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

політичного і культурного життя світу та України. Знайомить з найбільш

знаменними подіями Дніпропетровської області. Містить хронологічний

перелік найбільш значущих дат в історії Державного вищого навчального

закладу «Національний гірничий університет».

Допоможе викладачам, співробітникам та студентам у вивченні

історичних, наукових, навчальних та просвітницько-культурних традицій

університету.
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Передмова

У черговому випуску календаря висвітлено відомості про ювілейні і

пам’ятні дати в історії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

на 2013 рік, найбільш знаменні і пам’ятні дати наукового, суспільно-

політичного і культурного життя світу, України, Дніпропетровської області.

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

уточнено за друкованими і електронними джерелами. Можливі деякі

розбіжності, що містять різні джерела.

У розділі «Цього року виповнюється» наведено дати без зазначення числа

і місяця.

Мета календаря – допомогти викладачам, співробітникам та студентам у

вивченні історичних, наукових, навчальних та просвітницько-культурних

традицій університету.

При підготовці календаря було використано справочно-бібліографічний

апарат бібліотеки, а також ресурси Інтернет.

При виявленні помилок у датах та фактографії зауваження просимо

надсилати за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, Державний ВНЗ

«Національний гірничий університет», Науково-технічна бібліотека. E-mail:

Nefjodova@nmu.org.ua, або зателефонувати укладачам календаря за номером

(056) 373-07- 51.

mailto:Nefjodova@nmu.org.ua
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Табель-календар на 2013 рік

СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ БЕРЕЗЕНЬ

П 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
В 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
С 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
Ч 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
П 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
С 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
Н 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31

КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ

П 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
В 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
С 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Ч 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
П 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
С 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Н 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ ВЕРЕСЕНЬ

П 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
В 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
С 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
Ч 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
П 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
С 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Н 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29

ЖОВТЕНЬ ЛИСТОПАД ГРУДЕНЬ

П 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
В 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
С 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Ч 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
П 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
С 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Н 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
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Цього року виповнюється:

1513 500 років тому італійський політичний мислитель
Никколо Макіавеллі (1469-1527 рр.) написав трактат
"Государь" (опублікований в 1532), в якому створена теорія
держави з необмеженою владою монарха, що нехтує
нормами моралі і справедливості і не піклується про
благополуччя підданих.

1768 245 років від часу видання Британської енциклопедії
«Британіка» (1-ше вид. – 1768-1771), одного з найстаріших
універсальних енциклопедичних видань світу.

1793 220 років від дня смерті Лазаря Глоби, запорозького
козака, засновника двох садів у Катеринославі. Нині це –
парки ім. Шевченка та ім. Глоби.

1828 185 років від початку спорудження Алупкінського
палацу (тепер Алупкінський державний палацово-парковий
музей-заповідник).

1834 180 років від часу заснування Київського університету
ім. Т.Г.Шевченка.

1863 150 років тому видано перший том 4- томного
«Толкового словаря живого великорусского языка»
письменника та лексикографа Володимира Івановича Даля
(1801-1872). За цю працю В.Даль був нагороджений
почесним званням академіка Петербурзької академії наук.

1873 140 років з дня народження Коршуна Юрія Васильовича.
Магістр хімії, професор з 1908 р. Закінчив Харківський
університет у 1898 р. Працював у Національному
гірничому університеті (1922 – 1930 рр.), завідував
лабораторіями якісного і гірничозаводського аналізу,
очолював кафедру органічної та аналітичної хімії в 1922 -
1930 pp. Організатор і перший директор
Дніпропетровського фармацевтичного інституту. Помер у
1951 р.
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1878 135 років з часу видання у Львові українського
художньо-публіцистичного збірника «Дзвін».

1883 130 років тому було відкрито Нікопольське родовище
марганцю, що має світове значення. З 1886 р. марганцеві
руди почали використовувати, головним чином, в
промисловості півдня Росії.

130 років тому на Придніпров’ї вийшла друком перша
художня книжка українською мовою «Жар-птиця, або З
паном не братайся, а прийми не бери і жінці правди не
кажи. Оповідання А.Торішнього», яку написав А. Кащенко.

1893 120 років з дня народження Габинського Якова
Йосиповича. Гірничий інженер, доктор хімічних наук з
1930 p., професор кафедри хімії з 1927 р. Закінчив
Катеринославський гірничий інститут у1917 р. Працював у
Національному гірничому університеті з 1918 по 1930 р. ,
був деканом хіміко-технологічного факультету. Помер у
1937 р.

120 років з дня народження Полякова Михайла
Вольфовича. Хімік-педагог, професор з 1934 p. Закінчив
Катеринославський інститут народної освіти в 1923 р.
Працював у Національному гірничому університеті в 1928 -
1941 pp., завідував кафедрою загальної хімії (1930 -1941
рр.). Помер у 1965 р.

1898 115 років з дня народження Гришкової-Динник Надії
Петрівни. Професор кафедри технічної механіки з 1935 р.
Закінчила Катеринославський інститут народної освіти в
1922 р. Працювала в Національному гірничому
університеті (1926 – 1941 рр. ).

У м. Катеринославі 115 років тому засновано музичне
училище, одне з найстаріших музичних навчальних
закладів України, нині – Дніпропетровська консерваторія
ім. М.І. Глінки.

115 років з часу заснування Київського політехнічного
інституту.

1903 110 років тому у Дніпропетровському гірничому
інституті (ДГІ) відбувся перший випуск інженерів в
кількості 16 чоловік.
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1903 З 1903 по 1924 р. у ДГІ паралельно існували дві
бібліотека – наукова і студентська (технічна читальна),
кожна з яких мала свої асигнування, штати і адміністрацію.

110 років тому студентам вперше почали читати лекції з
питань провітрювання шахт. Лекції читав проф. А.М.
Терпигорєв.

110 років тому кафедра вантажопідйомні і транспортні
машини перетворена в кафедру гірського
машинобудування і транспортних установок.

110 років тому в Катеринославському гірничому
інституті В.О. Гуськовим було засновано і обладнано
перший в країні кабінет механічного збагачення корисних
копалин.

1908 105 років тому народився Пойда Дмитро Павлович,
історик, доктор історичних наук з 1963 р., професор з 1963
р. Закінчив Харківський державний педагогічний інститут
у 1936 р. Працював у НГУ в 1959-1966 рр., завідував
кафедрою історії КПРС (1959-1966 рр.). Помер у 1992 р.

105 років тому засновано курс металургії. Його вели
професор П.Г. Рубін і ассистент А.П. Виноградов.

105 років тому ректором Катеринославського Вищого
Гірничого Училища став професор М.Й. Лебедєв і був ним
до 1919 р. (друге його ректорство припадає на 1921-1924
рр.).

105 років тому прийнято в експлуатацію корпус № 3,
який спроектував головний архітектор Катеринослава Д.С.
Скоробогатов. Будівля двоповерхова, цегляна, з підвалом.

105 років тому у м. Катеринославі було побудовано
водогін.

1913 100 років тому засновано кафедру теоретичної механіки.

У Катеринославі відкрито готель «Асторія»

1913-1914 100 років тому було засновано лабораторію фізичної
хімії Л.В. Писаржевським.
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1918 95 років від дня створення соціально-економічної
предметної комісії, яка згодом отримала назву кафедри
марксизму-ленінізму.

95 років тому Катеринославський гірничий інститут
одержав право надання наукового ступеня шляхом
публічного захисту наукової роботи перед Радою
Інституту.

95 років тому Катеринославський гірничий інститут
поповнився двома новими відділеннями –
маркшейдерським (закритим у 1921 р.) та геолого-
розвідувальним.

У Києві засновано український театр, який з 1927 р.
переїхав до Дніпропетровська, тепер – Дніпропетровський
український музично-драматиний театр ім. Т.Г. Шевченка
(95 років від часу заснування).

1923 90 років з початку роботи Клубу пролетарського
студентства (КПС).

90 років з того часу, як у ДГІ професор Л.Д. Шевяков
організував проектне бюро. У 1923 р. воно реорганізоване в
інститут Діпрошахт.

90 років з часу створення фізкультурно-спортивного
товариства «Динамо».

1928 85 років тому ректором ДГІ став інженер-електромеханік
Г.А. Шуб. (до 1930 р.)

85 років тому організовано редакційно-видавничий
відділ – одну з найстаріших структур університету.

1928 Хіміко-технологічне відділення металургійного
факультету перетворено на хіміко-технологічний
факультет. (85 років від часу заснування).

85 років тому в ДГІ вперше для студентів
геологорозвідувального факультету був започаткований
курс «Геофізичні методи розвідки».

85 років з часу заснування Національної кіностудії ім. О.
Довженка.
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1933 80 років тому робітфак при ДГІ було реорганізовано в
індустріальний факультет і передано ДМетІ.

80 років з часу побудови шестиповерхового
студентського гуртожитку № 1.

80 років з часу заснування Національного авіаційного
університету.

1943 Взимку (70 років тому) в Амур-Нижньодніпровському
районі відкрилась перша у Дніпропетровську районна
дитяча бібліотека.

1948 65 років тому було відбудовано геолого-мінералогічний
музей.

65 років з часу відкриття в ДГІ Вищих інженерних курсів
(ВІК) з щорічним прийомом 100-125 чоловік. На ВіКі вели
підготовку за спеціальностями "Розробка родовищ
корисних копалини", "Гірська електромеханіка" та
"Маркшейдерська справа".

На кафедрі організації виробництва затверджена
аспірантура. (65 років тому)

1953 60 років тому утворено кафедру техніки розвідки
родовищ корисних копалин.

У 1953 році Міністерством вищої освіти СРСР було
засновано Докучаєвський гірничий технікум, який є
структурним підрозділами Державного ВНЗ «НГУ».

1958 55 років з часу відкриття в ДГІ вечірнього та заочного
відділень.

55 років з того часу, як профком добився відкриття в ДГІ
студентського профілакторію, в якому щорічно
знаходилося близько 500 студентів.

Як навчально-геодезичний полігон засновано оздоровчо-
спортивний табір “Гірник”.

Закладено фундамент під новий учбовий корпус
проблемних лабораторій (корпус № 3), який було введено у
дію в 1961 р.
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1958 55 років тому геолого-мінералогічний музей було
зареєстровано як "Геолого-мінералогічний музей ДГІ" і
включено у список музеїв України.

55 років тому створено Спілку кінематографістів країни.

55 років тому у Дніпропетровську засновано
видавництво «Зоря».

1963 50 років з того часу, як Геннадій Григорович Півняк,
гірничий інженер-електромеханік, доктор технічних наук з
1981 p., професор з 1983 p., заслужений діяч науки і
техніки України з 1990 p., академік Національної академії
наук України з 1997 p., лауреат премії і імені СО. Лебедева
HAH України 1996 p., двічі лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки (1998, 2000), заслужений
професор Національного гірничого університету (2002),
ректор ДВНЗ «НГУ» (1982 р.) закінчив електротехнічний
факультет ДГІ.

50 років тому ректором ДГІ став випускник ДГІ,
гірничий інженер-електромеханік, доктор технічних наук,
професор О.О. Ренгевич. На посаді ректора він був до 1972
р.

1968 45 років тому в інституті почали  працювати 4 вчених
ради з присудження вчених ступенів кандидатів і докторів
наук : об'єднана рада гірничого і шахтобудівного
факультетів, об'єднана рада механико-машинобудівного і
електротехнічного факультетів, рада геолого-
розвідувального факультету, вчена рада ДГІ по
твердженню результатів захисту на факультетських радах і
захисті дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора
наук.

