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організацію дитячих ясел». 

▪ 150 років від дня народження Ромена Роллана (1866–

1944). 

Французький письменник, музикознавець, громадський діяч, 

почесний академік АН СРСР, один з організаторів 

антифашистських конгресів. Автор драм про Велику 

французьку революцію, музикознавчих досліджень, 

біографій Бетховена, Мікеланджело, Л. Толстого, роману-

епопеї «Жан-Крістоф» (у 10 т.), романів «Кола Брюньйон», 

«Зачарована душа». Лауреат Нобелівської премії (1915). 

▪ 145 років від народження Івана Филипчака (1871–1945). 

Український педагог, письменник, краєзнавець, 

музеєзнавець, культурний діяч. Учитель середніх 

навчальних закладів Самбірщини (Львівська область), 

викладач Самбірської вчительської семінарії; член 

Товариства «Бойківщина», один із засновників і директор 

Самбірського історико-етнографічного музею. Автор 

історичних повістей, краєзнавчих нарисів, розвідок з історії 

шкільництва, зокрема, «Княгиня Романова», «Історія села 

Берегів», «З історії шкільництва на західній Бойківщині» та 

ін. Арештований радянською владою, помер на засланні. 

 

ЛЮТИЙ 

 

У лютому відзначається: 

▪ 130 років від першої публікації (лютий – квітень 1886) в «Русских 

ведомостях» (Москва) повісті В. Г. Короленка «Сліпий музикант», у 

липні цього ж року її передрук зробив журнал «Русская мысль». 

1.02 ▪ 170 років від дня народження Стенлі Холла (1846 – 1924). 

Американський психолог, один із основоположників 

педології, експериментальної педагогіки та психології 

старіння. Професор Університету Джона Хопкінса, в якому 

заснував одну з перших у США лабораторію 

експериментальної психології. Президент Університету 

Кларка, в якому організував перший у США Інститут 
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дитячої психології. Засновник і перший президент 

Американської асоціації психологів. Автор першої 

монографії з психології раннього юнацького віку «Юність». 

▪ 90 років тому (1926) відбулося публічне відкриття 

Державної педагогічної бібліотеки у Львові (заснована в 

грудні 1925 р. з ініціативи тодішньої Кураторії Львівської 

шкільної округи). У 1947 р. книгозбірня дістала свою 

сучасну назву – Львівська обласна науково-педагогічна 

бібліотека. 

2.02 ▪ 115 років від дня народження Валер’яна Петровича 

Підмогильного (1901–1937). 

Український письменник, перекладач, бібліограф, один з 

найвидатніших новелістів ХХ ст. Започаткував 

інтелектуальну орнаментальну прозу (неореалізм), член 

літературних об’єднань «АСПИС», «Ланка», «МАРС» та СП 

СРСР. Учитель шкіл Дніпропетровська, Червонограда, 

Ворзеля, редактор видавництва «Книгоспілка» і журналу 

«Життя й революція». Автор оригінальних творів – збірок 

оповідань «Військовий літун», «Проблема хліба», циклу 

новел «Повстанці», повістей «Остап Шантала», «Третя 

революція», романів «Місто», «Невеличка драма», 

перекладів французької класики. Арештований за 

приналежність до «групи письменників-націоналістів» і 

згодом розстріляний на Соловках. 

3.02 ▪ 50 років тому (1966) автоматична станція «Луна-9», 

запущена 31 січня, вперше здійснила посадку на поверхню 

Місяця і передала телевізійне зображення його поверхні. 

▪ 120 років від дня народження Ісаака Ізраїловича Мінца 

(1896–1991). 

