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Український фольклорист, літературознавець, етнограф, 

педагог, професор Київського університету, академік ВУАН, 

керівник Етнографічної комісії ВУАН, член-кореспондент 

АН СРСР, професор Вищих жіночих курсів у Києві, 

головний редактор «Етнографічного вісника», дослідник 

слов’янського епосу, народної словесності, збирач 

фольклору. Автор праць «Білоруська народна поезія і 

російський билинний епос», «Лекції з народної 

словесності», «Сучасний стан і чергові завдання української 

етнографії», розвідок про творчість Т. Шевченка, 

О. Пушкіна, діяльність М. Максимовича. Нагороджений 

Великою золотою медаллю Всесоюзного географічного 

товариства. 

27-28.06 ▪ 60 років тому (1956) відбулася Республіканська наукова 

конференція з метою узагальнення досвіду політехнічного 

навчання в школах УРСР. 

28.06 ▪ День Конституції України. 

▪ 20 років тому (1996) ВР України прийняла Конституцію – 

Основний Закон України. 

30.06 ▪ 75 років від дня народження Руслана Яковича Пирога 

(1941). 

Український історик, дослідник політичної історії, 

національної біографістики, архівознавець, джерелознавець, 

доктор історичних наук, академік Української академії 

історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, 

викладач Харківського університету, керівник архівів Києва, 

завідувач відділу історії української революції  

1917–1921 рр. Інституту історії України НАН України. 

Автор понад 300 праць, зокрема, «Маршрутами історії», 

«Михайло Грушевський», «Гетьман Павло Скоропадський 

між Німеччиною і Росією» та ін. 

 

ЛИПЕНЬ 

У липні відзначається: 



 102 

▪ 105 років від виходу друком (1911) першого номеру педагогічного 

журналу «Український учитель» – органу українського народного 

вчительства Галичини (Станіслав, 1911–1912). 

▪ 95 років від заснування (1921) Львівського таємного українського 

університету – вищого навчального закладу, що діяв нелегально на 

громадських засадах у Львові (1921–1925). Організовано університет за 

ініціативою НТШ у Львові, Товариства українських наукових викладів 

імені П. Могили, Ставропігійського інституту на базі діючих з 1919 р. 

університетських курсів. Першим ректором університету був В. Щурат. 

▪ 80 років від заснування (1936) Інституту історії України (нині – 

Інститут історії України НАН України) на базі окремих кафедр і комісій 

АН УСРР та Інституту історії України Всеукраїнської асоціації 

марксистсько-ленінських інститутів. 

1-3.07 ▪ 95 років тому (1921) у Львові відбувся Студентський з’їзд 

під головуванням В. Кучабського. 

1.07 ▪ 55 років тому (1961) в Торонто (Канада) відкрито 

пам’ятник Т. Г. Шевченкові. 

▪ 370 років від дня народження Готфріда Вільгельма 

Лейбніца (1646–1716). 

Німецький учений, філософ, математик, фізик, мовознавець, 

богослов, логік, історик, бібліотекар, один із 

родоначальників німецької ідеалістичної діалектики. 

Організатор і перший президент Берлінської АН, член 

Англійського Королівського товариства, Паризької АН, 

таємний радник Петра І, бібліотекар та історіограф при 

дворі Ганноверського герцога, реорганізатор герцогської 

бібліотеки у Вольфенбюттері. Основоположник німецької 

літературної мови, математичної логіки, конструктор 

вітряного двигуна для насосів, обчислювальної машини, 

відкрив диференціальне та інтегральне числення, теорію 

рядів, теорію чисел, закон збереження кінетичної енергії та 

один з найважливіших принципів фізики – принцип 

найменшої дії. 

4.07 ▪ 80 років тому (1936) вийшла постанова ЦК ВКП(б) «Про 
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педологічні викривлення в системі наркомосів», що 

засудила педологію як науку і проголосила боротьбу проти 

її ідеологів. 

