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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 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 Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка»
*
 на 2020 рік, найбільш знаменні й пам’ятні дати наукового, 

суспільно-політичного і культурного життя світу, України та 

Дніпропетровської області. 

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

уточнено за друкованими та 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 у 

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: onyshchenko.g.a@nmu.one 

або зателефонувати укладачам календаря за номером (056) 373-07- 51. 

 

 

 

 
_______________________________________________________________ 

* За період свого існування університет, за певних історичних обставин, неодноразово змінював назву, а саме: 
1899 - 1912 рр. – Катеринославське вище гірниче училище (КВГУ) 

1912 - 1926 рр. – Катеринославський гірничий інститут ( КГІ) 
1926 - 1993 рр. - Дніпропетровський гірничий інститут (ДГІ) 
1993 - 1997 рр. - Державна гірнича академія України (ДГАУ) 
1997 - 2002 рр. - Національна гірнича академія України (НГАУ) 
2002 - 2018 рр. - Національний гірничий університет (НГУ) 
2018 р. - Національний технічний університет (НТУ) «Дніпровська політехніка» 
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Цього року виповнюється: 
 

 

1880 140 років з дня народження Бєляєва Миколи Павловича (1880 – 

дата смерті невідома). Професор (1933), завідувач кафедри вищої 

математики (1930-1941). Закінчив Харківський університет. У 

1930 р. опублікував українською мовою підручник «Курс вищої 

математики». Розробив аналітичні методи побудови емпіричних 

формул. 

1900 120 років з того часу, як ведеться відлік історії кафедри гірничої 

інженерії та освіти. У головному корпусі училища було створено 

спеціальний кабінет, а для читання лекцій з гірничого мистецтва, 

як виконуючий обов’язки екстраординарного професора було 

запрошено О. М. Терпигорєва. 

 

1905 

 

115 років з початку виходу в Катеринославському вищому 

гірничому училищі (КВГУ) систематичного видання «Известия 

Екатеринославского высшего горного училища» (з 1912 р. – 

«Известия Екатеринославского горного института»). 

 

1910 

 

110 років з того часу, як Леонтовський П. М. вперше в країні 

організував і редагував спеціальний маркшейдерський науковий 

журнал «Маркшейдерские известия». Видавався до 1932 р. 

 

1920 

 

100 років тому з кафедри загальної геодезії та маркшейдерського 

мистецтва була виділена кафедра геодезії, завідування якою було 

доручено гірничому інженеру К.А.Зорину. 

 

100 років з дня народження Твердохлєбова Василя Ігнатовича. 

Фізик-спектроскопіст, доктор фізико-математичних наук(1969), 

професор (1971). Закінчив Дніпропетровський державний 

університет в 1949 р. Працював у НТУ «Дніпровська політехніка» 

в 1949-1991 рр.,  завідувач кафедри фізики у 1960-1991 рр. 

Представник наукової школи професора А. Е. Малиновського. 

Зробив вагомий внесок у теорії горіння, доповнив спектральні 

методи дослідження полум’я зондовими. Помер у 1991 р. 

 

1925 

 

95 років тому при металургійному факультеті ДГІ було створено 

хіміко-технологічне відділення, яке мало на той час два напрями: 

технології твердого палива та металографії. 

 

95 років тому з кафедри геології відокремили кафедру загальної 
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геології і гідрогеології, яку очолив проф. С.С. Гембіцький. З 1 

червня 1988 р. кафедра має назву «Загальної та структурної 

геології». 

1930 

 

90 років тому металургійний факультет та факультет 

гірничозаводської механіки ДГІ були виділені в самостійний 

Дніпропетровський металургійний інститут. 

 

90 років тому з кафедри маркшейдерської справи виділилась 

кафедра гірничої геометрії, яка існувала до 1938 р. 

 

1935 

 

85 років тому розділилася кафедра загальної геології та 

гідрогеології. 

 

85 років тому була організована кафедра геофізичних методів 

розвідки, яку очолив проф. В. С. Федукович. 

 

1940 80 років тому в самостійний підрозділ виділилася кафедра 

рудникової вентиляції і техніки безпеки (нині кафедра охорони 

праці та цивільної безпеки). 

 

1955 

 

65 років тому кафедра загальної та структурної геології провела 

першу навчальну загальногеологічну практику в Криму, другу 

практику з геологічної зйомки проводили на Північному Кавказі. 

 

1965 

 

55 років тому на кафедрі гірничої інженерії та освіти була 

створена галузева науково-дослідна лабораторія механізованих 

кріплень і комплексів машин для розробки крутопадаючих і 

похилих вугільних пластів. 

 

55 років тому кафедра гірничої електротехніки була 

перейменована в кафедру електрифікації гірничих робіт і 

промислових підприємств (нині – кафедра систем 

електропостачання). 

 

55 років тому введено в експлуатацію гуртожиток для аспірантів 

на 775 місць. 

 

1970 

 

50 років тому замість лабораторії електронно-обчислювальних 

машин та обчислювальної техніки при кафедрі електроніки та 

обчислювальної техніки було організовано відділ електронно-

обчислювальної техніки. 

 

50 років тому при кафедрі електроніки та обчислювальної 

техніки було організовано секцію математичних методів 

дослідження операцій. З вересня 1971 р. вона виділилася в окрему 
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кафедру з такою ж назвою (нині кафедра системного аналізу та 

управління).  

 

50 років тому побудовано десятиповерхневий студентський 

гуртожиток № 4 по проспекту Гагаріна. 

 

1975 45 років тому кафедра математичних методів дослідження 

операцій змінила назву на кафедру прикладної математики і 

технічної кібернетики (нині кафедра системного аналізу та 

управління). 

 

1985 35 років тому на кафедра відновлюваних джерел енергії була 

створена лабораторія електротехнічних матеріалів, оснащена 

вісьмома універсальними лабораторними столами і однією 

високовольтною випробувальною установкою; сучасними 

засобами виміру параметрів і дослідження властивостей 

електротехнічних матеріалів, а також спеціально виготовленими 

барвистими плакатами, на яких приведені класифікація, сфери 

застосування електротехнічних матеріалів, основні 

характеристики електроізоляційних матеріалів. 

 

1990 

 

30 років тому при кафедрі інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні було організовано навчально-науковий 

вибуховий полігон для проведення практичних і лабораторних 

занять зі студентами гірничого, будівництва і механіко-

машинобудівельний факультетів з дисциплін «Гірничі машини», 

«Руйнування гірничих порід вибухом» та для виконання НДР 

кафедри й проблемної науково-дослідної лабораторії. 

 

30 років з дня смерті Кияшко Івана Андрійовича. Гірничий 

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

Дніпропетровський гірничий інститут у 1954 р. Працював у НТУ 

«Дніпровська політехніка» (1954-1990), завідувач кафедри 

гірничої інженерії та освіти у 1971-1974 рр. Засновник визнаної 

наукової школи комплексної механізації виймання вугілля на 

крутих пластах та роздільного виймання тонких вугільних пластів 

з присіченням бокових порід на пологих пластах у комплексно 

механізованих вибоях. Найважливіші наукові праці присвячено 

проблема створення механізованого комплексу «Західний 

Донбас», призначеного для виймання вугілля на похилих пластах з 

нестійкою покрівлею, та процесам підземних гірничих робіт і 

технології видобутку вугілля.  

 

30 років з дня смерті Мілетич Антона Федоровича. Гірничий 

інженер, доктор технічних наук (1964), професор кафедри охорони 

http://sau.nmu.org.ua/
http://sau.nmu.org.ua/
http://sau.nmu.org.ua/
http://sau.nmu.org.ua/
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праці та цивільної безпеки (1966). Закінчив Дніпропетровський 

гірничий інститут у 1937 р. Працював у НТУ «Дніпровська 

політехніка» в 1937-1968 рр. Засновник наукового напряму 

дослідження провітрювання шахт з негерметичними 

вентиляційними мережами. Зробив внесок розвиток наукових 

основ контрою провітрювання шахт методом депресійних зйомок. 

 

1995 

 

25 років тому керівництвом НТУ «Дніпровська політехніка» 

було прийняте рішення про перетворення кафедри електроніки та 

обчислювальної техніки зі спеціальної у випускаючу. 

 

25 років тому на кафедрі електроніки та обчислювальної техніки 

була відкрита спеціальність 7.080403 «Програмне забезпечення 

автоматизованих систем». 

 

2000 

 

20 років тому засновано кафедру маркетингу. На кафедрі 

здійснюється підготовка фахівців за напрямом «Маркетинг» 

спеціальність «Маркетинг», та за трьома магістерськими 

програмами: «Рекламний менеджмент», «Міжнародний 

маркетинг», «Маркетингове стратегічне управління». 

 

20 років тому в НТУ «Дніпровська політехніка» організовано 

Центр Українсько-польської співпраці. 

 

2005 

 

15 років з часу заснування в НТУ «Дніпровська політехніка» 

Центра динаміки та міцності несучих конструкцій штучних 

споруд гірничо-металургійних підприємств. 

 

15 років тому на кафедрі транспортних систем і технологій було 

розпочато підготовку фахівців за спеціалізацією «Технології 

акумулювання та транспортування газу«. 

 

15 років тому на базі кафедри інженерної графіки, прикладної 

механіки і «Центру інформаційних технологій проектування» 

створена кафедра основ конструювання механізмів і машин. 

 

15 років тому при кафедрі філософії і педагогіки відкрито 

магістратуру за спеціальністю 8.18010021 «Педагогіка вищої 

школи», випускники якої отримують диплом магістра державного 

зразка. 

 

2010 

 

10 років як на кафедрі екології та технологій захисту 

навколишнього середовища функціонує «Студентський науковий 

екологічний центр ім. проф. В. А. Долинського». 

 

http://tst.nmu.org.ua/ua/TATG.php
http://tst.nmu.org.ua/ua/TATG.php
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10 років тому на кафедрі інжинірингу, машинобудування та 

дизайну була відкрита спеціальність 7(8).05050309 «Гірничі 

машини та комплекси» за напрямком підготовки 

«Машинобудування». 

 

 

ООН ОГОЛОСИЛО: 

 

 2013 – 2022 рр. – Міжнародним десятиліттям зближення культур; 

 2014 – 2024 рр. – Десятиліттям стійкої енергетики для всіх; 

 2011 – 2020 рр. – Десятиліттям біорізноманіття Організації Об’єднаних 

Націй; 

 2011 – 2020 рр. – Десятиліттям дій за безпеку дорожнього руху. 

 

 

ЮНЕСКО ОГОЛОСИЛО: 
 м. Куала-Лумпур (Малайзія) – Всесвітньою столицею книги-2020. 

 

  

МІЖНАРОДНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ ОГОЛОСИВ: 

 

 м. Лозанну місцем проведення ІІІ Міжнародних юнацьких Олімпійських 

ігор; 

 м. Токіо (столицю Японії) столицею ХХХІІ літніх Олімпійських ігор. 

  
ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ОГОЛОШЕНО: 

 
 2020 – Роком Європи в Україні; 
 2018–2027 рр. – Десятиріччям української мови. 
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Січень 

 

1 

січня 

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

працю України). 

 

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. 

 

11 

січень 

Науково-навчальний центр гірничої механіки НТУ 
«Дніпровська політехніка» 

10 років з того часу як у складі НТУ «Дніпровська політехніка» та 

Науково-дослідного інституту гірничої механіки ім. М. М. Федорова 

згідно з наказом ректора НТУ «Дніпровська політехніка» № 7 від 

11.01.2010 р. створений науково-навчальний центр гірничої механіки 

НТУ «Дніпровська політехніка». Головною метою створення 

Центру є забезпечення системності наукових досліджень; покращення 

організації й проведення наукових досліджень в Університеті та 

Інституті; розробка і впровадження ефективної стаціонарної техніки і 

технологій її використання; концентрація та ефективне використання 

освітньо-наукового потенціалу шляхом залучення до викладання 

вчених та спеціалістів вугільної промисловості; перепідготовка та 

підвищення кваліфікації у галузі гірничої механіки фахівців з вищою 

освітою. 
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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. 

 

19 

січня 

Богоявлення (Хрещення) Господнє. Водохреща 
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. 

 

21 

січня 

Рудаков Дмитро Вікторович 
Рудаков Дмитро Вікторович народився у 1970 р. Математик, 

кандидат технічних наук (1996), старший науковий співробітник 

(2001), доктор технічних наук (2008), професор. Закінчив 

Дніпропетровський державний університет у 1992 р. Працює в НТУ 

«Дніпровська політехніка» з 2004 р. Завідувач кафедри гідрогеології 

та інженерної геології з 2012 р. Наукові дослідження присвячено 

математичному моделюванню процесів гідродинаміки та 

масопереносу в навколишньому середовищі, зокрема, фільтрації та 

міграції речовин у підземних водах, аналізу газогідродинамічних 

процесів у гірському масиві, переносу домішок в приземному шарі 

атмосфери. 