У м. Олександрії Кіровоградської області філія ДГІ
перетворена в Олександрійський загальнотехнічний
факультет (ЗТФ) ДГІ з утворенням двох кафедр -
загальнонаукових і загальнотехнічних дисципліни. (45
років події)

45 років з того часу, як була введена посада проректор з
вечірнього і заочного навчання, яка в 1974 р. була
скасована і введена посада другого проректора з навчальної
роботи.
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1973 40 років тому у інституті була припинена підготовка
інженерів за фахом "Технологія машинобудування", різко
впало учбове навантаження. У цих умовах три кафедри
машинобудівного профілю знову об'єднали в одну -
кафедру технології гірського машинобудування, яку
очолив професор П.М. Шилов.

40 років тому програмісти відділу  обчислювальної
техніки на чолі з доц. В.И. Жуковицьким розробили і
впровадили першу підсистему «Атестація».

На посаду ректора ДГІ був призначений професор В.І.
Онищенко. На посаді ректора перебував по 1982 р. (40
років події)

40 років тому було зведено студентський гуртожиток №
5.

1978 35 років тому було створено проблемну лабораторію
комплексного освоєння родовищ мінеральної сировини
України.

Організовано навчальний відділ, що включає навчальну
частину і лабораторію обліку і аналізу навчальної,
методичної і виховної роботи. (35 років події)

У м. Дніпропетровську відкрито Будинок культури
металургів. (35 років події)

1983 У м. Дніпропетровську побудовано універсальний
видовищно-спортивний комплекс «Метеор» на 5 тисяч
місць. (30 років події)

1988 Структурною одиницею кафедри соціально-політичних
наук став народний музей історії ДГІ (директор Л.Н.
Сергєєва). (25 років події)

25 років тому при кафедрі історії та політології створена
аспірантура. Науковими керівниками аспірантів призначені
д-р истор. наук, проф. В.Г. Поставной і проф. В.Ю Пушкін.

25 років з часу відкриття у ДГІ галузевої науково-
дослідної лабораторії м'яких оболонок в гірському
виробництві.
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1988 На базі кафедри теоретичної та будівельної механіки ДГІ
була створена галузева науково-дослідна лабораторія
динаміки та міцності мостових конструкцій гірничо-
металургійних підприємств півдня України. В 2005 році
лабораторія була перетворена в Центр динаміки та міцності
несучих конструкцій штучних споруд гірничо-
металургійних підприємств. (25 років події)

25 років тому при інституті «Дніпродіпрошахт» почала
працювати філія кафедри гірської механіки ДГІ.

1993 20 років тому рішенням Вченої ради НГУ було
впроваджено традицію присвоєння звання Почесного
професора Гірничого університету.

20 років тому було заснування Економічний факультет
Національного гірничого університету. З 2002 р.
Економічний факультет був реорганізовано в Інститут
економіки.

1998 15 років тому створено Придніпровський регіональний
науково-технічний центр технічного захисту інформації
(ПРНТЦТЗІ) на базі Державного вищого навчального
закладу «Національний гірничий університет» (на той час –
Національна гірнича академія України) спільним наказом
Державного комітету України з питань державних секретів
та технічного захисту інформації і Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України.

15 років тому створена Кафедра екології (наказ ректора
№ 5 від 12.01.98) після отримання ліцензії МОН України на
підготовку в НГУ фахівців за напрямом підготовки 0708
«Екологія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр,
спеціаліст, магістр за спеціальністю «Екологія та охорона
навколишнього середовища».

З 1998 року діє Українознавчий клуб „Джерело”
Інституту гуманітарних проблем Національного гірничого
університету

2003 На базі кафедри електроніки та обчислювальної техніки
Наказом № 1029л від 22.09.03 по Національному гірничому
університету була створена кафедра програмного
забезпечення комп'ютерних систем (ПЗКС).
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2003 10 років тому НГУ першим в Україні пройшов
акредитацію спеціалістів та ліцензував магістратуру за
напрямком підготовки «Інформаційна безпека».

10 років тому кафедра геоінформатики перейменована в
кафедру геоінформаційних систем.

10 років з часу започаткування в НГУ Інститутом
гуманітарних проблем документально-художньої серії
видань «Особистості НГУ: життя і творчість».

10 років тому було започатковано випуск журналу
«Економічний вісник НГУ».

2008 5 років тому при Національному гірничому університеті
наказом Міністерства освіти і науки України від 08 травня
2008 р. за № 391 створено навчально-науково-виробничий
комплекс "Безпека" у складі Національного гірничого
університету, Державного Макіївського науково-
дослідного інституту з безпеки робіт у гірничій
промисловості, Науково-дослідного інституту
гірничорятувальної справи та пожежної безпеки, Науково-
виробничого об’єднання “Павлоградський хімічний завод”.

5 років тому Національний гірничий університет
приєднався до державної програми «Передові комп’ютерні
технології Вузам України». Спільними зусиллями кафедри
технології гірничого машинобудування й кафедри основ
конструювання механізмів і машин на матеріально-
технічній базі лабораторії інформаційних технологій
проектування був створений навчальний центр Delcam.

2013 рік за рішенням ООН та ЮНЕСКО проголошений:

• 2013 –міжнародний Рік водної співпраці

• 2005-2014 гг. –десятиліття освіти в інтересах стійкого розвитку ООН

• 2005-2014 гг. –Друге Міжнародне десятиліття корінних народів світу

• 2005-2015 гг. –Міжнародне десятиліття дій "Вода для життя"
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У СНД 2013 рік оголошений:

• Роком екологічної культури і охорони довкілля

В Україні 2013 рік оголошений:

• Роком фізичного здоров'я і екології.
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Січень

Потураєв Валентин Микитович

січень
10 років з дня смерті Потураєва Валентина Микитовича (1922-

2003), інженера залізничного транспорту, доктора технічних наук з
1965 р., професора з 1967 р., академіка Академії наук УРСР з 1979 р.,
лауреата Державної премії України 1975 р., який закінчив
Дніпропетровський інститут інженерів транспорту у 1948 р.
Працював у Національному гірничому університеті в 1953-1974 рр.,
був проректором з наукової роботи (1962-1972 рр.), ректором (1972-
1973 рр.), завідував кафедрою гірничих машин (1971-1974 рр.), з 1974
р. працював в Інституті геотехнічної механіки НАН України, був його
директором.

Всесоюзна науково-технічна конференція

січень
1968 р. у ДГІ відбулася ІІ Всесоюзна науково-технічна

конференція.

Газета «Екатеринославские губернские ведомости»

січень
У 1838 р. в Катеринославі вийшов перший номер газети

«Екатеринославские губернские ведомости». Припинила існування
газета у 1918 р.

Новий Рік1

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

працю України)

Іщенко Ольга Омел’янівна1

січня
Іщенко Ольга Омел’янівна народилась у 1948 р. Начальник відділу

спецкоштів.

Денисюк Ростислав Павлович1

січня
Денисюк Ростислав Павлович народився у 1948 р. Гірничий

інженер-геофізик, доктор геологічних наук з 2000 p., професор з 2000
p. Закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу в 1975 р.
Працював у Національному гірничому університеті (2000 - 2006),
завідував кафедрою геофізичних методів розвідки з 2000 р. по 2006 р.
Помер у 2006 р.
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П'єр де Кубертен1

січня
150 років з дня народження П'єра де Кубертена (1863-1937),

французького громадського діяча, засновника олімпійського руху.

Ісаак Ньютон4

січня
370 років з дня народження Ісаака Ньютона(1643-1727),

англійського вченого.

Святий Вечір (Свят Вечір)6

січня
Одне з найбільш важливих родинних свят. Цього дня господиня

готувала дванадцять святкових страв. Ця 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.

Кузнецова Тетяна Анатоліївна7

січня
Кузнецова Тетяна Анатоліївна народилась у 1938 р. Гірничий

інженер-механік, кандидат технічних наук, доцент кафедри основ
конструювання механізмів і машин. Закінчила Дніпропетровський
гірничий інститут. В НГУ з 1971 р.

Різдво Христове7

січня
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.

Коротенко Григорій Михайлович10

січня
Коротенко Григорій Михайлович народився у 1948 р. Доктор

технічних наук (2010 р.), доцент (2003 р.), професор кафедри
геоінформаційних систем (2010 р.), заступник завідуючого кафедри,
відповідальний в Приймальній комісії НГУ від ГРФ за перехід
студентів з 4-го курсу на 5-й. Закінчив Дніпропетровський інститут
інженерів залізничного транспорту у 1971 р. Працює в НГУ з 1999 р.
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Коротенко Леонід Михайлович10

січня
Коротенко Леонід Михайлович народився у 1948 р. Кандидат

технічних наук, доцент кафедри електроніки та обчислювальної
техніки. Член-кореспондент російської Академії інформатизації
освіти. Закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного
транспорту у 1971 р. рацює в НГУ з 1997 р.

Толстой Олексій Миколайович10

січня
130 років від дня народження Олексія Миколайовича Толстого

(1883-1945), прозаїка та драматурга.

Швець Роза Миколаївна10

січня
Швець Роза Миколаївна народиласьу 1948 р. Бібліотекар ІІ

категорії.

Газета «Днепровская правда»10

січня
75 р. тому почала виходити газета «Днепровская правда», орган

Дніпропетровського обкому компартій України та обласної Ради
народних депутатів. З 1991 р. вона змінила назву на «Днепровская
панорама» і набула статус громадсько-політичної газети.

Всесвітній день "спасибі"11

січня
11 січня у всьому світі відзначається Всесвітній день "спасибі".

Свято з'явилося за ініціативою ООН і Юнеско. Слово "спасибі" -
стале скорочення від "Врятуй боже" ("Спаси бог"-рус.) - цією фразою
на Русі висловлювали подяку. Ми щодня говоримо один одному
"спасибі", тому важливо пам'ятати, що дійсна подяка - лише та, яка
йде від чистого серця.

День заповідників11

січня
Вперше День заповідників і національних парків світ почав

вiдзначати в 1997 році за ініціативою Центру охорони дикої природи і
Всесвітнього фонду дикої природи. Перший заповідник на території
сучасної України був створений у 1886 році українським
природознавцем Володимиром Дідушицьким. Це, до речі, був і
перший заповідник у Європі, який являв собою природний резерват
площею 22,4 га поблизу с.Пеняки (нині Бродівський р-н Львівської
обл.) та отримав назву "Пам'ятка Пеняцька".
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Ковалевська Ірина Анатоліївна12

січня
Ковалевська Ірина Анатоліївна народилась у 1968 р. Доктор

технічних наук (2004 р.), професор кафедри підземної розробки
родовищ Національного гірничого університету (2005 р.). Лауреат
Державної премії України в галузі науки і техніки (2012). Закінчила
Дніпропетровський державний університет, механіко-математичний
факультет у 1985 р. Працює в НГУ з 1995 р.

Бойко Володимир Олександрович13

січня
Бойко Володимир Олександрович народився у 1933 р. Гірничий

інженер, доктор технічних наук з 1967 р., професор з 1967 р.,
заслужений працівник вищої школи УРСР з 1984 р.,  академік
Академії інженерних наук України. Закінчив Дніпропетровський
гірничий інститут у 1955 р. Працює в Національному гірничому
університеті з 1955 р., завідував кафедрою рудникової вентиляції та
охорони праці в 1969-1998 рр. Заслужений професор Національного
гірничого університету (2003 р.)

