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Покажчик висвітлює знаменні та пам’ятні дати наукового, суспільно-

політичного і культурного життя світу та України. Знайомить із найбільш 

знаменними подіями Дніпропетровської області. Містить хронологічний 

перелік найбільш значущих дат в історії Державного вищого навчального 

закладу НТУ «Дніпровська політехніка». 

Допоможе викладачам, співробітникам та студентам при вивченні 

історичних, наукових, навчальних та просвітницько-культурних традицій 

університету. 
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Передмова 

 

 

У черговому випуску календаря висвітлено відомості про ювілейні та 

пам’ятні дати в історії НТУ «Дніпровська політехніка» на 2019 рік, найбільш 

знаменні і пам’ятні дати наукового, суспільно-політичного і культурного 

життя світу, України, Дніпропетровської області. 

Усі дати подано в хронологічній послідовності, за новим стилем. Дати 

уточнено за друкованими і електронними джерелами. Можливі деякі 

розбіжності, що містять різні джерела. 

У розділі «Цього року виповнюється» наведено дати без зазначення 

числа і місяця. 

Мета календаря – допомогти викладачам, співробітникам та студентам 

при вивченні історичних, наукових, навчальних та просвітницько-культурних 

традицій університету. 

При підготовці календаря було використано довідково-бібліографічний 

апарат бібліотеки, а також ресурси Інтернет. 

При виявленні помилок у датах та фактографії зауваження просимо 

надсилати на адресу: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, НТУ «Дніпровська 

політехніка», науково-технічна бібліотека. E-mail: onyshenkog@nmu.org.ua 

або зателефонувати укладачам календаря за номером (056) 373-07- 51. 
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Цього року виповнюється: 
 
 

1859 160 років з дня народження Заборовського Сергія 

Андрійовича. Військовий інженер, ад'юнкт механіки, професор 

з 1906 р. Закінчив Морську академію в 1890 р. Працював у  

НТУ «Дніпровська політехніка» (1906 - 1929), завідував 

кафедрою будівельної механіки в 1907 - 1929 рр. Ректор у 1920 

р. Вперше розрахував шахтну кліть на динамічну міцність, 

виконав poзрахунок шахтного залізобетонного кріплення. 

Помер у 1929 р. 

1884 135 років тому завдяки О. М. Полю в Катеринославі було 

збудовано залізничний міст через Дніпро і таким чином 

Катеринославська залізниця з’єднала вугільний Донбас і 

залізорудне Криворіжжя. 

 135 років з дня народження Макарова Василя Степановича. 

Інженер-технолог, доктор технічних наук з 1935 р., професор з 

1930 p. Закінчив Санкт-Петербурзький технологічний інститут у 

1913 р. Працював у  НТУ «Дніпровська політехніка» в 1919 - 

1930 pp., завідував секцією гірничозаводської механіки (1920 -

1930). Головний напрям наукової діяльності: дослідження 

динаміки рудникового підйому із змінним радіусом навивки. 

Помер у 1960 р. 

1899 120 років тому разом із Катеринославським Вищим Гірничим 

Училищем (КВГУ) виникла бібліотека. В основу створення 

бібліотеки покладені книжкові зібрання, передані першим 

директором Катеринославського вищого гірничого училища 

Сергієм Миколайовичем Сучковим. В перші роки існування 

фонди бібліотеки формувалися за рахунок пожертв. У 

«Відомостях Катеринославського гірничого училища», які 

видавались з 1905 року, публікувалися списки дарувальників із 

зазначенням кількості подарованих книг. В даний час частину 

фонду бібліотеки складають іменні колекції книг професорів М. 

Й. Лебєдєва, Л.Д. Шевякова, Я.Є. Некрасовського, О.М. 

Терпигорєва, С.А. Волотковського й інших видатних діячів 

гірничої науки, геології, механіки і т.ін. з автографами авторів.  

 120 років тому, з перших днів існування КВГУ кафедр  не 

 було,  існували  лише  кабінети, одна з учбових аудиторій була 

призначена для кабінета геодезії та маркшейдерського 

мистецтва. На той час геодезію і маркшейдерію вивчали на 

гірничому та заводському відділеннях протягом першого і 

другого семестрів. Першим викладачем геодезії був інженер 

шляхів сполученння Н. П. Татаринов. У 1906 р. з учбового 

кабінету вийшла кафедра «Маркшейдерского мистецтва та 
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геодезії» з окремими маркшейдерським і геодезичним 

кабінетами. У 1920 р. з цієї кафедри виділилась кафедра 

геодезії, яка існує і зараз. 

1899 120 років тому засновано кафедру маркшейдерії. Учбову 

роботу кафедри слід розділити на два основні періоди. Перший 

– від дня заснування інституту (1899) до відкриття в 1918 р. 

маркшейдерської спеціальності, а другий – починаючи з 1925 р. 

 120 років тому засновано гірничий факультет КВГУ, який 

зараз входить до складу НТУ «Дніпровська політехніка». 

 120 років тому, з перших днів заснування КВГУ почалося 

викладання нарисної геометрії та технічного креслення. У 1899 

р. був заснований кабінет технічного креслення, який  до 1924 р. 

налічував більше 500 екземплярів «машинних» частин та цілих 

машин” та обслуговує усі факультети інституту як модельна 

при вивченні курсу креслення.  

 120 років тому було засновано мінералогічний кабінет КВГУ. 

Нині це кафедра мінералогії та петрографії. Першим 

завідувачем кафедри був гірничий інженер Л. А. Ячевський 

(1899-1903). 

 120 років тому, було створено  кабінет  аналітичної  механіки, 

 яким  завідував  штатний викладач Н.М. Добринін. 1 вересня 

1906 р. на  посаду  штатного  викладача  будівельної  механіки 

 Рада  КВГУ обрала С. А. Заборовського. У 1907 р. замість 

кабінета в КВГУ була заснована кафедра будівельної механіки. 

С.А. Заборовський став  завідувачем цієї кафедри. Нині це 

кафедра будівельної, теоретичної та прикладної механіки. 

 120 років тому була заснована лабораторія фізики та 

електроніки, яка входила у склад кафедри електротехніки 

КВГУ. У 1899 р. з Петербурзького політехнічного інституту був 

запрошений на роботу в КВГУ Семен Миколайович Усатий 

(1875-1941), який був призначений виконуючим обов’язки 

професора фізики. Він організував лабораторію фізики та 

електротехніки, розробив та видав конспекти лекцій з фізики та 

термодинаміки. У самостійний підрозділ кафедра фізики 

виділилась у 1903 році. 

 120 років тому, при відкритті КВГУ професором 

В. В. Куриловим було засновано лабораторію загальної хімії, 

яка у 1909 році стала кафедрою загальної хімії. 

1904 115 років тому, при КГІ наприкінці 1904р. було закінчено 

оснащення механічної лабораторії (лабораторії випробувань 

матеріалів). 

1914 Кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин 

створена 105 років тому магістром мінералогії та геології, 

згодом – професором Й.І. Танатаром. Спершу кафедра мала 

http://gppkk.nmu.org.ua/ua/pro_kafedru_grrkk/geol3.php
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назву прикладної геології, потім – петрографії та корисних 

копалин, пізніше – родовищ корисних копалин, а з середини 70-

х років минулого століття отримала свою теперішню назву. 

1919 

 

100 років тому ректором КГІ був призначений професор О. М. 

Терпигорєв.  

  

 100 років від дня смерті Котелова Костянтина Івановича. 

Професор фізики з 1913 р. Працював у  НТУ «Дніпровська 

політехніка» в 1902 -1919 рр., завідував кафедрою фізики в 1903 

-1918 рр. 

1924 95 років тому вперше в історії вітчизняної гірничої науки 

професор кафедри розробки корисних копалин І.С. Новосільцев 

прочитав курс лекцій з гірничорятувальної справи. Деякий час 

цей курс читався як самостійний, але в 30-і роки став складовою 

частиною курсу "Безпека робіт у шахтах". 

 95 років з початку видання Спілкою гірників журналу 

«Инженерные работники» (до 1928 р.).  

 95 років з часу призначення ректором КГІ професора Л. В. 

Писаржевського. 

1929 90 років з того часу, як кабінет механічного збагачення 

корисних копалин перетворено в кафедру збагачення корисних 

копалини. Її завідувачем 15 липня 1930 р. призначений В. О. 

Гуськов. 

 90 років з часу створення кафедри фізичної підготовки і 

спорту. 

 90 років тому у Дніпропетровську за ініціативою групи 

учених гірничого інституту, на чолі з проф. П. Р. Рубіним, 

створений науково-дослідний Інститут металів, який 

розміщався на території ДГІ до 1935 р. 

 90 років тому у Дніпропетровську при великій участі 

співробітників гірничого інституту створена філія Всесоюзного 

науково-дослідного вугільного інституту. 

 90 років тому при ДГІ була організована науково-дослідна 

лабораторія Всеукраїнського відділення інституту «Механобр», 

яку в 1931 р. перетворили у філію тресту «Вуглезбагачення». 

 90 років тому за ініціативи групи вчених на чолі з П. Г. 

Рубіним було створено Науково-дослідний гірничо-рудний 

інститут, який разом з інститутом «Механобр» забезпечував 

вивчення проблеми кварцитів. 

 90 років тому за ініціативи професора М. Й. Лебедєва було 

створено Науково-дослідний інститут геології. 

 90 років тому створено Науково-дослідний конструкторсько-

технологічний інститут трубної промисловості, за участю 

вчених ДГІ.  
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Весна-літо 

1929 

90 років тому група учених хіміків на чолі з 

Л. В. Писаржевським брала участь у створенні науково-

дослідного хімічного інституту ім. П. Г. Мелікішвілі у м. 

Тбілісі. 

1934 85 років тому введено в експлуатацію гуртожиток № 1. 

 85 років тому під керівництвом доцентів І. А. Давіденко, 

А. Н. Селіщева і ін. вчених при інституті були створені учбово-

експериментальні майстерні. Згодом на їх базі був 

організований Дніпропетровський завод «Енерговугілля», нині 

Дніпропетровський завод шахтної автоматики. 

 85 років тому за підсумками всесоюзного конкурсу фізичної 

культури серед усіх вищих навчальних закладів, ДГІ посів 

перше місце і отримав перехідний Червоний прапор. 

 85 років тому з кафедри гірничого мистецтва було виділено 

кафедру гірничого мистецтва № 2, яка після злиття з кафедрою 

транспортних установок отримала назву «Кафедра рудничного 

транспорту».  

 85 років тому за ініціативи та за участю професора ДГІ М. М. 

Федорова у Києві створено Інститут гірничої механіки АН 

УРСР, директором якого він був до 1939 р. 

1939 80 років тому створено кафедру політичної економії. 

Пройшовши через ряд перетворень у 1952 р кафедра остаточно 

була виділена в самостійний структурний підрозділ. Нині це 

кафедра економічної теорії та основ підприємництва. 

 80 років тому С. А. Волотковський випустив перший в СРСР 

підручник для студентів електротехнічної спеціальності 

«Підземна електровозна тяга».                                                                                                              

1949 70 років тому в ДГІ розпочато підготовку інженерних кадрів 

для країн соціалістичної співдружності (Болгарія, КНР, Корея, 

Польща, Румунія, Угорщина, Чехословаччина). 

70 років тому введено в експлуатацію навчально-буровий 

полігон. 

 70 років тому побачив світ невеликий нарис у вигляді окремої 

книжки «Днепропетровский горный институт им Артема. 1899-

1949». Відповідальним редактором даного видання був 

тодішній директор (ректор) Гірничого інституту 

П. Г. Нестеренко. 

1954 65 років тому був закладений фундамент нового 

шестиповерхового гуртожитку на 1200 студентів (на місці 

колишніх будинків № 17 і 19 по пр. Д. Яворницького). 

1954 65 років з дня народження Орлінської Ольги Вікторівни. 

Гірничий інженер – геофізик, доктор геологічних наук (1999), 

професор (2000). Закінчила ДГІ в 1976 р. Працювала  у НТУ  

«Дніпровська політехніка» з 1980 по 2006 рр., завідувач 
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кафедри загальної та структурної геології ( 2000-2006). 

Основний напрям наукової діяльності експериментальні 

дослідження обробки гірських порід і мінералів у 

термоелектричних полях та вивчення ролі електричних полів у 

формуванні рудних родовищ. 

1959 60 років тому у м. Червоноармійську Донецької обл. відкрито 

загально-технічні факультети ДГІ. 

1959/1960 
навч. рік 

60 років тому введено нову спеціальність – автоматизація 

виробничих процесів.  

1964 55 років тому у зв'язку із змінами плану прийому студентів, а 

також структурними змінами, дві кафедри мінералого-

петрографічного профілю були об'єднані в одну – кафедру 

мінералогії, кристалографії і петрографії, завідування якою 

поклали на проф. Л. О. Станкевіча (1964-1967). 

1964 55 років тому при кафедрі промислової електроніки 

організовано лабораторію електронно-обчислювальних машин 

та обчислювальної техніки, яку очолив доц. В. І. Жуковицький. 

1969 50 років тому в ДГІ відкрито підготовче відділення для осіб, 

що мають виробничий стаж і демобілізованих із армії. 

 50 років тому введено в експлуатацію гуртожиток № 3. 

 50 років тому введено в експлуатацію учбовий корпус № 5. 

 50 років тому Директором бібліотеки ДГІ була призначена  

Фоменкова Наталья Олександрівна (до 1990 р.). 

 

 

 

 

50 років тому на базі бібліотеки пройшло перше засідання 

літературної студії «Вуглик», що довгі роки залучала 

талановиту молодь ДГІ до літературної творчості. 

 

 50 років з дня смерті Бродського Олександра Ілліча. Доктор 

хімічних наук і професор з 1926 р., академік АН УРСР з 1939р. 

Закінчив Московський державний університет у 

1922р.Працював у  НТУ «Дніпровська політехніка» в 1926- 

1941рр., завідував кафедрою хімії в 1930 -1941рр., директор 

Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського в 1939-

1959рр.. У перше почав досліджувати хімічні реакції ізотопним 

методом, для вивчення ізотопів свинцю, торію, аргону 

застосував фізичні та фізико-хімічні  методи аналізу, які 

дозволили провести цикл робіт з дослідження ізотопного складу 

деяких гірських порід  та  мінералів. Уперше отримав важку 

воду. Помер у 1969 р. 

1974 45 років тому відділ електронно-обчислювальної техніки було 

перетворено в самостійний підрозділ - обчислювальний центр 

гірничого інституту, який за час свого існування було 

обладнано такими відомими обчислювальними машинами як 
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«УРАЛ-1 »,« МИНСК 22 »,« БЭСМ 6м »,« МН 10 »,« ЭС 1022 

»,« ЭС 1035 »,« ЭС 1060 ». 

1979 40 років тому створено на громадських засадах факультет 

профорієнтації молоді.  

 40 років тому почалося викладання курсу історичної геології 

та геоморфології. 

 40 років з дня смерті Черноусова Якова Михайловича. 

Гірничий інженер-геолог, доктор геолого-мінералогічних наук з 

1956 p., професор з 1957 р. Закінчив Свердловський гірничий 

інститут у 1934 р. Працював у  НТУ «Дніпровська політехніка» 

в 1968 - 1979 pp., завідував кафедрою геології та розвідки 

родовищ корисних копалин (1968 - 1977). Найважливіші наукові 

праці пов'язані з вивченням структури та розвитку вугленосних 

формацій Уралу, якості й властивостей вугілля його басейнів. 

1984 35 років з дня смерті Рубинського Юрія Михайловича. 

Гірничий інженер-економіст, доктор економічних наук з 1965 

р., професор з 1967 p. Закінчив Харківський інженерно-

економічний інститут у 1927 р. Працював у НТУ « Дніпровська 

політехніка» в 1941 -1973 pp., завідував кафедрою економіки, 

організації та планування виробництва (1950 - 1961). Засновник 

наукової школи організації, нормування та оплати праці у 

вугільній промисловості. Напрями наукової роботи - 

удосконалення нормування праці у вугільній промисловості, 

організація та мотивація праці. 

 35 років з того часу, як прийнято в експлуатацію  учбовий 

корпус № 7. 

 35 років тому розпочалася підготовка фахівців за новою 

спеціальністю – «Організація та нормування праці» із 

спеціалізацією «Машинобудування». 

1984 35 років тому для поліпшення технологічної і 

конструкторської підготовки студентів спеціальності 

«Електропостачання промислових підприємств», створена філія 

кафедри при інституті «Електротяжхімпроект». 

1989 30 років тому Мінвуз СРСР спеціальність «Електропривод і 

автоматизація промислових установок» замінив спеціальністю 

«Електропривод і автоматизація промислових установок і 

технологічних комплексів». 

 30 років тому на кафедрі економічної теорії та основ 

підприємництва відкрито аспірантуру. 