 

22 

січня 

День Соборності України 
День Соборності України відзначається щорічно 22 січня у день 

проголошення в 1919 році Акта злуки Української Народної 

Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки згідно з 

Указом Президента України № 871 від 13.11.2014. 

 

23 

січня 

 Волотковський Сергій Андроникович 
Волотковський Сергій Андроникович, народився у 1905 році. 

Гірничий інженер-електромеханік, доктор технічних наук (1952), 

професор (1952). Заслужений діяч науки і техніки України (1967). 

Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1930 р. Працював у 

НТУ «Дніпровська політехніка» в 1929-1941 та 1959-1987 рр., 

завідувач кафедри електроенергетики (1959-1976). Основні праці 

присвячено питанням рудникової електровозної відкатки, 

електрифікації та автоматизації гірничої промисловості. Помер у 1987 

році.  
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26 

січня 

Гнатушенко Володимир Володимирович 
Гнатушенко Володимир Володимирович, народився у 1975 році. 

Кандидат технічних наук (2003), доцент (2006), доктор технічних 

наук (2009), професор (2011). Стипендіат Кабінету Міністрів для 

молодих вчених з 2005 по 2007 роки. Стипендіат Верховної Ради 

України «для найталановитіших молодих учених» 2010 р. У 2011 році 

Указом Президента України №961/2011 «Про призначення грантів 

Президента України докторам наук для здійснення наукових 

досліджень» отримав Грант Президента України. Закінчив 

Дніпропетровський державний університет у 1999 році за 

спеціальністю «Технології і засоби телекомунікацій». Завідувач 

кафедри інформаційних систем та технологій. Основні напрямки 

наукової діяльності:математичне і геометричне моделювання, 

обробка зображень і розпізнавання образів.  

 

 

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 

 

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. 

(A/RES/60/7) у день, коли було звільнено в’язнів табору смерті в 

Освенцимі. 

 

28 

січня  

 Колосов Леонід Вікторович 
20 років з дня смерті Колосова Леоніда Вікторовича, який 

народився у 1938 р. Інженер-механік, доктор технічних наук (1988), 

професор (1989), відмінник освіти України (1999). Закінчив 

Дніпропетровський гірничий інститут у 1960 р. Працював у НТУ 

«Дніпровська політехніка» з 1963-2000 рр. на кафедрі будівельної, 

теоретичної та прикладної механіки. Напрями наукових досліджень – 

розробка і створення плоских гумо тросових канатів (теорія 

розрахунку, організація виготовлення), вивчення динаміки і міцність 

гірничотранспортних машин, шахтних канатів.  

 

 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/60/7
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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.). 

 

 

Лютий  

1955 

лютий 

Марганецький коледж НТУ «Дніпровська політехніка» 
65 років тому створено Марганецький гірничий технікум, 

відповідно до Постанови Ради Міністрів СРСР від 03.02.1955 р. 

№ 661 та наказу Міністерства чорної металургії УРСР № 32 від 

26.02.1955 р. В 1997 році реорганізовано у Марганецький коледж 

НТУ «Дніпровська політехніка» відповідно до наказу МОН № 218 від 

20.06.1997 р. 
 

14 

лютого 

 День Святого Валентина (День Закоханих) 
День Святого Валентина (Валентинів день, День Закоханих) — 

щорічне свято, яке припадає на 14 лютого. Назва походить від 

святого Валентина, якого згадує цього дня під час літургії 

Католицька церква 

 

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. 
 

18 

лютого 

Флоринський Федір Валентинович 
Флоринський Федір Валентинович, народився у 1905 році. Гірничий 

інженер-механік, доктор технічних наук (1948), професор (1948). 

Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1930 р. Працював у 
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НТУ «Дніпровська політехніка» в 1930-1975 рр., завідувач кафедри 

будівельної, теоретичної та прикладної механіки (1934–1973). 

Основні праці присвячено завданням про граничне значення 

уповільнення при запобіжному гальмуванні шахтної піднімальної 

машини, теорії розрахунку шахтних канатів на втомлюваність. Помер 

у 1975 році. 
 

18 

лютого 

Штокман Ілля Григорович  
Штокман Ілля Григорович, народився у 1920 р. Інженер-механік, 

кандидат технічних наук (1946), доцент (1948), доктор технічних наук 

(1957), професор (1958). Закінчив Уральський індустріальний 

інститут у1942 р. Працював у НТУ «Дніпровська політехніка» 1944-

1960 рр. Основні роботи присвячено динаміці конвеєрів з 

ланцюговим тяговим органом, дослідженням скребових і стрічкових 

конвеєрів, рухомого складу електровозного транспорту та рейкових 

колій. Помер у 1991 р. 
 

20 

лютого 

День Героїв Небесної Сотні  
11 лютого 2015 року, Указом Президента України № 69/2015 «Про 

вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення 

пам’яті Героїв Небесної Сотні» в країні встановлено особливий 

пам’ятний день – «День Героїв Небесної Сотні», який відзначається 

тепер щорічно 20 лютого. 

 

20 

лютого  

Тяпкін Олег Костянтинович 
Тяпкін Олег Костянтинович, народився у 1960 р. Кандидат 

геолого-мінералогічних наук (1989), старший науковий співробітник 

(1996), член-кореспондент Української екологічної академії наук 

(2008), доктор геологічних наук (2011), професор (2017). Закінчив 

Дніпропетровський гірничий інститут у 1982 році за спеціальністю 

«Геофізичні методи розшуків і розвідування родовищ корисних 

копалин». Працює в НТУ «Дніпровська політехніка» на кафедрі 

геофізичних методів розвідки з 2000 р. (за сумісництвом) та з 2017 р. 

(основне місце роботи). Напрями наукової діяльності: вирішення 

геоекологічних проблем техногенно навантажених регіонів України 

за комплексом геолого-геофізичних даних, обґрунтування та 

розробка геолого-геофізичних блоків систем екологічного 

моніторингу.  

 

21 

лютого 

Міжнародний день рідної мови 
Міжнародний день рідної мови проголошений Генеральною 

Асамблеєю ЮНЕСКО у листопаді 1999 року відзначається щороку з 

лютого 2000 р. (Резолюція 30-й сесії ЮНЕСКО). 

 

http://www.un.org/ru/events/observances/mother_language_day.shtml
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24 

лютого  

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 2020 р. Масляна 24 лютого – 1березня. 

 

25 
лютого  

Лазаренко Ерік Олександрович 
35 років з дня смерті Лазаренко Еріка Олександровича, який 

народився у 1928 р. Інженер-геолог, доктор геолого-мінералогічних 

наук (1971), професор (1979), лауреат Державної премії України. 

Закінчив Львівський державний університет у 1953 р. Працював у 

НТУ «Дніпровська політехніка» в 1975-1985 рр., завідувач кафедри 

геології та розвідки родовищ корисних копалин (1975-1985). 

Засновник наукової школи з вивчення металогенії вулканогенних 

порід Українських Карпат.  

 
29 

лютого 

Виноградов Борис Володимирович 
Виноградов Борис Володимирович, народився у 1940 році. 

Гірничий інженер – механік, доктор технічних наук (1985 ), професор 

(1986). Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1962 р. 

Працював у НТУ « Дніпровська політехніка» у 1962-1997 рр., 

завідувач кафедри гірничої механіки (1981-1996). Основний науковий 

напрям – удосконалення теорії конструкцій і методів розрахунку 

стаціонарних машин та установок гірничих підприємств.  

 
 

Березень 
 

2 

березня  

Початок великого посту 
Великий піст готовить християн до гідної зустрічі свята 

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

Пасхи й складається з Чотиридесятниці – сорока днів – і Страсної 

седмиці – тижня перед самою Пасхою. 
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4 

березня 

 Відділи міжнародної академічної мобільності та 
міжнародних проектів Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка» 
У 2010 році з метою сприяння інтеграції НТУ «Дніпровська 

політехніка» у міжнародний освітній простір було створено відділи 

міжнародної академічної мобільності та міжнародних проектів. 

Основною метою відділу академічної мобільності та міжнародних 

проектів є сприяння розвитку входження НТУ «Дніпровська 

політехніка» у світовий на європейський науково-освітній простір 

шляхом розширення міжнародного співробітництва університету у 

напрямку реалізації міжнародних наукових та освітніх проектів 

науково-педагогічними працівниками та студентами університету. 

 

4 

березня 

Вербицький Михайло Михайлович 
205 років з дня народження Вербицького Михайла Михайловича 

(1815-1870), українського композитора, хорового диригента, 

священика, громадського діяча, автора гімну України. 

 

8 

березня 

Міжнародний день прав жінок і миру  
Рішення про його щорічне святкування було прийнято на 2-ій 

Міжнародній конференції соціалісток у м. Копенгагені в 1910 році. В 

Україні вважається святковим неробочим днем (ст. 73 Кодексу 

законів про працю України). 
 

8 

березня 

 Бухиник Іван Прокопович  
 Бухиник Іван Прокопович, народився у 1880 р. Гірничий 

інженер, доктор технічних наук (1935), професор (1935). Закінчив 

Катеринославський гірничий інститут у 1912 р. Працював у НТУ 

«Дніпровська політехніка» в 1915-1937 рр., завідувач кафедри 

маркшейдерії в 1925-1937 рр. Репресований у 1937 р., 

реабілітований у 1957. Наукову діяльність присвячено дослідженню 

зрушення гірських порід та охороні споруд, працював у галузі 

орієнтування глибоких шахт, тріангуляції, теорії похибок, 

магнітометрії. 
 

9 

березня 

Україно-іспано-латиноамериканський культурний 
центр 

20 років з дня відкриття Україно-іспано-латиноамериканського 

культурного центру. 

 

14 Осецький Олександр Гнатович 
Осецький Олександр Гнатович народився у 1915 році. Інженер-
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березня маркшейдер, доктор технічних наук (1971), професор (1972). 

Закінчив Московський гірничий інститут у 1942 р. Працював у НТУ 

«Дніпровська політехніка» в 1948-1996 рр., завідувач кафедри 

геодезії (1965-1991). Основні праці присвячено дослідженням у 

галузі гірничої геометрії, зокрема геометризації надр Західного 

Донбасу. Помер у 1996 р 
 

14 

березня 

День землевпорядника 
День землевпорядника відзначається в Україні згідно з Указом 

Президента (№ 1556/99, від 11.12.99 р.) у другу суботу березня. 

Розвиток суспільства в усі часи було пов’язано із землею, яка і тепер 

залишається основним засобом для існування людства і джерелом 

суспільного багатства. 

 

15 

березня 

Всесвітній день прав споживача 
Всесвітній день прав споживачів відзначається щорічно під егідою 

ООН з 15.03.1983 р. 

 

15 

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. 

 

16 

березня 
Татомир Костянтин Іванович  

Татомир Костянтин Іванович, 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 рр. 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. 

 

18 

березня 

День працівника податкової та митної справи 
України 

День працівника податкової та митної справи України відзначається 

щороку в Україні згідно з указом Президента України від 11 жовтня 

2013 р. Нове свято встановлено на заміну Дня митної служби України 

(25 червня) та Дня працівника державної податкової служби України 

(2 липня). 

http://www.work.ua/ua/holidays/61/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
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21 

березня 

Всесвітній день поезії 
Всесвітній день поезії відзначається щорічно згідно з Резолюцією 

30 сесії ЮНЕСКО, яка відбулася в Парижі у 1999 р. Цей День, вважає 

ЮНЕСКО, покликаний послужити створенню в засобах масової 

інформації позитивного образу поезії як справді сучасного 

мистецтва, відкритого людям. 

 

21 

березня 

День Землі 
День Землі відзначається щорічно в день весняного сонцестояння. 

Проголошено Генеральним секретарем ООН у березні 1971 року. 

 

23 

березня 

Всесвітній день метеорології 
В 1960 році Всесвітня організація метеорології вирішила, що 23 

березня буде святкуватися як Всесвітній день метеорології. Щороку 

вибирається нове гасло цього дня, яке покликане допомогти людям 

зрозуміти значення метеорологічної служби. 

 

23 

березня 

Всеукраїнський день працівників культури та 
аматорів народного мистецтва 

23 березня в Україні відзначається Всеукраїнський день 

працівників культури та аматорів народного мистецтва. Ця дата 

встановлена в березні 2000 року Указом Президента України № 

484/2000, враховуючи вагомий внесок працівників культури і 

любителів у відродження української національної культури, 

розвиток народної творчості, активну культурно просвітницьку 

діяльність 

 

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 Національної гвардії України  
18 березня 2015 року, ураховуючи значення та роль Національної 

гвардії України у виконанні завдань із забезпечення державної 

безпеки та оборони держави, захисту та охорони життя, прав, свобод 

і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних 

та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку, 

Президентом України був підписаний Указ № 148/2015, в якому День 

Національної гвардії України встановлюється як офіційне профільне 

свято, яке тепер щорічно відзначається 26 березня. Цим же Указом 

http://www.work.ua/ua/holidays/62/
http://uk.wikipedia.org/wiki/1960
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%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
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визнається таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 

26 березня 1996 року № 216 «Про День внутрішніх військ 

Міністерства внутрішніх справ України» 

 

27 

березня 

Клімова Наталія Георгіївна 
Клімова Наталія Георгіївна народилася у 1960 році. Начальник 

відділу охорони праці. 

