
 135 

організаторів педагогічних курсів для підготовки вчителів 

українських народних шкіл. Активний діяч Київської 

громади, засновник Вільної української друкарні в Женеві 

та «Женевського гуртка», видавець політичного журналу 

«Громада», учасник боротьби проти національного й 

соціального поневолення українського народу. Автор праць 

з питань шкільної освіти – «Земство і місцевий елемент в 

народній освіті», «Про педагогічне значення малоросійської 

мови», «Народні школи», документально-публіцистичної 

праці «Про школи на Україні» та ін. 

 ▪ 125 років від дня народження Отто Юлійовича Шмідта 

(1891–1956). 

Російський вчений у галузі математики, астрономії, 

геофізики, енциклопедист, державний і громадський діяч, 

Герой Радянського Союзу, академік АН УРСР, АН СРСР, 

приват-доцент Київського університету, професор 

Московського університету, директор Арктичного 

інституту, Інституту теоретичної геофізики АН СРСР. 

Відомий полярник, дослідник Арктики, керівник експедиції 

на криголамах «Г. Сєдов», «Сибіряков» та пароплаві 

«Челюскін». Головний редактор «Большой Советской 

Энциклопедии», основоположник нової космогонічної 

гіпотези про походження планет Сонячної системи, автор 

наукових праць з теорії груп. 

ЖОВТЕНЬ 

У жовтні відзначається: 

▪ Міжнародний місяць шкільних бібліотек. 

▪ 90 років від заснування (1926) Інституту педагогіки НАПН України – 

науково-дослідної установи в Києві. Створений у Харкові як 

Український НДІ педагогіки Міносвіти УСРР, у 1934 р. переведений до 

Києва, з 1992 р. – сучасна назва. 

1.10 ▪ Міжнародний день музики. 
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▪ Міжнародний день людей похилого віку. 

▪ 70 років тому закінчився Нюрнберзький процес 

(20.11.1945 – 01.10.1946) – судовий процес над головними 

воєнними злочинцями гітлерівської Німеччини. 

1-2.10 ▪ 60 років тому (1956) відбулася Республіканська нарада 

завідувачів відділів шкіл облвно та директорів інститутів 

удосконалення кваліфікації вчителів з проблем 

реформування змісту шкільної освіти, негативного впливу 

на зміст навчально-виховної роботи культу Сталіна, 

підсумків роботи шкіл УРСР за  

1955–56 н. р.  

1.10 ▪ 225 років від дня народження Сергія Тимофійовича 

Аксакова (1791–1859). 

Російський письменник, член-кореспондент Петербурзької 

АН, цензор, пізніше – голова Московського цензурного 

комітету, шанувальник творчості українських письменників 

Т. Шевченка, Г. Квітки-Основ’яненка, П. Куліша, Марка 

Вовчка. Автор мисливських і рибальських оповідань, 

трилогії – «Сімейна хроніка», «Спогади», «Дитячі роки 

Багрова-внука», спогадів «Історія мого знайомства з 

Гоголем», літературної казки «Червоненька квіточка», що 

стала класичним твором дитячої літератури. 

2.10 ▪ День працівників освіти України (День учителя). 

▪ 125 років від дня народження Йосипа Йосиповича 

Бокшая (1891–1975). 

Український живописець, педагог, народний художник 

України. Учитель гімназії в Ужгороді, викладач 

Ужгородського училища ужиткового мистецтва й 

Львівського інституту ужиткового та декоративного 

мистецтва. Один з основоположників сучасної живописної 

школи на Закарпатті, один з ініціаторів створення 

Товариства діячів образотворчого мистецтва на 

Підкарпатській Русі (1931), фундатор Ужгородської 

художньої школи. Працював у різних жанрах і техніках, 

автор розписів митрополичих палат і плафона 
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кафедрального собору в Ужгороді, портретів, картин, 

книжкових ілюстрацій. 