 30 років тому на кафедрі іноземних мов організована секція 

української мови яку очолила ст. викл. Т. Д. Уманець. 

1994 25 років з дня смерті Розовського Мойсея Ісааковича. Доктор 

фізико-математичних наук з 1959 р., професор з 1959 р. 

Закінчив Дніпропетровський інститут народної освіти в 1929 р. 
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Працював у НТУ «Дніпровська політехніка» в 1945 - 1989 pp., 

завідував кафедрою вищої математики в 1945 -1978 pp. Основні 

праці пов'язані з теорією інтегральних та інтегро-

диференціальних рівнянь та їх використанням у задачах теорії 

пружності й пластичності. Коло наукових інтересів - механіка 

спадково-пружних середовищ, методи розв'язування задач 

математичної реології, механіка деформованих середовищ. 

 25 років з дня смерті Цейтліна Юрія Анатолійовича. Гірничий 

інженер-електромеханік, доктор технічних наук з 1969 р., 

професор кафедри гірничої механіки з 1972 р. Закінчив 

Дніпропетровський гірничий інститут у 1950 р. Працював у  

НТУ «Дніпровська політехніка» в 1950-1980 pp. Основні 

напрями наукової діяльності - вдосконалення теорії та методів 

проектування й експлуатації пневматичних, дегазаційних 

установок та установок кондиціонування повітря шахт, 

розробка основ керування мікрокліматом глибоких шахт, 

побудова нових систем демінералізації шахтної води 

заморожуванням з використанням отриманого льоду для 

кондиціонування рудникового повітря. 

 25 років з дня смерті Шилова Павла Михайловича. Гірничий 

інженер – електромеханік, доктор технічних наук з 1953р., 

професор з 1953р, заслужений працівника вищої школи України 

з 1988р. Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1930р. 

Працював у  НТУ «Дніпровська політехніка» в 1930-1994рр. 

Засновник кафедри технології гірничого машинобудування та її 

завідувач у 1943-1976рр. Основні праці присвячено 

формуванню деталей, використанню металів з високими 

експлуатаційними характеристиками, організації  ремонту і 

обслуговування гірничої техніки, питання надійності та 

довговічності гірничих машин і комплексів. 

 25 років з того часу, як Бондаренко Володимир Ілліч доктор 

технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України. 

Заслужений діяч науки й техніки України, дійсний член 

Академії інженерних наук України, автор двох наукових 

відкриттів, завідує кафедрою підземної розробки.  

  25 років тому організовано відділення ДГАУ у м. Торезі 

Донецької обл. з денною формою навчання 

 

 

1999 20 років з того часу, як кафедра автоматизації та 

комп’ютерних систем має коопераційну угоду з 

Ройтлінгенським університетом. Професор Герхард Грулер від 

факультету техніки автоматизації і мехатроніки 

Ройтлінгенського університету і професор Віктор Ткачов від 

http://www.reutlingen-university.de/en/
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кафедри АКС Державного ВНЗ НТУ «Дніпровська політехніка» 

координують роботу по обміну студентами і молодими 

вченими, та співробітництво в галузі спільних досліджень.  

 20 років тому відбулася презентація першого примірника 

«Гуманітарного журналу». 

 20 років з дня смерті Котляра Бориса Давидовича. Доктор 

фізико-математичних наук з 1991 р, професор кафедри вищої 

математики з 1994 р. Закінчив Криворізький педагогічний 

інститут у 1959 р. Працював у  НТУ « Дніпровська політехніка» 

з 1993 по 1999 р. Сфера наукових досліджень - коефіцієнти 

Фур'є і щільність упаковок. Основні праці присвячено спектру 

інтегральних операторів Фредгольма, алгебрі й теорії чисел, а 

також надійності гірничо-металургійного устаткування. 

 20 років з того часу, як кафедра системного аналізу і 

управління відкрила нову спеціальність 6.040303 - «Системний 

аналіз і управління» за напрямком підготовки 0403 - 

«Прикладна математика». 

 20 років тому при кафедрі екології була відкрита аспірантура і 

докторантура за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека. 

Першими докторантами стали доценти кафедри Долгова Т.І. та 

Колесник В.Є., а аспірантами – Ковров О.С., Рудченко А.Г.  

 15 років з того часу, як засновано і видається «Гуманітарний 

журнал», який зареєстрував ВАК України як фахове видання з 

історичних наук (Постанова Президії ВАК України від 

22.12.2010, № 1-05/8). 

2004 15 років тому створено навчально-науковий Інститут гірничої 

і металургійної електроенергетики при Національному 

гірничому університеті за ініціативою Національної академії 

наук і Міністерства освіти і науки України. 

 15 років тому кафедра електропривода першою в Інституті 

електроенергетики здійснила прийом випускників технікумів до 

групи із скороченим терміном навчання (18 осіб). 

 15 років тому на кафедрі екології створена лабораторія 

"Екобіотехнології". Діяльність лабораторії спрямована на 

розробку та впровадження біотехнологічних методів для 

вирішення екологічних проблем промислових підприємств та 

відновлення постіндустріальних територій. 

2004 15 років тому засновано науковий щорічник «Історія і 

культура Придніпров'я: невідомі та маловідомі сторінки». На 

сторінках наукового щорічника розглядаються проблеми 

регіональної історії, проводиться аналіз документальних 

джерел, публікуються біографічні, генеалогічні розвідки та 

матеріали. Постановою президії Вищої атестаційної комісії 

України від 18 січня 2007 р. № 1-05/1 щорічник включено до 

http://ikp.nmu.org.ua/index.php/uk/
http://ikp.nmu.org.ua/index.php/uk/
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переліку наукових фахових видань України, в яких можуть 

публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття 

наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальностю 

„історичні науки”. (Бюлетень ВАК України. – 2007. – № 2). 

2009 10 років з дня смерті Савостьянова Олександра Васильовича. 

Кандидат технічних наук, професор кафедри підземної  

розробки родовищ з 1995 р. Закінчив Московський гірничий 

інститут у 1948 р. Працював  у НТУ «Дніпровська політехніка» 

з 1954 р. Найважливіші праці присвячено аналітичним 

дослідженням напружено - диморфного стану гірського масиву 

навкруги очищених і підготовчих виробок, створенню 

інженерного методу розрахунку на ЕОМ напружень  для 

визначення параметрів лави, вибору місця закладки гірничих 

виробок та застосування противикидних заходів на 

викидонебезпечних пластах  

  10 років тому вперше в НГУ на кафедрі електроприводу була 

сформована група з вивченням спеціальних предметів 

англійською мовою. 

 10 років тому кафедра основ конструювання механізмів і 

машин створила «авторизований учбовий центр АСКОН з 

програмних продуктів КОМПАС–3D», в якому сертифіковані 

спеціалісти ведуть підготовку студентів з використанням 

новітніх комп'ютерних технологій. Щорічно спільно з 

компанією «АСКОН» проводиться міжнародний «Конкурс Асів 

3D–моделювання». 

 10 років тому за ініціативою та на базі кафедри автомобілів та 

автомобільного господарства ДВНЗ «НГУ». створено   

лабораторія електричного та електронного обладнання 

автомобілів (2009 р.). 

 10 років тому, навесні, юридичний факультет ДВНЗ «НГУ»  

прийнято членом Євразійської Асоціації правничих шкіл та 

правників. 
 

http://elprivod.nmu.org.ua/ua/entrant/english%20class.php
http://edu.ascon.ru/training_units/?land=Ukraine
http://edu.ascon.ru/training_units/?land=Ukraine
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Січень 

 

1899 

січень 

Приміщення для КВГУ 
У січні 1899 р. на прохання голови «Комітету» (Комітет для 

збору пожертвувань і облаштування будинків КВГУ під 

головуванням губернатора князя Святополк-Мирського) губернське 

дворянське зібрання постановило надати Училищу приміщення в 

Потьомкінському палаці на перші 2 навчальні роки.  

 

1939 

січень 

Кафедра історії та політичної теорії 
У січні 1939 р. в результаті злиття двох кафедр була утворена 

кафедра марксизму-ленінізму. Її викладачі читали два курси: історії 

ВКП (б) і політичної економії. У 1989 р. кафедра марксизму-

ленінізму була перейменована в кафедру соціально-політичних 

наук, а з липня 1992 р. – у кафедру історії та політичної теорії.  
 

1 

січня 

Сало Валерій Вікторович 
Сало Валерій Вікторович народився у 1944 р. Голова  

профспілкового комітету. 

 

1 

січня 

Фелоненко Станіслав Васильович 
Фелоненко Станіслав Васильович народився у 1949 р. Гірничий 

інженер-електромеханік, кандидат технічних наук (1987), доцент 

кафедри гірничих машин та інжинірингу (1989). Декан механіко-

машинобудівного факультету (2013). Закінчив гірничий інститут у 

1976 р.  Працює  в  НТУ «Дніпровська політехніка» з 1976 р. 
 

 

1 

січня 

Новий Рік 
Новий Рік вважається неробочим днем (ст. 73 Кодексу законів 

про працю України). Одне з державних свят в Україні. 

Відзначається 1 січня кожного року, святкується в ніч з 31 грудня 

на 1 січня за григоріанським календарем. 
 

2 

січня 

 

Трифонов Володимир Данилович 
Трифонов Володимир Данилович народився у 1939 р. Інженер-

електромеханік, кандидат технічних наук (1967), професор кафедри 

систем електропостачання (2005). Закінчив Дніпропетровський 

гірничий інститут у 1960 р.  Основні наукові праці пов’язані з  

підвищенням ефективності використання електричної енергії на 

гірничо-видобувних підприємствах. Працював у  НТУ 

«Дніпровська політехніка» з 1966 р. Помер у 2018 р. 
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6 

січня 

Коновалов Дмитро Петрович 
90 років з дня смерті Коновалова Дмитра Петровича, який 

народився у 1856 р. Професор кафедри хімії, академік АН України 

з 1923 р. Закінчив Санкт-Петербурзький гірничий інститут у 1878 

р., Санкт-Петербурзький університет у 1880 р. Працював у  НТУ  

«Дніпровська політехніка» в 1919 – 1922 рр., був директором 

Науково-дослідного хіміко-енергетичного інституту в 

Катеринославі, з 1913 р. - президент Російського фізико-хімічного 

товариства. Засновник хімічної теорії розчинів. Сформулював 

низку законів, які носять його ім'я і лежать в основі процесів 

перегонки і ректифікації рідинних сумішей. Уперше ввів поняття 

активної поверхні, яке відіграло важливу роль у теорії 

гетерогенного каталізу. Помер у 1929 р. 

 

6 

січня 

Святий Вечір (Свят Вечір) 
Одне з найбільш важливих родинних свят. Цього дня господиня 

готувала дванадцять святкових страв. Багата вечеря обов’язково 

мала бути пісною. Уся родина цього вечора неодмінно має бути 

разом, щоб і протягом року пам’ятати про міцність родинних 

зв’язків. Коли ж починає вечоріти, хазяїн дому вносить пшеничний 

сніп, символ урожаю – дідух. Їсти починають, коли сходить вечірня 

зоря. Першою традиційно слід коштувати кутю. Носити кутю та 

колядувати – важлива подія цього вечора. 
 

 

7 

січня 

Різдво Христове 
Різдво Христове вважається святковим неробочим днем (ст. 73  

Кодексу законів про працю України). Святкування Різдва збігається 

із прадавнім святом слов’ян – різдвом Всесвіту – народженням 

небесних світил Сонця, Місяця та богині води Дани, що пізніше 

стало означати народження Ісуса Христа. У ніч на Різдво 

активізувалися сила хаосу, всяка нечиста сила намагалася 

перешкодити народженню світла. Тому колядники одягали на себе 

маски, щоб злі сили їх не розпізнали. Вони ходили по хатах і 

співали величальні пісні Коляді. 

 

 

12 

січня 

Галузева науково-дослідна лабораторія 
електродинамічних методів числення металів з 

відходів 
Створена спільним наказом № 21/14 від 12.01.79 р. по 

Міністерству житлово-комунального хазяйства УРСР і Мінвузу 
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УРСР Галузева науково-дослідна лабораторія електродинамічних 

методів числення металів з відходів (ГНДЛ-13.) 

 

13 

січня 

Щедрий вечір 

Щедрий вечір(Маланка, Маланія, Васильєв вечір) — вечір 13 

січня напередодні Старого Нового року . Цей день завершував рік, і 

тому відбувалися традиційні народні вшанувально-побажальні 

гуляння від хати до хати та за якомога багатшими столами. 

 

14 

січня 

Відновлення діяльності 
У 1944 р. видається наказ Народного комісара вугільної 

промисловості СРСР № 14-а про відновлення діяльності гірничого 

інституту в Дніпропетровську. 

 

14 

січня 

 

 

Голінько Василь Іванович 
Голінько Василь Іванович народився у 1949 р. Гірничий інженер, 

доктор технічних наук (1993), професор (1994). Завідвач кафедри 

аерології та охорони праці (1998). Відмінник освіти України (1999). 

Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1975 р. Працює в 

НТУ «Дніпровська політехніка» з 1975 p.  Основні наукові праці 

присвячено розвитку наукових основ контролю параметрів і складу 

рудникової атмосфери; розробці нових методів і технічних засобів 

контролю запиленості й швидкості руху повітря, концентрації 

метану, кисню. 

 

14 

січня 

Шевяков Лев Дмитрович 
Шевяков Лев Дмитрович народився у 1889 р. Гірничий інженер, 

ад'юнкт гірничого мистецтва (1919), професор (1920), академік АН 

СРСР (1939), заступник академіка-секретаря Відділення технічних 

наук АН СРСР, лауреат Державної премії СРСР (1942). Закінчив 

Катеринославський гірничий інститут у 1912 р. Працював у  НТУ  

«Дніпровська політехніка» в 1912 - 1928 pp., завідував кафедрою 

гірничого мистецтва в (1920 - 1928). Директор Гірничо-

геологічного інституту Уральського філіалу АН СРСР в 1939 - 1944 

pp. Керівник Всесоюзного вугільного науково-дослідного інституту 

в 1944 -1946 pp. Засновник визнаної наукової школи проектування 

шахт і дослідження гірського тиску, застосування аналітичного 

методу в гірничій справі. Помер у 1963 р. 

 

14 

січня 

Обрізання Господнє 
Новий церковний рік. Найближчою важливою подією із життя 

Ісуса Христа, що наступає після свята Христового Різдва, є 

Господнє Обрізання і надання імені. 14 січня також день пам'яті 

http://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%BA


17 

 

святителя Василя Великого - одного з трьох найбільших ієрархів і 

вчителів Церкви, який жив у IV столітті. 

 

 

15 

січня 

Галузева науково-дослідна лабораторія з проблем 
розробки родовищ скельної будівельної сировини 

У 1969 р. була відкрита друга «Галузева науково-дослідна 

лабораторія з проблем розробки родовищ скельної будівельної 

сировини» на кафедрі гірничих відкритих робіт (ГНДЛ-11). 

 

15 

січня 

Державний гімн України 
У 1992 році Президія Верховної Ради України затвердила 

Державний гімн України. 

 

16 

січня 

Петрук Євген Григорович 
Петрук Євген Григорович народився у 1929 р. Гірничий інженер-

маркшейдер, доктор технічних наук (1994), професор кафедри 

маркшейдерії (1996). Закінчив Дніпропетровський гірничий 

інститут у 1959 р. Працював у НТУ « Дніпровська політехніка» з 

1970 р. Основні наукові праці присвячено створенню методик 

розрахунку параметрів деформаційних процесів у мульді зрушення 

при підземній розробці корисних копалин, що дозволяє досягти 

повноти видобутку запасів вугілля із надр і безпечної експлуатації 

об'єктів на вугленосних територіях. Помер у 2012 р. 

 

19 

січня 

Хрещення Господнє 
День Хрещення Господа, Богоявлення, Водохреща. В цей день, 

після літургії, в пам'ять про хрещення Ісуса Хреста у Йордані, 

Церква проводить велике освячення води на річках, в озерах, 

колодязях. А саме місце, куди йдуть від церкви на освячення води, 

називають Іорданою. Богоявленську воду Церква використовує для 

скроплення храмів, житла та інших споруд. 

 

 

 

20 

січня 

Скабалланович Іван Антонович 
Скабалланович Іван Антонович народився у 1904 р. Інженер-

гідротехнік, доктор геолого-мінералогічних наук, професор. 

Закінчив Тімірязівську академію в 1929 р. Працював у  НТУ 

«Дніпровська політехніка», завідував кафедрою гідрогеології та 

інженерної геології в 1938 - 1941 та 1944 - 1949 pp. Найважливіші 

наукові праці присвячено розрахункам гідрогеологічних параметрів 
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за результатами дослідно-фільтраційних робіт; водопритоків до 

свердловин, шахт, кар'єрів; підпору ґрунтових вод; дренажних 

споруд. Сприяв широкому застосуванню математичних методів у 

гідрогеології. Помер у 1994 р. 