Рузіна Марина Вікторівна13

січня
Рузіна Марина Вікторівна народилась у 1963 р. Гірничий інженер-

геолог, доктор геологічних наук з 2008 р., професор кафедри геології
та розвідки родовищ корисних копалин. Закінчила
Дніпропетровський гірничий інститут у 1985 р. Працює в
Національному гірничому університеті з 1994 р.
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Щедрий вечір13

січня Щедрий вечір(Маланка, Маланія, Васильєв вечір) — вечір 13 січня
напередодні Старого Нового року . Зранку цього дня починають
готувати другу обрядову кутю — щедру. Кутю  ставлять на покуті.
Крім того, господині печуть млинці, готують пироги та вареники з
сиром, щоб обдаровувати щедрувальників та посівальників. Звечора і
до півночі щедрувальники обходять оселі. За давньою традицією,
новорічні обходи маланкарів, як і різдвяних колядників, відбуваються
після заходу Сонця, тобто тоді, коли володарює усяка нечиста сила.
Дівчата-підлітка поодинці чи гуртом оббігають сусідів, щоб
защедрувати. На Меланки ходять також і парубоцькі гурти. Вони
називаються «водити Меланку». Хлопці в масках висловлюють добрі
побажання, веселять піснями, танцями, жартівливими сценками.
Один з них, зазвичай, перевдягнений в жіноче вбрання і його
називають Меланкою. За давнім звичаєм перебрані, закінчивши
ритуальний обхід, вранці йшли на роздоріжжя палити «Діда», або
«Дідуха»,— снопи, соломи, що стояли на покуті від Святого вечора
до Нового року, потім стрибали через багаття. Це мало очистити від
спілкування з нечистою силою. А наступного дня, коли починає
світати, йдуть посівати зерном. Зерно беруть у рукавицю або в
торбину. Спочатку йдуть до хрещених батьків та інших родичів і
близьких. Зайшовши до хати, посівальник сіє зерном і вітає всіх з
Новим роком.

Заболотний Костянтин Сергійович14

січня
Заболотний Костянтин Сергійович народився у 1953 р. Гірничий

інженер-механік, доктор технічних наук  з 1997 р., професор кафедри
гірничих машин та інжинірингу, академік Підйомно-транспортної
академії наук України, заступник завідувача кафедри з навчально-
виховної роботи. Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у
1975 р. Працює в Національному гірничому університеті з 1976 р.

Обрізання Господнє14

січня
Найближчою важливою подією із життя Ісуса Христа, що наступає

після свята Христового Різдва, є Господнє Обрізання і надання імені.
Це свято ми святкуємо 14 січня. 14 січня також день пам'яті святителя
Василя Великого - одного з трьох найбільших ієрархів і вчителів
Церкви, який жив у IV столітті.

http://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8


20

Державний гімн України15

січня
У 1992 році Президія Верховної Ради України затвердила

Державний гімн України.

Водохресний святвечір18

січня
Водохресний святвечір – це вечір-приготування перед великим

православним святом, яке називається Богоявління Господнє або
Хрещення. Цього дня згадується хрещення Ісуса Христа Іоаном
Предтечей (Хрестителем) в річці Йордан.

Огюст Конт19

січня
215 років від дня народження Огюста Конта (1798-1857),

французького філософа і соціолога.

Хрещення Господнє19

січня
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.

Келль Микола Георгійович20

січня Келль Микола Георгійович народився у 1883 р. Гірничий інженер,
доктор технічних наук з 1936 p., професор з 1923 p., член-
кореспондент АН СРСР з 1946 р., заслужений діяч науки і техніки
РРФСР з 1957 р. Закінчив Петербурзький гірничий інститут у 1915 р.
У Національному гірничому університеті завідував кафедрою геодезії
(1943 -1944). Один із засновників Свердловського гірничого
інституту і перший його ректор, а також засновник кафедри геодезії у
його складі. Відомий науковими працями з вищої геодезії та
фотограмметрії. Помер у 1965 р.

Рада інституту20

січня
1958 р. наказом по Міністерству вищої освіти УРСР затверджена

рада інституту з розгляду пропозицій про надання вчених звань, а
також для вирішення учбових, методичних, конкурсних,
господарських і інших питань.
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Павлов Михайло Олександрович21

січня
Павлов Михайло Олександрович народився у 1863 р. Інженер-

металург, професор з 1902р., член-кореспондент АН УРСР з 1927 p.,
академік АН СРСР з 1932 p., Герой Соціалістичної Праці з 1945 p.,
двічі лауреат Державної премії СРСР 1943 і 1947 pp. Закінчив Санкт-
Петербурзький гірничий інститут у 1898 р. Працював у
Національному гірничому університеті в 1900 - 1904 pp., завідував
кафедрою чавуну в 1900 - 1904 pp. Створив визнану у світі наукову
школу українських доменщиків. Наукові праці присвячено металургії
чавуну, проблемам інтенсифікації доменного процесу та збільшенню
ресурсів металургійного виробництва. Помер у 1958 р.

Міжнародний день обіймів21

січня
Витоки цього свята лежать у студентському середовищі

західноєвропейської молоді. За традицією Дня обіймів огортати в
обійми можна навіть незнайомих людей.

День Соборності та Свободи України22

січня
День Соборності та Свободи України — свято України, засноване

30 грудня 2011 року указом Президента України № 1209/2011.
Відзначається 22 січня. Фактично нове свято виникло внаслідок зміни
дати відзначання Дня Свободи з 22 листопада (саме ця дата
відзначання була встановлена у 2005 році указом третього президента
України Віктора Ющенка на честь дня початку Помаранчевої
революції) на 22 січня — дату відзначання Дня соборності.

Джордж Байрон22

січня
225 років від дня народження Джорджа Байрона (1788-1824),

англійського поета.

Білий Михайло Матвійович23

січня
Білий Михайло Матвійович народився у 1938 р. Гірничий інженер-

електромеханік, кандидат технічних наук з 1972 р., професор кафедри
систем електропостачання з 2005 р. Закінчив Дніпропетровський
гірничий інститут у 1965 р. Працює в Національному гірничому
університеті з 1965 р.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2011
http://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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Тетянин день (День студента)25

січня
Так сталося, що саме в Тетянин день, 12 січня 1755, імператриця

Єлизавета Петрівна підписала указ «Про заснування Московського
університету» і 12 (25) січня стало офіційним університетським днем.
З тих пір свята Татіана вважається покровителькою студентів. До
речі, саме стародавнє ім'я «Татіана» в перекладі з грецького означає
«упорядниця». У 60-70 рр. 19 століття Тетянин день перетворюється в
неофіційне студентське свято.

Мандрикевич Василь Миколайович26

січня
Мандрикевич Василь Миколайович народився у 1958 р. Старший

викладач кафедри фізики, профорг факультету будівництва. В НГУ з
1982 р.

Решетілова Тетяна Борисівна26

січня
Решетілова Тетяна Борисівна народилась у 1953 р. Гірничий

інженер-економіст, доктор економічних наук з 1999 р., професор з
1999 р. Закінчила ДГІ в 1975 р. Працює в Національному гірничому
університеті з 1975 р. Завідує кафедрою маркетингу з 2000 р.

Міжнародний день митника26

січня
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.

День працівника контрольно-ревізійної служби України26

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

державну контрольно-ревізійну службу в Україні”. З того часу 26 січня
святкується як „День робітника контрольно-ревізійної служби
України”. Державна контрольно-ревізійна служба України є системою
органів державної виконавчої влади.

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту27

січня
Міжнародний день пам’яті Голокосту відзначається згідно з

резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 21 листопада 2005 р. у
день, коли було звільнено в’язнів табору смерті в Освенцимі.
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Пушкін Віктор Юхимович28

січня
Пушкін Віктор Юхимович народився у 1938 р. Юрист, кандидат

історичних наук з 1972 р., професор з 1991 р. Член-кореспондент
Української академії історичних наук з 2000 р., директор Інституту
гуманітарних проблем НГУ. Заслужений працівник освіти України з
1997 р. Заслужений професор Національного гірничого університету
(2004 р.). Закінчив Московський державний університет ім. М.В.
Ломоносова в 1960 р. Працює в Національному гірничому
університеті з 1968 р., завідує кафедрою історії та політичної теорії з
1992 р.

Державний прапор України28

січня
28 січня 1992 року Верховна рада України затвердила Державний

прапор України.

День пам’яті Героїв Крут29

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

Указом Президента України «Про вшанування пам’яті Героїв Крут»
(29.01.2007 р.).

Співаковський Олександр Онисимович30

січня
Співаковський Олександр Онисимович народився у 1888 р.

Інженер-механік-конструктор, доктор технічних наук з 1937 p.,
професор з 1925 р., член-кореспондент АН СРСР з 1946 p., лауреат
Державної премії СРСР 1946 р. Закінчив Петроградський
політехнічний інститут у 1917 р. Працював у Національному
гірничому університеті в 1921 - 1933 рр., завідував кафедрою
рудникового транспорту (1922 -1933). Визначний діяч гірничої науки.
Зробив великий внесок у формування й розвиток кафедри та
створення самостійного лекційного курсу "Рудниковий транспорт".
Помер у 1986 р.

Рябчій Валерій Архипович31

січня
Рябчій Валерій Архипович народився у 1948 р. Доцент кафедри

геодезії. В НГУ з 1970 р.
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Лютий

Криворізький науково-дослідний гірничорудний
Інститутлютий У 1933 р. створено Криворізький науково-дослідний гірничорудний

Інститут (НДГРІ) (80 років)

Науково-дослідна лабораторія1

лютого
1 лютого 1968 р. відкрита галузева науково-дослідна лабораторія з

проблем наукової організації праці і виробництва.

Волкова Алла Михайлівна4

лютого
Волкова Алла Михайлівна народиласьу 1945 р. Інженер першої

категорії.

Озиміна Світлана Володимирівна4

лютого
Озиміна Світлана Володимирівна народилась у 1963 р. Завідуюча

відділом бібліотеки.

Серго Юхим Юхимович7

лютого
Серго Юхим Юхимович народився у 1913 р. Гірничий інженер-

збагачувальник, доктор технічних наук з 1968 р., професор з 1970 р.
Закінчив ДГІ у 1940 р. Працював у НГУ в 1949-1999 рр., завідував
кафедрою збагачення корисних копалин (1959-1960 рр.). Помер у
2001 р.

Томас Мор7

лютого
535 років з дня народження Томаса Мора (1478-1535), англійського

письменника, філософа, державного діяча, лорд-канцлера (1529—
1532 рр.), автора суспільно-політичного трактату «Утопія».

http://uk.wikipedia.org/wiki/1529
http://uk.wikipedia.org/wiki/1532
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%8F_%28%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%29&action=edit&redlink=1
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Жюль Верн8

лютого
185 років від дня народження Жуля Ґабріеля Верна (1828-1905),

французького письменника, засновника нового літературного жанру:
науково-пригодницького та фантастичного роману. За життя
письменника було видано понад 120 томів: науково-фантастичних,
пригодницьких, географічних та соціально сатиричних романів.
Тільки серія «Незвичайних подорожей» складає 65 томів.

Кабакова Наталія Георгіївна8

лютого
Кабакова Наталія Георгіївна народилась у 1958 р. Гірничий

інженер-механік, науковий співробітник кафедри збагачення
корисних копалин. Закінчила Дніпропетровський гірничий інститут у
1980 р. Працює в НГУ з 1980 р.