▪ 110 років від дня народження Івана Багряного (Іван 

Павлович Лозов’ягін, 1906, ін. 1907–1963). 

Український публіцист, письменник, художник, журналіст, 

політичний і громадський діяч, член літоб’єднання МАРС, 

один із ініціаторів створення Української головної 

визвольної ради в Галичині (1943, з 1945 р. – на еміграції в 

Німеччині), засновник газети «Українські вісті», Об’єднання 

демократичної української молоді та Об’єднання 

українських письменників. Автор романів «Тигролови», 

«Сад Гетсиманський», «Буйний вітер», «Людина біжить над 

прірвою», збірок поезій «До меж заказаних», «Золотий 

бумеранг», повістей «Морітурі», «Розгром», «Огненне 

коло», комедії «Генерал». Лауреат Державної премії 

України імені Т. Шевченка (1992, посмертно). 

3.10 ▪ 135 років від дня народження Михайла Степановича 

Возняка (1881–1954). 

Український літературознавець, бібліограф, академік АН 

УРСР, професор Львівського університету, керівник відділу 

Інституту суспільних наук АН УРСР у Львові, дослідник 

історії давнього українського письменства, життя і творчості 

письменників ХІХ – початку ХХ ст., історії журналістики, 

театру, фольклору. Автор праць «Матеріали до історії 

української пісні і віршів» (у 3 т.), «Початки української 

комедії», «Історія української літератури» (у 2 т.), 

упорядник і видавець «Листування І. Франка і 

М. Драгоманова», «Українські народні казки» (у 3 т.). 

Ініціатор щорічних конференцій, присвячених творчості 

І. Франка. 

▪ 120 років від дня народження Агапія Пилиповича 

Шамрая (1896–1952). 

Український літературознавець, викладач української 

літератури Харківського інституту народної освіти, 

професор і викладач курсу античної літератури Київського 

університету, дослідник історії української й зарубіжної 
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літератури. Автор праць «Українська література», 

«Харківські поети 20–30 рр. ХІХ ст.», «Перший твір нової 

української літератури» («Енеїда» І. Котляревського),  

«Е.-Т.-А. Гофман» та ін. 

4.10 ▪ Всесвітній день захисту тварин. 

▪ 200 років від дня народження Ежена Потьє (1816–1887). 

Французький поет, діяч революційного руху І-го 

Інтернаціоналу, член Паризької комуни 1871 р. Автор 

пролетарського гімну «Інтернаціонал» (український 

переклад М. Вороного), збірок віршів «Хто безумець?», 

«Революційні пісні», поем про робітничий рух. 

5.10 ▪ Міжнародний день вчителя. 

▪ 165 років від дня народження Плацида Дзівінського 

(1851–1936). 

Видатний український учений-математик, учитель, викладач 

математики та астрономії, приватний доцент, професор 

кафедри математики Політехнічної школи у Львові, 

керівник обсерваторії й метеостанції цієї школи. Декан 

різних відділень, а згодом – ректор Політехнічної школи. 

Активний член Політехнічного товариства у Львові.  

6.10 ▪ 140 років від дня народження Сергія Олександровича 

Єфремова (1876–1939). 

Український учений-літературознавець, літературний 

критик, педагог, історик і теоретик літератури, публіцист, 

громадсько-політичний і державний діяч, популяризатор і 

організатор літературного процесу в Україні. Один із 

фундаторів і лідерів Товариства українських поступовців, 

Української партії соціалістів-федералістів, заступник 

Голови Української Центральної Ради, віце-президент і 

голова Управи Української АН, дійсний член НТШ у Львові. 

Розробник концепції української державності, національної 

освіти й культури, за що зажив слави лицаря українського 

національного духу. Автор досліджень з історії літератури, 

літературознавства, освітянських проблем, зокрема, 

«Українознавство: покажчик потрібної для самоосвіти 
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літератури», «В тісних рамцях. Українська книга в 1798–

1916 рр.», «Історія українського письменства», антологія 

української літератури «Вік» (у 3 т.), «Щоденник. 1923–

1929». 