 

 

21 

січня 

Халімендик Юрій Михайлович 

Халімендик Юрій Михайлович народився у 1949 р. Гірничий 

інженер-маркшейдер, доктор технічних наук (1997), професор 

кафедри маркшейдерії (1997). Очолював кафедру маркшейдерії 

НТУ «Дніпровська політехніка» з 2004 р. по 2014 р. Лауреат 

Державної премії України в галузі науки і техніки (1998). Закінчив 

Дніпропетровський гірничий інститут у 1973 р. Працює в НТУ 

«Дніпровська політехніка»  з 1997 p. З 1998 по 2001 р. - 

генеральний директор виробничого об'єднання "Павлоградвугілля". 

Основні наукові праці спрямовано на вивчення тектонічного 

порушення вугільних пластів Західного Донбасу, удосконалення 

очисних робіт у цих зонах та кріплення гірничих виробок. 

 

22 

січня 

День Соборності України 
День Соборності України відзначається в Україні щорічно згідно 

з Указом Президента (№ 42/1999, від 21.01.99р.) в день 

проголошення в 1919 році Акту злуки. 

 

23 

січня 

Бас Костянтин Маркович 
Бас Костянтин Маркович народився у 1969 р. Гірничий інженер-

механік, кандидат технічних наук (1998), доцент (2001), з 2006 по 

2016 р. завідувач кафедри автомобілів та автомобільного 

господарства, професор кафедри автомобілів та автомобільного 

господарства. Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 

1993 р : Працює в НТУ « Дніпровська політехніка» з 1993 р. 

Основний напрямок наукової  діяльності: галузь гірничого 

машинобудування та транспорту. 

 

25 

січня 

Тетянин день (День студента) 
  Тетянин день за традицією відзначається в день святої мучениці 

Тетяни як свято всіх студентів. 

 

26 

січня 

Трирічний курс навчання 
У 1924 р. на робітфаці ДГІ введено трирічний курс навчання. 
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26 

січня 

Міжнародний день митника 
Міжнародний день митника відзначається з 1983 року. У 

листопаді 1952 року набрала чинності Конвенція про утворення 

Ради митного співробітництва, а 26 січня 1953 р. у Брюсселі 

відбулася перша сесія цієї ради, яка згодом (у 1994 р.) отримала 

сучасну назву – Всесвітня митна організація (ВМО). Через 30 років 

день було обрано для щорічного святкування Міжнародного дня 

митних служб. 

 

26 

січня 

День працівника контрольно-ревізійної служби 
України 

26 січня 1993 року був підписаний Закон за номером 2939-XII 

„Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”. З того часу 

26 січня святкується як „День робітника контрольно-ревізійної 

служби України”. Державна контрольно-ревізійна служба України є 

системою органів державної виконавчої влади.  

 

 

27 

січня 

Кожушко Юрій Михайлович 
Кожушко Юрій Михайлович народився у 1924 р. Гірничий 

інженер-шахтобудівник, кандидат технічних наук (1956), професор 

(1990). Закінчив Харківський гірничий інститут у 1950 р. Працював 

у  НТУ «Дніпровська політехніка»  в 1956 -1959,1963 -1997 pp., був 

деканом шахтобудівного факультету в 1958 -1959 та в 1968 -1990 

pp., завідував кафедрою шахтного будівництва і підземних споруд 

у 1963 - 1965 pp. Фахівець у галузі застосування спеціальних 

способів спорудження гірничих виробок, їх ремонту та 

реконструкції. Помер у 1997 р. 

 

27 

січня 

Чернишов Борис Ісидорович 
Чернишов Борис Ісидорович народився у 1888 р. Професор 

кафедри історичної геології та палеонтології (1923), академік АН 

України (1939), віце-президент АН України у 1939 - 1946 pp., 

заслужений діяч науки УРСР (1943). Закінчив Катеринославський 

гірничий інститут у 1916 р. Працював у  НТУ « Дніпровська 

політехніка» в 1916 - 1926 pp. Директор Інституту геологічних наук 

АН УРСР в 1939 -1950 pp. Засновник визнаної наукової школи 

дослідження стратиграфії та фауни безхребетних на території 

кам'яновугільних басейнів СРСР. Найважливіші праці присвячено 

дослідженням викопної фауни кам'яновугільних відкладів Донбасу, 

маловивчених груп палеозойської фауни. Помер у 1950 р. 
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27 

січня 

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 
Міжнародний день пам’яті Голокосту відзначається згідно з 

резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 21 листопада 2005 р. у 

день, коли було звільнено в’язнів табору смерті в Освенцимі. 

 

28 

січня 

Державний прапор України 
28 січня 1992 року Верховна рада України затвердила Державний 

прапор України. 

 

29 

січня 

День пам’яті Героїв Крут 
День пам’яті Героїв Крут відзначається в Україні щорічно згідно 

з Указом Президента України «Про вшанування пам’яті Героїв 

Крут» (29.01.2007 р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Лютий  

 

1849 

лютий 

Історичний музей ім. Д. І. Яворницького 
165 років тому у м. Катеринославі було засновано обласний 

історико-археологічний музей. Нині – Дніпропетровський 

історичний музей ім. Д. І. Яворницького. 

 

1904 

лютий 

Студентський страйк 
У 1904 році в КВГУ була перерва у заняттях на місяць внаслідок 

студентських страйків. 

 

2 

лютого 

Юридична клініка 
З метою підвищення практичних знань і умінь студентів-

правників 2 лютого 2004 року на юридичному факультеті почала 

роботу Юридична клініка «Pro bono». Кураторами Клініки 

Леоновою О.В. та Гончаренко В.О. було розроблено Положення 

про Юридичну клініку юридичного факультету НТУ  «Дніпровська 

політехніка» та Програму клінічної освіти для студентів-

консультантів Юридичної клініки НТУ «Дніпровська політехніка». 

На сьогодні, в Україні, Юридичні клініки ефективно вирішують 

значне коло проблем. Розвитку юридичної клінічної освіти в 

Україні сприяють програми фінансової допомоги Міжнародного 

фонду «Відродження». В 2004 році Юридична клініка ЮФ НТУ 

«Дніпровська політехніка» разом із Громадською організацією 

«Фонд підтримки гуманітарної освіти» розробила власний проект: 

«Підготовка спеціалістів для надання правової допомоги «третьому 

сектору» в межах Юридичних клінік».  

 

8 

лютого 

Кафедра економічного аналізу та фінансів 
8 лютого 1994 р. в НГУ створена кафедра економічного аналізу 

та фінансів. З моменту створення і до 2013 року її очолювала 

доктор економічних наук, професор Галушко О.С., а на теперішній 

час професор Єрмошкіна О.В.  

 

13 

лютого 

Писаржевський Лев Володимирович 

Писаржевський Лев Володимирович народився у 1874 р. 

Професор загальної та фізичної хімії (1904), заслужений професор 

(1925), академік АН УРСР (1928), академік АН СРСР (1930), 

лауреат премії ім. В.І. Леніна 1930 р. Закінчив Новоросійський 

університет у 1896 р. Працював у  НТУ «Дніпровська політехніка» 

в 1913 - 1930 pp., завідував кафедрою хімії в 1913 – 1930 рр., 
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ректор у 1924 – 1926 рр., з 1927 р. - директор Українського 

інституту фізичної хімії. Основоположник електрохімії. Широко 

відомі його роботи, присвячені дослідженню теорії каталізу, 

проблемам гальванічних елементів, вивченню перекисів і 

надкислот, впливу розчинника на хімічну рівновагу. Помер у 1938 

р. 

 

14 

лютого 

Міжнародний день дарування книги 
 З 2012 року 14 лютого відзначається свято - Міжнародний день 

дарування книги (International Book Giving Day). Це один з 

наймолодших свят в календарі, об'єднує всіх, хто дарує книги 

дітям і вчить їх любови до читання. За три роки свого існування 

ініціатива отримала підтримку в усьому світі та продовжує 

знаходити нових ентузіастів і учасників. Просуванню свята 

сприяла підтримка відомих авторів, блогерів та дитячих 

письменників. З кожним роком все більше книжок, як уже 

читаннях, так і зовсім нових, вирушає в дорогу в усі куточки світу. 

 

 

15 

лютого 

День вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав 

Відповідно до Указу Президента України № 180/2004 від 11-го 

лютого 2004 року, 15 лютого в Україні відзначається День 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Цей 

день приурочений до роковин виведення військ СРСР з 

Афганістану.  

 

15 

лютого 

Стрітення господнє 
У цей день в церквах України святять воду і свічки. Посвячені на 

Стрітення свічки звалися «громічними», бо їх запалювали і ставили 

перед образами під час грози, щоб оберегти людей і худобу від 

грому. Здавна вважалося, що в цей день зима з літом стрічається. 

Про це свідчать народні прикмети: «На Стрітення сніжок – весною 

дощик», «Яка погода на Стрітення, така й весна буде». 

Відзначають в пам'ять про те, як Свята Діва Марія принесла до 

Єрусалимського Храму Ісуса Христа на 40-й день після його 

народження. 

 

19 

лютого 

Епштейн Євген Федорович 
Епштейн Євген Федорович народився у 1904 р. Гірничий 

інженер, доктор технічних наук (1956), професор (1957). Закінчив 

ДГІ  у 1929 р.  Працював у НТУ « Дніпровська політехніка»  з 

1945р. 1945–1957 рр. – завідувач кафедри розвідувальної справи, 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=180%2F2004
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=180%2F2004
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
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1957–1975 рр. – завідувач новоутвореної кафедри "Техніки 

розвідки РКК, 1975–1984 рр. – професор кафедри. Основі наукові 

праці в області методики, техніки і технології пошуків і розвідки 

різних родовищ корисних копалин. Помер у 1984 р. 

 

19 

лютого 

Станкевич Леонід Йосипович 
Станкевич Леонід Йосипович народився у 1909 р. Гірничий 

інженер-геолог, доктор геолого-мінералогічних наук (1961), 

професор (1962). Закінчив ДГІ в 1931 р. Працював у НТУ 

«Дніпровська політехніка» в 1932 -1971 pp., завідував кафедрами 

мінералоги та кристалографії в 1946 -1964 pp., мінералогії, 

кристалографії та петрографії в 1964 -1971 pp. Засновник наукової 

школи генетичної мінералогії осадових корисних копалин Півдня 

України. Найважливіші праці присвячено дослідженням 

мінералогії та рудоносності Керченського залізорудного і 

Нікопольського марганцеворудного родовищ. Помер у 1971 р. 

 

19 

лютого 

Тризуб 
19 лютого 1992 році Верховна Рада України затвердила малий 

Державний герб України – тризуб. 

 

20 

лютого 

День Героїв «Небесної  Сотні» 
 Відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента від 

11 лютого 2015 року № 69/2015 "Про вшанування подвигу 

учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні". 
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БЕРЕЗЕНЬ 
 

 

березень 

Науково-дослідний сектор 
У 1944 р. відтворено науково-дослідний сектор (НДС). Нині 

науково-дослідна частина. 

 

4 

березня 

Соболевський Петро Костянтинович 
65 років з дня смерті Соболевського Петра Костянтиновича, який 

народився у 1868 р. Гірничий інженер, професор (1903). Закінчив 

Санкт-Петербурзький гірничий інститут у 1898 р. Працював у  

НТУ «Дніпровська політехніка» в 1901 - 1903 pp., завідував 

кафедрою маркшейдерського мистецтва та геодезії. 

Основоположник нової наукової дисципліни -"Геометрія надр". 

Наукові праці присвячено маркшейдерській справі, геодезії, теорії 

інструментів у вищій математиці. Помер у 1949 р. 

 

4 

березня 

Татомир Костянтин Іванович 
 40 років з дня смерті Татомира Костянтина Івановича, який 

народився у 1900 р. Гірничий інженер, професор, член-

кореспондент АН УРСР (1939). Закінчив Дніпропетровський 

гірничий інститут у 1927 р. Працював у НТУ «Дніпровська 

політехніка» в 1929 - 1941 та 1945 - 1949 рр., декан гірничого 

факультету в 1937 - 1941 pp. Найважливіші праці присвячено 

дослідженню теорії комплексного розрахунку оптимальних 

плоских перетинів підземних гірничих виробок і теорії 

оптимального проектування шахт, проблемам економіко-

математичного моделювання шахт. Помер у 1979 р. 

 

4 

березня 

Масляна 
Масляна – чи не найбагатше серед усіх інших свят за кількістю 

традиційної святкової їжі. Після Масляної починався Великий піст, 

тож цей тиждень був останній перед Великоднем, коли не було 

обмежень у їжі. Найпопулярнішими стравами на Масляну були 

млинці та вареники. Вареники символізували багатство і 

продовження роду. Їх робили з різноманітними начиннями. 

Найголовнішою стравою на Масляну були млинці, які своєю 

формою та кольором символізували сонце і прихід весни, що були 

вже не за горами. За давньою традицією, у п’ятницю на Масляну 

чоловіки ходили до тещі на млинці. 

У 2019 р. Масляна 4 березня - 10 березня. 
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5 

березня 

Жуковицький Володимир Іванович 
Жуковицький Володимир Іванович народився у 1924 р. Гірничий 

інженер-електромеханік, доктор технічних наук (1985), професор 

(1987), завідував кафедрою електроніки та обчислювальної техніки 

в 1964 -1976 pp. Відмінник освіти України (1999). Закінчив ДГІ у 

1951 р. Працював у НТУ «Дніпровська політехніка» з 1955 p. 

Основні напрями наукової діяльності: електронні системи та 

прилади автоматичного вимірювання маси вантажів, їх 

транспортування стрічковими транспортерами, потужними 

автосамоскидами та рудниковими поїздами, автоматизація 

управління вуглезбагачувальними фабриками і транспортними 

системами, захист мовної інформації у системах цифрового зв'язку. 

 

6 

березня 

Поставний Василь Георгійович 
Поставний Василь Георгійович народився у 1924 р. Історик, 

доктор історичних наук (1984), професор (1985), заслужений 

працівник вищої школи України (1984). Закінчив 

Дніпропетровський державний університет (1951). Працював у  

НТУ «Дніпровська політехніка» в 1951 - 1992 pp., завідував 

кафедрою історії в 1966 – 1992 рр. Фахівець у сфері державних та 

громадських організацій. Помер у 1992 р. 

 

9 

березня 

Шевченко Тарас Григорович 
205-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка 

(1814 – 1861), великого українського поета, художника, мислителя. 

 

10 

березня 

Євразійська асоціація університетів 
10 березня 2009 р НГУ став членом Євразійської асоціації 

університетів (EAU). 

 

10 

березня 

Прощена неділя 
Останній день масляного тижня називається прощеною неділею. 

В цей день прийнято просити вибачення один у одного за всі 

образи, спричинені протягом року. 

 

 

11 

березня 

Початок Великого Посту 
Великий піст готовить християн до гідної зустрічі свята 

Воскресіння Христова (Пасхи). Він починається за сім тижнів до 

Пасхи і складається з чотиридесятниці – сорока днів – і Страсної 

седмиці – тижня перед самою Пасхою. Закінчується 27 квітня 
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16 

березня 

День працівників житлово-комунального 
господарства і побутового обслуговування населення  

День працівників житлово-комунального господарства і 

побутового обслуговування населення відзначається щорічно в 

Україні згідно з Указом президента (№ 46/1994, від 15.02.1994) у 

третю неділю березня. 

 

17 

березня 

Малиновський Андрій Едуардович 
Малиновський Андрій Едуардович народився у 1884 р. Фізик-

математик з дипломом І ступеня, доктор фізико-математичних 

наук (1929), професор (1919). Закінчив Київський університет в 

1909 р Працював у  НТУ « Дніпровська політехніка»  в 1923 - 1937 

pp., завідував кафедрою фізики в 1923 - 1937 pp. Репресований у 

1937 p., реабілітований у 1957 р. Засновник наукової школи 

електронної теорії горіння та електропровідності 

низькотемпературної плазми. Основні праці присвячено вивченню 

фізики процесів горіння і вибухів. Стажувався в лабораторіях 

всесвітньо відомих фізиків В. Рентгена та А. Зоммерфельда. Помер 

у 1957 р. 

 

18 

березня 

Шилов Павло Михайлович 
Шилов Павло Михайлович народився у 1904 р. Гірничий 

інженер-електромеханік, доктор технічних наук (1953), професор 

(1953), заслужений працівник вищої школи України (1988). 

Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1930 р. Працював 

у НТУ «Дніпровська політехніка» в 1930 -1994 pp. Засновник 

кафедри технології гірничого машинобудування та її завідувач у 

1943 - 1976 pp. Основні праці присвячено формуванню деталей, 

використанню матеріалі з високими експлуатаційними 

характеристиками, організації ремонту і обслуговування гірничої 

техніки, питанням надійності та довговічності гірничих машин і 

комплексів. Помер у 1994 р. 

 

19 

березня 

«ОНДЛ безпеки і надійності роботи 
електроустаткування гірничорудних підприємств 

Мінчормета УРСР» 
19 березня 1984 р. наказом Міністерства чорної металургії УРСР 

і Міністерства освіти УРСР № 520/76, наказом Дніпропетровського 

гірничого інституту № 91 від 02.06.1984 р. було скореговано 

напрям досліджень кафедри систем електропостачання і 

найменування лабораторії «ОНДЛ безпеки і надійності роботи 

електроустаткування гірничорудних підприємств Мінчормета 
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УРСР» (ОНДЛ-8). На лабораторію покладалося проведення 

досліджень з аналізу електротравматизму, розробки засобів 

електробезпеки і забезпечення надійної роботи 

електроустаткування гірничорудних підприємств Мінчормета 

УРСР. Науковим керівником було призначено доктора технічних 

наук, заслуженого діяча науки і техніки УРСР, професора С.А. 

Волотковського. Об’єм фінансування НДР складав 35 тис. крб./рік. 

У грудні 1986 р. лабораторію ОНДЛ-8 було закрито. 

 

20 

березня 

Первий Геннадій Леонідович 
Первий Геннадій Леонідович народився у 1964 р. Кандидат 

історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії та політичної 

теорії; директор Українсько-шведського наукового центру; 

заступник головного редактора «Гуманітарного журналу»; 

завідувач лабораторії інформаційних методів навчання. Закінчив 

Московський Державний Університет у 1988 р. 

 

21 

березня 

 Абрамов Федір Олексійович  
Абрамов Федір Олексійович народився у 1904 р. Гірничий 

інженер, доктор технічних наук з 1952р., професор з 1952 р., член - 

кореспондент АН України з 1967 р.,  лауреат Державної премії 

України в галузі науки і техніки 1976р.Закінчив  

Дніпропетровський  гірничий  інститут у 1932р. Працював у НТУ  

«Дніпровська політехніка»  в 1932-1982 рр., завідував  кафедрою 

аерології  та охорони праці в 1940-1969 рр. Створив наукові основи 

перехідних аерогазодинамічних процесів у вентиляційних  

мережах, розробив методи визначення аеродинамічного опору 

гірничих виробок,  а  також способи і засоби контролю параметрів 

рудникової атмосфери. Запропонував також способи запобігання 

викидам вугілля, породи й газу в шахтах. Помер у 1982 р. 

 

 

22 

березня 

Огієвецький Ісаак Юхимович 
Огієвецький Ісаак Юхимович народився у 1889 р. Доктор фізико-

математичних наук (1938), професор кафедри вищої математики та 

аналітичної механіки (1925). Закінчив Новоросійський університет 

у 1913 р. Працював у НТУ «Дніпровська політехніка» в 1921-1932 

pp. До кола його наукових інтересів входили геометрія, 

математичний аналіз, теорія функцій, принципові проблеми, 

пов'язані з кінематикою плоских і просторових механізмів, 

питання підсумованих рядів. Помер у 1956 р. 

 

 

 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gumj/index.html
http://www.msu.ru/
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24 

березня 

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на 
туберкульоз 

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз 

відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 290/2002, 

від 22.03.2002 р.). 

 

25 

березня 

День Служби безпеки України 
День Служби безпеки України відзначається в Україні згідно з 

Указом Президента (№ 193/2001, від 22.03.2001 р.) у день 

прийняття Верховною Радою України Закону України «Про 

Службу безпеки України». 

 

26 

березня 

День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх 
справ України. 

День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 

відзначається в Україні щорічно згідно з Указом Президента (№ 

216/1996 від 26.03.1996 р.). 

 

27 

березня 

Блохін   Сергій  Євгенович  
 Блохін Сергій Євгенович народився у1954 р. Інженер - 

будівельник, доктор технічних наук (1989), професор (1990), 

лауреат премії імені акад. В. А. Лазаряна у галузі механіки 1985 р. 

Академіка Підйомно- транспортної академії наук України з 1998 р., 

Закінчив Дніпропетровський  інститут інженерів транспорту  у 

1977 р. Працював у НТУ «Дніпровська політехніка» з 1981 р. по 

2013 р., декан  механіко – машинобудівельного факультету  з 1994 

р., завідував  кафедрою теоретичної механіки з 1993 р., керував 

галузевою науково - дослідною лабораторією динаміки міцності 

несучих конструкцій штучних споруд гірничо-металургійного 

підприємства з 1987 р. Основні наукові праці належать до сфери 

динаміки та міцності екіпажів рухомого складу кар’єрного 

транспорту. Помер у 2013 р. 

 

29 

березня 

 Долинський Віталій Андрійович  
Долинський Віталій  Андрійович  народився  у 1929 р. Гірничий 

інженер –шахтобудівельник, кандидат  технічних наук з 1962р. – 

професор кафедри аерології  та охорони праці  в 1995- 1998рр., - 

професор  кафедри екології. Закінчив Дніпропетровський гірничий 

інститут у 1953р. Працював у НТУ «Дніпровська політехніка» з 

1953р., проректор з наукової роботи ( 1972-1982). Основний 

напрям наукової діяльності - дослідження аеродинаміки кріплення 

гірничих виробок, шахтних стовбурів, каналів вентилювання, 

капітальних виробок з новими типами армування та видами 



29 

 

кріплення. Помер у 2006 р.  

 

30 

березня 

Горобець Лариса Жанівна 
Горобець Лариса Жанівна народилась у 1939 р. Гірничий 

інженер-технолог, професор кафедри збагачення корисних копалин 

(2004), доктор технічних наук (2005). Закінчила 

Дніпропетровський гірничий інститут у 1961 p. Працює в НТУ 

«Дніпровська політехніка» з 1963 p. Наукові праці присвячені 

розвитку наукових основ подрібнення порід, дослідженню 

технології струминних млинів, механоактивації та збагаченню 

подрібнених твердих матеріалів. 
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Квітень 
 

1 

квітня 

 День сміху 
Як День сміху – 1 квітня  почали святкувати ще   за часів 

Римської імперії – імператор Костянтин видав указ про те, що один 

день у році Римом буде правити хтось із блазнів. У деяких 

державах цей день воліють називати Днем дурня. 

 

3 

квітня 

 Шаповал Володимир Григорович  
Шаповал Володимир Григорович народився у 1954 р. Фахівець у 

галузі механіки ґрунтів, кандидат технічних наук (1984), доктор 

технічних наук (1997), професор (2000). Є дійсним членом Академії 

будівництва України, член президії Українського та міжнародного 

товариств геомеханіки, іноземний член Російського товариства з 

механіки грунтів, геотехніки і фундаментобудування. Закінчив 

Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут ( 1980). 

Займає посаду професора кафедри будівництва і геомеханіки  НТУ 

«Дніпровська політехніка». Основні наукові праці присвячені 

механіці ґрунтів, основ та фундаментів, зокрема теорії повзучості 

та фільтраційної консолідації ґрунту, його міцності та стійкості. 

 

3 

квітня 

Юрков Костянтин Володимирович 
Юрков Костянтин Володимирович народився у 1949 р. 

Начальник першого відділу. 

 

 

7 

квітня 

День геолога 
День геолога відзначається в Україні згідно з Указом Президента 

(№ 110/95, від 7.02.95 р.) у першу неділю квітня як професійне 

свято працівників геології, геодезії та картографії. 

 

7 

квітня 

Благовіщення Пресвятої Богородиці 
За народними повір’ями, Благовіщення – найбільше свято на небі 

й на землі, свято радості та спокою. На Благовіщення православні 

звертаються до Богородиці з молитвами, в яких просять її 

заступництва та благодаті. В основі свята — повідомлення 

архангела Гавриїла Діві Марії «благої вісті» (звідси і Благовіщення) 

про народження у неї божественного немовляти, Спасителя роду 

людського. Дата свята Благовіщення пов’язується з датою Різдва 

Христового. Між ними рівно 9 місяців. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%97%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
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10 

квітня 

Крюков Дмитро Кузьмич 
Крюков Дмитро Кузьмич народився у 1924 р. Інженер-електрик, 

доктор технічних наук (1969), професор (1971). Закінчив 

Новочеркаський політехнічний інститут у 1948 р. Працював у  НТУ 

«Дніпровська політехніка» в I960 -1989 pp., завідував кафедрою 

електропривода (1975 – 1989 рр.). Засновник школи механіки рудо 

розмелювального устаткування, автор стійких проти спрацювання 

футеровок барабанних млинів, розробник наукових основ 

визначення параметрів млинів, що реалізують принцип 

примусового само розмелювання. Основні наукові дослідження 

присвятив автоматизованому електроприводу та енергетиці 

подрібнення корисних копалин. Помер у 1989 р. 
 

11 

квітня 

Афанасьєв Микола Лаврентійович 
Афанасьєв Микола Лаврентійович народився у 1919 р. Гірничий 

інженер-геофізик, доктор геолого-мінералогічних наук (1973), 

професор кафедри геофізичних методів розвідки (1973). Закінчив 

Свердловський гірничий інститут у 1943 р. Працював у НТУ 

«Дніпровська політехніка» в 1945 -1987 pp. Найважливіші праці 

присвячені розробці теорії і практики перетворення та 

інтерпретації гравітаційного й магнітного полів. Помер у 1988 р. 

 

12 

квітня 

День працівників ракетно-космічної галузі 
Враховуючи значний внесок працівників ракетно-космічної 

галузі України у наукові дослідження, створення сучасної ракетно-

космічної техніки і впровадження високих космічних технологій в 

народне господарство, Указом Президента України № 230 від 13 

березня 1997 року в Україні оголошено свято, що відзначається 

щорічно 12 квітня - День працівників ракетно-космічної галузі 

України. 

 

14 

квітня 

Младецький Ігор Костянтинович 
Младецький Ігор Костянтинович народився у 1944 р. Гірничий 

інженер-електромеханік з автоматизації, доктор технічних наук 

(1992), професор кафедри збагачення корисних копалин (1996). 

Закінчив Харківський інститут гірничого машинобудування, 

автоматики та обчислювальної техніки в 1967 р. Працює в НТУ  

«Дніпровська політехніка» з 1968 р. Основні наукові напрями 

роботи - математичне моделювання процесів збагачення корисних 

копалин. 
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15 

квітня 

День працівників карного розшуку України 
15 квітня 1919 р. Декретом Раднаркому України була утворена 

окрема секція судово-кримінального розшуку. Своє професійне 

свято «День працівника карного розшуку» відзначають по всій 

Україні всі фахівці, що беруть участь у цій нелегкій і небезпечну 

працю.  

 

15 

квітня 

День екологічних знань 
Щорічно 15 квітня у багатьох країнах світу відзначається День 

екологічних знань. Він веде свою історію з 1992 року, коли на 

Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро, де обговорювалися проблеми 

навколишнього середовища, було підкреслено величезне значення 

екологічної освіти населення всіх країн світу в реалізації стратегії 

виживання і для сталого розвитку людства.  

У нашій країні це свято відзначається з 1996 року за ініціативою 

громадських природоохоронних організацій. 

 

18 

квітня 

День пам’яток історії та культури 
День пам’яток історії та культури відзначається в Україні згідно з 

Указом Президента (№ 1062/99, від 23.08.99 р.) у Міжнародний 

день пам’яток і визначних місць. 

 

19 

квітня 

 Цюп’як Ірина Костянтинівна  
 Цюп’як Ірина Костянтинівна народилась у 1964 р. Філолог. 

Закінчила Дніпропетровський  державний університет у 1996 р.  

Кандидат філологічних наук ( 2002), доцент кафедри  філології  та 

мовної комунікації НТУ «Дніпровська політехніка», директорка  

Центру культури української мови ім. Олеся Гончара.  

 

 

19 

квітня 

День Голокоста 
День Голокоста відзначається в пам’ять про євреїв – жертв 

нацизму. Цей день приурочено до початку повстання у 

Варшавському гетто 19 квітня 1943 року. 

 

20 

квітня 

Мурзін Володимир Олексійович 
Мурзін Володимир Олексійович народився у 1919 р. Гірничий 

інженер-електромеханік, доктор технічних наук (1965), професор 

(1965). Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1941 р. 

Працював у НТУ «Дніпровська політехніка» в 1952 -1981 pp., 

завідував кафедрою гірничої механіки (1963 - 1981). Визначний 

фахівець у галузі гірничої механіки. Основний напрям наукової 

http://calendate.com.ua/day/04-15
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діяльності - дослідження і вдосконалення шахтних стаціонарних 

установок, питання безпеки експлуатації шахтних підйомних 

установок, кондиціонування повітря в гірничих виробках глибоких 

шахт. Помер у 1981 р. 

 

 

21 

квітня 

Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) 
За тиждень до Великодня настає Вербна неділя. Цього дня 

освячують у церкві вербу, бо вважають, що дає вона силу й 

здоров’я. З цього дня починали безпосередньо готуватися до 

Великодня. Найважливішою справою було випікання святкових 

пасок та розписування писанок – неодмінних атрибутів цього свята. 

Крім того, до свята готували багато різних скоромних страв, що 

були заборонені в піст. 

 

22 

квітня 

Інститут Гуманітарних проблем 
22 квітня 1999 р. при НГАУ було створено Інститут 

Гуманітарних проблем. У листопаді 2011 року йому присвоєне ім’я 

Героя України академіка П.Т. Тронька. 

 

23 

квітня 

Всесвітній день книги і авторського права 
Всесвітній день книги і авторського права відзначається 

ЮНЕСКО з 1996 р. в день смерті В. Шекспіра та М. Сервантеса. 

Ідея святкування виникла в Каталонії, де 23 квітня, в день Святого 

Георгія — покровителя Каталонії, жінкам вручають троянди, а 

кожен чоловік може розраховувати на отримання в подарунок хоч 

однієї книги. Троянда натякає на кров, пролиту Георгієм в битві з 

драконом, а книжки нагадують про сумну дату 23 квітня 1616 року, 

день смерті Сервантеса, автора романа «Винахідливий гідальго Дон 

Кіхот з Ламанчі». У 1996 році ЮНЕСКО інтернаціоналізувала це 

свято, підтвердивши свою прихильність справі заохочення читання, 

книговидання і захисту інтелектуальної власності. 

 

24 

квітня 

Рябчій Владислав Валерійович   
 Рябчій Владислав Валерійович народився у 1969 р. кандидат 

технічних наук (1998), доцент (2001),  завідувач кафедри геодезії з 

2016 р., вчений секретар Вченої ради НТУ «Дніпровська 

політехніка». Закінчив Дніпропетровський  гірничий інститут (1993 

та 2011) Працює в НТУ «Дніпровська політехніка» з 1997р. 

Основний напрям наукової діяльності: GNSS- технології, побудова 

геодезичних мереж міст, геодезичні роботи з сертифікації 

аеродромів України, теорія похибок і математична обробка 

результатів вимірів, точність визначення координат кутів поворотів 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/1616
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/1996
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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і площ земельних ділянок, правові та процедурні проблеми 

землеустрою. 

 

 

26 

квітня 

Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних  аварій 
і катастроф  

Міжнародний день пам’яті  жертв  радіаційних аварій і катастроф 

відзначається в день, коли сталася Чорнобильська трагедія. 

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Ради глав держав  

СНД 19 вересня 2003 року. Генеральна Асамблея ООН підтримала 

це рішення.  

 

28 

квітня 

Великдень 
У цей день християни святкують Воскресіння Ісуса Христа, що 

сталося на третій день після його смерті, при чому день смерті 

вважається першим днем. Свято називають також Пасха або Паска. 

Завжди припадає на неділю. 

 

28 

квітня 

День охорони праці 
День охорони праці встановлено в Україні «…з метою 

привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів 

господарювання, громадських організацій до питань охорони праці, 

запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним 

захворюванням, вшанування пам'яті осіб, які загинули на 

виробництві…» згідно з Указом Президента України «Про День 

охорони праці» від 18 серпня 2006 р. № 685/2006. Відзначається 

щорічно 28 квітня - у Всесвітній день охорони праці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2006
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96&action=edit&redlink=1
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Травень 

 
 

 

Кафедра техничної механіки 
Під керівництвом О. М. Дінника кафедра теоретичної механіки 

набула прикладного характеру і в травні 1919 р. змінила назву на 

кафедру техничної механіки. 

 

1 

травня 

Швидько Ганна Кирилівна 
Швидько Ганна Кирилівна народилась у 1944 р. Історик, доктор 

історичних наук (1988), професор кафедри історії та політичної 

теорії (1989), академік Української академії історичних наук 

(1997). Заслужений діяч науки і техніки України (1997). 