Російський історик, педагог, професор, доктор історичних 

наук, академік АН СРСР, завідувач кафедр історії СРСР в 

Московському інституті філософії, літератури й історії,  

Московському університеті, Московському педагогічному 

інституті. Один із перших істориків Великої вітчизняної 

війни 1941–1945 рр., голова комісії при АН СРСР зі 
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створення «Літопису Вітчизняної війни». Автор робіт 

«Англійська інтервенція і північна контрреволюція», 

«Історія Великого Жовтня» (у 3 т.), «Історія громадянської 

війни в СРСР» та ін. Лауреат Державних премій СРСР 

(1943, 1946) та Ленінської премії (1974). 

4.02 ▪ 135 років від дня народження Григорія Миколайовича 

Беклемішева (1881–1935). 

Російський і український піаніст, педагог, музичний 

просвітитель, музично-громадський діяч. Один із 

засновників та викладач фортепіанної кафедри Київської 

консерваторії, ініціатор відкриття музичної школи-

десятирічки при Київській консерваторії і музично-

професійної школи, реорганізованої згодом у музичне 

училище імені Р. Глієра. 

▪ 120 років від дня народження Федора Пилиповича 

Максименка (1896–1983). 

Український бібліограф-енциклопедист, книгознавець, один 

із засновників української бібліографії другого ступеня 

(метабібліографії). Співробітник Всенародної бібліотеки 

України (нині – Національна бібліотека України імені 

В. І. Вернадського), завідувач відділом періодики. 

Заступник директора, згодом – завідувач відділу рукописів 

та рідкісної книги бібліотеки Львівського університету. 

Упорядник, редактор, рецензент десятків  бібліографічних 

українознавчих покажчиків з різних галузей науки. 

Консультант великомасштабних проектів з української та 

світової бібліографії. Автор праць «Матеріяли до 

краєзнавчої бібліографії України», «Межі етнографічної 

території українського народу», «Першодруки (інкунабули) 

Наукової бібліотеки Львівського університету», «Збірки 

історичних відомостей про населені пункти Української 

РСР» та ін. 

▪ 80 років від дня народження Бориса Миколайовича 

Мозолевського (1936–1993). 

Український історик, археолог, поет, кандидат історичних 

наук, член СП СРСР, учасник археологічних експедицій 
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Півдня України, завідувач сектору скіфської археології 

Інституту археології НАН України. Автор відкриттів у 

галузі скіфознавства, зокрема віднайдення золотої пекторалі 

(1971) у кургані Товста Могила на Дніпропетровщині. 

Автор поетичних збірок «Початок березня», «Заграва», 

«Червоне вітрило», «Дорогою стріли» та ін., книжки 

«Скіфський степ», розвідки «Товста Могила» та наукових 

праць з археології. 

5.02 ▪ 95 років тому (1921) Рада Народних Комісарів УСРР 

ухвалила постанову «Про науку у вищій школі». 

▪ 180 років від дня народження Миколи Олександровича 

Добролюбова (1836–1861). 

Російський літературний критик, публіцист, революційний 

демократ, просвітитель, один із керівників журналу 

«Современник», прихильник принципів нового 

«справжнього виховання» та «справжньої освіти», що 

будуються на основі поваги до особистості дитини та 

особливостей її природи. Автор педагогічних праць «Про 

значення авторитету у вихованні», «Міністерство народної 

освіти в Росії», «Органічний розвиток людини...» та ін., 

критичних статей «Темне царство», «Що таке 

обломовщина?», «Затуркані люди», ліричних віршів, 

пародій і сатири. 

▪ 165 років від дня народження Івана Дмитровича Ситіна 

(1851–1934). 

Російський книговидавець, просвітитель, один із 

організаторів видавничої справи та засновник типографій у 

Росії. Видавець шкільних підручників і наочних посібників, 

книжок серії «Библиотека самообразования», зібрання 

творів класиків російської літератури, першої «Детской 

энциклопедии» (у 10 т.), народних енциклопедій 

Харківського товариства грамотності (у 12 т.), дешевої 

літератури для самоосвіти народу, календарів, газет, 

журналів. 

6.02 ▪ 155 років від дня народження Миколи Дмитровича 
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Зелінського (1861–1953). 

