
ККааллееннддаарр  ззннааммеенннниихх  іі  ппаамм''яяттнниихх  ддаатт  
  

ССііччеенньь  22001177  ррооккуу  
  

ППаамм''яяттнніі  дднніі  ттаа  ссввяяттаа  
 

1 січня –  Новий рік 

7 січня –  Різдво Христове 

 

11 січня –  Всесвітній день "спасибі" 

 

14 січня –  Святого Василя Великого. Новий 

рік за старим стилем 

19 січня –  Хрещення Ісуса Христа. 

Водохреща 

21 січня –  Міжнародний день обіймів 

22 січня  –  День Соборності України 

 

25 січня –  День студентів (Тетянин день) 

 

28 січня –  25 років від дня затвердження 

Державного прапора України 

29 січня 

 

–  День пам'яті Героїв Крут 

 

 

 

 



ЮЮввіілляяррии  ммііссяяццяя 

  

  

  

  

  

 

12 січня - 110 років від дня народження Сергія Павловича 

Корольова (1907—1966), уродження міста Житомира, 

засновника практичної космонавтики, генерального 

конструктора перших ракет-носіїв, штучних супутників 

Землі та пілотованих космічних кораблів. Під його 

керівництвом створено численні балістичні та геофізичні 

ракети, ракети-носії, пілотовані космічні кораблі "Восток" 

та "Восход", на яких вперше в історії здійснено космічні 

польоти людини і вихід людини у космічний простів. За 

життя вченого на його космічних кораблях у космосі 

побувало більше 10 космонавтів. Можна стверджувати, що 

С.П.Корольов показав людству шлях до зірок. 

   

14 січня - 135 років від дня народження Івана Івановича 

Огієнка (Митрополита Ілларіона) (1882—1972) – видатного 

ученого-філолога,філософі, богослова, педагога, 

мистецтвознавця, державного і громадського діяча, 

уродженця смт. Брусилів Житомирської обл. Його перу 

належать 1850 праць із мовознавства, методики навчання 

української мови і літератури, історії України та її 

літератури, мови і церкви. Серед них: "Українська 

граматика: У2х частинах", "Українська культура", "Головні 

правила українського правопису", "Українська церква за часів 

Руїни" тощо. І.Огієнко дуже добре знався на історії церкви, 

був біблеїстом світового рівня, перекладачем Біблії і 

богослужбових книг укр. мовою. Його життя - це справжній 

урок працелюбності, беззастережного служіння 

Батьківщині, науці, гуманізму й патріотизму.     

   

14 січня – 80 років від дня народження Євгена Пилиповича 

Гуцала (1937—1995) – українського письменника, поета, 

публіциста, перу якого належать збірки прозових творів 

"Люди серед людей", "Яблука з осіннього саду", "Скупана в 

любистку", "Запах кропу" та інші. Його твори об'єднує любов 

до життя, до простої людини. Значну частину творчого 

добутку письменника становлять твори для дітей ("З горіха 

зерня", "Дениско", "Пролетіли коні", "Оповідання з Тернівки). 

Поезія Є.Гуцала – це певною мірою протест проти 

оточуючого суспільства. Серед поетичних збірок слід 

назвати "Письмо землі"Ю, Час і простір", "Живемо на зорі", 

"Напередодні нинішнього дня.  



ЛЛююттиийй  22001166  ррооккуу  
  

ППаамм''яяттнніі  дднніі  ттаа  ссввяяттаа  
 

7 лютого  

 

–  День безпеки в Інтернеті 

14 лютого –  День св. Валентина 

15 лютого –  Стрітення 

19 лютого  –  25 років від дня затвердження малого 

Герба України 

20 лютого  –  День Героїв Небесної Сотні 

–  Масляна 

21 лютого –  Міжнародний день рідної мови 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЮЮввіілляяррии  ммііссяяццяя  
  

  

  

  

  

  

  

2 лютого - 205 років від дня народження Євгена Павловича 

Гребінки (1812—1848) – видатного українського письменника, 

байкаря, поета. Найціннішою частиною творчого доробку 

Є.Гребінки є байкарська спадщина (27 творів) – це художній 

конденсат народної мудрості, зразок реалістичної віршованої 

байки, яка стала своєрідним еталоном цього жанру в 

подальшому розвитку української літератури. Його прозові 

твори, написані російською мовою( "Рассказы пирятинца", 

"Нежинский полковник Золотаренко", "Чайковский" та інші) і 

досі не втратили свого пізнавально-естетичного значення. Для 

ліричних творів Є.Гребінки характерна тематична і художня 

співзвучність з українськими народними піснями ("Човен", 

"Українська мелодія"). Окремі вірші ввійшли в народний 

репертуар і стали піснями (Черные очи", "Українська мелодія") 