Заслужений професор Національного гірничого університету 

(2007). Лауреат Всеукраїнської премії ім. Дмитра Яворницького 

Національної спілки краєзнавців України (2013). Закінчила 

Дніпропетровський державний університет у 1972 р. Працює в 

НТУ «Дніпровська політехніка» з 1995 р. Голова правління 

Дніпропетровської обласної організації Національної спілки 

краєзнавців України (1991-2008), з 2009 р – заступник голови. 

Директор Дніпропетровського регіонального відділення Науково-

дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН 

України. Зав. кафедри Історії і культури Придніпров’я Інституту 

гуманітарних проблем. Науковий консультант історико-

краєзнавчого клубу «Грані». Редактор щорічників «Історія і 

культура Придніпров'я. Невідомі та маловідомі сторінки» (фахове 

видання); «Січеславський альманах», «Січеславщина. Краєзнавчий 

альманах» (Дніпропетровська обласна університетська наукова 

бібліотека). Провідний спеціаліст з проблем історії, історіографії та 

джерелознавства України XVII - XX ст. 

 

3 

травня 

Всесвітній день свободи преси 
Всесвітній день свободи преси відзначається щорічно, за 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН (20 грудня 1993 року). Ця 

дата була встановлена для вшанування Віндхукської декларації про 

сприяння незалежній і плюралістичній пресі Африки, яка була 

прийнята 3 травня 1991 р. Головним заходом в святковий день є 

вручення Всесвітньої премії ЮНЕСКО за внесок у справу вільної 

преси ім. Гільєрмо Кано. Премія заснована на честь загиблого 

колумбійського журналіста. Її розмір - 25 тис. дол. 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Iikp/index.html
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Iikp/index.html
http://www.ukrbook.net/DZMI_obl/Dnipropetr_obl/Dnipr_mag_P-S.htm
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C.%3EI%3D%D0%9669523%3C.%3E%29&Z21ID=&S21SRW=&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C.%3EI%3D%D0%9669523%3C.%3E%29&Z21ID=&S21SRW=&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX
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8-9 

травня 

День пам’яті і примирення 

День пам’яті і примирення, присвячений пам’яті жертвам Другої 

світової війни, проголошений 22 листопада 2004 року Генеральною 

асамблеєю ООН (A/RES/59/26). 

 

9 

травня 

День Перемоги над нацизмом  у Другій  світовій 
війні  

День Перемоги вважається святковим неробочим днем (ст. 73 

Кодексу законів про працю України). 

 

10 

травня 

Симоненко Володимир Іванович 

Симоненко Володимир Іванович народився у 1949 р. Гірничий 

інженер, доктор технічних наук (2004), професор (2005). Закінчив 

Дніпропетровській гірничий інститут у 1976 р. В НТУ  

«Дніпровська політехніка» працює на кафедрі відкритих гірничих 

робіт з 1976 р. Науковий напрям - дослідження технологій 

розробки нерудних родовищ із внутрішньокар'єрним складуванням 

відходів гірничого виробництва. 

 

12 

травня 

День Матері 
День матері відзначається в Україні згідно з Указом Президента 

(№ 489/99, від 10.05.99 р.) у другу неділю травня. 

 

13 

травня 

Шкрабець Федір Павлович 
Шкрабець Федір Павлович народився у 1949 р. Гірничий 

інженер-електрик, доктор технічних наук (1989), професор (1991), 

академік Академії наук вищої школи України (1996). Завідувач 

кафедри відновлюваних джерел енергії з 1998 р. Лауреат 

Державної премії України в галузі науки і техніки. Закінчив 

Дніпропетровський гірничий інститут у 1971 р. Працює в  НТУ 

«Дніпровська політехніка» з 1971 р. Основні напрями наукової 

роботи - дослідження процесів у розподільних і тягових мережах 

при несиметричних пошкодженнях, оптимізація режимів роботи 

електричних мереж, забезпечення надійності систем 

електропостачання гірничих підприємств, розробка методів і 

пристроїв захисту мереж від несиметричних пошкоджень і витоків 

струму на землю, системна автоматика. 

 

13 

травня 

 Штеменко Наталія Іванівна  
Штеменко Наталія Іванівна народилась у 1954р. Кандидат 

хімічних наук (1981), доктор біологічних наук (1994), професор 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/59/26
http://vde.nmu.org.ua/ua/kafedra/shcrabets.php
http://vde.nmu.org.ua/ua/kafedra/shcrabets.php
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(2001). Закінчила хімічний факультет Дніпропетровського 

державного університету  у 1976 році за спеціальністю «хімія». З 

2017 року професор кафедри хімії НТУ «Дніпровська політехніка».  

 

15 

травня 

Онищенко Володимир Іванович 
Онищенко Володимир Іванович народився у 1924 р. Інженер-

механік, кандидат фізико-математичних наук (1958), професор 

(1969). Закінчив Дніпропетровський державний університет у 1950 

p. Працював у НТУ « Дніпровська політехніка»  з 1950 по 1953 рр., 

потім з 1973- 1999 рр. У 1973 - 1982 pp. - ректор. Завідував 

кафедрою теоретичної та будівельної механіки (1973 -1993). 

Основні праці присвячено просторовій теорії пружності, міцності 

та стійкості конструкцій літальних апаратів, гірничих машин, 

шахтних канатів, напружено-деформованого стану гірського 

масиву. Помер у 2003 р. 

 

16 

травня 

Доброгорський Микола Олександрович 
Доброгорський Микола Олександрович народився у 1934 р. 

Гірничий інженер-геолог, доктор геолого-мінералогічних наук 

(1988), професор кафедри геології та розвідки родовищ корисних 

копалин (1990). Академік і заслужений діяч науки Міжнародної 

академії наук екології та безпеки життєдіяльності людини (1999). 

Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1957 р. Працював  

у  НТУ «Дніпровська політехніка» з 1964 р. Засновник наукового 

напряму утилізації відходів переробки вугілля, пов'язаного з 

охороною навколишнього середовища. Найважливіші праці 

присвячено дослідженню речовинного складу відходів спалювання 

вугілля на теплових електростанціях і напрямків їх промислового 

використання. Помер у 2010 р. 

 

18 

травня 

День науки 
День науки відзначається в Україні згідно з Указом Президента 

(№ 145/97, від 14.02.97 р.) в третю суботу травня як професійне 

свято працівників науки. 

 

18 

травня 

День Європи 
День Європи відзначається щорічно за рішенням, прийнятим 

лідерами країн-членів ЄС на зустрічі в Мілані у 1985 р. З 2003 року 

в третю суботу травня в Україні відзначається День Європи 

відповідно до Указу Президента № 339/2003 від 19 квітня 2003 

року. 
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19 

травня 

Всеукраїнський день працівників культури та 
майстрів народного мистецтва 

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного 

мистецтва відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 

1209/2011, від 30.12.2011 р.) у третю неділю травня. 

 

21 

травня  

 

 

Бедрань Микола Гаврилович  
Бедрань Микола Гаврилович народився у 1929 р. Гірничий 

інженер - збагачувальник, доктор технічних наук (1973), професор   

(1975). Закінчив  Дніпропетровський гірничий інститут у 1953 р. 

Працював у НТУ « Дніпровська політехніка» в 1957-1999 рр., 

завідував кафедрою збагачення корисних копалин у 1981-1993рр. 

Основний науковий напрям роботи - удосконалення існуючих і 

створення нових технологічних процесів, машин  і  апаратів для 

комплексної та раціональної переробки корисних копалин. Помер у 

1999 р. 

 

22 

травня 

Гуменик Ілля Львович 
Гуменик Ілля Львович народився в 1939 р. Гірничий інженер-

шахтобудівник, доктор технічних наук (1994), професор (1996). 

Завідував кафедрою відкритих гірничих робіт з 1996 p. до 2015р., з 

1978 р. завідував проблемною науково-дослідною лабораторією. 

Академік АН вищої школи України (1997), академік Української 

екологічної академії наук (1995), член-кореспондент Академії 

гірничих наук України (1993). Закінчив Дніпропетровський 

гірничий інститут у 1961 р. Працював в НТУ «Дніпровська 

політехніка» з 1963 p по 2015 р.. Основні праці присвячено 

дослідженню комплексного освоєння родовищ мінеральної 

сировини та охорони навколишнього природного середовища під 

час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом. 

Помер у 2015 р. 

 

24 

травня 

День слов’янської писемності і культури 
День слов'янської писемності і культури відзначається в Україні 

згідно з Указом Президента (№ 1096/2004, від 17.09.04 р.) в день 

вшанування пам'яті Святих рівноапостольних Кирила та Мефодія. 

 

25 

травня 

День філолога 
Філологія - область знань, що вивчає письмові тексти і на основі 

їх змістовного, мовного і стилістичного аналізу - історію і сутність 

духовної культури даного суспільства. Філологія виникла в 

Стародавній Індії і Греції. В 17-18 ст. вона склалася як наука, що 

вивчає древню культуру (мову, літературу, історію, філософію, 

http://www.work.ua/ua/holidays/67/
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мистецтво в їх взаємозв'язку). З диференціацією окремих наук 

зміст поняття філології змінювався: філологію стали розуміти як 

сукупність наук, які вивчають культуру народу, виражену в мові та 

літературній творчості. 

 

26 

травня 

День хіміка 
Професійне свято працівників хімічної та нафтохімічної 

промисловості. День хіміка встановлено Указом Президента 

України № 219/940 від 07.05.1994. Він відзначається щорічно в 

останню неділю травня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.work.ua/ua/holidays/69/
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Червень 
 

 

червень 

Інститут гуманітарних проблем ім. П.Т. Тронька 
Інститут гуманітарних проблем Національного гірничого 

університету засновано у червні 1999 року наказом Міністра освіти 

і науки України. У листопаді 2011 року йому присвоєне ім’я Героя 

України академіка П.Т. Тронька. 

 

1 

червня 

День захисту дітей 
Перший Міжнародний день захисту дітей було проведено в 1950 

році. В Україні День захисту дітей встановлено Указом Президента 

від 30 травня 1998 року № 568/98 і відзначається щорічно. 

 

3 

червня 

Підготовка проектів будівель КВГУ 
«Комітет» (Комітет для збору пожертвувань і облаштування 

будинків КВГУ під головуванням губернатора князя Святополк-

Мирського 1898 р.) вирішив доручити підготовку проектів будівель 

училища академіку архітектури О. М. Бекетову. 

 

 

6 

червня 

Вознесіння Господнє 
Свято Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа в Небесні Оселі 

відзначається християнами всього світу на 40-й день після свята 

Воскресіння Господнього, тобто свята Пасхи Христової. Як 

правило це відбувається в четвер 6-го тижня, рахуючи з Дня 

Великодня. У всі дні, які проходять від Великодня до свята 

Вознесіння в усіх християнських Церквах першими вітальними 

словами є радісна звістка - Христос воскрес! Воістину воскрес!  

В 2019 році Вознесіння Господнє припадає на 6 червня. 

 

16 червня 

(4 за ст. ст.) 

Схвалення проекту КВГУ 
Схвалення імператором Миколою ІІ проекту «Положення про 

Катеринославське Вище гірниче училище» 

 

 

16 

червня 

Трійця (П’ятидесятниця) 
Трійця вважається святковим неробочим днем (ст. 73 Кодекс 

законів про працю України). На Трійцю зеленим гіллям 

прикрашають домівку та подвір’я. 
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19 

червня 

Некрасовський Яків Ельконович 
25 років з дня смерті Некрасовського Якова Ельконовича, який  

народився у 1903 р. Гірничий інженер, доктор технічних наук з 

1952 p., професор з 1952 p., лауреат Державної премії України 1975 

р. У НТУ «Дніпровська політехніка» працював у 1931 -1941 та 1943 

-1979 рр., завідував кафедрою підземної розробки родовищ (1950 -

1971). Засновник наукової школи технології розробки крутих 

пластів, небезпечних раптовими викидами вугілля та газу, а також 

безлюдного виймання вугілля. Помер у 1994 р. 
 

22 

червня 

День скорботи і вшанування пам'яті 
День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні 

відзначається згідно з Указом Президента (№ 1245/2000, від 

17.11.2000 р.). 

 

28 

червня 

День Конституції України 
День Конституції України вважається святковим неробочим днем 

(ст. 73 Кодексу законів про працюУкраїни). 

    
28 

червня 

 Забігайло Володимир Юхимович 
 Забігайло Володимир Юхимович народився у1934 році. Інженер 

– геофізик, доктор геолого-мінералогічних наук з (1976), професор 

кафедри геології та розвідки корисних копалин з (1979), академік  

НАН України з (1990), лауреат Державної премії України галузі 

науки і техніки (1991). Закінчив Дніпропетровський гірничий 

інститут у 1957р. У НТУ «Дніпровська політехніка»  працював у 

1979-1986, 1995-1996 рр. Засновник відомої наукової школи 

комплексного дослідження гірничо-геологічних умов розробки 

вугільних родовищ. Найважливіші праці присвячено дослідженню 

викидів вугілля,порід і газу в шахтних виробках Донецького 

басейну. Помер у 1996р. 
 

 

30 

червня 

День молоді  
Щорічно, підтримавши ініціативу молодіжних об'єднань і 

організацій, в останню неділю червня Білорусь і Україна (згідно з 

Указом Президента № 323/94, від 22.06.94 р.) відмічають День 

молоді. 
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Липень 
 

1964 

липень 

Зустріч випускників 
Початок традиційних зустрічей випускників у гірничій Alma-

mater.  

 

1 

липня 

Бондарук Олександр Григорович 
Бондарук Олександр Григорович народився у 1939 р. 

гірничий інженер-маркшейдер, кандидат технічних наук (1988), 

доцент (1989), завідував кафедрою геодезії (1991-2011). 
Працював  у НТУ « Дніпровська політехніка»  з 1966 р по 
2011 р. Помер у 2011 р. 

 

5 

липня 

Сучков Сергій Миколайович 
5 липня 1899 р директором КВГУ було призначено випускника 

Петербурзького гірничого інституту, гірничого інженера з м. 

Харкова Сергія Миколайовича Сучкова, який згодом пожертвував 

училищу 2571 том книг та періодичних видань і цим поклав 

початок формуванню бібліотеки Університету.  

 

5 

липня 

Кузнецов Георгій Віталійович 
Кузнецов Георгій Віталійович народився у 1949 р. Інженер-

електрик, доктор технічних наук (1992), професор (1995), академік 

Української академії інформатики (1994). Заслужений працівник 

народної освіти України (1999). Закінчив ДГІ у 1971 р. Працював в 

НТУ «Дніпровська політехніка» у 1973-2011 рр., завідував 

кафедрою електроніки та обчислювальної техніки у 1993-2011 рр., 

науковий керівник інформаційного комплексу у 1997-2011 рр., 

директор Міжгалузевого інституту безперервної освіти з 1995 р. по 

2011 р. Напрями наукової діяльності - створення автоматизованих 

систем контролю та керування технологічними процесами 

гірничовидобувних підприємств, системи і засоби передачі 

інформації цифрових мереж зв'язку спеціального призначення. 

Помер у 2011 р. 
 

6 

липня 

Кухарєв Валентин Миколайович 
30 років з дня смерті Кухарєва Валентина Миколайовича, який   

народився у 1951 р. Гірничий інженер, доктор технічних наук 

(1974), професор (1976). Закінчив Дніпропетровський гірничий 

інститут у 1953 р. Працював у НТУ « Дніпровська політехніка» в 

1966 - 1989 pp., завідував кафедрою організації виробництва в 1975 
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-1989 pp. Створив наукову школу оптимізації основних параметрів 

гірничих підприємств, яка набула широкого визнання серед 

гірничої громадськості. Вивчав проблеми економіко-

математичного моделювання параметрів гірничих підприємств та 

ефективності  капітальних вкладень. Помер у 1989 р. 

 

 

 

10 

липня 

 Лупацій Любов Павлівна  
 Лупацій Любов Павлівна народилась у 1959 р. Завідуюча 

канцелярією. 

 

 

 

 

12 

липня 

Фортунато Лев Михайлович 
85 років з дня смерті Фортунато Льва Михайловича, народився у 

1861 р. Інженер-металург, професор (1924). Закінчив Санкт-

Петербурзький гірничий інститут у 1895 р. Працював у НТУ  

«Дніпровська політехніка» в 1904 -1930 pp., завідував кафедрою 

металургії сталі в 1904-1930 рр. Основні праці присвячено 

металургії сталі. Розробив спосіб продування томасівських чавунів 

з високим вмістом кремнію. Помер у 1934 р. 