▪ 135 років від дня народження Івана Антоновича Кочерги 

(1881–1952). 

Український драматург, театральний і літературний критик, 

публіцист, старший науковий співробітник АН УРСР, 

заслужений діяч мистецтв УРСР, послідовник українського 

неоромантизму в галузі драматургії, основоположник 

жанрів романтичної драми, трагічного водевілю, 

філософської трагікомедії. Автор праць з питань теорії 

драми, п’єс «Майстри часу», «Годинникар і курка», «Фея 

гіркого мигдалю», історичної драми часів Коліївщини 

«Алмазне жорно», драми-феєрії «Марко в пеклі», 

романтичної драми «Свіччине весілля», історичної трагедії 

«Ярослав Мудрий», сценарію документального фільму 

«Київ», поеми «Пророк», присвяченої Т. Шевченку. Лауреат 

Державної премії СРСР (1947). 

7.10 ▪ Міжнародний день усмішки. 

7-9.10 ▪ 15 років тому (2001) у Національному палаці «Україна» 

відбувся ІІ Всеукраїнський з’їзд працівників освіти, на 

якому було ухвалено проект Національної доктрини 

розвитку освіти. 

8.10 ▪ 430 років тому (1586) Успенським ставропігійським 

братством у Львові ухвалено документ про заснування 

першої в Україні Братської школи. 

▪ 130 років тому (1886) в Харкові відкрито громадську 

бібліотеку, у 1922 р. бібліотеці присвоєно ім’я В. Короленка, 

а в 1930 р. вона здобула статус державної наукової 

бібліотеки, нині – Харківська державна наукова бібліотека 

імені В. Г. Короленка – друга в Україні за обсягом фондів 

після НБУВ. 

9.10 ▪ День художника. 
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▪ 15 років тому (2001) вийшов Указ Президента України 

«Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в 

Україні». 

▪ 130 років від дня народження Іванни Омелянівни 

Блажкевич (1886–1977). 

Українська письменниця, педагог, один з організаторів 

жіночого руху в Галичині, народна вчителька 

Станіславщини, організатор україномовних дитячих садків, 

закладів для сиріт, професійних курсів для молоді. Член 

Української соціалістично-радикальної партії, депутат 

Українських Народних Зборів у Львові, член СП УРСР. 

Розробник теоретичних заходів щодо забезпечення 

підвищення рівня освіти в Україні («Дошкільне виховання», 

«Сучасні течії в сучасній педагогіці», «Моральні завдання 

сучасної школи»). Автор віршованих п’єс, збірок поезій та 

оповідань для дітей –«Святий Миколай у 1920 році», «Тарас 

у дяка», «Вертеп», «Івась-характерник» та інших творів, 

статей з питань літератури, педагогіки, етнографії, спогадів 

про письменників, монографії «Про М. Шашкевича і про 

рідне село». 

10.10 ▪ 285 років від дня народження Генрі Кавендіша (1731–

1810). 

Англійський фізик і хімік, член Лондонського королівського 

товариства, Паризької АН, один із засновників хімії газів, 

автор експериментальних досліджень з електрики й теплоти, 

складу повітря, хімічного складу води. Ученим обчислено 

середню густину Землі, її масу та гравітаційну сталу, 

здобуто кисень і вуглекислий газ. 

▪ 85 років від дня народження Атени Пашко (1931–2012). 

Українська поетеса, громадська діячка, прихильниця 

правозахисного руху в Україні, голова Союзу Українок, 

дружина й однодумець В’ячеслава Чорновола, автор 

поетичних збірок «На перехрестях», «На вістрі свічки», 

«Вірую» та ін. 

▪ 70 років від дня народження Миколи Миколайовича 
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Палтишева (1946). 