 

27 

березня 

Міжнародний день театру 
Міжнародний день театру відзначається щорічно з 1962 року. 

Засновано у 1961 році у Відні на ІХ конгресі Міжнародного інституту 

театру при ЮНЕСКО. 

 

29 
березня 

Федоров Михайло Михайлович  
75 років з дня смерті Федорова Михайла Михайловича, який 

народився у 1867 р. Гірничий інженер-електромеханік, професор 

кафедри гірничої механіки (1913), академік АН УРСР (1929), 

заслужений діяч науки (1929). Закінчив Санкт-Петербурзький 

гірничий інститут у 1895 р., Вищу школу електрики в Парижі (1905). 

Працював у НТУ «Дніпровська політехніка» в 1906-1919 рр., 

завідувач секції гірничозаводської механіки (1916-1919), у 1919-1934 

рр. завідувач кафедри гірничої механіки та електромеханіки 

Московського гірничого інституту, засновник і директор Інституту 

гірничої механіки АН УРСР (Донецьк) у 1934-1945 рр. Основні праці 

присвячено динаміці рудникового підйому з постійним радіусом 

навивання. Вперше розробив теорію гармонійного рудникового 

підйому. 

 
 

Квітень 
 

1995 

квітень 

Міжгалузевий навчально-науковий інститут 
безперервної очно-дистанційної освіти (МІБО) 

25 років тому на базі вечірнього факультету було створено 

Міжгалузевий інститут безперервної очно-дистанційної освіти 

(МІБО) спільним наказом п’яти міністерств та відомств від 24 травня 

1995 р. №146/103/28/22-к/55 – Міністерства освіти України, 

Міністерства вугільної промисловості України, Державного комітету 

України з геології, Державного комітету по рідкісних, дорогоцінних 

металах та дорогоцінному камінню, Державного комітету України з 

нагляду та охорони праці. На підставі цього наказу ректор НТУ 
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«Дніпровська політехніка» своїм наказом від 7 червня 1995 р. №64 

створив МІБО при НТУ «Дніпровська політехніка». 

 

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. 

 

4 

квітня 

Міжнародний день Інтернету 
Міжнародний день Інтернету в деякому роді - свято для всіх нас. 

Більш того, вже одинадцятий рік день Інтернету святкується в 

багатьох країнах після того, як Папа Іван Павло II дав свою санкцію. 

 

5 

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. 

 

5 

квітня 

Протодьяконов Михайло Михайлович 
90 років з дня смерті Протодьяконова Михайла Михайловича, який 

народився у 1874 р. Гірничий інженер, екстраординарний професор 

(1908), ординарний професор кафедри гірничої інженерії та освіти з 

1909 р. Закінчив Санкт-Петербурзький гірничий інститут у 1899 р. 

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

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 створив 

наукову бузу технічного нормування в гірничій промисловості.  

 

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. 
 

 

 

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%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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7 

квітня 

Всесвітній день здоров’я 
Відзначається щорічно 7 квітня починаючи з 1950 року. Цього дня 

в 1948 році вступив в силу Статут Всесвітньої організації охорони 

здоров’я (ВОЗ). 

 

9 

квітня 

Довбніч Михайло Михайлович 
Довбніч Михайло Михайлович народився у 1975 році. Кандидат 

геологічних наук (2001), доктор геологічних наук (2010). Закінчив 

НГАУ у 1997 році за спеціальністю «Геофізика». Працює в НТУ 

«Дніпровська політехніка» з 1999 р., завідувач кафедри геофізичних 

методів розвідки. Напрямки наукової діяльності: прогноз 

геодинамічних явищ природного та техногенного характеру, 

прогнозування зон скупчення метану за результатами геомеханічного 

моделювання. 

 

11 

квітня 

Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 
концтаборів  

11 квітня за ініціативою ООН в світі відзначають Міжнародний 

день визволення в’язнів фашистських концтаборів. У багатьох 

країнах в Міжнародний день визволення в’язнів концтаборів, 

проходять зустрічі, покладання квітів на місця, де стояли мури 

таборів, та на могили загиблих в’язні. 

 

12 

квітня 

Всесвітній день авіації та космонавтики 
За рішенням Міжнародної авіаційної федерації (ФАІ) 12 квітня 

відзначається як «Всесвітній день авіації та космонавтики». 

 

12 

квітня 

День працівників ракетно-космічної галузі України  
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 

Сологуб Стефан Якович 
Сологуб Стефан Якович народився у 1925 році. Гірничий інженер, 

кандидат технічних наук (1966), доктор технічних наук (1980), 

професор (1980). Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 

1956 р. Працював у НТУ «Дніпровська політехніка» в 1980-1990 рр., 

завідувач кафедри нафтогазової інженерії та буріння (1980–1990). 

Засновник наукової школи силового різання при обертальному 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1950
http://uk.wikipedia.org/wiki/1948
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бурінні свердловин. Найважливіші праці присвячено способам 

буріння шпурів і свердловин, ефективності термомеханічного та 

механічного буріння, руйнуванню гірських порід. Помер у 1990 році. 

 

15 

квітня 

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

екологічних знань. У нашій країні це свято відзначається з 1996 року 

за ініціативою громадських природоохоронних організацій. 

 

17 

квітня 

День працівників пожежної охорони  
День працівників пожежної охорони відзначається в Україні згідно 

з Указом Президента (№1010/2004, від 27.08.2004р.) як свято 

працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та 

інших спеціальних формувань. 

 

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. 

 

18 

квітня 

Міжнародний день пам’яток і визначних місць 
Цей День встановлено у 1983 році Асамблеєю Міжнародної ради з 

питань охорони пам’яток і визначних місць (ІКОМОС), створеною 

при ЮНЕСКО. Відзначається з 18 квітня 1984 року. 

 

18 

квітня 

Всеукраїнський день довкілля 
Відзначається в Україні щороку починаючи з 1999 року. Свято 

встановлено згідно з Указом Президента України «Про День 

довкілля» № 855/98 на підтримку ініціативи Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і 

громадських природоохоронних організацій, з метою розвитку 

діяльності, започаткованої Всеукраїнською акцією «Дерево-Життя» 

та іншими громадськими ініціативами. Відзначається щорічно в 

третю суботу квітня. 

 

19 

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.  

 

19 Цуп’як Ірина Костянтинівна 
Цюп’як Ірина Костянтинівна народилась у 1965 році. Кандидат 

філологічних наук (2002), доцент. Закінчила Дніпропетровський 

http://calendate.com.ua/day/04-15
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=855%2F98
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=855%2F98
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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квітня державний університет (1986), професор кафедри філології та мовної 

комунікації НТУ «Дніпровська політехніка», директорка Центру 

культури української мови ім. Олеся Гончара. Має почесне звання 

«Мати-героїня», почесний диплом НТУ «Дніпровська політехніка», 

подяки університету. Сфера наукових інтересів: літературознавчі 

дослідження новели ХХ століття. 

 

 

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. 

 

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 засідання Ради глав держав 

СНД 19 вересня 2003 року. Генеральна Асамблея ООН підтримала це 

рішення. 

 

26 

квітня 

Міжнародний день інтелектуальної власності 
Щорічно 26 квітня світове співтовариство відзначає Міжнародний 

день інтелектуальної власності. Цей день було засновано 

Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності (ВОІВ) (World Intellectual Property Organization (WIPO)).  

 

26 

квітня 

Коровяка Євгеній Анатолійович 
Коровяка Євгеній Анатолійович народився у 1975 році. Гірничий 

інженер-технолог, кандидат технічних наук (2004), доцент (2007), 

Doctor of Philosophy, Ph.D. Працює в НТУ «Дніпровська політехніка» 

з 2000 р., завідувач кафедри нафтогазової інженерії та буріння. 

Основна наукова діяльність сьогодення пов’язана з вирішенням 

проблем видобутку та транспортування газу метановугільних 

родовищ. За цим напрямом здійснює наукове керівництво 

аспірантами, магістрами та студентськими науковими роботами. 

 

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 

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

щорічно 28 квітня – у Всесвітній день охорони праці. 

 

 

Травень 
1 

травня 

День праці 
1 травня багато країн світу відзначають свято – День праці. 

Спочатку воно мало назву День міжнародної солідарності трудящих, 

але пізніше отримало інше ім’я. Цю дату відзначають у 143 країнах у 

перший день або у перший понеділок травня. 

 

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. 

 

3 

травня 

Гутт Антон Євгенович 
Гутт Антон Євгенович, народився у 1880 році, гірничий інженер. 

Кандидат технічних наук (1935), професор маркшейдерського 

мистецтва (1935). Закінчив Санкт-Петербурзький гірничий інститут у 

1910 році. Працював у НТУ «Дніпровська політехніка» (1926-1937). 

Репресований у 1937 р., реабілітований у 1957 р. Наукова діяльність 

присвячена питанням гірничої геометрії, теорії похибок, організації 

та стану маркшейдерської справи в країні. 

 

8-9 

травня 

День пам’яті і примирення 

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

світової війни, проголошено 22 листопада 2004 року Генеральною 

асамблеєю ООН (A/RES/59/26). 

 

9 

травня 

День перемо  ги над наци  змом у Дру  гій світові й війні    

День Перемоги вважається святковим неробочим днем (ст. 73 

Кодексу законів про працю України). 

 

 

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
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/59/26
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9 

травня 

Удовик Ірина Михайлівна 

Удовик Ірина Михайлівна народилася у 1980 році. Інженер-

програміст, кандидат фізико-математичних наук (2013), доцент. 

Закінчила Дніпропетровський гірничий університет у 2002 р., 

завідувачка кафедри програмного забезпечення та комп’ютерних 

систем НТУ «Дніпровська політехніка». 

 

 

10 

травня 

День Матері 
День матері відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 

489/99, від 10.05.99 р.) у другу неділю травня. 

 

12 

травня 

Всесвітній день медичних сестер 
12 травня відзначається Всесвітній день медичних сестер. Хоча 

фактично святу вже більше ста років, офіційно воно було засновано 

тільки в 1971 році. 

 

15 

травня 

 Український державний хіміко-технологічний 
університет 

90 років тому 15 травня на базі хіміко-технологічного факультету 

Дніпропетровського гірничого інституту за ініціативою акад. Л. В. 

Пісаржевського, проф. О. І. Бродського і проф. П. Т. Рубіна було 

створено новий самостійний вищий навчальний заклад – 

Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут (Український 

держаний хіміко-технологічний університет з 2006 р.) 

 

15 

травня 

Міжнародний день сім’ї  
Міжнародний день сім’ї відзначається щорічно за рішенням 

Генеральної Асамблеї ООН (резолюція 47/237) від 20 вересня 1993 

року. 

 

16 

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. 

 

16 

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. 

 

http://www.work.ua/ua/holidays/94/
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/47/237
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17 

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. 
 

17 

травня 

День молодіжних та дитячих громадських організацій 
День молодіжних та дитячих громадських організацій відзначається 

в Україні згідно з Указом Президента (№ 599/2008, від 27.06.2008 р.) 

у третю неділю травня. 

 

17 

травня 

День пам’яті жертв політичних репресій 
День пам’яті жертв політичних репресій відзначається в Україні 

згідно з Указом Президента (№ 431/2007, від 21.05.2007 р.) у третю 

неділю травня. 

 

18 

травня 

Міжнародний день музеїв 
18 травня музейні працівники всього світу відзначають своє 

професійне свято. З 1978 року цей день відзначається щорічно більш 

ніж у 150 країнах. 

 

19 

травня 

 Стовпас Михайло Володимирович  
Стовас Михайло Володимирович народився у 1905 році. Інженер- 

астроном-геодезист, доктор фізико-математичних наук (1961), 

професор (1965). Закінчив Ленінградський державний університет у 

1935 році. Працював у НТУ «Дніпровська політехніка» в 1954-1965 

рр., завідувач кафедри геодезії (1956–1965). Основні праці 

присвячено математичному аналізу тектонічних процесів. 

Математично довів і розробив теорію присутності критичних 

паралелей південної та північної широт, з якими пов’язані найбільші 

деформування земної кори та землетруси. Помер у 1965 році. 

 

 

20 

травня 

День банківських працівників 
День банківських працівників відзначається в Україні згідно з 

Указом Президента (№ 316/2004, від 06.03.04 р.). 