 

15 

липня 

День українських  миротворців   
 21 травня 2013 року Верховна Рада України одноголосно 

прийняла Постанову № 292-VII «Про встановлення Дня 

українських миротворців». Відповідно до цієї постанови, Днем 

українських миротворців визначено 15 липня, з подальшим 

відзначенням його на державному рівні для вшанування мужності 

й звитяги, зразкового виконання службових обов’язків, вірності 

присязі учасників миротворчих операцій та забезпечення 

збереження пам’яті славетних героїв-миротворців, які загинули під 

час виконання обов’язків у складі миротворчого контингенту 

та миротворчого персоналу. 

 

16 

липня 

День бухгалтера 
День бухгалтера відзначається в Україні згідно з Указом 

Президента (№ 662/2004, від 18.06.04 р.). Дата свята вибрана не 

випадково – цього дня в 1999 році був прийнятий Закон України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 
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20 

липня 

Мануйлов Олександр Аполлонович 
85 років з дня смерті Мануйлова Олександра Аполлоновича, який  

народився у 1861 р. Юрист, доктор економічних наук (1901), 

професор кафедри політичної економії (1903) Московського 

університету, де працював з 1895 по 1911 pр. Закінчив у 1883 р. 

Новоросійський університет. У 1905 - 1911 рр. ректор 

Московського університету. У 1907 р. обраний членом Державної 

Ради від Академії наук і російських університетів. З 1911 р. 

викладав політичну економію у Московському комерційному 

інституті, Університеті ім. А.Л. Шанявського і на Вищих жіночих 

курсах. У 1919 р - викладач політичної економії НТУ «Дніпровська 

політехніка». 3 1918 р. входив до Ради Державного банку, брав 

участь у фінансовій реформі 1924 р. і був професором Інституту 

народного господарства ім. Г.В. Плеханова. Помер у 1929 р. 

 

21 

липня 

День металурга 
День металурга відзначається в Україні згідно з Указом 

Президента (№ 187/93, від 3.06.93 р.) в третю неділю липня як 

професійне свято працівників металургійної та гірничодобувної 

промисловості. 

 

24 

липня 

 Свєткіна Олена Юріївна 
 Свєткіна Олена Юріївна народилась у 1959 р. Інженер – 

хімік, доктор технічних наук (1985), професор. Закінчила 

Дніпропетровський державний університет у 1981 р. працює в  

НТУ « Дніпровська політехніка» з 1988 р.  Завідувач кафедри хімії 

з 2015 р. Напрями наукової діяльності: термодинамічні 

дослідження властивостей реальних газів, рідин та твердих тіл; 

дослідження по збагаченню й утилізації різних систем з метою 

мінімального впливу на екологію. 

 

26 

липня 

День системного адміністратора 
День системного адміністратора - свято, яке придумав 

американський системний адміністратор Тед Кекатос, 

відзначається в останню п'ятницю липня. 

 

30 

липня 

Гуськов Володимир Олександрович 
Гуськов Володимир Олександрович народився у 1869 р. 

Гірничий інженер, доктор технічних наук, екстраординарний 

професор кафедри гірничого мистецтва (1909), професор (1917). 

Закінчив Санкт-Петербурзький гірничий інститут у 1895 р. 

Працював у НТУ « Дніпровська політехніка» у 1902 – 1946 рр., 
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декан гірничого факультету в 1921 -1925 pp., завідував кафедрою 

збагачення корисних копалин у 1903 – 1946 рр. Засновник наукової 

школи, кафедри та спеціальності збагачення корисних копалин. 

Розробив теорію гравітаційного збагачення вугілля, вперше 

застосував фотокінометод для дослідження руху мінеральних 

частинок у воді. Організував при НТУ « Дніпровська політехніка» 

інститут проектування вуглезбагачувальних фабрик. Помер у 1951 

р. 

 

31 

липня 

Кожевніков Анатолій Олександрович 
Кожевников Анатолій Олександрович народився у 1939 р. 

Гірничий інженер, доктор технічних наук (1999), професор кафедри 

техніки і розвідки родовищ корисних копалин з 2000 р. Закінчив 

Дніпропетровський гірничий інститут у 1961 р. Працює в НТУ  

«Дніпровська політехніка» з 1965 р. Головні напрями наукової 

роботи - вивчення процесу руйнування порід, розробка 

породоруйнівного інструменту, імпульсних технологій у бурінні. 
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Серпень 
 

 

3 

серпня 

Мостика Юрій Сергійович 
Мостика Юрій Сергійович народився у 1954 p. Гірничий 

інженер-електрик, доктор технічних наук (2006), професор кафедри 

збагачення корисних копалин (2006). Закінчив Дніпропетровський 

гірничий інститут у 1977 р. Працює в НТУ«Дніпровська 

політехніка» з 1977 р. Основні напрями наукової роботи - 

теоретичні й експериментальні дослідження сепарації 

слабомагнітних руд у сильних магнітних полях, кінетика 

високоградієнтної магнітної сепарації, очищення нерудних 

матеріалів. 

 

6 

серпня 

Введенська Тетяна Юріївна 

Введенська Тетяна Юріївна народилась у 1959 р., кандидат 

філологічних наук, професор.  В 1988 р. отримала стипендію ім. 

Фулбрайта на наукове стажування в США при університеті штату 

Нью-Йорк. В 2001 р. отримала грант на навчання при 

Центральному Європейському університеті по курсу «Крос-

культурні ідентичності». В 2002 році виграла грант фонду Сороса 

на створення інноваційного курсу «крос-культурна психологія». В 

2008 р. отримала грант програми Вісбі Шведського Інституту на 

читання лекцій з крос-культурної психології в Готландському 

університеті (Швеція). Активний член професійних організацій: 

IATEFL, TESOL, USSE (Українська спілка вивчення англійської 

мови), RAACS (Російська асоціація вивчення американської 

культури), Fulbright Association. Брала участь в численних 

міжнародних наукових конференціях в Україні та за кордоном.  

Завідувач кафедри перекладу. 

 

9 

серпня 

Пасічний Володимир Григорович 
Пасічний Володимир Григорович народився у 1959 р. Доктор 

технічних наук (1998), професор кафедри гідрогеології та 

інженерної геології (1999 - 2003). У 1981 р. Закінчив 

Дніпропетровський гірничий інститут за фахом "Гідрогеологія та 

інженерна геологія" у 1981 р. Працював  у НТУ « Дніпровська 

політехніка» з 1981 р по 2003 р. Основні наукові праці пов'язані з 

розробкою водозахисних заходів під час підземного 

вуглевидобутку. Помер у 2003 р. 

 

 

 

http://pereklad.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/institutes_faculties/Institute_PE/
http://pereklad.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/institutes_faculties/Institute_PE/
http://pereklad.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/institutes_faculties/Institute_PE/
http://pereklad.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/institutes_faculties/Institute_PE/
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13 

серпня 

Сдвижкова Олена Олександрівна 
Сдвижкова Олена Олександрівна народилась у 1959 р. Інженер-

механік, доктор технічних наук (2002), професор (2002). Закінчила 

Дніпропетровський гірничий інститут у 1982 р. В НТУ  

«Дніпровська політехніка»  працює з 1982 р. З 2007 р. - завідувач 

кафедри вищої математики. Основний науковий напрям - 

дослідження механіки грантів і гірських порід. 

 

19 

серпня 

Урочиста закладка новобудов 
19 серпня 1899 р відбулася урочиста закладка новобудов на 

Соборній площі за проектом О. М. Бекетова двох кам’яних 

корпусів КВГУ – головного і хімічного. 

 

21 

серпня 

Бродський Олександр Ілліч 
45 років з дня смерті Бродського Олександра Ілліча народився у 

1895 р. Доктор хімічних наук і професор з 1926 р., академік АН 

УРСР (1939). Закінчив Московський державний університет у 1922 

р. Працював у  НТУ «Дніпровська політехніка»  в 1926 - 1941 pp., 

завідував кафедрою хімії в 1930 - 1941 pp., директор Інституту 

фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського в 1939 - 1959 р. Уперше 

почав досліджувати хімічні реакції ізотопним методом, для 

вивчення ізотопів свинцю, торію, аргону застосував фізичні та 

фізико-хімічні методи аналізу, які дозволили провести цикл робіт з 

дослідження ізотопного складу деяких гірських порід та мінералів. 

Уперше отримав важку воду. Помер у 1969 р. 

 

22 

серпня 

Максимов Олександр Павлович 
Максимов Олександр Павлович народився у 1919 р. Гірничий 

інженер-шахтобудівник, доктор технічних наук (1965), професор 

(1966). Закінчив Московський гірничий інститут у 1943 р. 

Працював у  НТУ «Дніпровська політехніка» з 1944 p., завідував 

кафедрами шахтного будівництва в 1953 -1955 pp., проведення і 

кріплення виробок у 1962 - 1965 pp., будівництва шахт і підземних 

споруд у 1965 -1990 pp. Основні напрями науково-дослідних робіт - 

забезпечення стійкості підземних виробок та їх кріплення. Помер у 

2008 р. 

 

23 

серпня 

День Державного Прапора України 
День Державного Прапора України відзначається в Україні згідно 

з Указом Президента (№ 987/2004, від 23.08.04 р.). 
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24 

серпня 

День Незалежності України  
День Незалежності України відзначається згідно з Постановою 

Верховної Ради України (№ 2143-ХІІ, від 20.02.92 р.) як державне 

загальнонародне свято. Вважається святковим неробочим днем (ст. 

73 Кодексу законів про працю України). 

 

25 

серпня 

День шахтаря 
День шахтаря відзначається в Україні згідно з Указом Президента 

(№ 304/93, від 16.08.93 р.) в останню неділю серпня як професійне 

свято працівників вугільної промисловості. 

 

27 

серпня 

Мішин Володимир Васильович 
Мішин Володимир Васильович народився у 1934. Гірничий 

інженер, доктор технічних наук (1985), професор (1987). 

Заслужений винахідник України (1994). Закінчив 

Дніпропетровський гірничий інститут у 1957 р. Працював у  НТУ   

«Дніпровська політехніка» в 1960 - 1998 pp., завідував кафедрою 

прикладної механіки в 1988 -1998 рр. Основний напрям наукової 

діяльності - дослідження головних закономірностей кінематики та 

динаміки транспортних і гірничо-транспортних машин (у тому 

числі шахтних локомотивів) й оптимізації параметрів цих машин. 

Помер у 1998 р. 

 

31 

серпня 

 Трегуб Микола Володимирович  
Трегуб Микола Володимирович народився у 1989 р. Інженер 

землевпорядник, кандидат технічних наук ( 2013), доцент кафедри 

геодезії. Закінчив  Дніпропетровський державний гірничий 

університет у 2011 р. Проректор НТУ « Дніпровська політехніка» з 

науково-педагогічної,навчально-виховної роботи та 

перспективного розвитку. Область професійних та наукових 

інтересів: створення та реформування кадастрових систем. 
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Вересень 
 

1929 

вересень 

Кафедра Техніки розвідки родовищ корисних 
копалини 

В 1929 році у складі геологорозвідувального факультету 

Дніпропетровського гірничого інституту була заснована кафедра 

розвідки і буріння. На завідування кафедри було запрошено з 

Москви гірничого інженера Аврама Яковича Гіммельфарба. 

Пізніше вона стала кафедрою розвідувальної справи, а у 1957 році 

— кафедрою техніки розвідки родовищ корисних копалин. 

 

1 

вересня 

Новик Катерина Йосипівна 
35 років з дня смерті Новик Катерини Йосипівни, яка  народилась 

у 1898 р. Професор кафедри історичної геології та палеонтології, 

член-кореспондент АН України (1951). Закінчила 

Дніпропетровський державний університет у 1923 р. У НТУ   

«Дніпровська політехніка» працювала в 1923 - 1930 pp. Наукова 

діяльність присвячена вивченню кам'яновугільної флори 

Донецького басейну,Дніпровсько-Донецької западини, Північного 

Кавказу, історії геологічних досліджень Донбасу, а також 

стратиграфії кам'яновугільних відкладів у цих регіонах. Померла у 

1984 р. 

 

1 

вересня 

День знань 
День знань відзначається з 1984 року. Він завжди відрізняється 

яскравістю вражень, нових надій і несподіваних зустрічей. 

Перший дзвінок і початок нового навчального року - це свято 

викладачів і учителів, студентів, учнів та батьків. 

 

2 

вересня 

Кафедра безпеки інформації та телекомунікацій 
2 вересня 1964 року на електротехнічному факультеті ДГІ була 

заснована спеціальна кафедра промислової електроніки та 

обчислювальної техніки, яка з 2012 року отримала назву кафедра 

безпеки інформації та телекомунікацій. 

 

2 

вересня 

 Лукінов В’ячеслав Володимирович  
Лукінов В’ячеслав Володимирович народився у 1944 р. Інженер 

– геолог. Кандидат геолого-мінералогічних наук ( 1978), доктор 

геолого-мінералогічних наук ( 1991), професор ( 2001), лауреат  

Державної премії України в галузі науки і техніки ( 2010). 

Закінчив геологорозвідувальний факультет Азербайджанського 
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інституту нафти та хімії ім. Азізбекова. З 2013 р. до цього часу 

працює професором кафедри геології та розвідки родовищ 

корисних копалин НТУ « Дніпровська політехніка». Основні 

напрями наукових досліджень – вивчення закономірностей впливу 

природних та техногенних умов, факторів і процесів на зміну 

фізичних властивостей порід вугленосної товщі, розподіл 

скупчень метану та ускладнення гірничо-геологічних умов 

розробки вугільних родовищ. 

 

 

 

4 

вересня 

Пилипенко Юрій Іванович 
Пилипенко Юрій Іванович народився у 1964 р. Закінчив 

економічний факультет Київського державного університету ім. Т. 

Г. Шевченка у 1989 році за фахом «Економіст, викладач 

політичної економії». Кандидат економічних наук ( 1995). Доктор 

економічних наук (2011). Працює у НТУ«Дніпровська 

політехніка» з 1994 р. З 2001 по 2006 р. та з вересня 2012 р. - 

завідувач кафедри економічної теорії та міжнародних економічних 

відносин. Наукові інтереси: методологія сучасної економічної 

науки, проблеми технологічного розвитку економічної системи, 

інноваційний розвиток національної та світової економіки. 

 

5 

вересня 

Почесна грамота 
5 вересня 1944 р Президія Верховної Ради Казахської РСР видала 

Указ про нагородження «колективу професорсько-викладацького 

складу і студентів ДГІ «Почесною грамотою» за успішну роботу по 

наданню допомоги Карагандинському вугільному басейну в 

розвитку вуглевидобування». 

 

 

 

5 

вересня 

 Біляцька Валентина Петрівна  
Біляцька Валентина Петрівна народилась  у 1959 р. Закінчила 

Полтавський педагогічний інститут імені В. Г. Короленка  у 1981 

р. Кандидат філологічних наук (1999), доктор філологічних наук. 

Працює на посаді професора кафедри  філології та  мовної 

комунікації НТУ «Дніпровська політехніка» з 03.08. 2018 р. 
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8 

вересня 

День міста Дніпро 
Святкування Дня міста Дніпра проводиться з 70-х років XX 

століття, а в 2001 році був прийнятий Статут міста, яким 

затверджена офіційна дата проведення цього Дня – друга неділя 

вересня. Цього дня проводяться різні святкові заходи по усьому 

місту. 

 

8 

вересня 

День працівників нафтової, газової та 
нафтопереробної промисловості 

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної 

промисловості відзначається в Україні згідно з Указом Президента 

(№ 302/93, від 12.08.93 р.) в другу неділю вересня як професійне 

свято працівників нафтогазової, нафтопереробної промисловості та 

нафтопродуктозабезпечення. 

 

8 

вересня 

Міжнародний день грамотності 
Міжнародний день грамотності відзначається згідно з 

Резолюцією 1.141. 14-ї сесії ЮНЕСКО, щорічно в цей день. 

 

9 

вересня 

Локшин Абрам Шавельович 
85 років з дня смерті Локшина Абрама Шавельовича, який  

народився у 1893 р. Гірничий інженер-механік, доктор прикладної 

механіки (1928), професор (1925). Закінчив Катеринославський 

гірничий інститут у 1918 р. Працював у НТУ «Дніпровська 

політехніка»  в 1920 - 1934 pp., завідував кафедрою теоретичної та 

будівельної механіки в 1930 -1934 pp. Основні наукові праці 

присвячено динаміці шахтних підйомних канатів, прикладній 

математиці, теорії пружності. Помер у 1934 р.  

 

 

9 

вересня 

Відновлення діяльності ДГІ 
У 1944 р. з Караганди в Дніпропетровськ прибули два ешелони з 

людьми, майном і устаткуванням. ДГІ відновив свою діяльність. 