▪ 135 років від дня народження Василя Васильовича 

Зеньковського (1881–1962). 

Український психолог, філософ, богослов, теоретик та 

історик педагогіки, церковний і громадсько-політичний 

діяч. Один з основоположників соціальної педагогіки в 

Російській імперії, дослідник психолого-педагогічних 

проблем виховання дітей і молоді, відомий представник 

російського педагогічного зарубіжжя. Професор і викладач 

Київського університету, директор Фребелівського 

інституту, міністр культури та віросповідань в уряді 

П. П. Скоропадського, учасник російського християнського 

руху в еміграції, професор Белградського університету 

(Югославія). Один із засновників Російського педагогічного 

інституту імені Я. А. Коменського в Празі, професор Свято-

Сергієвського богословського інституту в Парижі. Автор 

праць «Соціальне виховання, його завдання і шляхи», 

«Психологія дитинства», «Проблеми шкільного виховання в 

еміграції», «Російська педагогіка в ХХ столітті», «Принципи 

православної педагогіки» та ін. 

▪ 125 років від дня народження Петра Йосиповича Панча 

(Панченко, 1891–1978). 

Український письменник, член і секретар правління СП 

УРСР, голова Харківської організації СП УРСР, учасник 

Всесвітнього конгресу на захист культури (Париж, 1935), 

редактор журналів «Червоний шлях» і «Радянська 

література». Автор збірки повістей «Голубі ешелони», 

повісті «Олександр Пархоменко», роману «Облога ночі» 

(події революції 1905–1907 рр.), оповідань про Велику 

Вітчизняну війну, історичного роману про визвольну війну 

1648–1654 рр. «Гомоніла Україна», автобіографічної повісті 

«На калиновім мості». Лауреат Державної премії УРСР 

імені Т. Г. Шевченка (1965). 

7–21.07 ▪ 135 років тому (1881) у Херсоні відбувся з’їзд учителів 
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початкових народних шкіл Херсонської губернії під 

керівництвом українського педагога і методиста, почесного 

члена Петербурзького товариства Миколи Корфа (1834–

1883). 

10.07 ▪ 145 років від дня народження Марселя Пруста (1871–

1922). 

Французький письменник, близький до імпресіонізму й 

символізму, творчість якого відзначається вишуканістю 

стилю й тонкістю психологічного аналізу. Автор збірки 

новел «Втіхи і дні», циклу романів «У пошуках втраченого 

часу», що став переломним у розвитку прози ХІХ ст. та мав 

значний вплив на розвиток французького роману ХХ ст. 

11.07 ▪ Всесвітній день шоколаду. 

▪ Всесвітній день народонаселення. 

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

«Про дошкільну освіту», в якому визначено правові, 

організаційні та фінансові засади функціонування й 

розвитку системи дошкільної освіти. 

12.07 ▪ 110 років від дня народження Павла Івановича 

Приступи (1906–1975). 

Український мовознавець, кандидат філологічних наук, 

старший науковий співробітник відділу мовознавства 

Інституту суспільних наук АН УРСР (Львів). Автор праць з 

української діалектології, підручника з польської мови (для 

3 кл. шкіл з польською мовою навчання), співавтор «Атласу 

української мови» (у 2 т.) та ін. 

13.07 ▪ 150 років від дня народження Антона Степановича 

Синявського (1866–1951). 

Український історик, економіст, педагог і громадський діяч, 

новатор геополітичних досліджень української економіки, 

гірничої статистики. Один з подвижників української 

географії, наукового краєзнавства й краєзнавчої шкільної 

географії, викладач Вищих жіночих курсів та юнкерського 

училища Одеси, директор комерційних шкіл (училищ) у 
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Лодзі, Білостоці, Катеринославі, директор департаменту 

середніх шкіл Міністерства народної освіти УНР (за 

Гетьманату та Директорії). Приват-доцент Кам’янець-

Подільського університету, професор київських вищих 

шкіл, старший науковий співробітник ВУАН, голова 

Київської філії Всеукраїнської наукової асоціації 

сходознавства, один із засновників і завідувач кафедри 

Благовіщенського агропедінституту (Зелений клин Далекого 

Сходу Росії) та учасник створення при ньому Українського 

відділення. Автор творів «Гірнича статистика», «Із життя 

Півдня», «Методологія економгеографії», «Україна та 

Близький Схід у світлі геополітики» та ін. 