 

20 

травня 

Всесвітній день метролога 
Всесвітній день метрології (World Metrology Day) щорічно 

відзначається 20 травня. День обрано в ознаменування підписання 20 

травня 1875 року в Парижі, на міжнародній дипломатичній 

конференції, відомої «Метричної Конвенції». 
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21 

травня 

 День вишиванки  
Всесвітній день вишиванки відзначається щороку у третій четвер 

травня. День вишиванки не має ніякого політичного підґрунтя, свято 

покликане популяризувати українську культуру і традиції. 

 

22 

травня 

Данилова Ольга Андріївна 
Данилова Ольга Андріївна народилася у 1955 році. Вчений секретар 

Вченої ради НТУ «Дніпровська політехніка». 

 

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. 

 

28 

травня 

Вознесіння Господнє 
Свято Вознесіння Господа відзначається християнами всього світу 

на 40-й день після свята Воскресіння Господнього. Як правило це 

відбувається в четвер 6 тижня, рахуючи з Дня Великодня. 

В 2020 році Вознесіння Господнє припадає на 28 травня. 

 

29 

травня 

Буц Юрій Володимирович 
Буц Юрій Володимирович народився у 1935 році. Гірничий 

інженер-економіст, кандидат економічних наук, професор кафедри 

менеджменту (1989-1992). Закінчив Дніпропетровський гірничий 

інститут у 1958р. Працював у НТУ «Дніпровська політехніка» з 1958 

року, завідувач кафедри менеджменту (1989–1992). Напрями 

наукових досліджень: організація виробництва, економіка праці, 

організації, нормування та оплата праці на підприємствах гірничої 

промисловості. Запровадив викладання дисциплін « Організація 

виробництва», «Економіка праці та соціально-трудові відносини» в 

НТУ «Дніпровська політехніка». Автор першої програми з організації 

виробництва, яку Мінвуз СРСР у 1975 році затвердив як типову.  

 
 

30 

травня 

День працівників видавництв, поліграфії та 
книгорозповсюдження 

День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження 

відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 563/99, від 

25.05.99 р.) в останню суботу травня. 

 

 



 28 

 

31 

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. 

 

 

Червень 
 

2005 

червень 

Центр здорового способу життя 
15 років з часу заснування в НТУ «Дніпровська політехніка» 

Центра здорового способу життя Інституту гуманітарних проблем. 

 

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. 

 

5 

червня 

Таран Ігор Олександрович 
Таран Ігор Олександрович народився у 1970 р. Кандидат технічних 

наук (2000), доктор технічних наук (2012), професор (2014), завідувач 

кафедри управління на транспорті з 2012 року. Закінчив 

Дніпропетровський гірничий інститут у 1993 р., після чого працював 

інженером-конструктором на підприємстві 

«Дніпропобутсільгоспмаш». У НТУ «Дніпровська політехніка» 

працює з 1994 р. 

 

5 

червня 

Всесвітній день навколишнього середовища 
Щороку 5 червня світова громадськість відзначає Всесвітній день 

навколишнього середовища. 

 

5 

червня 
Рубін Павло Германович  

60 років з дня смерті Рубіна Павла Германовича, 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 рр., завідувач кафедри металургії чавуну (1904-1030). 

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

справи в країні. Створив першу металургійну лабораторію та коксову 

станцію. Під його керівництвом в Дніпрі були створені Науково- 

http://www.work.ua/ua/holidays/69/
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дослідний інститут, проектні організації «Коксобуд», «Дніпромез». 

Основні наукові праці присвячено виробництву коксу, підготовці 

сировини для доменного і металургійного процесів.  

 

6 

червня 

День журналіста 
День журналіста щорічно відзначається в Україні 6 червня - у день 

прийняття Спілки журналістів України в 1992 році в Міжнародну 

федерацію журналістів. (Указ Президента України від 25.05.1994 № 

251/94). 

7 

червня 

День Святої Трійці 
Трійця вважається святковим неробочим днем (ст. 73 Кодекс законів 

про працю України). На Трійцю зеленим гіллям прикрашають 

домівку та подвір’я. 

 

7 

червня 

Бродський Олександр Ілліч  

Бродський Олександр Ілліч народився у 1895 році, хімік. Доктор 

хімічних наук, професор (1926), академік АН України (1939). 

Закінчив Московський державний університет у 1922 році. Працював 

у НТУ «Дніпровська політехніка» в 1926-1941 рр., завідувач кафедри 

хімії в 1930-1941 рр., директор Інституту фізичної хімії ім. Л. В. 

Писаржевського в 1939-1959 рр. Герой Соціалістичної Праці, 

Заслужений діяч науки УРСР, лауреат Державної премії СРСР. 

Вперше 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. 

Вперше отримав важку воду. Помер у 1985 році.  

 

10 

червня 

Кігель Геннадій Анатолійович 

Кігель Геннадій Анатолійович народився у 1935 році. Інженер-

електромеханік, кандидат технічних наук (1970), професор (2003). 

Закінчив Дніпропетровський інститут інженерів транспорту у 1958 

році. Працює в НТУ «Дніпровська політехніка» після закінчення 

аспірантури з 1967 року на посадах асистента, доцента, а з 2003 року 

професором кафедри систем електропостачання. За його участю 

створено навчальну лабораторію електричних мереж. Науковий 

напрям робіт пов’язаний з підвищенням ефективності режимів роботи 

електричних мереж в умовах несиметрії та несинусоїдальності. 

Важливе місце у науковій роботі займають дослідження зі зменшення 

втрат електричної енергії й енергозбереження. Розроблено й 

опубліковано більше 200 наукових праць, підручників і посібників. 

 

 



 30 

11 

червня 

Згерський Роман Анатолійович 

Згерський Роман Анатолійович народився у 1970 році. Начальник 

служби внутрішнього аудиту. 

 

 

21 

червня 

День медичного працівника 
Святкування Дня медичного працівника у третю неділю червня 

закріплено Указом Президента України № 281/94 від 03.06.1994. 

 

22 

червня 

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 
Україні 

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

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

17.11.2000 р.). 

 

23 

червня 

Автотранспортний коледж Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка»  

90 років тому на базі Дніпропетровського автотракторного 

технікуму створено Автотранспортний технікум Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка», який було 

організовано згідно з постановою ЦВК і РНК СРСР № 237 від 23 

червня 1930 року і мав назву Дніпропетровський автомобільний 

технікум (з робочим вечірнім відділенням), який було підпорядковано 

Головному дорожньому управлінню УРСР. 

 

23 

червня 

День державної служби 
День державної служби відзначається в Україні щорічно з 2003 року 

в День державної служби Організації Об’єднаних Націй, згідно з 

Указом Президента № 291/2003. 

 

28 

червня 

День Конституції України 
День Конституції України вважається святковим неробочим днем 

(ст. 73 Кодексу законів про працюУкраїни). 

 

28 

червня 

День молоді  
Щорічно, підтримавши ініціативу молодіжних об’єднань і 

організацій, в останню неділю червня в Україні (згідно з Указом 

Президента № 323/94, від 22.06.94 р.) відмічають День молоді. 
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28 

червня 

Белгородська Людмила Захарівна 
Белгородська Людмила Захарівна народилася у 1945 році. 

Завідувачка архіву НТУ «Дніпровська політехніка». 

 

 

 

Липень 

 

1930 

липень 

Кафедра гірничої механіки 
90 років тому як самостійна адміністративна одиниця була створена 

кафедра гірничої механіки, яка стала авторитетним науковим 

підрозділом в області проектування й експлуатації шахтних 

стаціонарних установок, що забезпечують життєдіяльність гірничих 

підприємств. Першим завідувачем кафедри (1930-1960) був к.т.н. доц. 

Тупіцин Георгій Михайлович. 

  

 

1 

липня 

Вчена рада гірничого факультету 
10 років тому згідно з наказом № 246 від 1 липня 2010 року була 

затверджена Вчена рада гірничого факультету. 

 

1 

липня 

Вчена рада електротехнічного факультету 
10 років тому згідно з наказом № 246 від 1 липня 2010 року була 

затверджена Вчена рада електротехнічного факультету. 

 

1 

липня 

День архітектора 
В указі Президента України № 456/95 від 17.06.1995 сказано: 

«Встановити День архітектури України, який відзначати щорічно 1 

липня, – у Всесвітній день архітектури». 

 

5 

липня 

День Військ Протиповітряної оборони України 
Це свято було встановлено Указом Президента України № 602/97 за 

заслуги Військ ППО у забезпеченні обороноздатності держави. 

Відзначається у першу неділю липня. 

 

6 

липня 

Кагадій Тетяна Станіславівна 
Кагадій Тетяна Станіславівна народилась у 1965 р. Механік, доктор 

фізико-математичних наук (2002), професор кафедри вищої 

математики (2002). Закінчила Дніпропетровський державний 

університет у 1987 р. Працює в НТУ «Дніпровська політехніка» з 

1990 р. Основні праці присвячено аналітичним методам у механіці 
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деформованого твердого тіла. 

 

7 

липня 

День працівника природно-заповідної справи 
День працівника природно-заповідної справи відзначається в 

Україні згідно з Указом Президента (№629/2009, від 18.08.2009 р.). 

 

8 

липня 

День родини в Україні 
Український День родини відносно молоде свято і стало 

відзначатися з 2012 року. Відповідний Указ Президента України 

№1209/2011 «Про святкування в Україні деяких пам’ятних дат і 

професійних свят» було підписано 30 грудня 2011 року. 

 

12 

липня 

 Нестеренко Петро Григорович  
Нестеренко Петро Григорович, народився у 1900 р. Гірничий 

інженер-геолог, кандидат геолого-мінералогічних наук (1947), доцент 

(1948), професор (1957). Працював у НТУ «Дніпровська політехніка» 

в 1930-1963 рр., завідувач кафедри загальної та структурної геології 

(1957-1963), був ректором у 1937-1941 та 1943-1963 рр. Основні праці 

присвячено питанням закономірності вугленакопичення Великого 

Донбасу і Дніпробасу. Помер у 1963 р. 

 

12 

липня 

Тронько Петро Тимофійович 
105 років від дня народження Петра Тимофійовича Тронька (1915-

2011), українського історика, державного і громадського діяча, 

доктора історичних наук (1968), професора (1994), академіка 

НАН України (1978), заслуженого діяча науки і техніки України 

(1990), Героя України (2000). 

 

16 

липня 

День бухгалтера 
День бухгалтера відзначається в Україні згідно з Указом 

Президента (№ 662/2004, від 18.06.04 р.). 

 

18 

липня 

Науково-технічний центр автоматизації 
технологічних процесів у гірничому і 

металургійному виробництвах 
Наказом ректора НГУ № 645л від 18.07.2005 р. було створено 

науково-технічний центр автоматизації технологічних процесів у 

гірничому і металургійному виробництвах. 
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19 

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. 

 

20 

липня 

Долгов Олександр Михайлович 
Долгов Олександр Михайлович, народився у 1950 р. Кандидат 

технічних наук, доцент кафедри будівельної, теоретичної та 

прикладної механіки (1977), професор (2016 ), заступник директора 

Міжгалузевого навчально-наукового інституту безперервної очно-

дистанційної освіти. Закінчив Дніпропетровський державний 

університет за спеціальністю «Динаміка та міцність машин» і отримав 

кваліфікацію «механік». У тому ж році отримав додаткову 

спеціалізацію «Прикладна математика». 

 

24 

липня 

Солодянкін Олександр Вікторович 
Солодянкін Олександр Вікторович, народився у 1965 р. Кандидат 

технічних наук (1996), доцент (2000), доктор технічних наук (2009), 

професор (2011) кафедри будівництва і геомеханіки. Закінчив 

Дніпропетровський гірничий інститут у 1990 р. Працює в НТУ 

«Дніпровська політехніка» з 1990 р. Наукові інтереси пов’язані з 

питаннями геомеханіки, технології будівництва підземних споруд, 

забезпечення стійкості гірничих виробок в складних гірничо-

геологічних умовах і на великих глибинах. 

 

26 

липня 

День флоту України 
З 2012 року, згідно Указу Президента України від 30 грудня 

№1209/2011 «Про святкування в Україні деяких пам’ятних дат і 

професійних свят», День флоту України відзначається в останню 

неділю липня. 

 

26 

липня 

Куваєв Микола Єфремович 
Куваєв Микола Єфремович народився у 1900 році. Інженер 

гірничозаводської механіки, кандидат технічних наук (1940), 

професор (1996). Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 

1928 році. Працював у НТУ « Дніпровська політехніка» в 1928-1966 

рр., завідувач кафедр електротехніки (1959–1966) та електричних 

машин (1966) з 2019 року це кафедра електроенергетики. Прекрасний 

організатор і талановитий педагог він продовжив формування школи 

гірничих електромеханіків. Помер у 1966 році. 
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27 

липня 

Алексеєв Олексій Михайлович 
Алексеєв Олексій Михайлович народився у 1890 році. Завідувач 

кафедри загальної, динамічної та структурної геології (1937–1941, 

1944–1957). Помер у 1961 році. 