Каразін Василь Назарович10

лютого
240 років від дня народження Василя Назаровича Каразіна (1773-

1842), українського й російського вченого, винахідника, освітнього й
громадського діяча, публіциста, засновника Харківського
університету ім. В. Каразіна. Помер 4 листопада 1842 р.

Логвін Василь Миколайович14

лютого
Логвін Василь Миколайович нородився у 1958 р. Кандидат фізико-

математичних наук (1992 р.), доцент кафедри геофізичних методів
розвідки. Закінчив ДГІ у 1980 році. Працює в НГУ з 1980 р.

Некрасовський Яків Ельконович14

лютого
Некрасовський Яків Ельконович народився у 1903 р. Гірничий

інженер, доктор технічних наук з 1952 p., професор з 1952 p., лауреат
Державної премії України 1975 р. У Національному гірничому
університеті працював у 1931 -1941 та 1943 -1979 рр., завідував
кафедрою підземної розробки родовищ (1950 -1971). Засновник
наукової школи технології розробки крутих пластів, небезпечних
раптовими викидами вугілля та газу, а також безлюдного виймання
вугілля. Помер у 1994 р.

День комп’ютерника14

лютого
Саме в цей день у 1946 році був запущений перший реальний

працюючий електронний комп’ютер ENIAS.
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День Святого Валентина14

лютого
День Святого Валентина. В усьому світі відзначається як День

закоханих. У Західній Європі День Святого Валентина почав
святкуватися ще з ХІІІ століття.

Концевода Наталія Леонідівна15

лютого
Концевода Наталія Леонідівна народилась у 1973 р. Завідуюча

відділом бібліотеки.

День вшанування учасників бойових дій15

лютого
День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 180/2004, від
11.02.04 р.).

День пам’яті воїнів-інтернаціоналістів15

лютого
День пам’яті воїнів-інтернаціоналістів відзначається в день

остаточного виводу радянських військ з Афганістану (1989 р.).

Стрітення Господнє15

лютого
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».

Білаєнко Федір Якимович17

лютого
Білаєнко Федір Якимович  народився у 1893 р. Гірничий інженер,

доктор технічних наук з 1939 p., професор з 1940 р. Закінчив
Катеринославський гірничий інститут у 1923 р. Працював у
Національному гірничому університеті в 1931 - 1962 pp., завідував
кафедрами проведення і кріплення виробок у 1935 -1941 і 1944 -1946
pp., шахтного будівництва в 1946 - 1951 pp. та шахтного будівництва
і буропідривних робіт у 1955 -1962 pp. Помер у 1962 р.
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Шагоянц Сергій Артемович17

лютого
Шагоянц Сергій Артемович народився у 1908 р. Інженер-

гідрогеолог, доктор геолого-мінералогічних наук з 1948 р., професор
з 1950 p. Закінчив Північно-Кавказький гірничо-металургійний
інститут у 1931 р. Працював у Національному гірничому університеті
в 1950 - 1977 pp., завідував кафедрою гідрогеології та інженерної
геології (1950 – 1974 рр.). Помер у 1977 р.

Локшин Абрам Шавельович19

лютого
Локшин Абрам Шавельович народився у 1893 р. Гірничий інженер-

механік, доктор прикладної механіки з 1928 p., професор з 1925 р.
Закінчив Катеринославський гірничий інститут у 1918 р. Працював у
Національному гірничому університеті в 1920 - 1934 pp., завідував
кафедрою теоретичної та будівельної механіки в 1930 - 1934 pp.

Тризуб19

лютого
19 лютого 1992 році Верховна Рада України затвердила малий

Державний герб України – тризуб

Всесвітній день соціальної справедливості20

лютого
Всесвітній день соціальної справедливості проголошений

Генеральною Асамблеєю ООН (26.02.2007 р.) відзначається щорічно
з 2009 року.

Міжнародний день рідної мови21

лютого
Міжнародний день рідної мови проголошений Генеральною

Асамблеєю ЮНЕСКО у листопаді 1999 року відзначається щороку з
лютого 2000 р.

Артур Шопенгауер22

лютого
225 років від дня народження Артура Шопенгауера (1788-1860),

німецького філософа-ідеаліста.

Міжнародний день підтримки жертв злочинів22

лютого
Міжнародний день підтримки жертв злочинів відзначається з 1990

року – в цей день уряд Англії надрукував «Хартію жертв злочинів».
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Малевич Казимир Северинович23

лютого
135 років від дня народження Казимира Севериновича Малевича

(1878-1935), українського радянського художника-авангардиста
польського походження, одиного із засновників нових напрямків в
абстрактному мистецтві — супрематизму та кубофутуризму,
педагога, теоретика мистецтва.

День захисника Вітчизни23

лютого
День захисника Вітчизни відзначається щорічно в Україні згідно з

Указом президента (№ 202/99, від 23.02.99 р.).

Лазаренко Ерік Олександрович25

лютого
Лазаренко Ерік Олександрович народився у 1928 р. Інженер-геолог,

доктор геолого-мінералогічних наук з 1971 р., професор з 1979 p.,
лауреат Державної премії України. Закінчив Львівський державний
університет у 1953 р. Працював у Національному гірничому
університеті в 1975 - 1985 pp., завідував кафедрою мінералогії,
кристалографії та петрографії (1975 - 1985). Засновник наукової
школи з вивчення металогенії вулканогенних порід Українських
Карпат. Помер у 1985 р.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_%28%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%84%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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БЕРЕЗЕНЬ

Кіностудія «Юність»

березень
У 1963 р. створено студентську кіностудію «Юність».

Всесвітній день цивільної оборони1

березня
Всесвітній день цивільної оборони. Відзначається за рішенням ІХ

сесії Генеральної Асамблеї Міжнародної організації цивільної
оборони (International Civil Defence Organisation), до складу якої
входять більш ніж 50 країн світу.

Міжнародний день боротьби з наркоманією1

березня
Міжнародний день боротьби з наркоманією та наркобізнесом

відзначається за рішенням ООН.

Миронюк Олександр Федорович2

березня
Миронюк Олександр Федорович народився у 1938 р. Гірничий

інженер-механік, кандидат технічних наук (1967 р.), доцент (1971 р.).
Закінчив ДГІ у 1960 р. Завідувач кафедри гірничих машин (1974-1976
рр.), декан механіко-машинобудівного факультету (1985-1994 рр.).
Помер у 1994 р.

Всесвітній день письменника3

березня
Всесвітній день письменника відзначається за рішенням 48-го

конгресу Міжнародного PEN-клубу, який відбувся 12-18 січня 1986
року. Назва організації - абревіатура, утворена першими літерами
англійських слів poets - поети, essayists - нарисовці, novelists -
романісти (слід зазначити, що абревіатура в даному випадку
збігається зі словом pen - ручка в перекладі з англійської).

Сиропусний тиждень4

березня
4 – 10 березня в 2013 році Сиропусний тиждень.Сиропусний

тиждень – передостанній тиждень перед Великим постом, в який за
статутом закінчується споживання м'яса. В цей тиждень згадується
грядущій Страшний суд.
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Чабан Микола Петрович5

березня
1958 р. у м. Дніпропетровськ народився Чабан Микола Петрович,

письменник, член Спілки письменників України.

Самуся Володимир Ілліч6

березня
Самуся Володимир Ілліч народився у 1953 р. Гірничий інженер-

електромеханік доктор технічних наук з 1997 р., професор з 1997 р.
Закінчив ДГІ в 1975 р. Працює в Національному гірничому
університеті з 1975 р. , завідує кафедрою гірничої механіки з 1997 р.

Міжнародний день прав жінок і миру8

березня
Рішення про його щорічне святкування було прийнято на 2-й

Міжнародній конференції соціалісток у м. Копенгагені в 1910 році. В
Україні вважається святковим неробочим днем (ст. 73 Кодексу
законів про працю України).

День землевпорядника9

березня
День землевпорядника відзначається в Україні згідно з Указом

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

Салова Віра Олександрівна10

березня
Салова Віра Олександрівна народилась у 1948 р. Начальник

навчального відділу, заслужений працівник НГУ.

Масляна11-17

березня
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. А давньою традицією, у п’ятницю на Масляну чоловіки
ходили до тещі на млинці.
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Вернадський Володимир Іванович12

березня
150 років тому народився видатний природознавець, мінералог і

кристалограф, основоположник геохімії, біохімії, радіогеології,
вчення про біосферу, котрий відкрив тайну часу і простору,
талановитий організатор наук, перший президент Академії наук
України (1918-1921 рр.), автор близько 400 праць Володимир
Іванович Вернадський. Помер 6 січня 1945 р.

Шабанова Юлія Олександрівна14

березня
Шабанова Юлія Олександрівна народилась у 1963 р. Доктор

філософських наук (2006 р.), професор (2008 р.), завідувачка кафедри
філософії з 2001 р. Відмінник освіти України.Закінчила Криворізький
державний педагогічний інститут у 1988 р. Працює в Національному
гірничому університеті з 1997 р.

Всесвітній день прав споживачів15

березня
Всесвітній день прав споживачів відзначається щорічно під егідою

ООН з 15.03.1983 р.

Прощена неділя17

березня
Останній день масляного тижня називається прощеною неділею. В

цей день прийнято просити вибачення один у одного за всі образи,
спричинені протягом року.

Міжнародний день планетаріїв17

березня
Це свято має „європейське” коріння, вперше воно було проведене в

Італії у 1990 році з ініціативи Асоціації італійських планетаріїв. Мета
проведення свята – знайомство суспільства з діяльністю планетаріїв і
пропаганда астрономічних знань. Місто проведення – міські
планетарії. Дата святкування випадає на найближчу неділю до дня
весняного рівнодення. В 2013 році Міжнародний день планетаріїв
припадає на 17 березня.

День працівників житлово-комунального господарства
і побутового обслуговування населення

17

березня 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.
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Ріппа Марк Григорович18

березня
Ріппа Марк Григорович народився у 1918 р. Відомий фахівець з

гірничої механіки, професор. Декан механіко-машинобудівного
факультету (1962-1985 рр.). Помер у 1985 р.

Початок Великого Посту18

березня
Великий піст готовить християн до гідної зустрічі свята

Воскресіння Христова (Пасхи). Він починається за сім тижнів до
Пасхи і складається з чотиридесятниці – сорока днів – і Страсної
седмиці – тижня перед самою Пасхою. Закінчується Великій Піст 4
травня.

Федір Андрійович Сергєєв19

березня
130 років з дня народження Федора Андрійовича Сергєєва

(відоміший як Артем) — російського професійного революціонера,
партійного та державного діяча. В Дніпропетровську ім’я славного
революціонера носить Дніпропетровський гірничий інститут (нині –
Державний ВНЗ «НГУ»), завод папероробних машин, одна з
головних вулиць обласного центру.

Всесвітній день поезії.21

березня
Всесвітній день поезії відзначається щорічно згідно з Резолюцією

30-ї 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.

День Землі21

березня
День Землі відзначається щорічно в день весняного сонцестояння.

Проголошено Генеральним секретарем ООН у березні 1971 року.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової
дискримінації

21

березня Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації
проголошений Генеральною Асамблеєю ООН (A/RES/2142(ХХІ) від
26.10.66 р.).

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
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Всесвітній день водних ресурсів22

березня
Всесвітній день водних ресурсів відзначається за резолюцією

Генеральної Асамблеї ООН (47/193, від 22 грудня 1992 року).

Мінєєв Сергій Павлович23

березня
Мінєєв Сергій Павлович народився у 1953 р. Гірничий інженер-

будівельник, доктор технічних наук з 1996 р. Професор кафедри
будівництва і геомеханіки НГУ з 1999 р. Закінчив ДГІ у 1975 р.
Працює у НГУ з 1999 р.