14.07 ▪ 80 років від дня народження Анатолія Олексійовича 

Копилова (1936–2007). 

Український історик-славіст, педагог, організатор науки та 

освіти, кандидат історичних наук, заслужений працівник 

освіти України, учитель семирічної школи, професор, декан 

історичного факультету, проректор, ректор Кам’янець-

Подільського педагогічного інституту (з 2008 р. – 

Кам’янець-Подільський національний університет). 

Дослідник проблем соціально-політичної історії Болгарії 

1940–1980-х рр. й україно-болгарських відносин XIX–XX ст. 

Автор праць «Вітчизняний фронт і народно-демократична 

революція в Болгарії», «Хотинське повстання» (у співавт.), 

«Кам’янець-Подільський державний український 

університет: від ідеї заснування до ліквідації (1917–1921 

рр.)» та ін. 

15.07 ▪ 140 років від дня народження Володимира Олексійовича 

Розова (1876–1940). 

Український мовознавець, перший викладач історії 

української мови Київського університету, професор 

Ніжинського історико-філологічного інституту, 

Таврійського (Сімферополь) університету та університетів 

Скоп’є і Загреба (Югославія). Дослідник історії розвитку 

української шкільної драми, староболгарських і 

старосербських писемних пам’яток. Автор праць із 
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слов’янської філології, зокрема, з історії української мови, 

діалектології (староруської, галицько-волинської), видавець 

«Південноруських грамот» та «Українських грамот» (ХІV, 

ХV ст.). 

16.07 ▪ 170 років від дня народження Фрідріха Паульсена (1846–

1908). 

Німецький філософ і педагог, професор Берлінського 

університету, прихильник ідей ідеалістичного монізму і 

пантеїзму, борець за рівність прав класичних і реальних 

гімназій та інших середніх навчальних закладів, захисник 

методів навчання, що активізують самостійність учнів та їх 

мислення. Автор праць з питань методів навчання в середній 

школі, історії середньої й вищої освіти в Німеччині, етики та 

її зв’язку з педагогікою. 

17.07 ▪ 170 років від дня народження Миколи Миколайовича 

Миклухо-Маклая (1846–1888). 

Російський учений (українського походження), мандрівник 

зі світовим ім’ям, громадський діяч, фахівець у галузі 

порівняльної анатомії тварин, зоології, географії, 

антропології та етнографії, дослідник походження і життя 

народів різних рас, зокрема Нової Гвінеї, Філіппін, 

Австралії, Меланезії, поборник захисту колоніальних 

народів. Автор першого проекту Декларації прав людини, 

щоденників подорожей, зокрема, «Мандрівка на Нову 

Гвінею», «Серед дикунів  Нової Гвінеї», «Подорожі: статті», 

«Людина з Місяця: щоденники, статті, листи» та ін. 

▪ 145 років від дня народження Філарета Михайловича 

Колесси (1871–1947). 

Український фольклорист, композитор, музикознавець, 

літературознавець, доктор філології, дійсний член ВУАН, 

педагог, викладач гімназій Львівщини, професор, завідувач 

кафедри фольклору та етнографії Львівського університету, 

керівник Державного музею етнографії у Львові, 

Львівського відділу Інституту мистецтвознавства, 

фольклору та етнографії АН УРСР. Автор понад 100 праць, 

серед яких «Огляд українсько-руської народної поезії», 
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«Мелодії українських народних дум», «Народні пісні з 

Південного Підкарпаття», «Українська усна словесність» та 

ін. 

18.07 ▪ 205 років від дня народження Вільяма Теккерея (1811–

1863). 