 

27 

липня 

Маковський Володимир Матвійович 
Маковський Володимир Матвійович, народився у 1870 р. Інженер-

механік, професор (1921), заслужений професор України з 1924 р. 

Закінчив Харківський технологічний інститут у 1894 р. Працював у 

НТУ «Дніпровська політехніка» в 1905-1930 рр., ректор у 1927-

1928 рр., декан робітфаку в 1921-1924 рр. Основні наукові праці 

присвячено питанням гірничої механіки, турбобудуванню. Розробив 

теорію парової піднімальної машини із шківом тертя. Створив першу 

в країні газову турбіну. Помер у 1941 році. 

 

28 

липня 

День хрещення Київської Русі 
День хрещення Київської Русі відзначається в Україні згідно з 

Указом Президента (№ 668/2008, від 25.07.98 р.) у день пам’яті 

святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської 

Русі. 

 

 

Серпень 
 

1 

серпня 

Тельний Степан Іванович 
Тельний Степан Іванович, народився у 1890 році. Інженер-

металург, доцент ( 1920), професор (1924), доктор технічних наук 

(1949) засновник кафедри електрометалургії Дніпропетровського 

гірничого інституту і її завідувач (1924-1930). Закінчив 

Катеринославський гірничий інститут у 1914 р. Працював у НТУ 

«Дніпровська політехніка» в 1914-1930 рр. Розробив теорію кіл, до 

яких входить електрична дуга, у застосуванні до сталеплавильних і 

феросплавних печей. Помер у 1962 році. 
 

 

2 

серпня 

День Повітряних Сил Збройних Сил України 
Всі ті, хто так чи інакше пов’язує своє життя з Повітряними Силами 

Збройних Сил України, відзначають своє професійне свято, що 

носить назву «День Повітряних Сил Збройних Сил України» на 

підставі Указу Президента України № 579/2007 від 27 червня 2007 

року щорічно, починаючи з 2007 року в першу неділю серпня. 

В 2020 році День Повітряних Сил Збройних Сил України припадає 

на 2 серпня. 
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2 

серпня 

Сінайський Євген Самуїлович 
Сінайський Євген Самуїлович народився у 1935 році. Інженер-

фізик, кандидат фізико-математичних наук (1966), професор кафедри 

вищої математики (2002). Закінчив Дніпропетровський державний 

університет у 1958 р. Працював у НТУ «Дніпровська політехніка» в 

1961-2011рр. Наукові інтереси – розробка наближених методів 

математичного аналізу в застосуванні до інтегро-диференціальних 

рівнянь теорії спадково-пружних середовищ. Помер у 2011 році. 
 

 

5 

серпня 

Левченко Костянтин Анатолійович 
Левченко Костянтин Анатолійович народився у 1960 році. Гірничий 

інженер-електрик, кандидат технічних наук (2004), доцент (2006). 

Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1982 році. Працює в 

НТУ «Дніпровська політехніка» з 1982 року, пройшов шлях від 

інженера до наукового співробітника з 2016 року завідувач кафедри 

технологічного інжинірингу переробки матеріалів. Наукові інтереси: 

брав участь в якості відповідального виконавця у виконанні тематик, 

пов'язаних з використанням високоградієнтної магнітної сепарації 

для збагачення різних матеріалів (хромових, марганцевих, 

ільменітових руд, кварцової сировини). 
 

 

6 

серпня 

Барташевський Станіслав Євгенович 
Барташевський Станіслав Євгенович народився у 1970 році. 

Гірничий інженер-економіст, кандидат технічних наук (2003), доцент 

(2006). Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1995 р. 

Працює в НТУ «Дніпровська політехніка» з 1995 року на кафедрі 

транспортних систем і технологій, а з 2019 року її завідувач. Крім 

викладацької роботи займається громадською роботою: з 2004 року 

виконую обов'язки заступника декана гірничого факультету з 

виховної роботи, з 2012 заступник директора гірничого інституту з 

виховної роботи. Основна наукова діяльність спрямована на 

вдосконалення техніко-економічних показників роботи шахтних 

локомотивів, розробку транспортно-технологічних систем 

автономного газопостачання віддалених споживачів. 

 

8 

серпня 

День військ зв’язку 
День військ зв’язку щорічно відзначається в Україні 8 серпня згідно 

з Указом Президента від 01.02.2000 № 154/2000. 
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9 
серпня 

День будівельника 
День будівельника відзначається в Україні згідно з Указом 

Президента (№ 273/93, від 22.07.93 р.) у другу неділю серпня як 

професійне свято працівників будівництва і промисловості 

будівельних матеріалів. 

 

12 

серпня 

Міжнародний день молоді 
Міжнародний день молоді встановлено Генеральною Асамблеєю 

ООН 17 грудня 1999 року за пропозицією Всесвітньої конференції 

міністрів у справах молоді, що відбулася в Лісабоні 8-12 серпня 1998 

року. 

 

12 

серпня 

Гусєв Олександр Юрійович 
Гусєв Олександр Юрійович, народився у 1950 р. Закінчив 

Новосибірський НЕТІ у 1972 р. Кандидат фізико математичних наук, 

доцент, професор кафедри безпеки інформації та телекомунікацій 

НТУ «Дніпровська політехніка» з 2018 року. 

 

 

13 

серпня 

Додатко Олександр Дмитрович 
Додатко Олександр Дмитрович, народився у 1930 році. Інженер-

геолог, доктор геолого-мінералогічних наук (1976), професор (1984), 

дійсний член Академії гірничих наук України з 1993 р. Заслужений діяч 

науки і техніки України з 1991 року. Закінчив Дніпропетровський 

державний університет у 1956 р. Працював у НТУ «Дніпровська 

політехніка» з 1978 р., завідувач кафедри загальної та структурної 

геології (1978-2000), у 1982-1993 рр. – проректор з наукової роботи. 

Найважливіші праці посвячено геології, мінералогії, геохімії та 

рудоносності кори вивітрювання і літології з’єднаних з нею осадових 

утворень. Помер у 2014 році. 

 

15 

серпня 

День археолога 
День археолога відзначається в Україні згідно з Указом Президента 

(№ 694/2008, від 06.08.08 р.). Слово «археологія» вперше вжито 

Платоном в значенні «історія минулих часів». 

 

15 

серпня 

 Фомичов Вадим Володимирович  
Фомичов Вадим Володимирович, народився у 1970 р. Інженер- 

механік, кандидат технічних наук (2008), доктор технічних наук 

(2015), професор кафедри гірничої інженерії та освіти (2005-2019 рр.). 

Закінчив Дніпропетровський державний університет у 1992 р. 

Працював у НТУ «Дніпровська політехніка» з 1994 р. на різних 

посадах. Основна наукова діяльність спрямована на встановлення 
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закономірностей взаємодії елементів просторово неоднорідної 

геомеханічної системи «вуглевміщуючий породний масив-кріплення 

підготовчих виробок» з виходом на підвищення її стійкості 

ресурсозберігаючими технологіями. Помер у 2019 р. 

 

16 

серпня 

Уманський Віктор Борисович 
Уманський Віктор Борисович, народився у 1905 р. Гірничий 

інженер-електромеханік, доктор технічних наук (1938), професор 

(1934), лауреат Державної премії СРСР (1947). Закінчив 

Дніпропетровський гірничий інститут в 1926 р. Працював у НТУ 

«Дніпровська політехніка» в 1929-1941 рр., завідувач кафедри 

електроенергетики (1937-1941). У воєнні 1941-1943 рр. завідувач 

кафедри і декан Свердловського гірничого інституту. Широко 

відомий як фахівець з електричного привода шахтних підйомних 

машин і дослідник принципів автоматизації шахтних підйомів. Помер 

у 1947 р. 
 

19 

серпня 

Геолого-мінералогічний музей  
Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка» 
Музей було відкрито в 1901 р. Документи з більш точною датою та 

номером наказу про заснування музею не збереглися. Пізніше був 

підписаний наказ № 257 від 19.08.1935 р. про створення геологічного 

музею як окремої самостійної одиниці Дніпропетровського гірничого 

інституту. Під час Другої світової війни у перші ж дні окупації міста 

музей був майже повністю знищений. Від колекції довоєнного музею, 

яка нараховувала близько 20 тис. експонатів, вдалося зберегти менше 

10 зразків. Впродовж одинадцяти повоєнних років відбувалося 

відродження, а фактично створення нового музею, і лише з 1955 р. він 

знову відкрив свої двері відвідувачам. В даний час експозиція музею 

складається з розділів: «Мінералогія, петрографія та кристалографія», 

«Корисні копалини», «Історична геологія та палеонтологія», 

«Гемологія». Крім того, в окремих вітринах представлені мінерали, 

гірські породи, руди цікавих в геологічному відношенні регіонів 

України та далекого зарубіжжя, інструменти й обладнання, що 

використовуються при мінералогічних і петрографічних 

дослідженнях. В експозиційній залі виставлено близько 3000 зразків. 

Музей служить навчальною лабораторією при вивченні геологічних 

дисциплін студентами та проведені досліджень аспірантами. 
 

19 

серпня 

Седенко Матвій Васильович 
Седенко Матвій Васильович народився у 1900 році. Інженер-геолог, 

доктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри гідрогеології 

та інженерної геології з 1962 р. Закінчив Новочеркаський 
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індустріальний інститут у 1934р. Працював у НТУ «Дніпровська 

політехніка» в 1946-1963 рр. Найважливіші праці присвячено 

осушенню вугільних родовищ та інженерній геології. Помер у 1976 

році. 
 

22 
серпня 

 Іванченко Євтихій Якович  
 Іванченко Євтихій Якович народився у 1895 році. Інженер 

гірничозаводської механіки, доктор технічних наук (1945), професор 

(1948). Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1928 році. 

Працював у НТУ «Дніпровська політехніка» в 1928-1950 рр., 

завідувач кафедри будівельної, теоретичної та прикладної механіки 

(1943–1950). Наукові праці присвячено теорії механізмів і машин, 

теорії акселерометрів, дослідженню на міцність скіпів підйому, 

шахтних піднімальних машин, клітьового підйому. Помер у 1981 

році.  

 

23 
серпня 

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

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

 

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). 

 

26 

серпня 

Ткачов Віктор Васильович 
Ткачов Віктор Васильович народився у 1940 р. Гірничий інженер-

електромеханік, доктор технічних наук (1995), професор (1996), 

академік Академії наук вищої школи України (1998). Відмінник 

освіти України з 1999 р. Закінчив Дніпропетровський гірничий 

інститут у 1967 р. Працює в НТУ «Дніпровська політехніка» з 1967 р., 

завідувач кафедри автоматизації та приладобудування з 1989 р. 

Основний науковий напрям – створення комп’ютерних і 

мікропроцесорних систем і засобів гірничої автоматики. 

 

29 

серпня 

День авіації 
Професійне свято військових і цивільних авіаторів, працівників 

авіаційної промисловості і транспорту - День авіації - святкується в 

останню суботу серпня. Свято встановлено Указом Президента 

України № 305/93 від 16 серпня 1993 року та змінами, внесеними 

відповідно до Указу Президента № 119/96 від 10 лютого 1996 року. 
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30 

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. 

 

 

Вересень 
 

1925 

вересень 

Перший набір на маркшейдерську спеціальність 
95 років тому було здійснено перший набір 25 студентів на 

маркшейдерську спеціальність в Катеринославському гірничому 

інституті. 

 

1930 

вересень 

Бурове відділення 
90 років тому на геолого-маркшейдерському факультеті 

відкривається бурове відділення для підготовки гірничих інженерів – 

буровиків. Перший випуск (21 спеціаліст) відбувся в 1935 році. 

 

1955 

вересень 

Павлоградський коледж Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка»  
Павлоградський коледж Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка» було засновано у вересні 

1955 року як Павлоградський філіал Дніпропетровського 

механічного технікуму. 

 

1 

вересня 

Кафедра гідрогеології та інженерної геології  
85 років тому заснована кафедра гідрогеології та інженерної 

геології після переведення до складу Дніпропетровського гірничого 

інституту геологічного факультету Київського гірничо-геологічного 

інституту і впровадження у зв’язку з цим гідрогеологічної 

спеціальності. До цього викладання гідрогеологічних дисциплін 

здійснювалось кафедри загальної геології і гідрогеології, яку 

очолював професор Гембицький Сергій Самуїлович. Він же в 

подальшому очолював утворену кафедру гідрогеології та інженерної 

геології протягом двох років (1935-1937 рр.). 

