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директор «Подкарпатского общества наук» в Ужгороді. 

Автор «Грамматики руського язика» для українських шкіл 

Угорщини, укладач словника іншомовних слів «Причинки 

до словаря чужих слів», угорсько-польського та угорсько-

українського словників (втрачені). 

31.05 ▪ Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням. 

▪ 90 років від дня народження Джеймса Крюса  

(1926–1997). 

Німецький дитячий письменник, перекладач, педагог за 

фахом, продовжувач традицій німецької літературної 

класики та романтизму в дитячій літературі, створив новий 

тип героя: самостійного, упевненого в собі, розумного, 

контактного та небайдужого. Автор творів педагогічного 

спрямування, фантастичної повісті «Тім Талер, або 

Проданий сміх», повістей «Коли я був королем», «Мій 

прадідусь і я», «Флорентіна», «Машина, яка розмовляє» та 

ін. Лауреат німецьких премій у галузі дитячої літератури, 

володар Золотої медалі Г.-К. Андерсена (1960). 

ЧЕРВЕНЬ 

У червні відзначається: 

▪ 85 років від проведення (1931) Першої Всеукраїнської бібліографічної 

наради в Києві з поставила питань створення нової бібліотечної справи 

та бібліографії в УСРР. 

 

1.06 ▪ Міжнародний день захисту дітей, започаткований у 

1949 р. Міжнародною демократичною федерацією жінок. 

▪ День захисту дітей (в Україні). 

▪ Всесвітній день батьків. 

1–7.06 ▪ 105 років тому (1911) у Санкт-Петербурзі відбувся 

Перший Всеросійськиї з’їзд із бібліотечної справи, який 

відіграв суттєву роль у розвитку бібліотечної справи як 

науки. 

4.06 ▪ Міжнародний день безвинних дітей – жертв агресії. 
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▪ 195 років від дня народження Аполлона Миколайовича 

Майкова (1821–1897). 

Російський поет, перекладач, співець російської природи, 

член-кореспондент Петербурзької АН, голова Комітету 

іноземної цензури, учасник літературних читань (разом із 

Т. Шевченком) на користь недільних шкіл у Петербурзі. 

Автор поем «Дві долі», «Машенька», «Панночка», творів на 

історичну тематику «Хто він?», «Біля труни Грозного», «З 

слов’янського світу», драматичних поем, поезій, поетичного 

перекладу «Слова о полку Ігоревім» та перекладів творів 

Й. Гете, Г. Гейне, А. Міцкевича та інших поетів. 

▪ 160 років від дня народження Фрідріха Папе (1856–1940). 

Польський історик, дослідник історії Польщі XV–XVI ст., 

бібліотекар, професор, дійсний член АН у Кракові. 

Працював у Бібліотеці імені Оссолінських у Львові та 

бібліотеці Львівського університету, співзасновник 

Історичного товариства у Львові (1886), директор бібліотеки 

Ягеллонського університету, заступник директора 

Бібліотеки Чарторийських у Кракові, інспектор бібліотеки 

АН у Кракові, професор Ягеллонського університету. Член 

Угорської АН, почесний член Польського історичного та 

Угорського історичного товариств і Товариства польських 

бібліотекарів. Дослідник доби панування династії Ягеллонів. 

5.06 ▪ Всесвітній день охорони довкілля. 

▪ 20 років тому (1996) вийшов Указ Президента України про 

перейменування Острозького колегіуму на Національний 

університет «Острозька академія». 

8.06 ▪ 25 років тому (1991) у Києві відбулася Всеукраїнська 

наукова конференція – «Історичні традиції національної 

символіки». 

▪ 115 років від дня народження Бориса Павловича 

Грабовського (1901–1966). 

Український фізик, учений-винахідник, конструктор першої 

у світі установки електронного телебачення (1928). Автор 

винаходів: катодного осцилятора, окулярів для сліпих, 
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апарату для глухонімих, малолітражного гелікоптера, 

трикрилого планера, вакуумного пристрою для плавання та 

ін. Заслужений винахідник республіки Узбекистан, син 

відомого українського поета Павла Грабовського. 

9.06 ▪ Міжнародний день друзів. 

▪ Вознесіння Господнє. 

10.06 ▪ 135 років від дня народження В’ячеслава 

Костянтиновича Прокоповича (1881–1942). 