   

2 лютого - 120 років від дня народження Євгена 

Филимоновича Маланюка (1897—1968), українського поета, 

культуролога, літературного критика, публіциста, 

громадського діяча. Син української землі, старшина армії 

Української Народної Республіки Євген Маланюк більшу 

частину свого життя (48 років) провів за кордоном, але 

питання українського  буття завжди було в центрі уваги 

поета. Його перу належать збірки поезій "Стилет і Стилос", 

"Гербарій", "Земля і залізо", "Земна Мадонна", "Остання 

весна", два томи естетики "Книга спостережень" та ін. Усією 

своєю творчістю він прагнув сприяти відродженню української 

держави для сильної та самобутньої української нації. 

   

2 лютого - 80 років від дня народження  Олександра 

Антоновича Захаренка (1937—2002) – видатного українського 

педагога-новатора, громадського діяча, директора Сахнівської 

середньої школи на Черкащині. О.Захаренко обґрунтував 

методологічні засади своєї "педагогіки конкретної мети", яка 

ставиться перед шкільним колективом, спрямовує його 

діяльність і об'єднує зусилля всіх у її досягненні. Він був одним із 

зачинателів педагогіки співробітництва – системи форм, 

методів і прийомів у навчально-виховному процесі. Як педагог-

новатор, висував, обґрунтовував і впроваджував в практику 

ідеї творчої взаємодії вчителя і учня, навчання без примусу, 

індивідуального та комплексного підходів до діяльності учнів, 

творчого самоврядування.    



  

  

  

  

  

24 лютого - 100 років від дня народження Тетяни Нилівни 

Яблонської (1917—2005) – українського живописця, лауреата 

державної премії України імені Т.Г.Шевченка, Героя України. 

"Феномен новизни", притаманний пензлеві художниці, 

завжди дивував дослідників. майже кожні п'ять років 

майстриня змінювала художню мову, категорично 

відкидаючи попередню. Її творчість – це успіхи, здобутки, 

сумніви, розчарування, відкриття, несподіванки. Мистецтво 

Т,н,Яблонської відтворює цілу епоху, закарбовану в нашій 

історії трагедіями, втратами, здобутками. Художниці 

випало стати її сучасницею, відобразити долю цілого 

покоління, своє розуміння життя з його протиріччями і 

своєрідною гармонією. Її пензлю належать твори "Хліб", "На 

ярмарку в Солотвині", Весілля", "Вікна", "Колиска", "Тиша", 

"Життя триває", "Льон" та ін. Картини художниці 

зберігаються у багатьох відомих галереях 

   
25 лютого - 130 років від дня народження Леся Курбаса 

(1887—1937) – українського режисера, актора, драматурга, 

засновника театру "Березіль", однієї з найяскравіших 

постатей доби Розстріляного Відродження. Лесь Курбас 

прагнув об'єднати слово,  рух, жест, музику, світло й 

декоративне мистецтво в один ритм, в одну театральну 

мову, виходячи з засади, що театр не відтворює, а формує 

життя. Упродовж невеликого часу, відпущеного йому долею, 

Лесь Курбас зробив величезний внесок у культурні досягнення 

доби, реформувавши вітчизняний театр. Засновник 

новаторського "Молодого театру",  Київського 

драматичного театру, а також мистецького об'єднання 

"Березіль" Лесь Курбас кардинально змінив вигляд української 

сцени, наповнив її розмаїттям ідеї і форм, підніс на якісно 

новий рівень. Він був цілим театральним інститутом, бо 

виховав понад чотири десятки режисерів-професіоналів; його 

школу пройшло й кілька сотень українських акторів. Лесь 

Курбас був мислителем і теоретиком театру, він залишив 

понад 40 статей-розвідок про мистецтво, незліченну 

кількість лекцій, інтерв'ю, стенограм та репетицій – і це 

значна й вагома наукова спадщина.    

  

  

  



ББееррееззеенньь  22001177  ррооккуу  
  

ППаамм''яяттнніі  дднніі  ттаа  ссввяяттаа  
 

3 березня –  Всесвітній день письменника 

8 березня  –  Міжнародний жіночий день 

17 березня   –  Міжнародний день сну 

20 березня  –  Всесвітній день Землі 

–  День весняного рівнодення 

–  Міжнародний день щастя 

21 березня –  Всесвітній день поезії 

27 березня  –  Міжнародний день театру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЮЮввіілляяррии  ммііссяяццяя  
 

   2 березня - 135 років від дня народження Архипа Юхимовича 

Тесленка (1882—1911) – українського письменника, котрий 

збагатив літературу творами, в яких майстерно змалював 

життя найнижчих верств населення. А.Тесленко – одна з 

найтрагічніших постатей в українській літературі. І не лише 

тому, що він постійно борсався в тенетах бідняцького села, 

поневірявся по тюрмах і засланнях. А ще й тому, що в силу 

багатьох причин письменник обрав трагічне як засіб 

естетичного відтворення дійсності. Він – майстер малої прози, 

перу якого належать твори "Школяр", "На селі", "Прощай, 

життя", "Страчене життя" та ін.  