Всесвітній день метеорології23

березня
У цей день у 1950 році набрала чинності Конвенція Всесвітньої

метеорологічної організації (ВМО), згідно з якою було створено
Організацію. У 1951 році ВМО одержала статус спеціалізованої
установи системи ООН.

Новікова Раїса Георгіївна24

березня
Новікова Раїса Георгіївна народилася у 1943 р. Інженер лабораторії

планування та організації навчального процесу.

Всесвітній день боротьби з туберкульозом24

березня
Всесвітній день боротьби з туберкульозом відзначається за

рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на
туберкульоз

24

березня Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз
відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 290/2002, від
22.03.2002 р.).

Графська Світлана Сергіївна25

березня
Графська Світлана Сергіївна народилась у 1938 р. Працівник

редакційної групи редакційно-видавничого віділу.
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День Служби безпеки України25

березня
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».

День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ
України.

26

березня День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України
відзначається в Україні щорічно згідно з Указом Президента (№
216/1996 від 26.03.1996 р.).

Міжнародний день театру27

березня
Міжнародний день театру відзначається щорічно з 1962 року.

Заснований у 1961 році у Відні на ІХ конгресі Міжнародного
інституту театру при ЮНЕСКО.

Савенчук Олексій Степанович28

березня
Савенчук Олексій Степанович народився у 1938 р. Кандидат

технічних наук, доцент кафедри гірничої механіки. В НГУ з 1981 р.

Розумовський Кирило Григорович29

березня
285 років від дня народження Кирила Григоровича Розумовського

(1728-1803), останнього гетьмана України, графа, генерал-
фельдмаршала. Помер 15 січня 1803 р.

Ахметшина Ірина Василівна30

березня
Ахметшина Ірина Василівна народиласьу 1958 р. Інженер 1

категорії кафедри збагачення корисних копалин.

День Кирила31

березня
Цього дня щільно закривали ворота, щоб несподівано не

повернулася зима.
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Квітень

«Стародавня історія східних країн»

квітень
1918 р. у м. Катеринославі вийшов друком підручник Лесі Українки

«Стародавня історія східних країн»

День сміху1

квітня
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.

Міжнародний день птахів1

квітня
Міжнародний день птахів масово стали відзначатися з 1994 р.

Міжнародний день дитячої книги2

квітня
Міжнародний день дитячої книги відзначається з 1967 року за

ініціативою Міжнародної ради з дитячої книги у день народження
Ганса Христіана Андерсена.

Олесь Гончар3

квітня
(95 років) у селі Ломівка, передмісті Дніпропетровська народився

Олесь Гончар (Олександр Терентійович Біличенко), видатний
український письменник.

Трипутень Микола Мусійович3

квітня
Трипутень Микола Мусійович народився у 1958 р. Кандидат

технічних наук (1988 р.), доцент кафедри автоматизації і
комп'ютерних систем (1994 р.). Працює в НГУ з 1983 р.

Полякова Галина Валентинівна4

квітня
Полякова Галина Валентинівна народилась у 1938 р. Лаборант

кафедри мінералогії та петрографії.
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День веб-майстра4

квітня
4 квітня відзначають своє професійне свято всі розробники,

верстальники, веб-дизайнери та інші фахівці, так чи інакше пов'язані
з веб-розробкою. Веб-майстер - це сполучна ланка між високими
технологіями і бізнесом. Хоча свято і не офіційний, але відзначають
його у всьому світі, і з року в рік він стає популярнішим. Така дата
свята, до речі, вибрана не випадково. 4 квітня (4.04) схоже на 404
помилку (або Not Found - не знайдено), висновок цієї помилки - це
відповідь сайту про те, що сервер не може знайти дані згідно запиту
користувача. Ось так з гумором і в той же час з тонким розрахунком
веб-майстра і визначили день свого професійного свята

Черкавська Тетяна Михайлівна5

квітня
Черкавська Тетяна Михайлівна народилась у 1953 р. Кандидат

економічних наук (1986 р.), доцент кафедри економічної теорії та
основ підприємництва (1995 р.). Закінчила економічний факультет
Ростовського державного університету у 1976 р. Працює в НГУ з
1996 р.

Ніколаєва Тамара Григорівна7

квітня
Ніколаєва Тамара Григорівна народилась у 1948 р. Гірничий

інженер, інженер-маркшейдер, кандидат технічних наук з 1982 р.,
професор з 2002 р. Закінчила Дніпропетровський гірничий інститут у
1973 р. Працює в Національному гірничому університеті з 1986 р.
Завідує науково-методичним відділом Навчально-методичного
управління з 2001 року.

День геолога7

квітня
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.

Благовіщення Пресвятої Богородиці7

квітня
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.
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Всесвітній день здоров’я7

квітня
У цей день у 1948 році вступив у дію Статут Всесвітньої організації

охорони здоров’я.

Тарасенко Василь Григорович8

квітня
Тарасенко Василь Григорович народився у 1938 р. Кандидат

технічних наук, доцент кафедри метрології та інформаційно-
вимірювальних технологій. У 1991р. присвоєно звання доцента по
кафедрі електротехніки. Працює в НГУ з 1972 р.

Міжнародний день звільнення в’язнів11

квітня
Міжнародний день звільнення в’язнів фашистських концтаборів.

Саме в цей день в 1945 році в’язні концтабору Бухенвальд підняли
інтернаціональне повстання проти гітлерівців і вийшли на волю.

Шаповал Валентина Михайлівна12

квітня
Шаповал Валентина Михайлівна народилась у 1968 р. Доктор

економічних наук (2012 р), професор кафедри економіки підприємств.
У 1991 році закінчила Дніпропетровський державний аграрний
університет. Завідувачка кафедри економіки підприємства (2012 р.)
Державного ВНЗ «Національний гірничий університет». Працює в
НГУ з 2006 р.

Всесвітній день авіації та космонавтики12

квітня
Всесвітній день авіації та космонавтики відзначається щорічно за

рішенням Міжнародної авіаційної федерації.

День працівників ракетно-космічної галузі12

квітня
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.
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Юрченко Надія Михайлівна14

квітня
Юрченко Надія Михайлівна народилась у 1948 р. Старший

лаборант кафедри економічної теорії та основ підприємництва.

День ДАІ МВС України14

квітня
14 квітня 1997 Кабінет Міністрів затвердив Положення про

Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ.

Піньковський Гліб Станіславович15

квітня
Піньковський Гліб Станіславович народився у 1928 р.Гірничий

інженер-маркшейдер, доктор технічних наук з 1986 р., професор
кафедри підземної розробки родовищ з 1988 р., лаукреат Державної
премії СРСР 1975 р. Закінчив Харківський гірничий інститут у 1953 р.
Працює в Національному гірничому університеті з 1982 р.

Центр культури української мови ім. О. Гончара15

квітня
15 квітня 2003 року урочисто відкрито Центр культури української

мови ім. Олеся Гончара Інституту гуманітарних проблем
Національного гірничого університету з нагоди святкування 85-
річного ювілею видатного письменника сучасності.

Міжнародний день пам’яток і визначних місць18

квітня
Цей День встановлений у 1983 році Асамблеєю Міжнародної ради з

питань охорони пам'яток і визначних місць (ІКОМОС), створеною
при ЮНЕСКО. Відзначається з 18 квітня 1984 року.

День пам’яток історії та культури18

квітня
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.

Ткаченко Віктор Григорович19

квітня
Ткаченко Віктор Григорович народився у 1933 р. Начальник відділу

охорони праці та техніки безпеки
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День Голокоста19

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

нацизму. Цей день приурочено до початку повстання у Варшавському
гетто 19 квітня 1943 року.

Всеукраїнський день довкілля20

квітня
Відзначається в Україні щороку починаючи з 1999 року.

Встановлений Указом Президента України «Про День довкілля» 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.

Навчальний корпус № 922

квітня
У 1988 р. введено в експлуатацію навчальний корпус № 9 – блок

лабораторій навчально-методичного бурового полігону.

День Землі22

квітня
Цей день, на відміну від Дня Землі, що проводиться у березні,

покликаний об'єднувати людей планети у справі захисту довкілля.
Всесвітня акція День Землі почалася в США 22 квітня 1970 року.
За традицією цього дня усі бажаючи беруть участь у благоустрої та
озелененні своїх дворів і вулиць, а також у різних екологічних
заходах.

Рерих Костянтин Едуардович23

квітня
Рерих Костянтин Едуардович народився у 1878 р. Інженер-

технолог, доктор технічних наук з 1935 р., професор з 1918 p.
Працював у Національному гірничому університеті в 1922 -1930 pp.
на кафедрі прикладної механіки, декан гірничо-механічного
факультету в 1922 - 1923 pp. Закінчив Санкт-Петербурзький
технологічний інститут у 1904 р. Помер у 1935 р.

Всесвітній день книги і авторського права23

квітня
Всесвітній день книги і авторського права відзначається ЮНЕСКО

з 1996 р. в день смерті В. Шекспіра та М. Сервантеса.
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Міжнародний день солідарності молоді24

квітня
Міжнародний день солідарності молоді відзначається з 1957 року за

рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді.

Міжнародний день секретаря24

квітня
Міжнародний день секретаря (Formerly Secretaries Day) почали

відзначати з 1952 року в США. Цей день проходить у рамках тижня
професійних адміністративних працівників (Administrative
Professionals Week), що став традиційним у США. Свято відзначають
у середу останньго повного тижня квітня. Зараз це свято відзначають
не тільки секретарі, але і всі ті, від кого залежить робота офісу.

Мухін Володимир Володимирович26

квітня
Мухін Володимир Володимирович народився у 1938 р. Кандидат

філософських наук, доцент кафедри філософії. Працював у НГУ в
1967-2011 рр.

Право прийому кандидатських дисертацій26

квітня
Постановленим РНК СРСР від 26 квітня 1938 р. ДГІ надано право

прийому кандидатських дисертацій і присудження вченого ступеня
кандидата технічних наук.

Міжнародний день інтелектуальної власності26

квітня
Щорічно 26 квітня світове співтовариство відзначає Міжнародний

день інтелектуальної власності. Цей день був заснований
Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної
власності (ВОІВ) (World Intellectual Property Organization (WIPO)) на
своєму засіданні у вересні 2000 року і знаменує собою дату набуття
чинності Конвенції (26 квітня 1970 року), що заснувала ВОІВ.
Міжнародний день інтелектуальної власності надає можливість для
усвідомлення значення інновацій у повсякденному житті людини й
удосконалюванні суспільства.

Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і
катастроф

26

квітня 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.
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Всесвітній день поріднених міст28

квітня
Всесвітній день поріднених міст проводиться щорічно в останню

неділю квітня за рішенням Всесвітньої федерації поріднених міст.

Всесвітній день охорони праці28

квітня
Міжнародна організація праці (МОП) оголосила 28 квітня

Всесвітнім днем охорони праці з тим, щоб привернути увагу світової
громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином
створення і просування культури охорони праці може сприяти
зниженню щорічної смертності на робочому місці. Вперше він
відзначався у 2003 році. Ідея проведення Всесвітнього дня охорони
праці бере початок від Дня пам'яті загиблих працівників, вперше
проведеного американськими і канадськими трудящими у 1989 році в
пам'ять про працівників, загиблих та постраждалих на роботі. У цей
день більш ніж в ста країнах світу проводяться заходи, спрямовані на
привернення уваги громадськості до невирішених проблем охорони
праці.