Український громадсько-політичний і державний діяч, 

дипломат, педагог, публіцист й історик, учитель історії 

Київської гімназії, активний учасник у створенні та 

діяльності Товариства українських поступовців (разом з 

М. С. Грушевським), редактор педагогічного журналу 

«Світло», член Української Центральної ради (згодом – 

Малої ради), міністр освіти в уряді В. О. Голубовича, Голова 

РМ УНР. Автор публіцистичних і науково-історичних праць 

«Київська міліція», «Заповіт Орлика», «Під золотою 

корогвою», «Сфрагістичні етюди». 

11.06 ▪ 95 років тому (1921) РНК УСРР ухвалила постанову «Про 

боротьбу з дитячою безпритульністю». 

▪ 205 років від дня народження Віссаріона Григоровича 

Бєлінського (1811–1848). 

Російський літературний критик і публіцист, революціонер-

демократ, філософ-матеріаліст, прихильник діалектики 

Гегеля, основоположник російської реалістичної естетики і 

літературної критики, завідувач літературно-критичного 

відділу журналів «Отечественные записки» і 

«Современник», викладач словесності в навчальних 

закладах. Автор річних оглядів літератури, літературно-

критичних статей, праць з питань фольклору, театру, 

педагогіки, зарубіжної літератури, підручника «Основи 

російської граматики для початкового навчання, складені 

Віссаріоном Бєлінським». 

13.06 ▪ 185 років від дня народження Джеймса Клерка 
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Максвелла (1831–1879). 

Англійський фізик, член Лондонського Королівського 

товариства, викладач фізики Кембриджського університету, 

основоположник загальної теорії електромагнетизму, 

класичної електродинаміки, один із засновників кінетичної 

теорії газів. Автор праць з проблем молекулярної фізики, 

оптики, механіки, теорії пружності, основ графічної статики. 

▪ 150 років від дня народження Костянтина 

Миколайовича Дерунова (1866–1929). 

Російський бібліотекознавець і бібліограф, учасник 

народницького революційного руху, працівник бібліотек 

Міністерства фінансів, Наркомату фінансів СРСР, завідувач 

бібліотеки Російської асоціації науково-дослідних інститутів 

суспільних наук. Автор капітальної праці – картотеки 

бібліографій російських рецензій (300 тис. назв) за 1850 – 

1928 рр., а також праць «Життєві завдання бібліографії», 

«Типові риси в еволюції російської суспільної бібліотеки», 

«Примірний бібліотечний каталог. Звід кращих книг 

російською мовою з 60-х рр. по 1905». 

14.06 ▪ 95 років тому (1921) РНК УСРР затвердила Положення 

про Всеукраїнську академію наук (ВУАН), в якому 

визначено статус, завдання, організаційні засади академії. 

▪ 280 років від дня народження Шарля Огюстена Кулона 

(1736–1806). 

Французький фізик і військовий інженер, член Французької 

АН, основоположник закону електростатики – закону 

Кулона, який визначає величину сили взаємодії електричних 

зарядів. Автор праць з електрики, магнетизму й технічної 

механіки. За прізвищем вченого названо одиницю 

електричного заряду та електричної індукції в Міжнародній 

системі одиниць (СІ) – кулон. 

▪ 235 років від дня народження Вікентія Івановича Беретті 

(1781–1842). 

Український та російський архітектор, представник 

класицизму й ренесансу, професор і академік Петербурзької 
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АН, автор споруд в Києві: Інституту шляхетних дівчат 

(тепер Міжнародний центр культури і мистецтв), головного 

корпусу Київського університету, Олександрівського 

костьолу, розробник проекту (генерального плану забудови) 

розвитку Києва як історичного і культурного центру 

України. 

▪ 205 років від дня народження Гаррієт Бічер-Стоу (1811–

1896). 

Американська письменниця, автор роману «Хатина дядька 

Тома”, який здобув світову славу і відіграв певну роль в 

ідеологічній підготовці скасування рабства в США, 

публіцистичного твору (коментаря) «Ключ до «Хатини 

дядька Тома», соціального роману «Дред, повість про 

Прокляте болото» та інших творів. 

▪ 160 років від дня народження Димитра Благоєва (1856–

1924). 