Український та російський вчений у галузі органічної та 

фізичної хімії, педагог, громадський діяч. Приват-доцент 

Новоросійського університету (Одеса), професор кафедри 

аналітичної й органічної хімії Московського університету, 

керівник Московського товариства дослідників природи. 

Засновник однієї з найбільших наукових шкіл хіміків-

органіків, автор класичних праць з органічного каталізу. 

Добув з нафти ароматичні вуглеводні, які використовують 

для виготовлення барвників, штучного каучуку, пластмас, 

медикаментів, вибухових речовин.  

7.02 ▪ 170 років від дня народження Володимира Єгоровича 

Маковського (1846–1920). 

Російський живописець, майстер побутового жанру, педагог, 

академік, дійсний член Петербурзької Академії мистецтв 

(згодом – її ректор), член Товариства пересувних художніх 

виставок, викладач Московського училища живопису. 

Автор картин «Любителі соловейків», «Чекання», 

«Засуджений», «Не пущу» та ін. Багато живописних полотен 

присвятив побуту та природі України («Дівич вечір», 

«Українка», «Ярмарок у Полтаві» та ін.). Розписував Спасо-

Преображенський собор у Сумах. 

8.02 ▪ 910 років тому князь Володимир Мономах уклав перший 

дидактично-художній твір Київської Русі «Повчання». 

▪ 305 років від дня народження Якова Блоницького (1711–

1774). 

Український мовознавець, перекладач, педагог, викладач 

риторики Києво-Могилянської та Московської 

Заіконоспаської академій. Дослідник близько 40 

слов’янських пам’яток, упорядник словників «Лексиконъ 

еллино-славенскій» та  «Лексиконъ славено-еллино-

латинскій», автор книжок «Коротка грецька граматика», 

«Граматика нова старого і славного язика словенского…». 

▪ 155 років від дня народження Євгена Олександровича 

Кивлицького (1861–1921). 
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Український історик, філолог, педагог, бібліотекознавець, 

видавець, редактор журналу «Киевская старина», викладач 

Ніжинського ліцею князя Безбородька та гімназій Києва, 

голова Ради бібліотекарів та завідувач Всенародної 

бібліотеки України у Києві (нині – НБУВ НАН України). 

9.02 ▪ 575 років від дня народження Алішера Навої (1441–1501). 

Узбецький поет, мислитель, учений, художник, музикант, 

державний діяч, основоположник узбецької літератури. 

Автор збірок віршів, поем, прозових творів, наукових 

трактатів, філософсько-алегоричних та філософсько-

дидактичних творів, оповідей про письменників-сучасників. 

Педагогічні погляди вченого, ідеї про виховання і навчання 

увійшли до скарбниці народної педагогіки. 

10.02 ▪ 55 років тому (1961) Міністерством освіти УРСР 

затверджено «Положення про шкільну бібліотеку», в якому 

визначено мету і завдання бібліотек та необхідність їх 

створення у структурі початкової, восьмирічної й середньої 

шкіл, шкіл-інтернатів та спеціальних шкіл. 

▪ 45 років тому (1971) рішенням колегії Міністерства освіти 

УРСР затверджено «Положення про обласний (міський) 

інститут удосконалення кваліфікації вчителів». 

▪ 105 років від дня народження Мстислава Всеволодовича 

Келдиша (1911–1978). 

Російський математик і механік, головний теоретик 

космічних програм, академік і президент АН СРСР, 

директор Інституту прикладної математики АН СРСР, 

професор Московського університету, організатор і 

науковий керівник науково-дослідних інститутів, наукових 

семінарів. Автор праць з аеродинаміки, космонавтики, 

гідромеханіки, теорії коливань, теорії хвиль на поверхні 

важкої рідини, обчислювальної математики, теорії функцій 

комплексної змінної, інтегрування диференціальних 

рівнянь. 