Український педагог-новатор, учитель фізики, кандидат 

педагогічних наук, народний учитель СРСР, відмінник 

народної освіти УРСР, лауреат премії імені Н. Крупської, 

почесний працівник системи професійно-технічної освіти, 

викладач фізики ПТУ №1 Одеси, на базі якого створено 

перший в Україні Технічний ліцей. Розробник нової 

поетапної системи навчання, яку було впроваджено в 

навчальних закладах СРСР, Японії, Франції, Німеччини, 

Куби, Монголії, урочно-тематичної залікової системи 

навчання та культурологічного й філософського напрямів у 

вивченні фізики. Автор навчальних і методичних посібників 

«Педагогічна гармонія», «Секрети практичної 

профтехпедагогіки», «Поетапна система навчання фізики в 

середніх ПТУ», «Відкриваю своє серце колегам» та ін. 

12.10 

(ін.19.01) 

▪ 155 років від дня народження Григорія Григоровича 

Павлуцького (1861–1924). 

Український мистецтвознавець, педагог, дійсний член 

Московського археологічного товариства, Українського 

наукового товариства, Історичного товариства Нестора-

літописця, Київського товариства охорони пам’ятників 

старовини та мистецтва. Один із засновників Української 

академії мистецтв, Українського державного університету в 

Києві, професор Київського університету, викладач кількох 

київських вузів. Дослідник історії архітектури і народно-

декоративного мистецтва України. Автор праць «Дерев’яні і 

кам’яні храми», «Історія українського орнаменту», «Про 

походження давньоруського живопису», «Про походження і 

розвиток візантійського мистецтва» та ін. 

13.10 ▪ 145 років тому (1871) відкрито Колегію Павла Галагана – 

приватний середній навчально-виховний заклад закритого 

типу для хлопчиків, що його заснував 26.03.1870 р. у Києві 

відомий український землевласник, громадський і земський 

діяч Г. Галаган на пам’ять свого померлого сина Павла. У 

червні 1920 р. Колегія припинила своє існування, від 1986 р. 

тут діє Державний музей літератури України (у 1999 р. 
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здобув статус національного). 

14.10 ▪ День українського козацтва. 

▪ День захисника України. 

▪ 20 років тому (1996) Науково-практичний центр 

політичної психології реорганізовано в Інститут соціальної 

та політичної психології АПН України. 

15.10 ▪ 120 років від дня народження Селестена Френе (1896–

1966). 

Французький педагог, учитель, директор початкової школи, 

представник так званої «прогресивної педагогіки», 

розробник педагогічних технологій (зокрема, «техніка 

Френе»), що передбачали оригінальні засоби розвитку дітей 

у дусі демократії, свободи, саморозвитку. Прихильник ідей 

вільного виховання, реконструкції особистого досвіду дітей, 

засновник і керівник «Міжнародної федерації прихильників 

нової школи», видавець і головний редактор журналів 

«Пролетарський учитель», «Дитяче мистецтво», автор праць 

«Типографія в школі», «Геть шкільні підручники», «Нова 

французька школа», «Моральне і громадянське виховання», 

«Педагогічні інваріанти».  

▪ 95 років від дня народження Дмитра Омеляновича 

Луценка (1921–1989). 

Український поет-лірик, пісняр, заслужений діяч мистецтв 

УРСР, кореспондент Всесоюзного радіо в Україні, завідувач 

відділу поезії журналу «Вітчизна», член СП УРСР. Автор 

поетичних збірок «Дарую людям пісню», «Як тебе не 

любити», «Добрість», «За Березовою Рудкою», «Коли ти зі 

мною», «Березовий дзвін», популярних пісень «Києве мій», 

«Сивина», «Не шуми, калинонько», «Стоїть над Волгою 

курган», «Мамина вишня», «Осіннє золото» та ін. Лауреат 

Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка (1976). 

16.10 

(ін.22.10) 

▪ 125 років від дня народження Юрія Клена (Освальд 

Фрідріхович Бурггардт, 1891–1947). 