 

1 

вересня 

Кафедра обліку і аудиту 
20 років тому засновано кафедру обліку і аудиту НТУ «Дніпровська 

політехніка» 
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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. 

 

1 

вересня 

Всесвітній день миру 
Всесвітній день миру відзначається в день початку Другої світової 

війни (1939). 

 

2 

вересня 

День нотаріату 
День нотаріату відзначається в Україні згідно з Указом Президента 

(№211/2010, від 22.02.2010 р.). 

 

6 

вересня 

День підприємця 
У першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця. 

Свято встановлено Указом Президента № 1110/98 від 05.10.1998 р., 

щоб відзначити важливу роль, яку відіграє цей сектор економіки у 

формуванні нового економічного ладу, розвитку демократії та 

громадянського 

 

 

7 

вересня 

День воєнної розвідки 
7 вересня в Україні щорічно відзначається День воєнної розвідки. У 

цей день, 1992 року, відповідно до Указу Президента України «Про 

Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони 

України», у складі оборонного відомства було створено 

розвідувальний орган стратегічного рівня, це стало початком історії 

воєнної розвідки незалежної України. 

 

11 

вересня 

Макаров Василь Степанович 
60 років з дня смерті Макарова Василя Степановича, який 

народився у 1884 р. Інженер -технолог, доктор технічних наук (1935), 

професор (1930). Закінчив Санкт-Петербурзький технологічний 

інститут у 1913 р. Працював у НТУ «Дніпровська політехніка» в 

1919-1930 рр., завідував секцією гірничозаводської механіки (1920-

1930). Головний напрям наукової діяльності: дослідження динаміки 

рудникового підйому із змінам радіусом навивки.  

 

 

 

 

http://www.work.ua/ua/holidays/169/
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12 

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. 

 

12 

вересня 

День програміста 
Це неофіційне свято відзначається на 256 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. 

 

12 

вересня 

День українського кіно 
Професійне свято працівників кінематографії – День українського 

кіно – встановлено Указом Президента від 12.01.1996 р. № 52/96 і 

відзначається щорічно в другу суботу вересня.  

 

13 

вересня 

Міжнародний день пам’яті жертв фашизму 
Міжнародний день пам’яті жертв фашизму відзначається щорічно у 

2 неділю вересня. 

 

13 

вересня 

День танкіста 
День танкіста відзначається в Україні згідно з Указом Президента 

(№ 922/97, від 29.08.97 р.) в другу неділю вересня. 

 

13 

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. 

 

13 

вересня 

День міста Дніпро 
Святкування Дня міста Дніпро проводиться з 70 років XX століття, 

а в 2001 році був прийнятий Статут міста, яким затверджена офіційна 

дата проведення цього Дня – друга неділя вересня. У цей день 

проводяться різні святкові заходи по всьому місту. Програма включає 

досить різноманітні і завжди захоплюючі заходи. 
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13 

вересня 

Усатий Семен Миколайович 
Усатий Семен Миколайович народився у 1875 році. Інженер-

електрик, доктор технічних наук (1938), професор. Закінчив Санкт-

петербурзький електротехнічний інститут у 1895 р. Працював у НТУ 

«Дніпровська політехніка» в 1990-1902 рр. Організував 

електротехнічну лабораторію у Катеринославському вищому 

гірничому училищі, розробив курси фізики і термодинаміки. Помер у 

1944 році. 

 

16 

вересня 

Бунько Віктор Олександрович 
Бунько Віктор Олександрович, народився у 1925 році. Гірничий 

інженер-електромеханік. Доктор технічних наук (1969), професор 

(1970). Заслужений працівник вищої школи УРСР з 1979 року. 

Повний кавалер знака «Шахтарська слава». Закінчив 

Дніпропетровський гірничий інститут у 1939 році. Працював у НТУ 

«Дніпровська політехніка» з 1945 року, завідував кафедрами 

технологічного інжинірингу і переробки матеріалів (1974-1981), 

безпеки інформації та обчислювальної техніки ( 1981-1987). Наукові 

інтереси – автоматизація технологічних процесів збагачувальних 

фабрик і створення нового технологічного устаткування, особливо із 

застосуванням електродинамічних методів видобутку, металів, 

розробка та створення рудникового електровоза з підвищеною 

частотою струму, збільшення рівня електробезпеки рудникових 

контактних електровозів. Помер у 2006 році. 

 

18 

вересня  

Широков Олександр Зосимович 

Широков Олександр Зосимович, народився у 1905 р. Гірничий 

інженер-геолог, доктор геолого-мінералогічних наук (1952), професор 

(1952), член-кореспондент АН УРСР (1957). Закінчив 

Дніпропетровський гірничий інститут у 1930 р. Працював у НТУ 

«Дніпровська політехніка» (1946-1996), завідувач кафедри геології та 

розвідки корисних копалин (1946-1979). Засновник визнаної наукової 

школи геологів-вуглярів. Найважливіші наукові праці присвячено 

дослідженню тектонічних умов утворення та наступної зміни 

вугленосної формації Донецького басейну. Помер у 1996 р. 

 

19 

вересня 

Косолопав Анатолій Федорович 
Косолапов Анатолій Федорович, народився у 1945 році. Кандидат 

технічних наук (1998), доцент (2007). Закінчив Дніпропетровський 

гірничий інститут у 1970 році, отримавши спеціальність «інженер по 

електропостачанню промислових підприємств, міст і сільського 

господарства». Працює у НТУ «Дніпровська політехніка» з 1987 року 

проректором по адміністративно-господарській роботі, Проректор з 

фінансово-економічної роботи (2002–2015), заслужений працівник 
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освіти України, доцент кафедри будівництва, геотехніки і 

геомеханіки. 

 

19 

вересня 

День винахідника і раціоналізатора 
День винахідника і раціоналізатора відзначається в Україні згідно з 

Указом Президента (№ 443/94, від 16.08.94 р.) в третю суботу вересня 

як свято винахідників і раціоналізаторів. 

 

19 

вересня 

День фармацевтичного працівника 
День фармацевтичного працівника встановлено Указом Президента 

України № 1128/99 від 07.09.1999 р. і відзначається у третю суботу 

вересня. 

 

21 

вересня 

Міжнародний день миру 
Генеральна Асамблея ООН проголосила Міжнародний день миру 

(A/RES/55/282) як день загального припинення вогню і відмови від 

насильства. В Україні День миру закріплено відповідно до Указу 

Презедента України № 100 від 5 лютого 2002 року. 

 

22 

вересня 

День партизанської слави 
День партизанської слави відзначається в Україні згідно з Указом 

Президента (№ 1020/2001, від 30.10.01 р.). 

 

27 

вересня 

День туризму 
День туризму відзначається в Україні згідно з Указом Президента 

(№ 1047/98, від 21.09.98 р.). 

 

27 

вересня 

День машинобудівника 
День машинобудівника відзначається в Україні згідно з Указом 

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

професійне свято працівників машинобудування і приладобудування. 

 

28 

вересня 

Кочергін Ігор Олександрович 
Кочергін Ігор Олександрович народився у 1975 р. Кандидат 

історичних наук (2003), доцент кафедри історії та політичної теорії 

(2006), доктор історичних наук (2016), професор (2017). Закінчив 

Дніпропетровський державний університет у 1999 р. Організатор 

роботи студентського історико-краєзнавчого клубу «Грані», голова 

правління Дніпропетровської обласної організації Національної 

спілки краєзнавців України, начальник Південно-східного відділу 

Українського інституту національної пам’яті в Дніпрі та області. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/55/282
http://www.nsku.org.ua/?index_str=nsku_dnpr
http://www.nsku.org.ua/?index_str=nsku_dnpr
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28 

вересня 

Науково-навчальний центр проблем гірничого та 
металургійного машинобудування 

10 років тому згідно з наказом ректора №313 від 28.09.2010 р. було 

створено Науково-навчальний центр проблем гірничого та 

металургійного машинобудування НТУ «Дніпровська політехніка». 

 

29 

вересня 

Танатар Йосип Іссакович  
Танатар Йосип Іссакович, народився у 1880 р. Рудничий інженер, 

доктор натурфілософії (1911), доктор геолого-мінералогічних наук 

(1927), професор кафедри геології та розвідки корисних копалин 

(1917). Закінчив Катеринославське вище гірниче училище в 1903 р., 

стажувався у Фрайберській гірничій академії (1905), закінчив 

Мюнхенський університет у 1910 р. Працював у НТУ «Дніпровська 

політехніка» в 1903-1959 рр.,  завідувач кафедри геології та розвідки 

корисних копалин у 1914-1958 рр. Декан геологорозвідувального 

факультету 1937-1938 рр. Основоположник відомої в світі рудної 

школи. Найважливіші праці присвячено петрогенезису, геохімії та 

рудоутворення Криворізького залізорудного басейну. Помер у 1961 р. 

  
30 

вересня 

Всеукраїнський день бібліотек 
 Щороку 30 вересня відзначається Всеукраїнський день бібліотек 

(згідно з Указом Президента України від 14 травня 1998 № 471/98). 

Це професійне свято тих, хто допомагає нам віднайти потрібний 

шлях до джерела споконвічної мудрості, – бібліотекарів. 

 

30 

вересня 

День Віри, Надії, Любові та матері їх Софії 
День святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії 

вважається дівочим святом. За народними звичаями у цей день жінки 

не починали важливої роботи. 

 

 

Жовтень 
 

1 

жовтня 

 Кафедра будівництва, геотехніки і геомеханіки 
90 років тому була утворена кафедра «Проходка шахт», 

завідувачем якою став проф. І.С. Новосильцев. З 1965 р. кафедри 

став завідував д.т.н., проф. Максимов А.П. Після розширення вона 

отримала назву «Будівництва шахт і підземних споруд», нині 

кафедра має назву « Кафедра будівництва, геотехніки і геомеханіки». 
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1 
жовтня 

Міжнародний день осіб похилого віку 
Міжнародний день осіб похилого віку проголошено Генеральною 

Асамблеєю ООН 14 грудня 1990 року. За міжнародною 

класифікацією особою похилого віку вважається той, хто досяг 65 

років. Таких у світі в даний час – 629 мільйонів. 

 

1 

жовтня 

Міжнародний день музики 
Міжнародний день музики засновано 1 жовтня 1975 за рішенням 

ЮНЕСКО. Одним з ініціаторів установи Міжнародного дня музики є 

композитор Дмитро Шостакович.  

 

4 

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. 

 

5 

жовтня 

Всесвітній день архітектури 
Всесвітній день архітектури проголошено Міжнародною спілкою 

архітекторів у 1996 р. Відзначається щорічно в перший понеділок 

жовтня. 
 

8 

жовтня 

Науково-навчальний центр «ІНТЕРПРОЕКТ» 
У 2010 році у складі НТУ «Дніпровська політехніка» створено, 

згідно з наказом ректора № 329 від 8.10.2010 р., науково-навчальний 

центр «ІНТЕРПРОЕКТ». Учасники центру: НТУ «Дніпровська 

політехніка» та Державне відкрите акціонерне товариство 

«Дніпродіпрошахт» Міністерства вугільної промисловості України. 

Головною метою створення Центру є забезпечення системності 

наукових досліджень; організація і проведення наукових досліджень 

в НТУ «Дніпровська політехніка» та «Дніпродіпрошахт».  

 

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.). 
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11 

жовтня 

День художника 
День художника відзначається в Україні щорічно у другу неділю 

жовтня згідно з Указом Президента № 1132/98 від 9 жовтня 1998 

року. 

 

14 

жовтня 

День захисника України 

День захисника України відзначається в Україні згідно з Указом 

Президента (№ 806/2014, від 14.10.2014 р.) з метою вшанування 

мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної 

цілісності України, військових традицій і звитяг Українського 

народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у 

суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості. 

 

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 

Виноградов Андрій Павлович 
Виноградов Андрій Павлович, народився у 1875 році. Інженер- 

металург, професор (1919). Закінчив Катеринославське вище 

гірниче училище в 1903 р. Працював у НТУ «Дніпровська 

політехніка» (1907-1930), помічник ректора з навчальної роботи в 

1921-1922 рр., завідувач кафедри обробки металу 1926-1930 рр. 

Репресований у 1933 р., реабілітований у 1993 р. Відомий 

науковими працями з питань теорії прокатки металів та 

калібрування прокатних валків. Розкрив природу і властивості 

булату, дослідив смугасту структуру сталі, створив теорію 

деформування металу під час прокатки. 

 

14 

жовтня 

Голіздра Григорій Якович 

Голіздра Григорій Якович, народився у 1930 році. Гірничий 

інженер-геофізик. Доктор фізико-математичних наук (1983), 

професор (1984). Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 

1954 р. Працював у НТУ « Дніпровська політехніка» 1954-2000 рр. 