11.02 ▪ 95 років тому (1921) РНК РСФРР видала декрет «Про 

заснування Інститутів по підготовці червоної професури», 
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згідно з яким у Москві та Петрограді організовувалися 

відповідні інститути з підготовки викладацьких кадрів для 

вищої школи. 

12.02 ▪ 20 років тому (1996) постановою КМ України затверджено 

«Положення про ліцензування, атестацію та акредитацію 

закладів освіти». 

▪ 145 років від дня народження Леся Мартовича (Олекса 

Семенович, 1871–1916). 

Український письменник і громадський діяч, доктор права, 

учасник селянського руху Галичини, редактор газет 

«Хлібороб», «Громадський голос», автор сатиричних і 

гумористичних оповідань з життя галицького селянства, 

інтелігенції, зокрема, «Нечитальник», «Хитрий Панько», 

«Смертельна справа», «Грішниця», повістей «Забобон», 

«Село Підойми», правознавчої праці «Реформа подружнього 

закону». 

▪ 115 років від дня народження Івана Юхимовича 

Сенченка (1901–1975). 

Український письменник, який поєднав зрілий реалізм із 

романтизмом, ліризм із сатирою і гумором, літературний 

критик, учитель Червоноградщини (на Полтавщині). 

Редактор журналів «ВАПЛІТЕ», «Літературний ярмарок», 

«Пролітфронт», автор оповідань «Історія однієї кар’єри», 

«Подорож до Червонограда», «Дубові гряди», історичної 

повісті «Чорна брама», сатиричного твору «Холуєві 

записки», автобіографічної повісті «Савка», творів для дітей 

тощо. 

13.02 ▪ 95 років тому (1921) РНК УСРР видала декрет «Про 

шкільну повинність працівників соціального виховання», 

згідно з яким усі працівники соціального виховання до 40 

років підлягали шкільній повинності. 

14.02 ▪ День Святого Валентина (День закоханих). 

▪ 60 років тому (1956) на XX з’їзді Комуністичної партії 

М. Хрущов виступив з промовою про засудження культу 
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особи Сталіна та про заходи у справі десталінізації. 

15.02 

 

▪ 155 років від дня народження Альфреда Норта Уайтхеда 

(1861–1947). 

Англо-американський філософ-ідеаліст і педагог, один із 

основоположників математичної логіки, автор оригінальної 

«теорії ритму в навчанні», засновник логістичної школи у 

філософії математики. 

▪ 150 років від дня народження Миколи Прокоповича 

Василенка (1866–1935). 

Український історик держави і права, педагог, науковий, 

громадсько-політичний діяч, академік Української АН, 

дійсний член НТШ у Львові, член Українського наукового 

товариства в Києві, голова Історичного товариства Нестора-

літописця. Викладач історії та російської мови у Київській 

жіночій гімназії, Володимирському кадетському корпусі, 

Київському університеті, куратор Київської шкільної 

округи, міністр освіти в уряді Скоропадського. Один з 

ініціаторів заснування державних українських університетів 

у Києві й Кам’янці-Подільському, Національної бібліотеки, 

Державного українського архіву, Національного музею, 

Національної галереї мистецтва. Автор наукових і 

публіцистичних праць з історії України й історії права, 

зокрема, «Політичні погляди М. Драгоманова», «Нариси з 

історії Західної Русі і України» та ін. 

▪ 150 років від дня народження Гната Павловича 

Житецького (1866–1929). 

Український історик, педагог, архівіст, літературознавець, 

дійсний член НТШ у Львові, редактор видавництва 

«Просвіта» та часопису «Книжковий вісник», учитель 

середніх навчальних закладів у Санкт-Петербірзі та Києві, 

один із засновників і завідувачів відділу рукописів 

Всенародної бібліотеки України (нині – НБУВ). Автор праць 

з історії суспільно-політичної думки України XVII–XIX ст., 

історіографії, археологічних публікацій, літературознавчих 

розвідок тощо. Вивчав творчість Т. Шевченка, М. Гоголя, 
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О. Пушкіна, М. Костомарова та інших діячів. 