Діяч революційного руху Росії та Болгарії, педагог, учитель, 

засновник однієї з перших в Росії соціал-демократичної 

групи (Благоєва група), учасник руху вчителів за 

незалежність болгарської школи. Автор праць з питань 

школи й народної освіти, зокрема, «Законопроект з питань 

навчання і його зміст», «Похід проти загальної освіти», 

«Учительський рух», а також низки підручників, навчальних 

посібників, «Російсько-болгарського словника». 

15-27.06 ▪ 95 років тому (1921) відбулася Третя Всеукраїнська нарада 

з освіти, на якій розглядалися питання соціального 

виховання дітей, проблеми соціально-економічної та 

педагогічної освіти, чергові завдання Головпрофосу. 

15.06 ▪ 245 років від дня народження Філіппа Емануеля 

Фелленберга (1771–1844). 

Швейцарський педагог, сучасник Песталоцці, з яким мав 

педагогічні розбіжності щодо поглядів на навчання і 

виховання дітей. Прихильник ідеї поєднання дитячої 

продуктивної праці з навчанням і вихованням, засновник 

виховних установ для дітей бідняків, середнього класу й 
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вищих станів, семінарії для підготовки вчителів, народних 

шкіл, «землеробського інституту» для підготовки 

спеціалістів у галузі сільського господарства. 

16.06 

(ін.28.06) 

▪ 140 років від дня народження Івана Васильовича 

Шаровольського (1876–1954). 

Український філолог, літературознавець, перекладач, 

професор і викладач історії західноєвропейської літератури, 

англійської, німецької і французької мов, курсів з 

романістики й германістики Київського університету, 

співробітник Інституту мовознавства АН УРСР. Автор 

праць з питань західноєвропейської літератури, германської 

й романської мов, зокрема, «Німецькі позичені слова в 

українській мові», «Про народну латинь як основу 

романських мов», «Конспект курсу історії німецької мови», 

посібника «Історія західноєвропейської літератури середніх 

віків», упорядник «Німецько-українського словника», 

перекладу українською мовою «Утопії» Т. Мора. 

17.06 ▪ 105 років від дня народження Віктора Платоновича 

Некрасова (1911–1987). 

Російський письменник, журналіст, архітектор за фахом, 

основоположник такого напряму в літературі, як військова 

проза, учасник Сталінградської битви, з 1974 р. на еміграції 

у Франції. Автор одного з кращих творів про Вітчизняну 

війну «В окопах Сталінграда», повістей «В рідному місті», 

«Кіра Георгіївна», дорожніх нарисів, ностальгічних спогадів 

про Київ, його історію та архітектуру «Записки роззяви» 

(Париж, 1975), «Маленької печальної повісті» – про долю 

«третьої хвилі» емігрантів у СРСР, нарису «По той бік 

стіни» (про ФРН), публіцистичних статей, спогадів про 

письменників, сценарію документального фільму 

«Невідомому солдату». Лауреат Державної премії СРСР 

(1947). 

18.06 ▪ 115 років тому (1901) царем Миколою ІІ схвалено 

«Основні положення організації загальноосвітньої середньої 

школи» – проект реформування шкільної освіти, що 

передбачав поєднання класичної і реальної школи в єдину 
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загальноосвітню (у 1902 р. проект було відхилено урядом). 

▪ 335 років від дня народження Єлизара (Феофана) 

Прокоповича (1681–1736). 

Український учений-гуманіст, просвітитель, педагог, 

філософ, письменник-полеміст, поет, оратор, церковний і 

державний діяч, єпископ Псковський і Нарвський, 

архієпископ Новгородський. Прихильник і пропагандист 

ідей Р. Декарта, Дж. Локка, Ф. Бекона, поборник 

геліоцентричної системи М. Коперника та вчення Г. Галілея. 

Професор, викладач (піїтика, риторика, філософія, 

арифметика, геометрія, логіка, богослов’я), а згодом – 

ректор Києво-Могилянської академії. Організатор школи 

для дітей з передовими методами викладання. Автор 

букваря «Первое учение отрокам», «Духовный регламент», 

«Букварь славенский …», трагікомедії «Володимир», низки 

поезій, історичних, юридичних, педагогічних і літературно-

теоретичних праць. 

▪ 125 років від дня народження Івана Мірчука (1891–1961). 

Український філософ, історик культури, науково-освітній, 

політичний і громадський діяч, один з ідейних та 

організаційних лідерів української діаспори. Директор 

Українського наукового інституту в Берліні (1930–1945), 

ректор Українського Вільного університету в Мюнхені, член 

Української Вільної академії наук, член-кореспондент 

Баварської академії наук. Досліджував проблеми української 

духовності, її втілення в окремих національних типах. Автор 

праць «Українська культура в її історичному становленні», 

«Призначення нації», «Історія української культури» та ін. 