Український поет-неокласик німецького походження, 
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літературознавець, перекладач, славіст, викладач німецької 

та французької мов у Київському університеті, Київському 

інституті народної освіти, упорядник антології німецької 

поезії (у своїх перекладах) «Залізні сонети». Автор збірки 

віршів «Каравели», поем «Жанна Д’Арк», «Прокляті роки», 

«Попіл імперії», книги есе «Спогади про неокласиків», 

літературознавчих розвідок «Нові горизонти в галузі 

дослідження поетичного стилю», «Леся Українка і Гейне», 

«Гейне в українських перекладах». 

17.10 ▪ 320 років від дня народження Якова Андрійовича 

Марковича (1696–1770). 

Український письменник, перекладач, мемуарист, 

державний діяч, улюблений учень Феофана Прокоповича, 

наказний лубенський полковник, пізніше – генеральний 

підскарбій, один з найосвіченіших людей свого часу. Автор 

прозових і віршованих творів на мотиви псалмів і теми 

проповідей, видав «Щоденник», що охоплює півстолітню 

історію (1717–1767), твір є продовженням «Кройніки» 

гетьмана П. Полуботка і важливим джерелом вивчення 

історії України ХVIII ст. 

▪ 80 років від дня народження Івана Федоровича Драча 

(1936). 

Український поет, перекладач, кіносценарист, драматург, 

державний і громадський діяч, народний депутат України 1–

4 скликань. Один з ініціаторів утворення Народного руху 

України (НРУ), член Комітету національних премій України 

імені Т. Шевченка, голова Товариства зв’язків з українцями 

за межами України («Україна – світ»), учасник міжнародних 

дискусій і конференцій з проблем України, засідань 

Генеральної Асамблеї ООН. Автор збірок поезій 

«Соняшник», «Протуберанці серця», «Корінь і крона», 

«Американський зошит», «Вогонь із попелу», «Анатомія 

блискавки» та ін., збірки статей «Духовний меч», сценаріїв 

до кінофільмів «Криниця для спраглих», «Камінний хрест», 

«Пропала грамота» та ін., перекладів творів П. Севака, 

А. Вознесенського, Н. Хікмета, Ю. Словацького. Лауреат 
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Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка (1976), 

Державної премії СРСР (1983). 

18.10 ▪ 55 років тому (1961) Рада Європи в Турині ухвалила 

Європейську соціальну хартію, яка забезпечувала своїм 

народам громадські та політичні права і свободи (набула 

чинності 26.02.1965). 

▪ 445 років від дня народження Вольфганга Ратке  

(1571–1635). 

Німецький педагог, дидакт, творець системи дидактичних 

правил, близьких до правил Я.А. Коменського, прихильник 

природовідповідного навчання й виховання, широкого 

використання у шкільному навчанні різних форм наочності, 

систематичного повторення матеріалу, підтримки інтересу 

до знань. Один із перших засновників звукового методу 

навчання грамоти рідною мовою. Автор праць методичного 

характеру, підручників і посібників для вчителів та 

меморіалу, в якому виклав думки щодо реформи школи і 

суспільства. 

▪ 145 років від дня народження Дмитра Миколайовича 

Вергуна (1871–1951). 

Український публіцист, журналіст, поет, історик літератури, 

професор, викладач слов’янознавства і філології в 

Московському, Іркутському, Х’юстонському університетах, 

видавець часопису «Славянский век» (Відень), прибічник 

панслов’янського об’єднання. Автор праць з історії 

літератури Підкарпатської Русі та слов’янознавства, 

зокрема, «Слов’янскі бесіди», «Що треба знати про 

слов’ян», «Що таке Галіція», «Вісім лекцій про 

Підкарпатську Русь» та ін. 

