника педагогіки і початкової освіти». Лауреат 

Нобелівської премії Миру (1927). 

21.12 ▪ 25 років тому (1991) підписано Алма-Атинську 

Декларацію – документ, що підтвердив припинення 

існування СРСР й разом з Угодою про створення СНД 

(Мінськ, 8 грудня 1991 р.) визначив принципи 

взаємовідносин і співробітництва країн-членів СНД. 

▪ 175 років від дня народження Володимира Степановича 

Іконникова (1841–1923). 

Український історик, джерелознавець, педагог, археограф, 

бібліограф, доктор історії, академік Імператорської та 

Української АН, викладач історії Київської військової гімназії, 

Інституту шляхетних дівчат, приват-доцент Харківського 

університету, професор і викладач Київського університету 

(майже 50 років), декан історико-філологічного факультету, 

голова Бібліотечної комісії при університеті, головний 

редактор «Университетских известий». Член Попечительської 
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ради Київського учбового округу, ініціатор заснування Вищих 

жіночих курсів у Києві, один із фундаторів і голова 

Історичного товариства Нестора-літописця, почесний член 

Московського археологічного інституту, Російського 

бібліотечного товариства. Автор праць з історії України і Росії, 

історії культури та історіографії, з питань архівістики, музеє- 

та бібліотекознавства, джерелознавчих досліджень, зокрема 

«Досвід російської історіографії», «Київ 1648–1855. 

Історичний нарис», «Селянський рух у Київській губернії в 

1826–27 рр.» та ін. 

▪ 155 років від дня народження Євгена Харлампійовича 

Чикаленка (1861–1929). 

Український громадсько-політичний і культурний діяч, 

мемуарист, журналіст, меценат, фахівець з питань 

сільського господарства, поборник розвитку національної 

освіти, член Української радикально-демократичної партії, 

один із засновників Товариства українських поступовців, 

член Української Центральної Ради, реформатор сільського 

господарства та популяризатор сільськогосподарських 

знань. Заможна людина, яка вкладала кошти в розвиток 

української культури та освіти. Фундатор видань 

«Громадська думка», «Рада», «Нова Рада». Автор і видавець 

популярних брошур для хліборобів, праць з питань розвитку 

сільського господарства, способів господарювання тощо, 

автор «Спогадів» (у 3 т.) і записів «Щоденник». 

23.12 

 

▪ 200 років тому (1816) Санкт-Петербурзький педагогічний 

інститут (1804–1816) реорганізовано в Головний 

педагогічний інститут – вищий педагогічний закритий 

навчальний заклад (1816–1859), головним завданням якого 

була підготовка вчителів для гімназій, наставників для 

приватних навчальних закладів, а також професорів і 

викладачів ВНЗ. 

▪ 90 років від дня народження Віталія Дмитровича 

Кирейка (1926). 

Український композитор, педагог, музично-громадський 

діяч, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч 
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мистецтв УРСР, народний артист УРСР, член Національної 

спілки композиторів України, професор Київської 

консерваторії, лауреат премії імені М. Лисенка. Автор опер 

«Лісова пісня», «У неділю рано зілля копала», балетів «Тіні 

забутих предків», «Відьма», симфоній, сюїт, сонат, дитячих 

п’єс та інших творів. 

24.12 ▪ День працівників архівних установ. 

▪ 140 років від дня народження Спиридона Феодосійовича 

Черкасенка (1876–1940). 

Український освітній діяч, педагог, поет, прозаїк, драматург, 

дитячий письменник, один з творців національної педагогічної 

преси, українських підручників. Учитель сільських шкіл 

Катеринославщини, шкіл для дітей залізничників і шахтарів 

Донбасу, учасник Третього делегатського з’їзду Всеросійської 

спілки вчителів і діячів народної освіти (Санкт-Петербург, 

1906). Один із засновників Всеукраїнської учительської спілки 

(ВУС), видавництва «Українська школа», перших 

педагогічних журналів «Світло», «Вільна українська школа», 

член товариства «Просвіта» в Ужгороді. Автор популярної 

астрономії «Про небо», букварів «Граматка», «Початок», 

читанок для І–ІІІ класів «Рідна школа», підручника для 

початкових шкіл «Найпотрібніші правила правопису з 

додатком самостійного писання», збірок казок, віршів, 

оповідань для дітей, драматичних творів, статей 

«М. І. Пирогов», «Шевченко й діти. Шевченко педагогом», 

текстів пісень, що стали народними «Ой, чого ти, дубе», «Тихо 

над річкою» та ін. 