Англійський письменник, сатирик, поет-пародист, літературний 

критик, журналіст, художник-карикатурист. Автор повістей 

«Записки Жовтоплюша», «Звичайна історія», історичного 

роману «Кар’єра Баррі Ліндона», збірника нарисів «Книга 

снобів», знаменитого роману «Ярмарок суєти» – гострої 

соціальної сатири на тогочасне суспільство, літературно-

критичних нарисів «Англійські гумористи ХVIII ст.». Створив 

понад 2000 малюнків: шаржів, карикатур, пейзажів, портретів, 

ілюстрацій до своїх творів. 

20.07 ▪ 105 років від дня народження Василя Степановича 

Кучера (1911–1967). 

Український письменник, кореспондент, член СП УРСР, 

автор збірок оповідань і нарисів «Дві новели», «Марта», 

«Мої друзі», романів «Устим Кармалюк», «Чорноморці», 

«Голод», «Трудна любов», «Орли воду п’ють», сценарію до 

кінофільму «Вітер зі сходу». 

21.07 ▪ 110 років від дня народження Олени Іванівни Теліги (у 

дівоцтві Шовгенів, 1906–1942). 

Українська поетеса «празької школи», громадська діячка, 

член ОУН, організатор і голова Спілки українських 

письменників в окупованому німцями Києві та засновник і 

редактор часопису «Литаври» (у лютому 1942 р. поетесу 

разом із чоловіком було заарештовано й розстріляно в 

Бабиному яру). Автор публіцистичних статей, оповідання 

«Або-Або», збірок поезій «Душа на сторожі», «Прапори 

духа», «Полум’яні межі», «О краю мій …» та ін. Імені 

Олени Теліги засновано літературну премію, яку вперше 

присуджено поетесі Ліні Костенко. 

22.07 ▪ 90 років від дня народження Сергія Олексійовича 

Баруздіна (1926–1991). 
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Російський письменник, головний редактор журналу 

«Дружба народів», автор повістей, казок, віршів, книжок для 

дітей «Раві і Шаші», «Казка про трамвай», «Крок за 

кроком», романів «Повторення пройденого», «Вірити й 

пам’ятати», збірки літературно-критичних статей «Люди і 

книги». 

23.07 ▪ 190 років від дня народження Олександра 

Миколайовича Афанасьєва (1826–1871).  

Російський історик, фольклорист, літературознавець, збирач 

народних російських і українських легенд, казок, переказів, 

пісень, упорядник і видавець «Російських народних казок» 

(у 3 т.), «Народних російських легенд». Автор праці 

«Поетичні погляди слов’ян на природу», збірки «Дерево 

життя. Вибрані статті». 

▪ 145 років від дня народження Жана Овіда Декролі (1871–

1932). 

Бельгійський педагог, лікар і психолог, професор Вищої 

педагогічної школи, професор гігієни та лікувальної 

педагогіки Брюссельського університету, один із 

представників нового виховання, засновник Інституту 

дефективних дітей та школи для нормальних дітей, що 

називалася «Школа для життя через життя», навчання в якій 

будувалося на основі вільного виховання, а теми навчальної 

програми концентрувалися навколо дитини: «Дитина та її 

організм», «Дитина і тварини», «Дитина і рослини», 

«Дитина і суспільство», «Дитина і всесвіт». Автор низки 

праць, присвячених методам вивчення й класифікації 

аномальних дітей та методам виховання й навчання. 

24.07 ▪ 150 років від дня народження Модеста Пилиповича 

Левицького (1866–1932). 

Український письменник, педагог, перекладач, дипломат, 

лікар. Один із засновників Української радикальної партії, 

член київського товариства «Просвіта», член редколегії 

газети «Громадська думка». Головний санітарний лікар 

залізниць України, директор культурно-освітнього відділу 

Міністерства шляхів. Радник, а згодом і голова Української 
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дипломатичної місії в Греції. Викладач Української 

сільськогосподарської академії в Подебрадах (Чехо-

Словаччина), учитель української мови в гімназіях Луцька. 