19.10 

 

▪ 15 років тому (2001) МОН України затверджено 

«Положення про психологічний кабінет дошкільних, 

загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи 

загальної середньої освіти» з метою забезпечення розвитку 

психологiчної служби в системi освiти України та створення 

належних умов працi практичним психологам (соцiальним 
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педагогам) навчальних закладiв. 

20.10 ▪ 175 років від дня народження Ібрая Алтинсаріна (1841–

1889). 

Казахський педагог-просвітитель, письменник, етнограф, 

перший учитель-казах, послідовник К. Д. Ушинського, 

засновник системи шкільної освіти для казахського народу, 

автор шкільних підручників і посібників. 

▪ 150 років від дня народження Казиміра Єжі Адольфа 

Твардовського (1866–1938). 

Відомий польський філософ, логік, педагог, засновник 

Львівсько-Варшавської логіко-філософської школи. 

Викладач філософії у Віденському університеті у Брентано, 

професор філософсього відділення Львівського 

університету, доктор Варшавського і Познанського 

університетів. Ініціатор створення у Львові Польського 

філософського товариства (1904). Автор праць «Уявлення і 

поняття», «Шість лекцій про середньовічну філософію», 

«Філософські статті і трактати» та ін. 

21.10 ▪ 120 років від дня народження Бориса Михайловича 

Теплова (1896–1965). 

Російський психолог, професор, доктор педагогічних наук, 

дійсний член АПН РРФСР, заслужений діяч науки РРФСР, 

засновник і керівник лабораторії для дослідження основних 

властивостей нервової системи людини, керівник 

лабораторії Інституту психології (Москва) та кафедри логіки 

і психології Академії суспільних наук, викладач 

Московського державного університету. Головний редактор 

журналу «Вопросы психологи», один з авторів і редактор 

п’ятитомного видання «Типологічні особливості вищої 

нервової діяльності людини», автор підручників з психології 

для середньої школи та вищих навчальних закладів. 

24.10 ▪ День Організації Об’єднаних Націй (ООН). 

▪ Всесвітній день інформації про розвиток. 

25.10 ▪ 205 років від дня народження Еваріста Галуа (1811–



 146 

1832). 

Французький математик, основоположник сучасної алгебри, 

творець загальної теорії розв’язання алгебраїчних рівнянь, 

теорії скінченних полів, загальної теорії груп. Теорія Галуа 

стала надбанням усього світу й вплинула не тільки на 

розвиток алгебри, а й усієї математики ХІХ ст. 

▪ 135 років від дня народження Пабло Пікассо (1881–1973). 

Іспанський і французький художник, графік, один із 

засновників кубізму, автор картин «Дівчинка на кулі», 

«Авіньйонські дівчата», «Мати і дитя», монументальних 

панно «Війна», «Мир», портретів, ілюстрацій до художніх 

творів Овідія, Елюара, Сервантеса. Лауреат Міжнародної 

премії миру (1950). 

27.10 ▪ Міжнародний день шкільних бібліотек. 

28.10 ▪ День визволення України від фашистських 

загарбників. 

▪ 1944 – завершено визволення України від німецько-

фашистських загарбників. 

▪ 550 років від дня народження Еразма Роттердамського 

(1466–1536). 

Нідерландський письменник-сатирик, теолог, філософ-

гуманіст доби Відродження, який відіграв значну роль у 

європейській науковій думці. Прихильник церковної 

реформи, захисник свободи волі, викладач навчальних і 

культурних центрів Європи, видавець грецькою мовою 

«Нового завіту» та перекладач Євангелія латинською 

мовою. Автор найвідомішого твору «Похвала глупоті», в 

якому піддаються нищівній критиці крайнощі схоластичної 

псевдомудрості, праць «Про раннє і доброчесне виховання 

дітей», «Про пристойність дитячої поведінки», «Про 

свободу волі» та ін. 

▪ 135 років від дня народження Дмитра Яковича Макогона 

(1881–1961). 

Український письменник, педагог, культурно-освітный діяч 
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Буковини та Галичини, учитель сільських і приватних шкіл. 