16.02 ▪ 185 років від дня народження Миколи Семеновича 

Лєскова (1831–1895). 

Російський письменник, журналіст, публіцист, працівник 

казенної палати в Києві, учений комітету Міністерства 

народної освіти (Петербург), вільний слухач Київського 

університету, знавець української мови, фольклору. Автор 

повістей «Житіє однієї баби», «Леді Макбет Мценського 

повіту», оповідань «Лівша», «На краю світу», творів, 

написаних на українському матеріалі, – «Нехрещений піп», 

«Печерські антики», «Старосвітські психопати», «Заячий 

реміз», спогадів про Т. Шевченка. 

17.02 ▪ 110 років від дня народження Агнії Львівни Барто (1906–

1981). 

Російська дитяча поетеса, письменниця, кіносценарист, член 

редакційної ради журналу «Мурзилка», голова секції 

дитячих письменників Москви. Автор низки творів для 

дошкільників і молодших школярів, зокрема, поетичних 

збірок «Іграшки», «Вірші дітям», «За квітами в зимовий 

ліс», книжок «Записки дитячого поета», «Знайти людину». 

Автор сценаріїв дитячих кінофільмів «Підкидьок», «Слон і 

мотузочок» та ін. Лауреат Сталінської премії другого 

ступеня та Ленінської премії. 

18.02 

(ін. 

17.02) 

▪ 160 років від дня народження Софії Федорівни Русової 

(1856–1940). 

Українська культурно-освітня діячка, педагог, літературний 

критик, публіцист, один з організаторів українського 

жіночого руху, основоположник концепції національної 

системи освіти і виховання, системи дошкільного 

виховання, фундатор першого дитячого садка в Києві. Член 

Київської громади, Харківського й Київського товариств 

грамотності, викладач Вищих жіночих курсів, 

Фребелівського педагогічного інституту, Комерційного 

інституту в Києві, Київського кадетського корпусу, 

Кам’янець-Подільського університету та інших навчальних 

закладів України, Росії, Чехословаччини. Голова 
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департаменту дошкільної й позашкільної освіти 

Генерального Секретарства освіти УНР, організатор та 

керівник Всеукраїнської учительської спілки. Співзасновник 

і редактор педагогічного журналу «Світло», автор праць 

«Дошкільне виховання», «Перша читанка для дорослих», 

«Методика колективного читання», «Сучасні течії в новій 

педагогіці» та ін., літературно-критичних праць про 

творчість Г. Сковороди, М. Гоголя, Т. Шевченка, 

М. Драгоманова, визначних жінок України. Чималу увагу 

приділяла розвитку бібліотек, зокрема організації 

книгозбірень як культурно-освітніх осередків позашкільної 

освіти. 

19.02 ▪ 165 років від дня народження Якова Миколайовича 

Шульгина (1851–1911). 

Український історик, громадсько-культурний діяч, педагог, 

викладач історії київських та одеських гімназій, 

співробітник журналу «Киевская старина», видавництва 

«Вік», член Історичного товариства Нестора-літописця, 

дійсний член НТШ у Львові, засновник (разом із 

М. Грушевським) Українського наукового товариства в 

Києві (1907). Автор праць з історії Лівобережної України 

(ІІ пол. ХVII – XVIII ст.), зокрема, «Про гайдамаків і 

Максима Залізняка», П. Полуботка й Коліївщину. 

20.02 ▪ День пам’яті Небесної Сотні. 

▪ 125 років від дня народження Бориса Семеновича 

Манжоса (1891–1938). 