Міжнародний день астрономії28

квітня
Це свято народилося в Америці в 1973 році і об'єднало всіх

справжніх любителів астрономії під девізом «Несучі Астрономію
людям». На сьогоднішній день рух очолюють Астрономічна Ліга,
Тихоокеанського астрономічного товариства, Міжнародний Союз
планетаріїв.

Катеринославська губернська гімназія28

квітня
1793 р. у м. Катеринославі відкрито головне народне училище, яке

згодом було перетворено на Катеринославську губернську гімназію

Вхід Господній в Єрусалим. (Вербна неділя)28

квітня
За тиждень до Великодня настає Вербна неділя. Цього дня

освячують у церкві вербу, бо вважають, що дає вона силу й здоров’я.
З цього дня починали безпосередньо готуватися до Великодня.
Найважливішою справою було випікання святкових пасок та
розписування писанок – неодмінних атрибутів цього свята. Крім того,
до свята готували багато різних скоромних страв, що були заборонені
в піст.
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Пчолкін Георгій Дмитрович29

квітня
Пчолкін Георгій Дмитрович народився у 1933 р. Гірничий інженер,

кандидат технічних наук з 1964 р., професор з 1996 р. Закінчив ДГІ в
1957 р. Заслужений професор Національного гірничого університету
(2008 р.), віце-президент асоціації випускників НГУ. Працює в
Національному гірничому університеті з 1958 р., завідував кафедрою
відкритих гірничих робіт у 1989-1992 рр.

Чекушина Юлія Миколаївна29

квітня
Чекушина Юлія Миколаївна народилась у 1948 р. Історик, кандидат

історичних наук з 1984 р., доцент з 1986 р., професор Міжнародної
кадрової академії з 2002 р., професор кафедри історії та політичної
теорії з 2005 р. Відмінник освіти україни з 1998 р. Закінчила
Дніпропетровський державний університет у 1971 р. Працює в
Національному гірничому університеті з 1971 р., є заступником
завідувача кафедри історії та політичної теорії.

Міжнародний день танцю29

квітня
Міжнародний день танцю відзначається з 1982 року за рішенням

ЮНЕСКО в день народження французького балетмейстера Жана
Жоржа Новера. Цього дня весь танцюючий світ відзначає своє
професійне свято - театри опери і балету, сучасні танцювальні трупи,
ансамблі сучасного бального і народного танцю та інші, як
професійні, так і самодіяльні артисти

Телецентру – 55 років30

квітня
1958 р. почав працювати Дніпропетровський телецентр.
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Травень

Курмельова Вікторія Володимирівна1

травня
Курмельова Вікторія Володимирівна народилась у 1963 р. Ведучий

бібліотекар.

Лебедєв Микола Йосипович1

травня
Лебедєв Микола Йосипович народився у 1863 р. Гірничий інженер,

професор геології з 1901 p., заслужений діяч науки і техніки України
з 1924 р. Закінчив Санкт-Петербурзький гірничий інститут у 1888 р.
Працював у Національному гірничому університеті (1901 -1931),
завідував кафедрою історичної геології та палеонтології в 1901 -1931
pp., у 1908 -1919 і 1921 -1924 pp. обирався на посаду ректора.
Організатор науково-дослідного інституту геології у
Дніпропетровську (1929). Засновник наукової школи стратиграфії
Донбасу. Помер у 1931 р.

Центр енергозбереження та енергоменеджменту1

травня
15 років тому при НГАУ створено Центр енергозбереження та

енергоменеджменту.

День міжнародної солідарності трудящих1-2

травня
День міжнародної солідарності трудящих встановлено конгресом ІІ

Інтернаціоналу (Париж, 14-21 липня 1889 року). Ці дні в Україні
вважаються святковими неробочими днями (ст. 73 Кодексу законів
про працю України).

Логачов Євген Миколайович3

травня
Логачов Євген Миколайович  народився у 1953 р. Кандидат

технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та
інформаційних технології. В НГУ з 1975 р. (з перервою).
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Всесвітній день свободи преси3

травня
Всесвітній день свободи преси відзначається щорічно, за рішенням

Генеральної Асамблеї ООН (20 грудня 1993 року). Ця дата була
установлена 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

День Сонця3

травня
День Сонця відзначається з 1994 р. за ініціативи європейського

відділення Міжнародного суспільства сонячної енергії (МССЕ)
(ISES-Europe) з метою привернення уваги до можливостей
використання поновлюваних джерел енергії.

Карл Маркс5

травня 195 років від дня народження Карла Маркса (1818-1883),
німецького філософа.

Великдень5

травня
Це свято на честь Воскресіння Ісуса Христа. У ніч з суботи на

неділю на пагорбах та біля церкви розпалювали великодні багаття. На
святкування Великодня до церкви сходилося все село. Під час служби
святили яйця, паску й воду. Потаємні бажання, загадані під час
великоднього богослужіння, мають магічну силу. У відповідь на
священикове «Христос воскрес!» треба відповідати «Воістину
воскрес!».

Колосов Леонід Вікторович6

травня
Колосов Леонід Вікторович народився у 1938 р. Інженер-механік,

доктор технічних наук з 1988 p., професор кафедрі теоретичної та
будівельної механіки з 1989 р. Відмінник освіти України з 1999 р.
Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1960 р. Працював у
Національному гірничому університеті в 1963 - 2000 pp. Помер у
2000 р.

Степаненко Юрій Вікторович6

травня
Степаненко Юрій Вікторович народився у 1963 р. Кандидат

технічних наук, доцент кафедри систем електропостачання (1997 р.).
Закінчив Національний гірничий інститут у 1985 р.
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Табаченко Микола Михайлович7

травня
Табаченко Микола Михайлович народився у 1938 р. Кандидат

технічних наук (1980 р.), професор кафедри підземної розробки
родовищ. Працює в НГУ з 1971 р.

День пам’яті і примирення8

травня
День пам’яті і примирення, присвячений пам’яті жертв Другої

світової війни, проголошений 22 листопада 2004 року Генеральною
асамблеєю ООН.

День Перемоги9

травня
День Перемоги вважається святковим неробочим днем (ст. 73

Кодексу законів про працю України).

День Європи9

травня
День Європи відзначається щорічно за рішенням, прийнятим

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

Горова Алла Іванівна11

травня
Горова Алла Іванівна народилась у 1938р. Плодоовочівник, доктор

біологічних наук з 1984р., професор з 2001р. Закінчила з відзнакою
Московську сільськогосподарську академію ім. Тімірязєва. Працює в
Національному гірничому університеті з 1998р., завідує кафедрою
екології з 2001р.

Всесвітній день медичних сестер12

травня
12 травня відзначається Всесвітній день медичної сестри. Хоча

фактично святу вже більше ста років, офіційно він був заснований
тільки в 1971 році. День медичної сестри відзначається з моменту
об'єднання сестер милосердя з 141 країни в професійну громадську
організацію - міжнародну раду медичних сестер.

День матері12

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

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

Іващенко Світлана Олексіївна13

травня
Іващенко Світлана Олексіївна народилась у 1963 р. Секретар

ректорату.
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Лобанов Володимир Сергійович15

травня
Лобанов Володимир Сергійович народився у 1938 р. Інженер-

механік, кандидат технічних наук з 1976 p., професор кафедри
технології гірничого машинобудування з 1992 p., лауреат Державної
премії СРСР 1988 р. Закінчив Дніпропетровський державний
університет у 1960 р. Працював в Національному гірничому
університеті з 1992 р. Помер у 2002 р.

Полінський Олександр Маркович15

травня
Полінський  Олександр Маркович народився у 1953 р. Кандидат

технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та
інформаційних технології. В НГУ з 2004 р.

Міжнародний день клімату15

травня
День святкується у зв'язку з проголошенням метеорологами

необхідності захисту клімату, як ресурсу для добробуту нинішніх і
майбутніх поколінь. Міжнародне співтовариство, визнаючи
небезпеку, пов'язану з постійним зростанням викидів парникових
газів, домовилося про підписання Рамкової Конвенції ООН з питаннь
зміни клімату у 1992 р.

Міжнародний день сім’ї15

травня
Міжнародний день сім’ї відзначається щорічно за рішенням

Генеральної Асамблеї ООН від 20 вересня 1993 року.

Васнецов Віктор Михайлович15

травня
165 років від дня народження Віктора Михайловича Васнецова

(1848-1926), російського живописця, одного з авторів розпису у
Володимирському соборі в Києві.

Скоропадський Павло Петрович16

травня
140 років від дня народження Павла Петровича Скоропадського

(1873-1945), українського державного і політичного діяча,
воєначальника, гетьмана України (1918).

Вілянський Володимир Миколайович17

травня
Вілянський Володимир Миколайович народився у 1958 р. Доцент,

заслужений тренер України, заслужений викладач НГУ, завідувач
кафедри фізичного виховання (2003 р.). Закінчив Дніпропетровський
гірничий інститут у 1980 р. В НГУ з 1980 р. (з перервою).
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Всесвітній день інформаційного суспільства17

травня
27 березня 2006 Генеральна Асамблея ООН прийняла Резолюцію, в

якій проголосила 17 травня - Всесвітнім Днем інформаційного
суспільства. До 2006 року цей день святкувався як Міжнародний день
електрозв'язку або Всесвітній день телекомунікацій ООН. Цей день
святкується з 1969 року за рішенням сесії Адміністративної ради
Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ).

Поляков Микола Сергійович18

травня
Поляков Микола Сергійович народився у 1903 р. Гірничий інженер,

доктор технічних наук з 1960 р., професор з 1939 р., академік АН
УРСР з 1967 р. Закінчив ДГІ у 1926 р. Працював у Національному
гірничому університеті в 1926-1963 pp., завідував кафедрами
гірничого мистецтва (1934 - 1937) і рудникового транспорту (1937 -
1963), заступник директора з навчальної (1954 -1961) та наукової
роботи (1948 - 1954), директор Інституту геотехнічної механіки АН
УРСР (1968 - 1975 pp.). Основні праці присвячено теорії та
розрахунку рудникових транспортних установок. У цьому напрямі
ним створено визнану наукову школу. Помер у 1991 р.

Перший міжнародний форум студентів-гірників.18-22

травня
15 років тому при НГАУ відбувся Перший міжнародний форум

студентів-гірників.

Міжнародний день музеїв18

травня
18 травня музейні працівники всього світу відзначають своє

професійне свято. Міжнародний день музеїв з'явився в календарі в
1977 році, коли на черговому засіданні ICOM (International Council of
Museums - Міжнародна рада музеїв) було прийнято пропозицію
російської організації про установу цього свята. І з 1978 року цей
день відзначається щорічно більш ніж у 150 країнах.

День Європи в Україні18

травня
З 2003 року в третю суботу травня в Україні відзначається День

Європи відповідно до Указу Президента № 339/2003 від 19 квітня
2003 року. До речі, в 1887г. на Закарпатті (яке тоді знаходилося у
складі Австро-Угорщини) у Верхньотисянскій улоговині, на правому
березі Тиси був встановлений двометровий геодезичний знак, що
означає географічний центр Європи : 48º 56' 3" північних широти і
24º 11' 30" східної довготи.
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День науки18

травня
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.

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів
народного мистецтва

19

травня 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.