25.12 ▪ 115 років від дня народження Галі Мазуренко (Галина 

Сергіївна, 1901–2000). 

Українська поетеса «празької школи», художниця (з 1923 р. 

в еміграції), доктор філософських наук, учасниця 

Визвольних змагань, боїв і походів (1918–1920) у складі 3-ї 

Залізної стрілецької дивізії, викладач філософії в одному з 

коледжів Лондона, керівник малярської школи для дітей, 

член СП України, організатор дев’яти персональних 

виставок своїх мистецьких праць, автор збірок поезій 
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«Акварелі», «Стежка», «Пороги», «Скит поетів», «Ключі» 

(сама ілюструвала свої твори), віршованих збірок для дітей 

«Киця», «Корона золота», «Осінь». 

▪ 110 років від дня народження Стефана Пилиповича 

Самійленка (1906–1977). 

Український мовознавець, педагог, доктор філологічних 

наук, професор, викладач педагогічних інститутів Полтави, 

Луганська, Запоріжжя. Автор праць з історії української 

мови та підручників для студентів ВНЗ «Нариси з 

історичної морфології української мови» (у 2 ч.), «Категорія 

роду», «Суплетиви української мови», «Історична граматика 

української мови», «Порівняльна граматика української і 

російської мов» та ін.  

26.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ін. 26.11) 

▪ 105 років тому (1911) відбулося урочисте відкриття й 

освячення Київського міського училища 

імені С. Грушевського на 460 учнів, заснованого на кошти 

родини Грушевських згідно із заповітом відомого педагога 

Сергія Федоровича Грушевського (1833–1901), батька 

Михайла Грушевського, у 1921–1988 рр. – середня школа, 

нині – комп’ютерний центр Київського міського управління. 

▪ 210 років від дня народження Пилипа Семеновича 

Морачевського (1806–1879). 

Український педагог, поет і перекладач, викладач 

математики і російської словесності навчальних закладів 

Сум, Луцька, Кам’янця-Подільського, інспектор 

Ніжинського ліцею. Один із перекладачів Євангелія 

українською мовою, автор романтичної поеми «Чумаки, або 

Україна 1768 року» (події Коліївщини), роману в листах 

«Рік вперед, якщо не років шість», укладач «Словаря 

малороссийского языка по полтавскому наречию», 

підручника «Священна історія» для шкіл і народного 

читання. 

 

 

▪ 130 років від дня народження Миколи Олександровича 

Григор’єва (1886–1968). 

Український педагог, фахівець з історії педагогіки, вчитель 
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шкіл Володимирської губернії, викладач Харківського 

педагогічного інституту, один з організаторів Українського 

товариства педагогів, автор праць з історії педагогіки. 

27.12 ▪ 445 років від дня народження Йоганна Кеплера (1571–

1630). 

Німецький астроном, математик, прихильник і продовжувач 

вчення М. Коперника про геліоцентричну систему світу, 

відкривач трьох законів руху планет (лягли в основу 

теоретичної астрономії), основоположник теорії сонячних і 

місячних затемнень. Автор праці «Рудольфові таблиці», за 

якими обчислюються положення планет, логарифмічних 

таблиць, способу визначення об’єму бочок (об’ємів тіл 

обертання) тощо. 

28.12 

 

▪ 190 років від дня народження Володимира Яковича 

Стоюніна (1826 – 1888). 

Російський педагог, методист-словесник, історик 

літератури, викладач 3-ї Санкт-Петербурзької гімназії (20 

років), Миколаївського сирітського інституту Москви, 

приватної гімназії М. М. Стоюніної. Продовжувач традицій 

М. І. Пирогова і К. Д. Ушинського, прихильник жіночої 

освіти, пропагандист російської педагогіки, що 

розкривається в його працях «Розвиток педагогічних ідей в 

Росії у ХVIII столітті», «З історії виховання в Росії на 

початку ХІХ століття». Автор посібників «Про викладання 

російської літератури», «Порадник для викладачів 

російської мови молодших класів середніх навчальних 

закладів», «Посібник для історичного вивчення творів 

російської літератури» та ін. 