на кафедрі геофізичних методів розвідки. Основні праці присвячено 

теорії та методиці розв’язування прямих й обернених задач гравітації 

і магнітометрії, комплексній інтеграції геофізичних полів при 

вивченні глибинної будови земної кори та верхньої мантії. Помер у 
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2000 році.  

 

16 

жовтня 

Давиденко Олександр Миколайович 
Давиденко Олександр Миколайович народився у 1945 р. Гірничий 

інженер, кандидат технічних наук (1974) доктор технічних наук 

(2001), професор (2001). Закінчив Дніпропетровський гірничий 

інститут у 1968 р. Працює в НТУ «Дніпровська політехніка» з 1970 

р., З 1980 по 2019 рр. завідувач кафедри нафтової інженерії та 

буріння. Основні напрями наукових інтересів – обгрутнування 

комплексного впливу промивних рідин на процеси при бурінні 

свердловин різного призначення. 

 

17 

жовтня 

День працівників целюлозно-паперової промисловостi 
Указом Президента України № 885/2008 від 1 жовтня 2008 року, 

святкується щорічно в третю суботу жовтня і має назву «День 

працівників целюлозно-паперової промисловості. 

 

18 

жовтня 

День працівників харчової промисловості 
День працівників харчової промисловості відзначається щорічно у 

третю неділю жовтня відповідно до Указу Президента України від 

08.08.1995 № 714/95. 

 

23 

жовтня 

Півняк Геннадій Григорович 
Півняк Геннадій Григорович народився в 1940 р. Гірничий інженер-

електромеханік, кандидат технічних наук (1967), доцент (1970), 

доктор технічних наук (1981), професор (1983), член-кореспондент 

НАН України (1992), академік НАН України (1997), заслужений діяч 

науки і техніки України (1990), заслужений працівник нафтової і 

газової промисловості Польщі (1994), лауреат премії імені 

С. О. Лебедєва НАН України (1996), двічі лауреат Державної премії 

України в галузі науки і техніки (1998, 2000), заслужений професор 

НТУ «Дніпровська політехніка» (2002). Має нагороди: ордени «Знак 

Почета» (1981), Трудового Красного Знамени (1986), Князя Ярослава 

Мудрого V (1999) та ІV (2004) ступенів, «За заслуги» ІІІ (2012) і ІІ 

ступенів (2015), Почесну грамоту Кабінету Міністрів України (1999), 

Почесну грамоту Верховної Ради України (2003), медаль «За успіхи 

у навчанні і вихованні молоді» (1998, Польща), знак МОН України 

«За наукові досягнення» (2007), відзнаку НАН України «За наукові 

досягнення» (2009). Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 

1963 р. Працює у НТУ «Дніпровська політехніка» з 1963 р., 

проректор у 1981-1982 рр., завідувач кафедри систем 

електропостачання з 1976 по 2015рр., ректор з 1982 р. Член секції 

енергетики Комітету з Державних премій України у галузі науки і 

техніки, атестаційної колегії МОН України, Всесвітнього гірничого 
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конгресу та Європейського співтовариства з інженерної освіти, 

експерт ЄЕК ООН з вугільних технологій. Наукова діяльність 

присвячена проблемам гірничої та металургійної електроенергетики. 

У цьому напрямі ним створено визнану наукову школу. Автор трьох 

наукових відкриттів, понад 450 опублікованих в Україні і за 

кордоном наукових праць, у т. ч. 32 монографій, 23 підручників і 

навчальних посібників, 76 винаходів та патентів. Під його 

керівництвом підготовлено і захищено 18 докторських і 29 

кандидатських дисертацій. Професійну наукову діяльність, 

громадську роботу Г. Г. Півняка зорієнтовано на утвердження і 

зміцнення сучасного демократичного суспільства в Україні, 

зростання її міжнародного авторитету. 
 

25 

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. 

 

27 

жовтня 

Коврижин Андрій Кіндратович 
Коврижин Андрій Кіндратович, народився у 1930 році. Гірничий 

інженер-маркшейдер, доктор технічних наук (1974), професор 

(1984). Закінчив Сибірський металургійний інститут у 1952 році. 

Працював у НТУ «Дніпровська політехніка» 1976-1985 рр., завідувач 

кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну. Основні 

наукові праці присвячено комплексній механізації підземного 

видобутку корисних копалин, питанням інженерної графіки. 

 

28 

жовтня 

День визволення України від фашистських 
загарбників 

День визволення України від фашистських загарбників 

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

20.10.2009 р.). 

 

30 

жовтня 

Гембицький Сергій Самійлович  
Гембицький Сергій Самійлович, народився у 1880 році. Гірничий 

інженер-геолог, професор (1925). Закінчив Катеринославський 

гірничий інститут у 1912 р. Працював у НТУ «Дніпровська 

політехніка» в 1912-1937рр.,  завідувач кафедри загальної та 

структурної геології (1925-1937), декан геолого-маркшейдерського 

та геологорозвідувального факультетів (1928-1932). Репресований у 

1937, реабілітований у 1957р. Найважливіші наукові праці 

присвячено геології і вугленосності Донбасу, вивченню геології та 
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гідрогеології Дніпропетровської області у зв’язку з будівництвом 

Дніпрогесу. 

 

 

Листопад 

 

1 

листопада 

День працівника соціальної сфери 
У першу неділю листопада в Україні, згідно з Указом 

Президента України від 13.04.1999 № 374/99 відзначають День 

працівника соціальної сфери. 

 

4 

листопада 

День залізничника 
День залізничника відзначається в Україні згідно з Указом 

Президента (№ 257/93, від 15.07.93 р. в редакції Указу Президента 

№ 1140/2002, від 11.12.02 р.) як професійне свято працівників 

залізничного транспорту 

 

5 

листопада 

Пилипенко Ганна Миколаївна 
Пилипенко Ганна Миколаївна, народилась у 1965 р. Кандидат 

економічних наук (1996), доцент (2002), доктор економічних наук 

(2012), професор кафедри економічної теорії та основ 

підприємництва (2013-2016). Закінчила економічний факультет 

Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у 1990 

році за фахом «Економіст. Викладач політичної економії». 

Працює в НТУ «Дніпровська політехніка» з 1992 року. З 2017 

року професор кафедри економіки підприємства. Наукова 

діяльність охоплює широке коло проблем, пов’язаних із 

методологією сучасної економічної науки та інституціональної 

теорії, інноваційним розвитком національної економіки, 

встановленням механізмів взаємодії держави і ринку, 

дослідженням інституціональних чинників координації 

економічної діяльності, виявленням впливу культури на 

соціально-економічний розвиток. 

 

6 

листопада 

Яворницький Дмитро Іванович 
165 років з дня народження Дмитра Івановича Яворницького 

(1855-1940), українського історика, археолога, етнографа, 

фольклориста, письменника чия багаторічна наукова діяльність 

нерозривно пов’язана з історією запорозького козацтва. 
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7 

листопада 

Ус Світлана Альбертівна 
Ус Світлана Альбертівна народилась у 1965 р. Кандидат фізико-

математичних наук (1992), доцент (2001), професор, заступник 

завідувача кафедри системного аналізу і управління. Закінчила 

Дніпропетровський державний університет у 1987 р. В НТУ 

«Дніпровська політехніка» працює з 1999 р. Наукова робота 

присвячена розробці та використанню методів розв’язання 

нескінченновимірних оптимізаційних задач та задач прийняття 

рішень в умовах невизначеності.  

 

9 

листопада 

Дніпропетровське регіональне відділення Науково-
дослідного інституту козацтва Інституту історії 

України НАН України 
15 років тому в університеті створено Дніпропетровське 

регіональне відділення Науково-дослідного інституту козацтва 

Інституту історії України НАН України. 

НДІ було створено як дослідницький осередок, не структурний 

підрозділ університету, діючий на громадських засадах. 

 

 

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. 

 

10 

листопада 

Всесвітній день молоді 
Всесвітній день молоді було встановлено на честь річниці з дня 

заснування Всесвітньої федерації демократичної молоді в 1945 

році. 

 

11 

листопада 

Науково-навчальний центр фізики 
енергонасичених матеріалів і процесів 

10 років тому створено наказом ректора НТУ «Дніпровська 

політехніка» № 1323-л та наказом генерального директора 

Державного підприємства «Науково-виробниче об’єднання 

«Павлоградський хімічний завод» науково-навчальний центр 

фізики енергонасичених матеріалів і процесів. 

 

16 

листопада 

День працівників радіо, телебачення та зв’язку 
День працівників радіо, телебачення та зв’язку встановлено 

Указом Президента № 667/94 від 11.11.1994 р. на підтримку 

ініціативи працівників радіо, телебачення і телекомунікаційної 

галузі України. 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/educational_centers/training_centers2subm/cfemp/prikaz_Pivnyaka.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/educational_centers/training_centers2subm/cfemp/prikaz_Shimana.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/educational_centers/training_centers2subm/cfemp/prikaz_Shimana.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/educational_centers/training_centers2subm/cfemp/prikaz_Shimana.pdf


 51 

 

16 

листопада 

 Семененко Микола Пантелеймонович  
Семененко Микола Пантелеймонович, народився у 1905 р. 

Гірничий інженер-геолог, доктор геолого-мінералогічних наук 

(1937), професор (1937), академік АН України, віце-президент АН 

України (1950-1970), лауреат Державної премії України ім. В. І. 

Вернадського, заслужений діяч науки України. Закінчив 

Дніпропетровський гірничий інститут у 1927 р. Працював у НТУ 

«Дніпровська політехніка» (1927-1941),  завідувач кафедри 

геології та розвідки родовищ корисних копалин (1936-1941). 

Організатор і перший директор Інституту геохімії та фізики 

мінералів АН України (1069-1977). Засновник визнаної у світі 

наукової школи металогенії Українського щита. Помер у 1997 р.  

 

17 

листопада 

День студента 
День студента відзначається в Україні згідно з Указом 

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

 

19 

листопада 

Міжнародний день філософії 
Міжнародний день філософії проводиться в третій четвер 

листопада з 2002 року за регламентом ЮНЕСКО (UNESCO 

General Conference). 
 

19 

листопада 

День працівників гідрометеорологічної служби 
День працівників гідрометеорологічної служби відзначається в 

Україні згідно з Указом Президента (№ 208/2003 від 11 березня 

2003 року) щорічно. 
 

20 

листопада 

Українсько-Американський лінгвістичний центр 
25 років тому за участю Пітцер Коледжу (США, Каліфорнія, 

Клермонт) було створено Українсько-Американський 

лінгвістичний центр з вивчення американського варіанту 

англійської мови. 

 
 

21 

листопада 

День Гідності та Свободи 
День Гідності та Свободи відзначається в Україні згідно з 

Указом Президента (№ 872/2014 від 13 листопада 2014 року) 

щорічно з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і 

демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх 

поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні 

початку XXI століття, а також віддання належної шани 

патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у 
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листопаді 2013 року – лютому 2014 року постали на захист 

демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, 

національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. 
 

21 

листопада 

Четверик Михайло Сергійович 
Четверик Михайло Сергійович, народився у 1955 році. Гірничий 

інженер-маршейдер. Доктор технічних наук (1988), професор 

кафедри маркшейдерії (1996). Закінчив Дніпропетровський 

гірничий інститут у 1958р. Працював в НТУ «Дніпровська 

політехніка» у 1990-2011 рр.. Основні напрями наукової 

діяльності – розробка режиму гірничих робіт, застосування 

циклічно-потокової і потокової технології на кар’єрах, розкриття 

горизонтів глибоких кар’єрів, удосконалення технології, 

експлуатації шламосховищ, дослідження геофільтраційних 

процесів і зсуву земної поверхні.  
 

27 

листопада  

 Євреїнов Георгій Євгенович 
Євреїнов Георгій Євгенович, народився у 1880 р. Гірничий 

інженер-електротехнік. професор (1928). Закінчив 

Катеринославське вище гірниче училище в 1903 р. Працював у 

НТУ «Дніпровська політехніка» (1903-1937), завідував 

електротехнічним відділенням гірничо-механічного факультету 

(1921–1922), (1925-1927), (1933-1937),  завідувач кафедри 

електротехніки (1921-1937). Репресований у 1937р., 

реабілітований у 1959 р. Засновник визнаної наукової школи 

гірничих електромеханіків та електромеханічної спеціальності в 

НТУ «Дніпровська політехніка». Наукові праці присвячено 

електрифікації гірничих підприємств.  
 

28 

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. 
 

 

ГРУДЕНЬ 
 

грудень Центр естетичного розвитку 
20 років тому створено Центр естетичного розвитку при кафедрі 

філософії і педагогіки. Метою Центру естетичного розвитку є 

формування у студентів технічного вузу естетичного мислення, 

культури душі й духу. НТУ « Дніпровська політехніка», перший 

серед технічних вищих навчальних закладів отримав справжній 
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культурний Центр, навколо якого інтегрувалася, з одного боку, 

мистецьки обдарована молодь - майбутні гірничі інженери, 

менеджери й економісти, юристи й екологи, а з другого - зірки 

театрального й оперного мистецтва, провідні графіки й майстри 

народно-прикладного жанру, літературна й лінгвістична еліта 

Дніпропетровщини. 