День молодіжних та дитячих громадських організацій19

травня
День молодіжних та дитячих громадських організацій відзначається

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

День пам'яті жертв політичних репресій19

травня
День пам'яті жертв політичних репресій відзначається в Україні

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

Випанасенко Станіслав Іванович20

травня
Випанасенко Станіслав Іванович народився у 1948 р. Інженер-

електрик, доктор технічних наук з 1995р., професор кафедри систем
електропостачання з 1997р., лауреат премії ім. С.О. Лебедєва НАН
України 1996р. Закінчив ДГІ у 1975 р. У Національному гірничому
університеті з 1975р. Розвинув науковий напрям електротехнічних
комплексів струму підвищеної частоти.

Всесвітній день метролога20

травня
Всесвітній день метролога відзначається в день, коли у 1875 році в

Парижі було підписано «Метричну конвенцію».

День банківських працівників20

травня
День банківських працівників відзначається в Україні згідно з

Указом Президента (№ 316/2004, від 06.03.04 р.).
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Крилова Олена Валер’янівна21

травня
Крилова Олена Валер’янівна народилась у 1958 р. Кандидат

технічних наук, доцент кафедри економічного аналізу та фінансів,
доктор філософії. Закінчила Дніпропетровський гірничий інститут
ім.Артема. Працює в НГУ з 1985 р.

Цейтлін Анатолій Маркович21

травня
Цейтлін Анатолій Маркович народився у 1893 р. Гірничий інженер,

доктор технічних наук, професор з 1929 р. Закінчив
Катеринославський гірничий інститут у 1922 р. Працював у
Національному гірничому університеті в 1922 – 1941 рр. та 1943 –
1951 pp., завідував кафедрою підземної розробки родовищ корисних
копалин у 1933 – 1941 рр. і 1943 – 1950 pp., був заступником
директора у 1933 – 1941 і 1943 – 1948 pp. Помер у 1951 р.

Всесвітній день культурного різноманіття21

травня
Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку

проголошено Генеральною Асамблеєю ООН 20 грудня 2002 року.

Дніпропетровська обласна лікарня ім. І.І. Мечнікова22

травня
1798 р. 215 р. тому засновано Катеринославську земську лікарню,

нині Дніпропетровська обласна лікарня ім. І.І. Мечнікова.

Європейський День парків24

травня
Європейський День парків відзначається з 1999 року за ініціативою

Федерації ЄВРОПАРК у день, коли у 1909 році у Швеції було
створено перший Європейський Національний Парк.

День Кирила та Мефодія24

травня
День Святих рівноапостольних Кирила та Мефодія, вчителів

слов'янських та проповідників християнства, творців слов'янської
азбуки. Слов'янська писемність була створена в IX столітті, близько
862 року. Новий алфавіт дістав назву "кирилиця" по імені візантійця
Костянтина, який, прийнявши чернецтво, став Кирилом. А допомагав
йому у богоугодній справі утворення слов'янських народів старший
брат Мефодій.

День слов’янської писемності і культури24

травня
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.
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Термін навчання25

травня
1903 р. цар Микола ІІ затвердив постанову Державної Ради про

термін навчання в КВГУ – 4 роки та присвоєння випускникам звання
інженера.

День філолога25

травня
Філологія - область знання, що вивчає письмові тексти і на основі їх

змістовного, мовного і стилістичного аналізу - історію і сутність
духовної культури даного суспільства. Філологія виникла в
Стародавній Індії і Греції. В 17-18 ст. склалася як наука, що вивчає
древню культуру (мову, літературу, історію, філософію, мистецтво в
їх взаємозв'язку). З диференціацією окремих наук зміст поняття
філології змінювався: філологію стали розуміти як сукупність наук,
які вивчають культуру народу, виражену в мові та літературній
творчості.

День працівників видавництв, поліграфії та
книгорозповсюдження

25

травня День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження
відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 563/99, від
25.05.99 р.) в останню суботу травня.

День хіміка26

травня
Професійне свято працівників хімічної та нафтохімічної

промисловості - День хіміка встановлений Указом Президента
України № 219/940 від 07.05.1994. Він відзначається щорічно в
останню неділю травня.

Міжнародний день солідарності жінок28

травня
Міжнародний день солідарності жінок проголошено на міжнародній

зустрічі жінок у Гавані (квітень 1998 р.).

День прикордонника28

травня
«Встановити професійне свято - День прикордонника, яке

відзначатиметься щорічно 28 травня» (Указ Президента № 431 від
21.05.2003).
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Міжнародний День Миротворця ООН29

травня
Міжнародний День миротворця Організації Об'єднаних Націй

відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 374/2003, від
30.04.03 р.)

Заїка Людмила Анатоліївна31

травня
Заїка Людмила Анатоліївна народилась у 1953 р. Старший викладач

кафедри іноземних мов. У 1978 р. закінчила Дніпропетровський
державний університет. Працює в НГУ з 1994 року.
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Червень

Перша Всесоюзна конференція

червень
У 1983 р. в ДГІ пройшла перша Всесоюзна конференція по м'яким

оболонкам в гірничий справі ( друга конференція – в 1991 р.).

Кафедра підземної розробки родовищ

червень
25 років тому кафедра підземної розробки родовищ корисних

копалин одержала скорочену назву кафедра підземної розробки
родовищ.

Перша в місті друкарня

червень
1793 р. у Катеринославі на базі пересувної друкарні князя Г.

Потьомкіна відкрито першу в місті друкарню.

День захисту дітей1

червня
Перший Міжнародний день захисту дітей був проведений в 1950

році. В Україні День захисту дітей встановлений Указом Президента
від 30 травня 1998 року № 568/98 і відзначається щорічно.

Цейтлін Юрій Анатолійович2

червня
Цейтлін Юрій Анатолійович народився у 1928 р. Гірничий інженер-

електромеханік, доктор технічних наук з 1969 p., професор кафедри
гірничої механіки з 1972 р. Закінчив Дніпропетровський гірничий
інститут у 1950 р. Працював у Національному гірничому університеті
в 1950-1980 pp. Помер у 1994 р.

Придніпровський регіональний науково-технічний
центр технічного захисту інформації

2

червня 1998 р. при НГАУ створено структурний підрозділ –
Придніпровський регіональний науково-технічний центр технічного
захисту інформації.
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День працівників водного господарства2

червня
День працівників водного господарства відзначається в Україні

згідно з Указом Президента (№ 226/2003, від 18.03.03 р.) щорічно в
першу неділю червня.

День працівників місцевої промисловості2

червня
День працівників місцевої промисловості відзначається в Україні

згідно з Указом Президента (№ 726/2002, від 20.08.02 р.) щорічно в
першу неділю червня.

Барташевська Людмила Іванівна3

червня
Барташевська Людмила Іванівна народилась у 1948 р. Кандидат

фізико-математичних наук (1988 р.), доцент кафедри фізики.
Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1971 р.
Працює в НГУ з 1971 року.

Великіна Галина Миколаївна3

червня
Великіна Галина Миколаївна народилась у 1953 р. Старший

викладач кафедри вищої математики. В НГУ з 2006 р.

Міжнародний день безвинних дітей4

червня
Міжнародний день безвинних дітей - жертв агресії відзначається за

постановою Генеральної Асамблеї ООН від 19 серпня 1982 року.

Всесвітній день навколишнього середовища5

червня
Щороку 5 червня світова громадськість відзначає Всесвітній день

навколишнього середовища. Ще в 70-х роках минулого століття
Генеральна Асамблея ООН проголосила 5 червня Всесвітнім днем
охорони навколишнього середовища, який буде проводитись з метою
поглиблення суспільного усвідомлення необхідності зберігати і
покращувати довкілля. Обрання цієї дати обґрунтовано тим, що саме
в цей день відкрилася Конференція ООН із проблем навколишнього
середовища (Стокгольм, 1972), за результатами якої створено
Програму ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП).
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День журналіста6

червня
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)

Головченко Анатолій Семенович7

червня
Головченко Анатолій Семенович народився у 1948 р. Кандидат

технічних наук, доцент кафедри відновлюваних джерел енергії.
Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1970 р. Інженер-
електрик. Наукова діяльність пов’язана зі створенням комплексу
пристроїв для розширення сфери використання контактних
електровозів у вугільних шахтах, а також оптимізацією радіального
розподілу шихти при її завантаженні у домну.

Литвиненко Валентина Василівна7

червня
Литвиненко Валентина Василівна народилась у 1938 р. Кандидат

економічних наук, доцент кафедри історії та політичної теорії.
Відмінники освіти України. В НГУ з 1985 р.

Всесвітній день океанів8

червня
На Міжнародному саміті на вищому рівні, який пройшов в 1992

році в Рио де Жанейро, було прийнято нове свято, Всесвітній день
океанів. Це свято досі офіційно не затверджене Організацією
Об'єднаних Націй, але відзначається усіма людьми, які мають навіть
найвіддаленіше відношення до Світового океану.

Міжнародний день друзів9

червня
Саме в цей день згадують своїх друзів, збираються разом, або

навіщають тих, кого давно не бачили.

День працівників легкої промисловості9

червня
В Україні День працівників легкої промисловості відзначається

відповідно до Указу Президента від 9 червня 1994 роки № 285/94, у
другу неділю червня і носить назву "День працівників легкої
промисловості".
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Бородай Валерій Анатолійович12

червня
Бородай Валерій Анатолійович народився у 1963 р. Кандидат

технічних наук, доцент кафедри електроприводу (2009 р), заступник
декана ЕТФ з навчальної роботи. Закінчив ДГІ у 1989 р. З того часу
працює в НГУ.

День працівника фондового ринку12

червня
Відповідно до Указу Президента від 11 березня 2008 року №

202/2008 День працівника фондового ринку України відзначається
щорічно 12 червня.

Рибалко Анатолій Якович13

червня
Рибалко Анатолій Якович народився у 1948 р. Гірничий інженер-

електрик, кандидат технічних наук (1983 р.), професор кафедри
систем електропостачання з 1997 р. Лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки (2005 р.). Закінчив ДГІ у 1971 р.
Працював у НГУ з 1973 р. Заступник декана заочного факультету
(1988 р.), декан заочного факультету (1997 р.), директор Інституту
заочно-дистанційної освіти (2001). Помер у 2012 р.

Вознесіння Господнє13

червня
За церковними канонами Вознесіння Христа сталося в четверг

шостої седмиці (через 40 днів) після Пасхи. Це останній день, коли
можна вітатися словами «Христос воскрес!». В системі
християнських свят та обрядів Вознесіння займає особливе місце.
Воно має утверджувати віру в існування Ісуса Христа, відкриває для
віруючих шлях на небеса, до райського життя.

Зражевський Юлій Михайлович15

червня
Зражевський Юлій Михайлович народився у 1938 р. Кандидат

технічних наук (1989 р.), доцент кафедри систем електропостачання
(1990 р.). Закінчив ДГІ у 1967 р. З 1968 по 1972 рр. працював
завідувачем галузевої науково-дослідної лабораторії електробезпеки
гірничих робіт підприємств «Укрголовруди», яку було створено при
кафедрі електрифікації гірничих робіт і промислових підприємств
(систем електропостачання).
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Кур’ян Андрій Іванович15

червня
Кур’ян Андрій Іванович народився у 1918 р. Гірничий інженер-

електромеханік, кандидат технічних наук (1953 р.), доцент кафедри
систем електропостачання (1996 р.). З 1962 по 1985 рр. – декан
електротехнічного факультету. Помер у 2008 р.

Вітрук Наталія Аркадіївна16

червня
Вітрук Наталія Аркадіївна народилась у 1963 р. Завідувачка

відділом бібліотеки.

День медичного працівника16

червня
Святкування Дня медичного працівника у третю неділю червня
закріплено Указом Президента України № 281/94 від 03.06.1994.