 

13 

вересня 

День програміста 
Це неофіційне свято відзначається на 256-й день року. Число 256 

(два у восьмому ступені) обрано тому, що це кількість чисел, яку 

можна виразити за допомогою одного байта. У високосні роки це 

свято припадає на 12 вересня, у невисокосні - на 13 вересня. 
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14 

вересня 

День фізичної культури і спорту 
День фізичної культури і спорту відзначається в Україні згідно з 

Указом Президента (№ 340/94, від 29.06.94 р.) в другу суботу 

вересня. 

 

14 

вересня 

 Бойко Віктор Миколайович 
У Бойко Віктор Миколайович народився у 1959 р Директор 

геолого- мінералогічного  музею. 

 

15-24 

вересня 

Конкурсні іспити 
15-24 вересня 1899 року проводилися конкурсні іспити для 

бажаючих навчатися в КВГУ. Прохань про прийом до училища 

було подано 352. До перевірочних іспитів з малюнку і креслення 

з’явилося 177 осіб. Прийнято за конкурсом 59 осіб. Пізніше з 

дозволу міністра землеробства і держмайна прийнято ще 17 осіб. 

Таким чином на перший курс прийнято 77 осіб. 

 

20 

вересня 

Нороха Дмитро Петрович 
Нороха Дмитро Петрович народився у 1974 р. Начальник відділу 

договорів. 

 

21 

вересня 

Різдво Пресвятої Богородиці (Мала Пречиста) 
Різдво Пресвятої Богородиці або Мала Пречиста – релігійне 

свято християнської церкви на честь Богородиці Діви Марії, матері 

Ісуса Христа, що є одним з дванадесятих свят. Святкується щороку 

православними 21 вересня, католиками – 8 вересня. У цей день 

підкреслюється, що Божа Мати є великою праведницею, 

помічницею і заступницею людей, покровителькою сільського 

господарства, яка народженням Христа зробила перший крок до 

вічного спасіння усіх людей. 

 

23 

вересня 

Усик Ігор Іванович 
Усик Ігор Іванович народився у 1954 р. Гірничий інженер, 

кандидат технічних наук (1981), професор кафедри будівництва, 

геотехніки і геомеханіки (2001). Закінчив Дніпропетровський 

гірничий інститут у 1976 р. Працює в НТУ «Дніпровська 

політехніка» з 1976 р. Декан факультету будівництва з 1998 p., 

завідував галузевою науково-дослідною лабораторією фізичних 

процесів гірничого виробництва в 1989 - 1993 рр. Наукова 

діяльність присвячена проблемам удосконалення технологій 

розробки родовищ корисних копалин та буропідривних методів 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%96_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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руйнування гірських порід. 

 

25 

вересня 

Кузнецов Борис Олександрович 
Кузнецов Борис Олександрович народився у 1919 р. Гірничий 

інженер-шахтобудівник, доктор технічних наук (1962), професор 

(1964). Закінчив Московський гірничий інститут у 1941 р. 

Працював у НТУ «Дніпровська політехніка» у 1944 – 1975 рр., 

завідував кафедрою рудникового транспорту в 1963 -1972 pp. 

Відомий діяч гірничої науки. Розробив нормативи устаткування 

колії і рухомого складу, сформував науковий напрям з 

обґрунтування конструктивних та експлуатаційних параметрів 

навантажувальних машин і самохідного устаткування рудникових 

шахт. Основні наукові праці присвячено теорії взаємодії рейкової 

колії і рухомого складу, теорії стрічкових конвеєрів. Помер у 1975 

р. 

 

26 

вересня 

Європейський день мов 
26 вересня відзначається Європейський день мов, як спосіб 

підтримки мовної різноманітності, двомовності кожного європейця 

і розвитку викладання мов у світі. Дійсно, зараз стає все більше і 

більше людей, які, вільно розмовляють, як мінімум, на одній 

іноземній мові. 

 

28 

вересня 

День машинобудівника 
День машинобудівника відзначається в Україні згідно з Указом 

Президента (№ 361/93, від 8.09.93 р.) в четверту неділю вересня як 

професійне свято працівників машинобудування і 

приладобудування. 

 

 

 

 

29 

вересня 

Марюта Олександр Микитович 
Марюта Олександр Микитович народився у 1934 р. Інженер-

електрик, доктор технічних наук (1975), професор (1976). Закінчив 

Київський політехнічний інститут у 1957 р. Працював у НТУ  

«Дніпровська політехніка» в 1961 - 1984 pp., керував кафедрою 

прикладної математики і технічної кібернетики в 1972 – 1984 рр. 

Основний науковий напрям - автоматизовані системи керування 

технологічними процесами. Помер у 2009 р. 
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30 

вересня 

Міжнародний день перекладачів 
Міжнародний день перекладачів проголошено Міжнародною 

Федерацією перекладачів у 1991 році і святкується в день святого 

Ієроніма, який традиційно вважається заступником перекладачів. 

 

30 

вересня 

Всеукраїнський день бібліотек 
Всеукраїнський день бібліотек відзначається в Україні згідно з 

Указом Президента (№ 471/98, від 14.05.98 р.). Перші бібліотеки в 

Київській Русі почали відкриватися при церквах і монастирях після 

ухвалення в 988 році християнства. Найбільшою і найбагатшою у 

той час була бібліотека Софії Київської, заснована у 1037 році 

Ярославом Мудрим. У цілому в бібліотеці налічувалося до 900 

томів рукописних книг - грандіозна для середньовіччя кількість. 

Книги, які виходили з майстерень Софійського собору, стали 

основою інших бібліотек, зокрема величезної бібліотеки 

Печерського монастиря, яка з кінця ХІ ст. стала найбільшим 

центром культурного життя Київської Русі 
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жовтень 
 

1964 

жовтень 

Кафедра промислової електроніки та 
обчислювальної техніки 

Засновано кафедру промислової електроніки та обчислювальної 

техніки. 

 

2 

жовтня 

Назаренко Валентин Олексійович 
Назаренко Валентин Олексійович народився у 1954 р. Гірничий 

інженер-маркшейдер, доктор технічних наук (2004), професор 

кафедри маркшейдерії (2005). Закінчив Дніпропетровський 

гірничий інститут у 1980 р. Працює в НТУ «Дніпровська 

політехніка» з 1980 р. Учений секретар вченої ради НТУ  

«Дніпровська політехніка» (1992 - 2002). Основні наукові праці 

присвячено дослідженням процесу зрушення земної поверхні при 

розробці вугільних родовищ. 
 

3 

жовтня 

 Лазарян Всеволод Арутюнович 
 Лазарян Всеволод Арутюновтч народився у 1909 р. Гірничий 

інженер-механік, доктор технічних наук (1940), професор(.1941), 

акад. АН УРСР (1972). Засл. діяч н. УРСР (1969).  Лауреат  премії 

АН УРСР ім.. О. М.  Динника 1978 р. Закінчив Дніпропетровський 

  гірничий інститут  у 1931р. Працював у НТУ «Дніпровська 

політехніка» в 1930- 1941 рр. Створив Інститут технічної  

механіки  НАН України і був його директором у 1968-1978 рр. 

Засновник нового напряму в загальній механіці та механіці 

деформованого твердого тіла. Основні праці присвячено  динаміці 

рухомого складу залізниць, обґрунтованості вибору умов 

з’єднання  елементів  подовженого профілю колії. Помер у 1978 р. 

 

4 

жовтня 

Протодьяконов Михайло Михайлович 
Протодьяконов Михайло Михайлович народився у 1874 р. 

Гірничий інженер, екстраординарний професор (1908), 

ординарний професор кафедри гірничого мистецтва (1909). 

Закінчив Санкт-Петербурзький гірничий інститут у 1899 р. 

Працював у НТУ «Дніпровська політехніка» в 1904 - 1914 pp. 

Засновник визнаних у світі наукових шкіл у галузі гірського тиску, 

відносної міцності гірських порід та утворення склепіння 

природної рівноваги у процесі підробки масиву гірських порід на 

рудникове кріплення, а також науково обґрунтованого нормування 

праці у гірничому виробництві. Вперше у світі розробив основні 

засади ("урочні положення") проектування гірничих підприємств й 
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створив наукову базу технічного нормування в гірничій 

промисловості. Помер у 1930 р. 

 

6 

жовтня 

День працівників освіти 
День працівників освіти відзначається в Україні згідно з Указом 

Президента (№ 513/94, від 11.09.94 р.) в першу неділю жовтня як 

професійне свято працівників освіти. 

 

6 

жовтня 

Захаров Євген Павлович  
Захаров Євген Павлович народився у 1929 р. Гірничий інженер 

електромеханік, кандидат технічних наук з 1972 р, професор 

кафедри підземної розробки родовищ з 1996 р,  академік Академії 

інженерних наук України та Міжнародної академії наук з екології 

та безпеки життєдіяльності, лауреат Державної премії СРСР 1985 

р. Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1960 р. 

Працював у  НТУ «Дніпровська політехніка» з 1994 – 1996 рр. 

Бере активну участь у створенні  концепції розвитку шахтного 

фонду України та вугільної промисловості України, а також у 

розробці нормативних документів. 

 

8 

жовтня 

День юриста 
День юриста з'явився в календарі України за Указом Президента 

№ 1022/97 від 16.09.1997 р. Це свято, яке об'єднує юристів різних 

сфер діяльності, що стоять на захисті прав і свобод українців. 

 

10 

жовтня 

День працівників стандартизації та метрології 
День працівників стандартизації та метрології відзначається в 

Україні згідно з Указом Президента (№ 910/2002, від 08.10.02 р.). 

 

12 

Жовтня(30 

вересня за ст. 

ст.) 

 

Екатеринославське Вище гірниче училище 
12 жовтня 1899 р відбулась Церемонія відкриття 

Катеринославського Вищого Гірничого Училища. Церемонія 

пройшла в Потьомкінському палаці (нині – Палац студентів). 

Першим директором училища був гірничий інженер С. М, 

Сучков (1899-1908 рр.). 

 

12 

жовтня 

Музей історії ДГІ 
12 жовтня 1974 р. засновано музей історії Дніпропетровського 

гірничого інституту (нині – Народний музей історії ім. О. М. Поля) 
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14 

жовтня 

День Українського козацтва 
День Українського козацтва відзначається в Україні згідно з 

Указом Президента (№ 966/99, від 7.08.99 р.) в день свята Покрови 

Пречистої Богородиці. Зародження і формування української 

народності відбулося в XII-XV ст. на основі південно-західної 

частині східнослов'янського населення, яке входило раніше до 

складу Київської Русі (IX-XII ст.). 

 

14 

жовтня 

Наукове товариство Всеукраїнської Академії наук 
95 років тому у м. Катеринославі організовано Наукове 

товариство Всеукраїнської Академії наук (ВУАН). 

 

15 

жовтня 

Кафедра управління на транспорті 
15 жовтня 2004 року наказом ректора університету №294 від 

08.10.2004 р. у структурі механіко-машинобудівного факультету 

була створена кафедра управління на транспорті, яку очолив 

доцент, кандидат технічних наук Таран Ігор Олександрович.  

 

 

 

26 

жовтня 

 Моссур Петро Митрофанович  
Моссур Петро Митрофанович народився у 1924 р. Гірничий 

інженер – геолог, кандидат геолого-мінералогічних наук (1959), 

професор (2001). Закінчив Казахський гірничо- металургійний 

інститут у 1952р. Працював у НТУ « Дніпровська політехніка» з 

1968р. Завідував кафедрою економіки підприємства  ( 1971-1982). 

Основні  наукові праці присвячено проблемам ефективності 

геологорозвідувальних робіт в Україні. Помер у 2011р. 

 

 

27 

жовтня 

День автомобіліста і дорожника 
День автомобіліста і дорожника відзначається в Україні згідно з 

Указом Президента (№ 452/93, від 13.10.93 р. в редакції Указу 

Президента № 1173/97, від 22.10.97 р.) в останню неділю жовтня 

як професійне свято працівників автомобільного транспорту і 

дорожнього господарства. 

 

28 День визволення України від фашистських 
загарбників 
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жовтня День визволення України від фашистських загарбників 

відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№836/2009, 

від 20.10.2009 р.). 

 

31 

жовтня 

Корсунський Георгій Якович 
Корсунський Георгій Якович народився у 1939 р. Гірничий 

інженер, кандидат технічних наук (1970), професор кафедри 

відкритих гірничих робіт (2003). Закінчив Дніпропетровський 

гірничий інститут у 1961 р. Працює в  НТУ «Дніпровська 

політехніка» з 1963 р. Основний напрям наукових досліджень - 

технологія розробки родовищ корисних копалин; спеціалізація - 

відкриті гірничі роботи. 
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Листопад 

 

8 

листопада 

Терпигорєв Олександр Митрофанович 
60 років з дня смерті Терпигорєва Олександра 

Митрофановича, який народився у 1873 р. Гірничий інженер, 

професор (1906), академік АН СРСР (1935), лауреат Державної 

премії СРСР (1943). Закінчив Санкт-Петербурзький гірничий 

інститут у 1897 р. Працював у  НТУ « Дніпровська політехніка» 

в 1900 - 1918 та в 1921 - 1922 pp., завідував кафедрою гірничого 

мистецтва в 1900 - 1918 pp. Ректор у 1919 р. Один з 

організаторів Інституту гірничої справи АН СРСР, директор 

Московського гірничого інституту в 1933 - 1936 pp. Засновник 

визнаної у світі наукової школи в галузі механізації та 

автоматизації гірничих робіт, гідромеханізації та підземної 

газифікації. Організатор гірничотехнічної освіти в СРСР. Один 

із засновників школи гірничої справи, яка характеризувалася 

переходом до розрахункових методів визначення елементів 

систем розробки та розкривання, встановлення законів 

керування гірським тиском. Помер у 1959 р. 

 

9 

листопада 

День української писемності та мови 
День української писемності та мови відзначається в Україні 

згідно з Указом Президента (№ 1241/97, від 6.11.97 р.) в день 

вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця. 

Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-

літописця і починається писемна українська мова. Це не тільки 

державне, а й церковне свято. Перший в сучасній українській 

мові твір, який відповідає візантійським першоджерелам, 

православні назвали акафістом Богородиці Холмської. 

 

9 

листопада 

 Соляник  Людмила Григорівна  
 Соляник Людмила Григорівна  народилась у 1954р.кандидат 

економічних наук, доцент кафедри економічного аналізу та 

фінансів, професор. Закінчила Дніпропетровський державний  

університет у 1976р., Київський інститут народного 

господарства Д.С.Коротченко у 1986 р. Працює в НТУ  

«Дніпровська політехніка»  з 2002 р. 

 

14 

листопада 

Єфремов Ернест Іванович 
Єфремов Ернест Іванович народився у 1934 р. Гірничий 

інженер, доктор технічних наук (1974), професор (1982), член-

кореспондент НАН України (1985), двічі лауреат Державної 

премії України в галузі науки і техніки 1983 і 1997 p., лауреат 
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премії НАН України ім. О.М. Динника (1989), заслужений діяч 

науки і техніки України (1993). Закінчив ДГІ у 1957 р. 

Працював у НТУ «Дніпровська політехніка» в 1959 - 1962 pp., з 

1982 р. - за сумісництвом. Основні праці присвячено механіці 

вибуху, високоефективним, екологічно надійним технологіям 

вибухового руйнування гірських порід та видобутку твердих 

корисних копалин. Ним створено визнану наукову школу. 

 

14 

листопада 

Щукарєв Олександр Миколайович 
Щукарєв Олександр Миколайович народився у 1864 р. Доктор 

хімічних наук (1909), професор (1911). Закінчив Московський 

університет у 1889 р. Працював у НТУ «Дніпровська 

політехніка» в 1913 -1914 pp., завідував кафедрою загальної 

хімії в 1913 р. Основні роботи присвячено хімічній 

термодинаміці, вченню про розчини, термохімії та електрохімії. 

Сконструював ізотермічний калориметр для дослідження 

повільних теплових процесів. Помер у 1936 р. 

 

13 

листопада 

Всесвітній день географічних інформаційних 
систем (День ГІС) 

За ініціативою ряду великих американських компаній і 

організацій (Національне географічне товариство, USGS, Sun 

Microsystems, Hewlett – Packard, ESRI та ін.) було вирішено 

щорічно в середу третього тижня листопада відмічати 

Всесвітній День ГІС. У рамках свята, протягом тижня, всюди 

проходять різні заходи – виставки, семінари, дні відкритих 

дверей – де студенти, школяри, та всі бажаючі знайомляться з 

останніми досягненнями в області геоінформатики. День ГІС 

стає усе більш популярним і вже перетнув кордони США: 

минулого року більше 700 організацій з 65 країн приєдналися 

до цього заходу. У 2019 році Всесвітній день географічних 

інформаційних систем (Всесвітній день ГІС) випадає на 13 

листопада. 