Автор соціально-психологічних оповідань, нарисів, етюдів, 

гуморесок, роману «Перша руїна», мемуарів «Спогади 

лікаря», мовознавчих статей, підручника «Граматика 

української мови», перекладач романів «Історія одного 

селянина» (у 4 ч.) Еркмана-Шатріана, «Спартак» 

Р. Джованьйолі, «Фараон» Б. Пруса та ін. 

25.07 ▪ 120 років від дня народження Володимира Івановича 

Масальського (1896–1979). 

Український мовознавець, педагог, професор, доктор 

філологічних наук, фахівець з методики навчання 

української і російської мов у середній школі. Викладач 

педагогічних навчальних закладів Бердянська, Білої Церкви, 

Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка, 

Київського інституту професійної освіти, Польського 

педінституту (Білорусь), завідувач відділу УНДІПу, член 

редакційної колегії журналу «Українська мова в школі». 

Один з укладачів бібліографічного покажчика з російського 

та українського мовознавства. Автор першого посібника з 

джерелознавства «Нариси з історії розвитку методики 

викладання української та російської мов у школах 

Української РСР», шкільних підручників з української мови 

для середньої школи, посібника для педагогічних ВНЗ 

«Методика викладання української мови у середній школі» 

(у співавт.), праць «Культура мови в початковій школі», 

«К.Д. Ушинський про систему знань з мов» та ін. 

26.07 ▪ 185 років від дня народження Іллі Миколайовича 

Ульянова (1831–1886). 

Російський педагог-демократ, учитель, кандидат 

математичних наук, інспектор і директор народних училищ 

Симбірської губернії, батько В. І. Леніна, викладач 

Пензенського інституту, учитель шкіл Нижнього Новгорода, 

послідовник К. Д. Ушинського, М. Ф. Бунакова, 

М. О. Корфа, прихильник нових методів навчання, учасник 
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створення нових народних шкіл, шкільних бібліотек, 

ініціатор організації курсів підготовки вчителів, літніх 

курсів для вчителів народних шкіл. Автор методичних порад 

і вказівок з питань методики навчання в народних школах, 

методів керівництва й інспектування шкіл. 

▪ 160 років від дня народження Джорджа Бернарда Шоу 

(1856–1950). 

Англійський драматург (ірландського походження), 

публіцист, критик. Автор сатиричних комедій «Будинки 

вдівця», «Професія місіс Уоррен», ліричної комедії 

«Кандіда», героїчної трагедії «Свята Іоанна», комедій 

«Пігмаліон», «На мілині», «Чому вона не хотіла» та ін. 

Лауреат Нобелівської премії з літератури (1925). 

▪ 85 років від дня народження Івана Михайловича Дзюби 

(1931). 

Український літературознавець, письменник, критик, 

громадсько-політичний діяч, Герой України, академік НАН 

України, міністр культури. Один із лідерів покоління 

шестидесятників, активний учасник дисидентського руху, , 

один із засновників Народного руху України. Завідувач 

відділу критики журналу «Вітчизна», головний редактор 

журналу «Сучасність». Автор книжок і публікацій з проблем 

розвитку культури, мистецтва, функціонування української 

мови, зокрема праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?». 

Лауреат премії імені О. Білецького, Державної премії 

України імені Т. Шевченка, Міжнародних премій Фундації 

Омеляна і Тетяни Антоновичів та імені В. Жаботинського. 

27.07 ▪ 140 років від дня народження Володимира 

Полікарповича Яворського (1876–1942). 

Український хімік-органік, академік АН УРСР, заслужений 

діяч науки УРСР, викладач хімії Київського університету і 

Київського політехнічного інституту, директор Інституту 

органічної хімії і технології АН УРСР, директор 

об’єднаного Інституту неорганічної і органічної хімії АН 

УРСР. 
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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. 