Український педагог, дидакт, практик-експериментатор, 

учасник розбудови нової системи освіти, розвитку нової 

школи з виробничою працею і політехнізмом на основі 

марксистської ідеології. Учитель української мови й 

літератури в Київській жіночій гімназії С. В. Ігнатьєвої, 

директор шкіл Київської губернії, викладач вищої школи, 

керівник кафедри дитячого руху Всеукраїнського інституту 

народної освіти. Помічник директора з навчальної роботи в 

Польському інституті соціального виховання в Києві, 

завідувач відділу соціального виховання Київської 
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повітнаросвіти, інспектор Київського Губсоцвиху, завідувач 

навчальної частини в дитячому містечку «Ленінськ» під 

Києвом, організатор першої в Україні фабрично-заводської 

семирічки в Києві. Автор статті «Дві теорії навчання» – 

першого і єдиного в Україні дослідження 

гештальтпсихології з використанням першоджерел, 

підручника «Основи радянської дидактики. Ч.1. Аналітика 

педагогічного процесу», що став значним явищем у 

розвитку педагогічної науки в СРСР. 

21.02 ▪ Міжнародний день рідної мови. 

▪ 80 років тому (1936) Всеукраїнську Академію Наук 

(ВУАН) перейменовано на Академію наук УСРР (АН 

УСРР), з 1937 р. – АН УРСР, нині – Національна академія 

наук України (НАН України). 

▪ 115 років від дня народження Василя Григоровича 

Смекаліна (1901–1940). 

Український композитор, диригент, педагог, викладач  та 

декан диригентсько-хорового факультету Музично-

драматичного інституту імені М. Лисенка в Києві, диригент 

Київського театру опери та балету. Автор «Урочистого 

маршу», «Рондо», обробок українських народних пісень та 

інших музичних творів. 

22.02 ▪ 75 років від дня народження Бориса Всеволодовича 

Пічугіна (1941–2004). 

Український географ-методист, викладач і доцент 

Луганського національного педагогічного університету. 

Автор підручників і методичних посібників для середньої 

школи «Географія материків і океанів» (7 кл.), «Практичні 

роботи з географії в 7 класі», «Шкільний визначник 

мінералів і гірських порід». 

24.02 ▪ 70 років тому (1946) створено Закарпатський інститут 

післядипломної педагогічної освіти відповідно до спільної 

постанови Закарпатського облвиконкому і бюро обкому 

КП(б)У «Про перетворення Центрального методичного 

кабінету в м. Ужгороді в обласний інститут удосконалення 
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кваліфікації вчителів». 

▪ 230 років від дня народження Вільгельма Ґрімма (одного 

з братів Грімм, 1786–1859). 

Німецький філолог, письменник, член Пруської АН, 

професор Геттінгенського і Берлінського університетів, 

засновник міфологічної школи у фольклористиці. Автор 

досліджень у галузі мовознавства, фольклору, німецької 

літератури епохи середньовіччя, збирач й видавець 

німецьких народних казок і переказів (разом з братом 

Якобом). 

25.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ін.28.02) 

▪ 145 років від дня народження Лесі Українки (Лариса 

Петрівна Косач-Квітка, 1871–1913). 

Видатна українська поетеса, драматург, прозаїк, 

літературний критик, фольклорист, перекладач, громадська 

та освітня діячка, основоположник педагогічної системи, 

принципів педагогіки життя, родинної, народної педагогіки, 

що грунтувалася на навчальній, репетиторській і методичній 

діяльності. Автор підручника для сестер «Давня історія 

східних народів», збірок ліричних віршів «На крилах 

пісень», «Думи і мрії», поем «Давня казка», «Осіння казка», 

«У катакомбах», драматичних творів «Касандра», 

«Камінний господар», «Оргія», драми-феєрії «Лісова пісня», 

перекладів творів М. Гоголя, І. Тургенєва, Г. Гейне, В. Гюго, 

Дж. Байрона, Гомера. 

▪ 135 років від дня народження Павла Федотовича 

Альошина (1881–1961). 