 

17 

листопада 

Рубін Павло Германович 
Рубін Павло Германович народився у 1874 р. Інженер-

металург, професор (1906), заслужений діяч науки і техніки 

УРСР (1941). Закінчив Санкт-Петербурзький гірничий інститут 

у 1898 р. Працював у  НТУ « Дніпровська політехніка» в 1900 -

1930 pp., завідував кафедрою металургії чавуну (1904 - 1930) 

Репресований у 1931 p., реабілітований у 1993 р. Піонер 

коксової справи в країні. Створив першу металургійну 

лабораторію та коксову станцію. Під його керівництвом у 
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Дніпропетровську були створені Науково-дослідний 

гірничорудний інститут, Інститут металів, Вуглехімічний 

інститут, проектні організації "Коксобуд", "Діпромез". Основні 

наукові праці присвячено виробництву коксу, підготовці 

сировини для доменного і металургійного процесів. Помер у 

1960 р. 

 

17 

листопада 

Кафедра іноземних мов 
У1934 р. в ДГІ організовано кафедру іноземних мов. Проте 

вивчення іноземних мов в Катеринославському училищі 

почалося з часу його заснування. Як обов’язковий предмет 

іноземна мова введена у 1913 році. 

 

17 

листопада 

Міжнародний день студентів 
Міжнародний день студентів встановлено 17 листопада 1946 

на Всесвітньому конгресі студентів, що відбувся в Празі, в 

пам'ять чеських студентів-патріотів. 

 

17 

листопада 

День студента 
День студента відзначається в Україні згідно з Указом 

Президента (№ 659/99, від 16 червня 1999 р.). 

 

18 

листопада 

Кафедра будівництва і геомеханіки 
У 1944 році була створена профілююча кафедра «Шахтне 

будівництво», на якій розпочата підготовка інженерів-

шахтобудівників з відривом від виробництва. Нині це кафедра 

будівництва і геомеханіки. 

 

20 

листопада 

Кузьменко Олександр Михайлович 
Кузьменко Олександр Михайлович народився у 1949 р. 

Гірничий інженер, доктор технічних наук (1996), професор 

кафедри підземної розробки родовищ (1997). Член експертної 

ради Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і 

науки України, член спеціалізованих Вчених рад із захисту 

докторських і кандидатських дисертацій у НТУ «Дніпровська 

політехніка» та Інституті геотехнічної механіки ім. М.С. 

Полякова Національної академії наук України, голова Науково-

методичної ради НТУ «Дніпровська політехніка», академік 

Інженерної академії наук України, член-кореспондент Академії 

гірничих наук України, лауреат Державної премії в галузі науки 

і техніки України, голова спеціалізованої вченої ради 

Д08.080.03. Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 
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1972 р. Працює в НТУ «Дніпровська політехніка» з 1974 р. 

Основні наукові праці присвячено технології підземної 

розробки родовищ у складних гірничо-геологічних умовах з 

геодинамічними полями напруження; закладанню виробленого 

простору очисного вибою із застосуванням механізованого 

кріплення на базі м'яких оболонок та впливу тектонічної 

тріщинуватості гірського масиву на стан гірничих виробок і 

ефективність видобутку вугілля. 

 

20 

листопада 

Міжнародний день філософії 
Міжнародний день філософії проводиться в третій четвер 

листопада з 2002 року за регламентом ЮНЕСКО (UNESCO 

General Conference). Сенс святкування Міжнародного Дня 

філософа полягає в тому, щоб знайти спільну платформу 

обговорення глобальних соціо-культурних перетворень, 

долучити людей до філософської спадщини, відкрити сферу 

повсякденного мислення для нових ідей і стимулювати публічні 

дебати мислителів і громадянського суспільства з приводу 

викликів, що постають перед соціумом сьогодні. 

 

21 

листопада 

Орден Трудового Червоного Прапора 
21 листопада 1949 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР за 

видатні успіхи у справі підготовки інженерно-технічних кадрів 

для народного господарства і з нагоди 50-річчя з дня 

заснування Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема 

було нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора, а 

велику групу співробітників удостоєно високих урядових 

нагород. 

 

23 

листопада 

День пам'яті жертв голодоморів 
День пам'яті жертв голодоморів відзначається в Україні згідно 

з Указом Президента (№ 1310/98, від 26.11.98 р. в редакції 

Указу Президента № 431/2007 від 21.05.2007 р.) у четверту 

суботу листопада. 

 

23 

листопада 

Певзнер Мендель Шендерович 
Певзнер Мендель Шендерович народився у 1934 р. Фізик, 

кандидат фізико-математичних наук (1968), професор кафедри 

фізики (2003). Закінчив Дніпропетровський державний університет у 

1957 p. Працює в НТУ «Дніпровська політехніка» з 1962 р. Основні 

напрями наукових досліджень - класична і квантова теорія поля, 

фізика високих енергій, теорія калібрувальних полів, теорія фазових 

переходів нульової і ненульової температури. 
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29  

листопада  

 Купенко Ольга  Петрівна  
Купенко Ольга Петрівна народилась у 1984 р. Закінчила у 2006 

році механіко-математичний факультет Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара за 

спеціальністю «Статистика» і одержала кваліфікацію 

математик-статистик. Кандидат фізико-математичних наук   

(2010), доктор фізико-математичних наук (2017), професор 

кафедри системного аналізу і управління ( 2018). Працює в 

НТУ «Дніпровська політехніка» з 2010 р. Основні напрямки  

наукових досліджень: дослідження задач оптимального 

керування в негладких і необмежених коефіцієнтах нелінійних 

еліптичних рівнянь та варіаційних еліптичних нерівностей, що 

можуть допускати виродження, з точки зору таких аспектів як 

розв'язність, стійкість відносно збурення вихідної області, 

досяжність розв'язків вироджених задач оптимального 

керування через розв'язки невироджених задач.  

 

 

 

30 

листопада 

Лаврський Аркадій Валеріянович 
75 років з дня смерті Лаврського Аркадія Валеріяновича, який 

народився у 1863 р. Магістр геології та мінералогії (1900), 

екстраординарний професор (1903), ординарний професор 

(1904). Закінчив Казанський університет у 1887 р. із ступенем 

кандидата природничих наук і працював у ньому до 1903 p. У  

НТУ «Дніпровська політехніка» викладав з 1903 по 1907 рр. 

завідував кафедрою мінералогії та кристалографії. З січня 1908 

р. - ординарний професор Томського технологічного інституту. 

Помер у 1944 р. 

 

 

 

30 

листопада 

Міжнародний день захисту інформації 
Цей день відзначається 30 листопада, з 1988 року. Цей рік не 

випадково став родоначальником свята, саме в цей рік була 

зафіксована перша масова епідемія черв'яка, що дістав назву по 

імені свого творця - Моріса. Саме тоді фахівці замислилися про 

необхідність комплексного підходу до забезпечення 

інформаційної безпеки. У 1988 році американська асоціація 

комп'ютерного устаткування оголосила 30 листопада 

міжнародним Днем захисту інформації. 

 

 



64 

 

 

ГУДЕНЬ 
 

 

грудень 

Почесна грамота Президії Верховної Ради УРСР 
У грудні 1979 р. за успіхи в організації учбово-виховної роботи і 

підготовці висококваліфікованих фахівців для народного  

господарства ДГІ нагороджений Почесною грамотою Президії 

Верховної Ради УРСР. 

 

 6 

грудня  

День Збройних Сил України  
Загальне професійне свято всіх українських військовослужбовців 

давно заслужило всенародну повагу і шану з боку офіційних 

державних структур усіх рівнів. Цей День приурочений до дати 

прийняття Закону незалежної України від 6-го грудня 1991-го року 

«Про Збройні Сили України». Саме свято - День Збройних Сил 

України було встановлено у 1993-му році постановою Верховної 

Ради України від 19-го жовтня № 3.. 

 

6 

грудня 

Денисенко Олександр Іванович 
Денисенко Олександр Іванович народився у 1929 р. Гірничий 

інженер-збагачувальник, доктор технічних наук (1984), професор 

кафедри збагачення корисних копалин (1986). Закінчив 

Дніпропетровський гірничий інститут у 1953 р. Працював у  НТУ 

«Дніпровська політехніка» з 1962 р. Основні праці присвячено 

безкульовому подрібненню залізних руд, гідравлічній класифікації 

подрібнених продуктів. Помер у 2010 р. 

 

12 

грудня 

Кожевніков В’ячеслав Леонідович 
Кожевніков В’ячеслав Леонідович народився у 1934 р. Гірничий 

інженер, кандидат технічних наук (1965), професор кафедри 

автоматики та комп'ютерних систем (2001). Закінчив 

Дніпропетровський гірничий інститут у 1959 р. Працює в НТУ  

«Дніпровська політехніка» з 1960 р. Основний науковий напрям - 

дослідження в галузях комп'ютерних контрольно-вимірювальних 

систем і систем автоматики. 

 

16 

грудня 

Бізнес-інкубатор 
16 грудня 2009 року у структурі університету був створений 

Бізнес-інкубатор, як підрозділ, покликаний формувати особливе 

бізнес-середовище, імітаційну модель ринку для навчання молоді 

основам підприємництва та відчуття ними конкурентної 

атмосфери. Бізнес-інкубатор НТУ «Дніпровська політехніка» 

сприяє розвитку коопераційних зв’язків між науковцями, 
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молодими вченими, студентами та підприємцями.  

 

17 

грудня 

День студента-гірника  
(День святої великомучениці Варвари) 

День студента-гірника відзначається в Московському 

Державному Гірничому університеті в День святої великомучениці 

Варвари, яка вважається небесною покровителькою усіх 

гірничодобувних галузей. 

 

19 

грудня 

Усатий Семен Миколайович 
75 років з дня смерті Усатого Семена Миколайовича, який 

народився у 1875 р. Інженер-електрик, доктор технічних наук 

(1938), професор. Закінчив Санкт-Петербурзький 

електротехнічний інститут у 1895 р. Працював у НТУ  

«Дніпровська політехніка» в 1900-1902 pp. Організував 

електротехнічну лабораторію, розробив курси фізики і 

термодинаміки. Помер у 1944 р. 

 

22 

грудня 

День енергетика 
День енергетика відзначається в Україні згідно з Указом 

Президента (№ 522/93, від 12.11.93 р. в редакції Указу Президента 

№ 282/2001 від 25.04.01 р.) як професійне свято працівників 

енергетики та електротехнічної промисловості. 

 

27 

грудня 

Ренгевич Олександр Олександрович 
15 років з дня смерті Ренгевича Олександра Олександровича, який 

народився у 1916 р. Гірничий інженер-електромеханік, доктор 

технічних наук (1963), професор (1964), заслужений працівник народної 

освіти України (1997), відмінник освіти України (1995), стипендіат 

стипендії Президента України (1996). Заслужений професор НГУ 

(2001). Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1939 р. 

Працював у  НТУ « Дніпровська політехніка» з 1947 p., завідував 

кафедрою рудникового транспорту (1972 -1988), у 1963 -1972 pp. - 

ректор. Основні праці присвячено дослідженню експлуатаційних 

режимів рудникової електровозної відкатки, розвинув наукову школу 

рудникового транспорту. Помер у 2004 р. 
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Алфавітний покажчик прізвищ ювілярів   
ДВНЗ НТУ « Дніпровська політехніка» 

 

 

А 
 
Абрамов Федір Олексійович ……………….21 березня  
Афанасьєв Микола Лаврентійович               11 квітня 
 

Б 
 

Бас Костянтин Маркович                                23 січня  
Бедрань Микола Гаврилович                         21 травня 
 Біляцька Валентина Петрівна                      5  вересня 
Блохін   Сергій  Євгенович                           27 березня 
Бойко Віктор Миколайович                        14 вересня 
Бондарук Олександр Григорович             1 липня 
Бродський Олександр Ілліч                        21  серпня 
                                                                   

                                                                           В 
 

Введенська Тетяна Юріївна                6 серпня  
                                                             
                                                           Г 
Голінько Василь Іванович                       14 січня  
Горобець Лариса Жанівна                     30 березня 
Гуменик Ілля Львович                           22 травня 
Гуськов Володимир Олександрович   30 липня 
 
 
                                                                 Д 
 
Денисенко Олександр Іванович              6 грудня 
Доброгорський Микола Олександрович   16 травня 
Долинський Віталій  Андрійович  ……………29 березня  
 
                                                                       Е 
Епштейн Євген Федорович                  19 лютого  
 

                                                                Є 

http://pereklad.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/institutes_faculties/Institute_PE/
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Єфремов Ернест Іванович                   14 листопада 
                                                                  Ж 
 
Жуковицький Володимир Іванович  5 березня  
 
                                                                   З 
 
Забігайло Володимир Юхимович      28 червня 
Захаров Євген Павлович                      6 жовтня 
 
                                                                  К 
 
Кожевніков Анатолій Олександрович     31 липня 
Кожевніков В’ячеслав Леонідович        12 грудня 
Кожушко Юрій Михайлович                  27 січня 
Коновалов Дмитро Петрович                   6 січня  
Корсунський Георгій Якович                   31 жовтня 
Крюков Дмитро Кузьмич                        10 квітня 
Кузнецов Борис Олександрович               25 вересня 
Кузнецов Георгій Віталійович                   5 липня 
Кузьменко Олександр Михайлович         20 листопада 
Купенко Ольга  Петрівна                            29 листопада  
Кухарєв Валентин Миколайович               6 липня 
 
                                                                     Л 
 
Лаврський Аркадій Валеріянович            30 листопада 
Лазарян Всеволод Арутюнович               3 жовтня 
Локшин Абрам Шавельович                    9 вересня 
Лукінов В’ячеслав Володимирович        2 вересня  
Лупацій Любов Павлівна                          10 липня  
 
                                                                М 

 
Максимов Олександр Павлович           22 серпня 
Малиновський Андрій Едуардович     17 березня  
Мануйлов Олександр Аполлонович    20 липня 
Марюта Олександр Микитович           29 вересня 
Мішин Володимир Васильович           27 серпня 
Младецький Ігор Костянтинович        14 квітня 
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Мостика Юрій Сергійович                  3 серпня  
Моссур Петро Митрофанович         26 жовтня 
Мурзін Володимир Олексійович         20 квітня 
                                                                  Н 
Назаренко Валентин Олексійович       2 жовтня 
Некрасовський Яків Ельконович       19 червня 
Новик Катерина Йосипівна                 1 вересня 
Нороха Дмитро Петрович                  20 вересня 
 
                                                            О 
Огієвецький Ісаак Юхимович              22 березня  
Онищенко Володимир Іванович          15 травня 
 
                                                             П 
 
Пасічний Володимир Григорович     9 серпня  
Певзнер Мендель Шендерович          23 листопада 
Первий Геннадій Леонідович           20 березня 
Петрук Євген Григорович                  16 січня 
Пилипенко Юрій Іванович                4 вересня 
Писаржевський Лев Володимирович   13 лютого  
Поставний Василь Георгійович         6 березня 
Протодьяконов Михайло Михайлович     4 жовтня 
 
                                                         Р 
Ренгевич Олександр Олександрович    27 грудня 

Рубін Павло Германович                  17 листопада 

Рябчій Владислав Валерійович        24 квітня 

 

                                                             С 
 

Сало Валерій Вікторович                1 січня  
Свєткіна Олена Юріївна                 24 липня 
Сдвижкова Олена Олександрівна   13 серпня 
Симоненко Володимир Іванович    10 травня 
 Скабалланович Іван Антонович         20 січня 
Соболевський Петро Костянтинович  4 березня 
Соляник  Людмила Григорівна         9 листопада 
Станкевич Леонід Йосипович            19 лютого 
 

                                                           Т 
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Татомир Костянтин Іванович         4 березня  
Терпигорєв Олександр Митрофанович  8 листопада 
Трегуб Микола Володимирович          31 серпня  
Трифонов Володимир Данилович           2 січня  
 
                                                         У 
 
Усатий Семен Миколайович           19 грудня 
Усик Ігор Іванович                             23вересня 
 
                                                         Ф 
 
Фелоненко Станіслав Васильович    1  січня  
Фортунато Лев Михайлович             12 липня 
 
                                                       Х 
 
Халімендик Юрій Михайлович        21 січня 
 
                                                       Ц 
Цюп ’як Ірина Костянтинівна          19  квітня  
 
                                                    Ч 
 
Чернишов Борис Ісидорович             27 січня  
  

                                                      Ш 
Шаповал Володимир Григорович     3 квітня 
Швидько Ганна Кирилівна               1 травня 
Шевяков Лев Дмитрович                   14 січня  
Шилов Павло Михайлович          18 березня 
Шкрабець Федір Павлович          13 травня 
Штеменко Наталія Іванівна          13 травня 
 
                                                              Щ 
Щукарєв Олександр Миколайович     14 листопада 
 

                                                      Ю 
Юрков Костянтин Володимирович       3  квітня 

http://vde.nmu.org.ua/ua/kafedra/shcrabets.php
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