▪ 150 років від дня народження Данила Кириловича 

Заболотного (1866–1929). 

Видатний український мікробіолог і епідеміолог, академік і 

президент ВУАН, один з основоположників вітчизняної 

епідеміології. Організатор першої в Росії кафедри 

бактеріології (1898) у петербурзькому Жіночому медичному 

інституті та першої у світі кафедри епідеміології (1920) в 

Одесі. Засновник і перший ректор Одеського медичного 
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інституту (1921). Організатор Українського інституту 

епідеміології і мікробіології (1929), що нині носить його 

ім’я. Один із засновників Міжнародної спілки мікробіологів. 

Автор численних наукових праць про чуму, холеру, 

малярію, дифтерію, висипний тиф та інші захворювання. 

▪ 150 років від дня народження Шимона Ашкеназі (1866–

1935). 

Польський історик, дипломат, педагог, професор 

Львівського університету, почесний професор Варшавського 

університету, член Польської академії знань, почесний член 

Польського історичного товариства, представник Польщі в 

Лізі Націй. Фахівець у галузі політичної історії Польщі 

XIX–XX ст., засновник львівської школи польських 

істориків – «школи Ашкеназі». Автор праць «Князь Юзеф 

Понятовський», «Росія – Польща. 1815–1830» та ін. 

29.12 ▪ 160 років від дня народження Данила Яковича 

Крижанівського (1856–1894). 

Український педагог, композитор, викладач російської та 

церковнослов’янської мов у Болградській семикласній 

чоловічій гімназії, організатор хору хлопчиків при гімназії; 

помічник столоначальника канцелярії попечителя Одеського 

навчального округу. Автор музики до пісні «Реве та стогне 

Дніпр широкий» та інших музичних творів. 

30.12 ▪ 45 років тому (1971) Радою з питань середньої 

загальноосвітньої школи Міністерства освіти СРСР 

схвалено рекомендації щодо поліпшення організації і змісту 

суспільно корисної праці в загальноосвітній школі. 

▪ 110 років від дня народження Святослава Ярославовича 

Гординського (1906–1993). 

Український поет, перекладач, художник, мистецтвознавець, 

літературний критик, дійсний член НТШ у Львові, член 

ради Союзу українських митців у Парижі, один із 

засновників Асоціації незалежних українських митців, 

співредактор журналу «Мистецтво», художній редактор 

«Українського видавництва», почесний громадянин Львова 
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(з 1944 р. в еміграції). Автор збірок віршів «Барви і лінії», 

«Буруни», «Слова на каменях», «Сім літер» та ін., 

живописних творів «Автопортрет», «Ранок», «Гірський 

пейзаж», плакатів, листівок, понад двадцять праць 

(перекладів) «Слова о полку Ігоревім», оздоблювач церков 

Америки, Європи, Австралії, лауреат Міжнародної 

літературної премії імені І. Франка. 

31.12 ▪ 120 років від дня народження Павла Павловича Плюща 

(1896–1975). 

Український мовознавець, педагог, доктор філологічних 

наук, професор, учитель української мови і літератури 

загальноосвітніх шкіл, фабрично-заводських училищ, 

викладач металургійного інституту Дніпродзержинська та 

Київського університету. Автор праць з методики 

викладання української мови в школі, збірників диктантів і 

вправ, праць з історії української літературної мови, 

проблем періодизації історії української мови, монографій 

«Нариси з історії української літературної мови» та «Історія 

української літературної мови». 

▪ 90 років від дня народження Бориса Степановича 

Кобзаря (1926–2001). 

Український педагог, доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член Академії педагогічних і соціальних наук, 

Міжнародної педагогічної академії, директор Науково-

дослідного інституту педагогіки УРСР, науковий працівник 

Інституту проблем виховання АПН України. Фахівець з 

питань розвитку й організації навчально-виховного процесу 

в школах-інтернатах, школах і групах продовженого дня. 

Автор методичних посібників і рекомендацій для вчителів, 

викладачів педагогічних навчальних закладів, зокрема 

«Класний керівник», «Запобігання відхиленням у поведінці 

школярів», «Навчально-виховна робота у школах-інтернатах 

і групах продовженого дня» (у співавт.), «Проблеми 

виховання в позашкільних закладах» та ін. 