   5 березня - 190 років від дня народження Леоніда Івановича 

Глібова (1827—1893) – українського байкаря, поета-лірика 

драматурга, публіциста, видавця. Його називають українським 

Езоном. Своїм талантом він умів змусити людей, не ображати 

їхніх почуттів, посміятися над собою і визнати свої помилки. 

Під його пером гумор перетворювався на велику зброю, за 

допомогою якої здобувалася справедливість. Усього Л.Глібов 

написав понад сотню творів цього жанру ("Вовк і Кіт", "Зозуля 

і Півень", "Мальований стовп" тощо). Гумор,іронічні і 

сатиричні сценки у байках живі, іскрометні, виразні, вихоплені 

з гущі народного життя. У Л.Глібова є чимало пісень-романів 

("Моя весна", "Ой не цвісти калиноньці"…). Улюбленою 

народною піснею стала поезія "Журба" ("Стоїть гора 

високая…"), покладена на музику М.Лисенком. Окремої уваги 

заслуговують твори для дітей Л. Глібова, близькі за 

характером до його байок і ліричних поезій. 

   9 березня - 155 років від дня народження Миколи 

Корниловича Пимоненка (1862—1912) – українського 

художника. Його називали співцем життя простого люду. 

М.Пимоненко належав до правдивих художників-реалістів, які 

хотіли відобразити життя таким, яким воно було насправді. 

За картину "Гопак", що експонувалась на міжнародній виставці 

в Парижі, художник був удостоєний найвищої нагороди – 

Золотої медалі. У творчості М.Пимоненка найширше втілення 

знайшла селянська тема ("Весілля у Київській губернії", 

"Жниця"). Але художник звертався і до історичної тематики. 

Його картини-оповідання "В похід", "Повернення з походу" 

доповнюють спадок українського історичного живопису. 



   22 березня - 175 років від дня народження Миколи 

Віталійовича Лисенка (1842—1912) – українського 

композитора, піаніста, педагога, хорового диригента, 

основоположника української класичної музики, з іменем 

якого пов'язана епоха становлення української професійної 

музики, театру та мистецької освіти в Україні. На 

українському народному ґрунті М.Лисенко творить 

високохудожні композиції на шевченківську тематику, 

народні опери "Різдвяна ніч", "Утоплена", оперу-сатиру 

"Енеїда", народні музичну драму "Тарас Бульба", дитячі опери 

"Коза дереза", "Пан Коцький". Безцінною спадщиною великого 

композитора стали обробки фольклорно-пісенних зразків 

усної народної творчості.  

 

   28 березня - 425 років від дня народження Яна Амоса 

Коменського (1592—1670) – великого чеського гуманіста, 

найяскравішої постаті у культурі, літературі і науці Чехії 

ХVІІ ст., який запропонував школу, яку сконструював сам. 

Окрім ґрунтовного, свідомого та цікавого навчання велика 

увага в цій школі приділялася моральному вихованню, яке 

базувалося на біблійних принципах. Одне з найважливіших 

місць у процесі духовного виховання дітей Каменський 

відводить сім'ї, де здійснюється формування особистості. 

Він розробив періодизацію і систему шкільної освіти. Його 

перу належать багато праць і в першу чергу "Велика 

дидактика", підручники "Видимий світ у малюнках", 

"Відкриті двері до мов". В історії педагогічної думки 

Я.А.Коменський вважається творцем класно-урочної 

системи навчання. 

 

   29 березня - 135 років від дня народження Корнія Івановича 

Чуковського (1882—1969) – відомого дитячого письменника, 

вченого-філолога, дослідника. Його перу належать такі 

твори, як "Майдодир", "Айболить", "Муха цокотуха", 

"Федорине горе", "Бармалей", "Крокодил", "Телефон" та ін., 

які стали улюбленими дитячими книжками. К.Чуковський 

своїми засобами легкої літератури заговорив про те, як 

формується основа людського мислення і мовної поведінки – 

шлях дитячої мови у напрямі до мови дорослої "Від двох до 

п'яти" – це геніальна книга. Письменник віртуозно опрацював 

кілька найцікавіших сюжетів усієї світової культури.   

 

 
 