19.06 ▪ День Святої Трійці. П’ятидесятниця. 

21.06 ▪ 15 років тому (2001) вийшла постанова ВР України «Про 

стан, напрями реформування і фінансування освіти в 

Україні». 

▪ 15 років тому (2001) ухвалено Закон України «Про 

соціальну роботу з дітьми та молоддю», що визначає 

організаційні та правові засади соціальної роботи з дітьми та 



 99 

молоддю. 

22.06 ▪ День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні. 

▪ 75 років тому (1941) війська Німеччини віроломно 

вторглися на територію Радянського Союзу. Початок 

Великої Вітчизняної війни (1941–1945). 

23.06 ▪ 30 років тому (1986) засновано Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Г. C. Сковороди. 

Президією РМ УРСР прийнято рішення «Про відкриття в 

місті Переяславі-Хмельницькому Київської області філіалу 

Київського державного педагогічного інституту імені 

О. М. Горького». 24 листопада 1993 р. на базі філіалу 

створено Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

інститут, в 1994 р. – йому присвоєно ім’я Г. С. Сковороди, у 

2002 р. – надано статус університету. 

▪ 80 років тому (1936) РНК СРСР і ЦК ВКП(б) ухвалено 

постанову «Про роботу вищих навчальних закладів і 

керівництво вищою школою», в якій висвітлювалися 

основні засади організації навчального процесу у вищих 

навчальних закладах та керівництва вищою школою. 

▪ 45 років тому (1971) колегії Міністерства освіти УРСР, 

Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, 

Державний комітет РМ УРСР з професійно-технічної освіти 

ухвалили рішення «Про спільну роботу загальноосвітніх 

шкіл, професійно-технічних училищ і середніх спеціальних 

навчальних закладів у зв’язку із здійсненням загальної 

середньої освіти молоді в Українській РСР». 

25.06 ▪ 145 років від дня народження Володимира 

Митрофановича Арнольді (1871–1924). 

Український і російський ботанік, член-кореспондент 

Російської АН, фахівець у галузі ембріології й цитології 

голонасінних, географії водоростей. Засновник харківської 

школи альгологів (альгологія – наука про водорості). 

▪ 125 років від дня народження Івана Петровича 
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Крип’якевича (1886–1967). 

Український історик, науковець, педагог, археограф, 

освітній і громадський діяч, журналіст, доктор філософії, 

доктор історичних наук, дійсний член і бібліотекар НТШ у 

Львові, академік АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР, 

організатор наукового життя та українського шкільництва 

на Волині й Холмщині, учитель історії в гімназіях Рогатина, 

Львова й Жовкви, директор Інституту суспільних наук АН 

УРСР у Львові, професор Львівського університету, 

редактор дитячого журналу «Дзвінок». Автор шкільних 

підручників з історії «Коротка історія України для 

початкових шкіл…», «Огляд історії України: для вищих 

кляс середніх шкіл…», посібника для студентів «Історія 

української держави ХVII ст.», фундаментальних праць 

«Богдан Хмельницький», «М. Грушевський: життя й 

діяльність», «Історія українського війська», «Історія 

української культури», «Всесвітня історія» та ін. 

26.06 ▪ Міжнародний день боротьби зі зловживанням 

наркотиками та їх незаконним розповсюдженням. 

▪ День молоді. 

▪ 170 років від дня народження Костянтина Васильовича 

Єльницького (1846–1917). 

Російський педагог, один з основоположників розвитку 

жіночої педагогічної освіти, автор підручників і посібників з 

педагогіки, історії педагогіки, методики російської мови в 

початковій школі, зокрема, «Виховання і навчання в сім’ях і 

школі. Педагогіка», «Курс дидактики», «Методика 

початкового навчання вітчизняної мови», «Загальна 

педагогіка», «Нариси з історії педагогіки», «Педагогічна 

хрестоматія», «Російські педагоги другої половини  

ХІХ століття», «Шкільне навчання. (Дидактика)», 

«К. Д. Ушинський. Його життя, діяльність і педагогічні 

праці». 

▪ 145 років від дня народження Андрія Митрофановича 

Лободи (1871–1931). 
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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: 