 

1 

грудня 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом 
Всесвітній день боротьби зі СНІДом проголошено Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я та відзначається з 1988 року. 

 

1 

грудня 

День працівників прокуратури 
День працівників прокуратури відзначається в Україні згідно з 

Указом Президента (№ 1190/2000, від 02.11.2000 р.). 

 

3 

грудня 

Міжнародний день інвалідів 
У 1992 році Генеральна Асамблея ООН на 47 сесії оголосила 3 

грудня Міжнародним днем інвалідів і закликала всі держави й 

міжнародні організації співпрацювати задля інтеграції людей з 

особливими потребами у життя суспільства, залучаючи їх до 

активної участі у політичній, соціальній, економічній та культурній 

сферах. 

 

3 

грудня 

Навчальний корпус № 8 військової кафедри 
35 років тому введено в експлуатацію навчальний корпус № 8 

військової кафедри. 

 

3 

грудня 

Українсько-Японський центр 
10 років тому відкрито Українсько-Японський центр. Діяльність 

Українсько-Японського Центру в організації викладання японської 

мови полягає у проведенні мовних курсів, а також у популяризації 

вивчення японської мови та культури в Україні. 
 

4 

грудня 

Новосильцев Іван Степанович 
Новосильцев Іван Степанович, народився у 1890 р. Гірничий 

інженер, професор (1924). Закінчив Катеринославський гірничий 

інститут у 1917 р. Працював у НТУ «Дніпровська політехніка» в 

1920-1934 рр., завідувач кафедри відкритих гірничих робіт (1928-

1933), декан гірничого факультету (1925-1928), помічник ректора з 

навчальної роботи в 1928-1929 і 1930 рр. Репресований у 1937, 

реабілітований у 1956 р. Засновник наукової школи у сфері безпеки 
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гірничих робіт і гірничорятувальної справи. Найважливіші наукові 

праці пов’язані з проблемами провітрювання шахт, 

гірничорятувальної справи та про пожежної техніки. Один з творців 

інституту «Дніпрошахт» і перший його керівник.  

 

5 

грудня 

Міжнародний день волонтера  
Це свято відзначається щорічно з 1985 року, коли Генеральна 

Асамблея ООН запропонувала урядам відзначати саме цей день, як 

день добровольця. 

 

5 

грудня  

Яременко Ірина Анатоліївна  
Яременко Ірина Анатоліївна, народилась у 1965 році. Кандидат 

філософських наук, доцент. У 1987 року закінчила романо-

германське відділення Дніпропетровського державного університету. 

Працює в НТУ «Дніпровська політехніка» з 1993 року викладачем 

кафедри перекладу, з 2007 року – директор Українсько-Німецького 

культурного Центру НТУ «Дніпровська політехніка». 

 

6 

грудня 

День Збройних Сил України 
День Збройних Сил України відзначається в Україні згідно з 

Постановою Верховної Ради (№ 3528-12, від 19.10.93 р.) в день 

прийняття Верховною Радою України в 1991 році Закону України 

«Про Збройні Сили України». 

 

7 

грудня 

День місцевого самоврядування 
День місцевого самоврядування відзначається в Україні згідно з 

Указом Президента (№ 1250/2000, від 25.11.2000 р.). 

 

10 

грудня 

Колб Антон Андрійович 
Колб Антон Андрійович народився у 1940 р. Інженер-електрик, 

кандидат технічних наук (1975), професор кафедри електропривода 

(2001). Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1968 р. 

Працює в НТУ « Дніпровська політехніка» з 1968 р. Основний 

напрям наукових праць – підвищення перевантажувальної здатності 

машин постійного струму та ефективності роботи конвеєрного 

транспорту в процесі відкритих гірничих робіт. 
 

10 

грудня 

День прав людини 
Рішення про святкування цього дня прийнято 4 грудня 1950 року на 

5-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/423 (V)). Відзначається в 

день прийняття Загальної декларації прав людини.  

 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/423%20%28V%29
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12 

грудня 

День сухопутних військ 
Указом Президента від 18.10.1997 № 1167/97 в Україні встановлено 

свято – День Сухопутних військ України, яке відзначається щорічно 

12 грудня. 

 

13 

грудня 

День благодійництва 
День благодійництва відзначається в Україні згідно з Указом 

Президента (№ 1220/2007, від 13.12.2007 р.) у другу неділю грудня. 

 

13 

грудня 

 Кравченко Віктор Михайлович 
Кравченко Віктор Михайлович, народився у 1930 р. Інженер- 

геолог, доктор геолого-мінералогічних наук (1976), професор (1980), 

заслужений геолог Якутії. Закінчив Дніпропетровський гірничий 

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

1953-1956 рр., 1977-2002 рр. завідувач кафедри геології та розвідки 

родовищ корисних копалин (1978-1980). Засновник наукової школи 

комплексного вивчення залізорудних формацій докембрію. 

Найважливіші праці присвячено дослідженню геологічної будови, 

загальної рудоносності й поширення в глибину родовищ 

Криворізького басейну, Курської магнітної аномалії, Сурсько-

Чортомлицького, Білозерського та Приазовського залізорудних 

районів Українського щита, а також нових залізорудних районів 

Алданського щита Якутії. Помер у 2002 р. 

 

14 

грудня 

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС 

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС відзначається в Україні згідно з Указом 

Президента (№ 945/2006, від 10.11.2006 р.) у день закінчення 

будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком 

Чорнобильської АЕС. 
 

15 

грудня 

Усатенко Ольга Вікторівна 
Усатенко Ольга Вікторівна, народилась у 1980 році. Доктор 

економічних наук, професор кафедри обліку і аудиту, заступник 

завідувача кафедри з навчальної роботи. Закінчила Національний 

гірничий університет у 2003 році. Наукові інтереси: бухгалтерський 

облік і аналіз венчурної діяльності.  
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17 

грудня 

День студента гірника. День Святої великомучениці 
Варвари 

Здавна в Україні Варвару вшановували як святу, яка у важких 

обставинах рятує від небезпеки смерті. Від давніх-давен і до сьогодні 

Свята Варвара користується великою пошаною не лише в Україні, а 

й в інших країнах Європи. Представники важких і ризикованих 

професій завжди намагаються вшанувати великомученицю. Свята 

великомучениця Варвара вважається небесною покровителькою усіх 

гірничодобувних галузей. Ця Свята в очах гірників є прикладом 

мужності, нескореності і твердості у вірі. Ці якості, які властиві і 

самим гірникам, зробили Варвару їх покровителькою і захисницею. 

 

23 

грудня 

 Зільберман Анатолій Ілліч  
Зільберман Анатолій Ілліч, народився у 1915 році. Гірничий 

інженер, кандидат технічних наук (1950), доктор технічних наук 

(1967), професор кафедри гірничої інженерії та освіти (1970). 

Заслужений професор НТУ «Дніпровська політехніка» (2000). 

Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1944 р. У НТУ 

«Дніпровська політехніка» працював з 1944 р. У 1973-1975 рр. декан 

гірничого факультету. Найважливіші праці присвячено струговому 

вийманню вугілля в очисних вибоях на крутих пластах центрального 

району Донбасу; механізованому кріпленню; видобутку марганцевої 

руди з довгих очисних вибоїв; випробуванню буро шнекових 

установок. Помер у 2005 році. 

 

23 

грудня 

Цвіркун Леонід Іванович 
Цвіркун Леонід Іванович народився у 1950 р. Інженер-електрик, 

кандидат технічних наук (1985), доцент (1988), професор кафедри 

автоматизації та комп’ютерних систем (2007). Закінчив 

Дніпропетровський гірничий інститут у 1978 р., працює в НТУ 

«Дніпровська політехніка» з 1977 р. Наукова діяльність пов’язана з 

структурним синтезом, моделюванням і розробкою систем керування 

маніпуляторами, застосування інформаційних технологій в 

автоматизації технологічних процесів на вугільних шахтах. 

 

24 

грудня 

День працівників архівних установ 
24 грудня в Україні відзначається День працівників архівних 

установ. Це свято було встановлено 30 жовтня в 1998 р. відповідно 

до Указу Президента України. 
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25 

грудня 

Різдво Христове (за григоріанським і новоюліанським 

календарями) 
 25 грудня католики відзначають Різдво. Християни 

прикрашають свої оселі яслами з фігурками немовляти Ісуса, Діви 

Марії та Йосипа і соломою, яка є головним символів Різдва. Красиво 

оздоблена ялинка також займає у католиків почесне місце. 

Католицьке Різдво – це особливе свято, яке наповнює душі людей 

теплом та радістю. Неробочий день з 2017 року. 

 

28 

грудня 

Веселов Арнольд Олексійович 
Веселов Арнольд Олексійович, народився у 1930 році. Гірничий 

інженер-геолог, кандидат геологічних наук (1965), старший 

науковий співробітник за спеціальністю «Стратиграфія і 

палеонтологія» (1972), доцент ( 1974). Закінчив Дніпропетровський 

гірничий інститут у 1950 році. Працював у НТУ «Дніпровська 

політехніка» з 1972-1998 рр., завідувач кафедри загальної та 

структурної геології (1972–1977). Наукові інтереси пов’язані з 

стратиграфією та палеонтологію палеогену і неогену України, 

Західної Європи, а також півдня колишнього СРСР. Помер у 2011 

році.  

 

 

31 

грудня 

Новий рік  
Нови й рік – свято, яке святкують багато народів відповідно до 

визнаного календаря. Свято настає в момент початку нового року. 
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Алфавітний покажчик прізвищ співробітників  
НТУ «Дніпровська політехніка» 

 

 

 Б 
 Бродський Олександр Ілліч – 7 червня  
 Бунько Віктор Олександрович  – 16 вересня  
 

В 
Вербицький Михайло Михайлович — 4 березня 
Виноградов Андрій Павлович – 2 жовтня 

Виноградов Борис Володимирович  – 29 лютого 

Волотковський Сергій Андроникович – 23 січня 
 

Г 
 Гембицький Сергій Самійлович – 30 жовтня 

 Голіздра Григорій Якович – 14 жовтня 
 Гусєв Олександр Юрійович – 12 серпня  
 Гутт Антон Євгенович – 3 травня  

 

Д 
Давиденко Олександр Миколайович – 16 жовтня 
Додатко Олександр Дмитрович – 13 вересня  
Долгов Олександр Михайлович – 20 липня 
  

Є 
 Євреїнов Георгій Євгенович – 27 листопада 
 

З 
  Зільберман Анатолій Ілліч – 23 грудня 
   

К 
Кагадій Тетяна Станіславівна – 6 липня 
Колб Антон Андрійович – 10 грудня 
Колосов Леонід Вікторович  – 28 січня 
Кочергін Ігор Олександрович – 28 вересня 
Кравченко Віктор Михайлович – 13 грудня 

 

Л 
 Лазаренко Ерік Олександрович – 25 лютого 
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М 
Макаров Василь Степанович  – 11 вересня  
 Маковський Володимир Матвійович – 27 липня  

 

Н 
 Нестеренко Петро Григорович – 12 липня  
 Новосильцев Іван Степанович – 4 грудня 

 

О 
Остапенко Анатолій Олексійович – 23 лютого 

 

П 
Пилипенко Ганна Миколаївна – 5 листопада 
Півняк Геннадій Григорович – 23 жовтня 
Протодьяконов Михайло Михайлович – 5квітня 

 

Р 
 Рубін Павло Германович- - 5 червня  

Рудаков Дмитро Вікторович – 21 січня 
 

С 
Семененко Микола Пантелеймонович – 16 листопада 
Солодянкін Олександр Вікторович – 24 липня 

 

Т 
Танатар Йосип Іссакович – 29 вересня 

Таран Ігор Олександрович – 5 червня 
 Татомир Костянтин Іванович – 16 березня  
Ткачов Віктор Васильович – 26 серпня 
Тронько Петро Тимофійович – 12 липня  
 Тяпкін Олег Костянтинович – 20 лютого 

У 
 Уманський Віктор Борисович 16 серпня 
Ус Світлана Альбертівна – 7 листопада 

 

Ф 
 Федоров Михайло Михайлович – 29 березня 

Фомичов Вадим Володимирович – 15 серпня  
 
 

Ц 
Цвіркун Леонід Іванович – 23 грудня 
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 Ш 
Широков Олександр Зосимович – 18 вересня 
Штокман Ілля Григорович – 18 лютого 
 

 
  

Я 
 Яворницький Дмитро Іванович  – 6 листопада 
 Яременко Ірина Анатоліївна – 5 грудня 
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