Український архітектор і цивільний інженер, педагог, 

професор, доктор архітектури, викладач Київського 

художнього інституту, головний архітектор Києва, один із 

засновників та віце-президент Академії будівництва й 

архітектури УРСР. Розробник проекту Педагогічного музею 

в м. Києві (нині – Київський будинок учителя), Ольгинської 

жіночої гімназії (нині – один з будинків НАН України), 

Миронівської селекційної станції та ін., автор праць з історії 

української архітектури. 
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26.02 ▪ 95 років тому (1921) колегія Укрголовпрофосу прийняла 

рішення про заснування Кам’янець-Подільського інституту 

народної освіти на базі Кам’янець-Подільського 

університету (1918). Після численних реорганізацій з 1977 р. 

інститут носить назву Кам’янець-Подільський державний 

педагогічний інститут, із 2008 року – Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 

27.02  ▪ 25 років тому (1991) постановою ВР УРСР ратифіковано 

«Конвенцію про права дитини». 

▪ 260 років від дня народження Іллі Андрійовича 

Безбородька (1756–1816). 

Український (козацько-старшинського роду з 

Переяславщини) генерал, сенатор, дійсний таємний радник, 

граф, учасник російсько-турецьких воєн, керівник лівого 

флангу військ О. Суворова при штурмі Ізмаїла (1790). На 

його кошти та кошти брата засновано гімназію вищих наук 

(1820) у м. Ніжин, з 1832 р. – Ніжинський ліцей, нині – 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. 

▪ 185 років від дня народження Миколи Миколайовича Ґе 

(1831–1894). 

Український і російський живописець, портретист, професор 

історичного й портретного живопису, член Ради 

Петербурзької АМ, один із засновників мистецького 

об’єднання «Товариство художніх пересувних виставок», 

один із фундаторів спорудження пам’ятника Миколі Гоголю 

в Ніжині. Автор портретів українських селян, пейзажних 

етюдів, зразків портретного жанру, картин на історичні, 

міфологічні та євангельські теми, зокрема «Тайна вечеря», 

«Голгофа», «Що є істина?», «Совість», «Петро І допитує 

царевича Олексія» та ін. 

▪ 170 років від дня народження Федора Яковича 

Фортинського (1846–1902). 

Український історик-медієвіст, педагог, доктор загальної 

історії, професор кафедри всесвітньої історії, декан 

історико-філологічного факультету та ректор Київського 
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університету. Викладач київських Вищих жіночих курсів. 

Член історичного товариства Нестора-літописця. Дослідник 

проблем середньовічної історії європейських країн та 

слов’янського Помор’я. Автор праць «Причини розпаду 

монархії Карла Великого», «Розвиток папської влади в 

середні віки», «Історичний огляд» та ін. 

▪ 155 років від дня народження Рудольфа Штейнера 

(Штайнер, 1861–1925). 

Австрійський філософ, педагог, засновник антропософії, 

вчення про медіативне мислення та методологічні основи 

вальдорфської педагогіки. Викладач робітничої школи в 

Берліні, викладач курсів з питань теорії й практики навчання 

і виховання у вальдорфських школах, заснував дослідний і 

навчальний центр «Гетеанум», антропософське товариство. 

28.02 ▪ 190 років від дня народження Памфіїла Даниловича 

Юркевича (1826–1874). 

Видатний український філософ і педагог, мислитель, 

наставник Київської духовної академії по класу 

філософських наук, викладач (логіка, історія філософії, 

педагогіка), а згодом – декан історико-філологічного 

факультету Московського університету. Розробник 

своєрідної філософської концепції – «філософія серця», що 

ґрунтується на вченні про «серце» як символ внутрішнього 

світу людських переживань. Автор праць з педагогіки – 

«Читання про виховання», «Курс загальної педагогіки з 

додатками», «Загальні основи методики», «Ідеї і факти з 

исторії педагогіки» та інші, з філософії – «Ідея», «З науки 

про людський дух», «Серце і його значення в духовному 

житті людини» та ін. 

  

БЕРЕЗЕНЬ 

У березні відзначається: 

▪ 195 років від заснування (1821) у Тульчині (Вінницька область) 

Південного товариства декабристів. 


