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Педагогічний календар. Жовтень 2017 
 

125 років від дня народження Михайла Кравчука (1892—1942), українського 
вченого-математика, педагога 
 

Кравчук Михайло Пилипович народився 9 жовтня 1892 у с. Човниця 
Луцького повіту Волинської губернії . Закінчив Луцьку гімназію (1910), фізико-
математичний  факультет Університету св. Володимира у Києвi (1914), де 
залишився для підготовки до професорського звання,  1918—1920 рр. – приват-
доцент. Водночас учитель 1-ї і 2-ї українських гімназій (1917—1920), професор 
фізико-математичного факультету Київського українського університету 
(1917—1919). У 1920—1921 рр. — директор школи у с. Саварка (нині 
Богуславський район Київської області). Вiд 1921 р. — професор кафедри ма-
тематики Київського університету i Політехнічного інституту.  

Від 1928 р. — у Всеукраїнській академії наук (обраний академіком у 1929 
р.). Михайло Кравчук був одним з перших, хто читав математичні курси 
українською мовою; активний учасник розроблення української математичної 
термінології та наукової мови, а також організатор першої в Україні 
математичної олімпіади школярів (Київ, 1935). Наукові дослідження М. 
Кравчука: алгебра й теорія чисел, диференціальні та інтегральні рівняння, 
теорія ймовірностей і математична статистика. Вчений розробив і обґрунтував 
узагальнений метод моментів та застосував його до математичної статистики; 
запровадив многочлени, пов’язані з біномінальним розподілом (многочлени 
Кравчука). У науковій літературі відомі також моменти, формули й осцилятори 
Кравчука. Серед його учнів — Сергій Корольов, Артем Люлька, Володимир 
Челомей.  

21 лютого 1938 був заарештований, за звинуваченням у націоналізмі та 
шпигунстві засуджений до 20-ти років ув’язнення й 5-ти років позбавлення 
громадянських прав. Покарання відбував на Колимі, де й помер у березні 1942 
р. Реабілітований у 1956 р. У Човниці у 1992 р. відкрито музей і встановлено 
погруддя М. Кравчука, його ім’ям названо вулиці у Львові, Луцьку та Києві. 
Відтоді ж відбулося 18 Міжнародних наукових конференцій імені академіка М. 
Кравчука. У 2002 р. його ім’я внесено до переліку ЮНЕСКО найвидатніших 
людей світу.  

У 2003 р. на території Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» відкрито 
пам'ятник Михайлу Кравчуку, на ньому викарбувано, зокрема, слова вченого: 
«Моя любов — Україна і математика». 



 

145 років від дня народження Миколи Грунського (1872—1951),  
українського вченого-мовознавця, педагога  
 

 Микола Кузьмич Грунський народився 10 жовтня 1872 р. в м. Суми в 
сім’ї службовця. Після закінчення історико-філологічного факультету 
Харківського університету в 1900 р. залишився працювати в університеті в 
якості приват-доцента: читав курси історії слов’янських літератур, згодом 
слов’янських мов та старослов’янської палеографії.  В 1903 р. молодий вчений 
переїхав в Юр’єв (нині м. Тарту в Естонії), де працював викладачем гімназії, а 
потім екстраординарним професором у Юр’євському університеті.  
 З 1915 до 1949 р.  М. Грунський беззмінно керував кафедрою російського 
мовознавства Київського університету, до останніх днів був професором цього 
вишу, а у 1919—1920 рр. — ректором університету.  
 Одночасно від 1920 р. працював у мовознавчих комісіях АН УРСР, 
вивчав проблеми походження слов’янського письма, палеографії; мову 
найдавніших пам’яток, зокрема Київських глаголичних листків, Охридського та 
Зографського євангелій тощо. Досліджував та видавав «Слово о полку 
Ігоревім», переклав цей твір українською мовою (1931). Автор низки 
підручників та посібників зі старослов’янської, російської та української мов, 
лексикографії, педагогіки та методики викладання мови: «Лекции по 
древнецерковнославянскому языку» (1906; 1914), «Лекции по педагогике» 
(1908; 1909; 1914), «Русский язык» (1913), «Украинская грамматика» (1918), 
«Вступ до слов’янського мовознавства» (1941;1946) та ін. 
 Багато уваги вчений приділяв і питанням педагогіки, методики 
викладання. Спеціальні дослідження Миколи Кузьмича присвячені педагогічні 
спадщині К. Ушинського, М. Пирогова, Л. Толстого. М. Грунський був не 
тільки видатним вченим але й громадським діячем, публіцистом, широко 
популяризував наукові досягнення в галузі славістики, часто друкувався на 
сторінках преси.  
 Микола Грунський помер серпня 1951 р., похований у Києві на 
Лук'янівському кладовищі. 
  
  

Анонс 

Новий освітній проект Педагогічного музею України «Педагогіка 
дитинства: нове життя «старих» методик навчання і виховання» 
 
 Педагогічний музей України є одним із найстаріших музеїв нашої 
держави. Історія Музею розпочинається у 1901 р., коли було створено 
Педагогічний музей при управлінні Київським навчальним округом. У 1912 р. 
для Музею побудоване спеціальне приміщення на кошти київського мецената 
Семена Могилевцева за проектом архітектора Павла Альошина. З цього часу 
Музей почав працювати як науково-методичний центр Київського навчального 
округу, де, крім демонстрації колекцій, проводились лекції для викладачів 



різних типів навчальних закладів, діяли літні курси. Музей мав фахову 
бібліотеку, кабінети для демонстрування посібників і приладів, зразковий 
фізичний кабінет тощо.  
 Сучасний Педагогічний музей України продовжує реалізовувати місію 
просвітництва і розпочинає новий освітній проект — Цикл інтерактивних 
лекцій «Педагогіка дитинства: нове життя «старих» методик навчання і 
виховання» (у форматі педагогічних консультацій для всіх охочих). 

Ви дізнаєтеся про методики навчання і виховання найвизначніших 
педагогів ХХ століття: Марії Монтессорі, Антона Макаренка, Януша Корчака, 
Василя Сухомлинського. Серед інших тем — «Казкотерапія», «Музична 
терапія», «Кіно в освіті» та ін. 
 Чекаємо на вас кожної останньої суботи місяця об 11:00 в експозиційній 
залі музею (приміщення Будинку вчителя, 2-й поверх праворуч). 
 Анонс кожного заходу буде розміщуватися додатково за тиждень до 
початку лекції на сайті музею http://pmu.in.ua/  та на сторінці музею у Facebook 
 Співорганізатор: Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка. 
 Вхід вільний за умови попередньої реєстрації. 
 28 жовтня 2017 р. відбудеться лекція на тему «Вальдорфська педагогіка». 

http://pmu.in.ua/
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