Автор гуморесок, фейлетонів, збірок віршів і оповідань 

«Мужицькі ідилії», «Шкільні образки», «Учительські гаразди», 

«По наших селах», «Проти хвилі» – про злиденне становище 

української школи в Австрії, важку працю вчителя та селян; 

публіцистичних статей «Знищення», «Виїмкові закони». 

29.10  ▪ 565 років від дня народження Христофора Колумба 

(1451–1506). 

Мореплавець епохи великих географічних відкриттів (за 

походженням – генуезець), автор проекту пошуків 

західноморського шляху з Європи в Індію, учасник 

чотирьох експедицій та відкриттів островів Вест-Індії, 

зокрема Багамських (12.10.1492 – офіційна дата відкриття 

Америки), островів Куба, Гаїті, Ямайка, Пуерто-Ріко та ін. 

▪ 360 років від дня народження Едмунда Галлея (Галлі, 

1656–1742). 

Англійський астроном і геофізик, упорядник каталогу 341 

зорі Південної півкулі неба, відкривач явища власного руху 

зірок, обчислювач орбіт понад 20 комет, дослідник земного 

магнетизму, руху Місяця. Передбачив нову появу комети 

Галлея на 1759, 1835, 1910 роки – яскравої комети, що 

рухається навколо Сонця по еліптичній орбіті з періодом 76 

років. 

▪ 105 років від дня народження Івана Антоновича Цюпи 

(1911–2004). 

Український письменник, публіцист, журналіст, член СП 

УРСР, головний редактор журналу «Україна», автор творів 

«Новели рідного краю», «Василь Сухомлинський», «Брати», 

«Вічний вогонь», «Мужній вершник», «На крутих поворотах» 

та ін. Лауреат Республіканської премії імені М. Островського 

(1974), Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка (1985). 

30.10 ▪ 1999 – КМ України ухвалив постанову «Про створення 

Державної науково-педагогічної бібліотеки України». Нині – 

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені 

В. О. Сухомлинського НАПН України. 
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31.10 ▪ 105 років від дня народження Олександра Ілліча Ахієзера 

(1911–2000). 

Український фізик-теоретик, філософ, педагог, організатор 

науки, академік АН УРСР, лауреат Державної премії УРСР в 

галузі науки і техніки, керівник відділу Українського фізико-

технічного інституту, завідувач кафедри теоретичної та 

ядерної фізики Харківського університету. Автор наукових 

праць з ядерної фізики, квантової електродинаміки, фізики 

елементарних частинок, фізики плазми, теорії твердого тіла, 

підручника «Механіка і молекулярна фізика» (спільно з 

Л. Ландау та Є. Ліфшицем), філософської праці з проблем 

сучасної фізики «Еволюція фізичної картини світу». 

 ▪ 95 років тому (1921) при РНК УСРР було створено 

«Всеукраїнський комітет сприяння вченим» для поліпшення 

матеріального стану наукових працівників та забезпечення 

відповідних умов їх праці. 

ЛИСТОПАД 

У листопаді відзначається: 

▪ 135 років від завершення написання (1881) «Щоденника старого 

лікаря» Миколою Пироговим (1810–1881), видатним лікарем і 

педагогом. Свої спомини про людей і справи минулі заповів 

історичному журналу «Русская старина», який опублікував щоденник 

після смерті вченого. 

▪ 40 років від заснування (1976) в Києві Української Гельсінської групи 

(УГГ) з метою нагляду за дотриманням умов Гельсінської угоди з боку 

радянської держави та захисту громадянських і національних прав 

(Гельсінську угоду підписано СРСР в 1975 р.). Очолив УГГ письменник 

М. Руденко. 

 

1.11 ▪ 25 років тому (1991) ВР України ухвалила «Декларацію 

прав національностей України». 

▪ 90 років тому (1926) в Берліні з ініціативи 

П. Скоропадського засновано Український науковий 