Всесвітній день боротьби  з опустелюванням17

червня
Всесвітній   день   боротьби   з   опустелюванням   і   засухами   був

проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1994 році.

Міжнародний день біженців20

червня
Міжнародний день біженців відзначається з 2001  р. за рішенням

Генеральної Асамблеї ООН.

День   скорботи   і   вшанування   пам'яті22

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

відзначається згідно з Указом Президента (№ 1245/2000, від
17.11.2000 р.).

День державної служби23

червня
День державної служби відзначається в Україні щорічно з 2003

року в День державної служби Організації Об'єднаних Націй, згідно з
Указом Президента № 291/2003. Інститут державної служби України
засновано з прийняттям Закону України «Про державну службу»,
який набув чинності 1 січня 1994 року.
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Міжнародний  Олімпійський день23

червня
У 1967 році Міжнародний Олімпійський комітет прийняв рішення:

23 червня вважати Міжнародним Олімпійським днем.

Трійця (П’ятидесятниця)23

червня
Трійця вважається святковим неробочим днем (ст. 73 Кодекс законів

про працю України). На Трійцю зеленим гіллям прикрашають
домівку та подвір’я.

Свято Святого Духа24

червня
Свято Святого Духа, Духів День, Богодухів день – древнє

християнське свято. Це свято, яке у народі також називають «Духів
день» є особливим церковним святом на честь третьої Особи Трійці.
Згідно з православним ученням, саме сходження Святого Духа на
апостолів явило піклування Триєдиного Бога: Бог Отець творить світ,
Бог Син спокутує людей від рабства дияволу, а Бог Дух Святий
освячує світ через Церкву. У цей день заборонена будь-яка робота.
Свято Святого Духа відзначається за стародавньою християнською
традицією українським народом та усім східним християнством
(православ'ям, греко-католицизмом, старообрядництвом) на п'ятдесят
перший день після Великодня, або у понеділок, що слідує за
недільним днем Святої Трійці та П'ятидесятниці.

День дружби і єднання слов'ян25

червня
День дружби і єднання слов'ян – це свято, яке об'єднує понад 270

мільйонів людей по всій планеті. Його відзначають щорічно 25
червня. Це свято вважається народним, оскільки воно символізує
єднання багатьох націй, які мають одні й ті ж корені, схожі культурні
традиції та звичаї. День дружби і єднання слов'ян відзначають
росіяни, українці, білоруси, поляки, серби, чехи, болгари, словенці та
інші народи. Крім того, цей день нагадує вихідцям із слов'янських
республік, які проживають далеко за кордоном, про їхні корені.

День митної служби25

червня
День митної служби України відзначається щорічно 25 червня в

день ухвалення Верховною Радою України в 1991 році Закону про
митну справу в Україні.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3_%D0%A1%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3_%D0%94%D1%83%D1%85_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%A2%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
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Міжнародний  день підтримки жертв тортур26

червня
Міжнародний день підтримки жертв тортур проголошено

Генеральною Сесією ООН 12 грудня 1997 року.

Міжнародний день боротьби із зловживанням
наркотиками та їх незаконним обігом

26

червня Міжнародний день боротьби із зловживанням наркотиками та їх
незаконним обігом відзначається за рішенням Генеральної Асамблеї
ООН (7 грудня 1987 р.).

Алексєєв Михайло Олександрович27

червня
Алексєєв Михайло Олександрович народився у 1948 р. Інженер-

електромеханік, доктор технічних наук (2011 р.), професор, декан
факультету інформаційних технологій, завідувач кафедри
програмного забезпечення комп'ютерних систем (2003 р). Академік
російської Академії інформатизації освіти. Закінчив Ленінградський
політехнічний інститут в 1972р. Працює в Національному гірничому
університеті з 1975р.

Всесвітній день рибальства27

червня
Всесвітній день рибальства відзначається щорічно з 1985 року.

Свято встановлено рішенням Міжнародної конференції з
регулювання і розвитку рибальства, що відбулася в липні 1984 р. в
Римі.

День Конституції України28

червня
День Конституції України вважається святковим неробочим днем

(ст. 73 Кодексу законів про працюУкраїни).

День молоді30

червня
Щорічно, підтримавши ініціативу молодіжних об'єднань і

організацій, в останню неділю червня Білорусь і Україна (згідно з
Указом Президента № 323/94, від 22.06.94 р.) відмічають День
молоді.
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Липень

ВАТ «Дніпровагонрембуд»

липень
1898 р. у м. Катеринославі засновано Нижньодніпровські

вагоноремонтні майстерні, тепер – ВАТ «Дніпровагонрембуд» (115
років від часу заснування).

Довгань Ольга Анатоліївна1

липня
Довгань Ольга Анатоліївна народилась у 1953 р. Диспетчер

навчального відділу НГУ.

День архітектора1

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

«Встановити День архітектури України, який відзначати щорічно 1
липня, - у Всесвітній день архітектури». Всесвітній день архітектури
заснований Міжнародним союзом архітекторів, які виникли в 1946
році, після Другої світової війни, коли потрібно було піднімати з руїн
міста, відновлювати підприємства, відтворювати пам'ятники
архітектури. З 1996 року Всесвітній День архітектора приурочено до
Міжнародного дня житла, який відзначається в перший понеділок
жовтня. Це рішення ухвалив Міжнародний союз архітекторів на XX
Генеральній асамблеї ООН у Барселоні.

День працівника податкової служби2

липня
Президент України 24.10.2005 підписав Указ «Про День працівника

державної податкової служби України», згідно з яким професійне
свято податківців в Україні відмічається щорічно 2 липня.

Поновлення діяльності4

липня
У 1943 р. Державний Комітет Оборони прийняв постанову про

поновлення діяльності Дніпропетровського гірничого інституту з
тимчасовим перебуванням його у м. Караганді, у приміщенні
гірничого технікуму.

День судового експерта4

липня
День судового експерта відзначається в Україні згідно з Указом

Президента (№424/2009, від 10.06.2009 р.).
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«Асоціація віпускників НГУ»5

липня
У 2003 р. на традиційній зустрічі випускників створено громадську

організацію «Асоціація віпускників НГУ».

Всесвітній день поцілунку6

липня
Всесвітній день поцілунку вперше було відзначено у Великобританії

на прикінці ХІХ ст., а понад двадцяти років тому було затверджено
Організацією Об'єднаних Націй.

Садовенко Іван Олександрович7

липня
Садовенко Іван Олександрович народився у 1948 р. Гірничий

інженер-гідрогеолог, доктор технічних наук з 1992 р., професор
кафедри гідрогеології та інженерної геології з 1993 р., лауреат
Державної премії України в галузі науки і техніки 1998 р. Заслужений
діяч науки і техніки України з 1999 р. Закінчив Дніпропетровський
гірничий інститут у 1971 р. Працює в Національному гірничому
університеті з 1987 р. Завідувач кафедри гідрогеології та інженерної
геології з 2000 р. по 2012 р.

День працівника природно-заповідної справи7

липня
День працівника природно-заповідної справи відзначається в

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

День родини в Украине8

липня
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" був підписаний 30 грудня 2011 року. Святкування
цього дня має щорічний характер і встановлене на 8 липня.

Пригунов Олександр Сергійович10

липня
Пригунов Олександр Сергійович народився у 1938 р. Гірничий

інженер, доктор технічних наук з 2000 р., професор кафедри
транспортних систем і технологій з 2008 р., старший науковий
співробітник. Закінчив ДГІ в 1960 р. Працює в НГУ з 2008 р.
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Місяць Ірина Григорівна11

липня
Місяць Ірина Григорівна народилась у 1948 р. Завідувачка

лабораторії планування та організації навчального процесу.

Нікеєнко Тетяна Василівна11

липня
Нікеєнко Тетяна Василівна народилась у 1953 р. Старший викладач

кафедри економічної теорії та основ підприємництва (2001 р.). У 1980
році закінчила економічний факультет Київського державного
університету ім. Т. Г.Шевченка. Працює в НГУ з 1980 р.

Всесвітній день народонаселення11

липня
Всесвітній день  народонаселення відзначається міжнародними

організаціями системи ООН.

Всесвітній день шоколаду11

липня
Всесвітній день шоколаду або World Chocolate Day відзначається

щорічно 11 липня. Це свято виникло у Франції в 1995 році. День
шоколаду швидко отримав популярність і був підтриманий в
Німеччині, Італії, Швейцарії, інших країнах як всередині
Європейського союзу  так і за його межами.

Нестеренко Петро Григорович12

липня
Нестеренко Петро Григорович народився у 1900 р. Гірничий

інженер-геолог, професор з 1957 р. Закінчив ДГІ у 1930 р. Працював у
Національному гірничому університеті в 1930–1963 рр., завідував
кафедрою загальної, динамічної та структурної геології (1957–1963
рр.), був ректором у 1937–1941рр. та 1943–1963 рр.

50 років з дня смерті.

День фотографа12

липня
День фотографа за традицією відзначається 12 липня - це день

святої Вероніки, яка вважається покровителькою фотографії Перша
фотографія була зроблена в 1826 році французом Жозефом Нісефор
Ньєпс, і називається «Вид з вікна». Час зйомки тривав 8 годин.
Відомо, що перші фотографії були чорно-білими. Перші кольорові
фотографії з'явилися ще в середині XIX століття, причому для їх
створення використовувалися три фотокамери - на кожну
встановлювали світлофільтр (червоний, зелений і синій), а потім
з'єднували зображення
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День Петра і Павла12

липня
У православному календарі це свято віднесено до так званих

великих і приурочене апостолам Петру і Павлу. Цим персонажам
церковна традиція приписує початок проповіді християнського
вчення.

Собко Борис Юхимович15

липня
Собко Борис Юхимович народився у 1963 р. Гірничий інженер,

професор кафедри відкритих гірничих робіт, доктор технічних наук,
старший науковий співробітник. Закінчив Дніпропетровський
гірничий інституту 1989 р. У 1989 – 2010 рр. працював в науково-
дослідному секторі НГУ на інженерних та наукових посадах.

День бухгалтера16

липня
День бухгалтера відзначається в Україні згідно з Указом Президента

(№ 662/2004, від 18.06.04 р.). Дата свята вибрана не випадково - цього
дня в 1999 році був прийнятий Закон України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні».

Корхін Арнольд Самуїлович19

липня
Корхін Арнольд Самуїлович народився у 1938 р. Доктор фізико-

математичних наук із спеціальності «Теоретичні основи інформатики
і кібернетики». Професор кафедри економічної кібернетики та
інформаційних технологій з 2007р. Працює в НГУ з 1998 року.

Слєсарєв Володимир Вікторович20

липня
Слєсарєв Володимир Вікторович народився у 1953 р. Інженер-

електрик, доктор технічних наук з 1998 р., професор з 1999 р. Лауреат
премії ім. С.О. Лебедєва Національної АН України (1996 р.). Закінчив
ДГІ в 1976 р. Працює в Національному гірничому університеті з 1976
р, завідувач кафедри системного аналізу та управління з 2000 р.

Міжнародний день шахів20

липня
Міжнародний день шахів відзначається в день заснування (1924 р.)

Міжнародної шахової федерації.
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День металурга21

липня
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.

Білова Галина Миколаївна25

липня
Білова Галина Миколаївна народилась у 1953 р. Бухгалтери ІІ

категорії відділу нарахування заробітної плати.

Резницький Абрам Семенович25

липня
Резницький Абрам Семенович народився у 1923 р. Кандидат

філософських наук (1970 р.), профессор (1996 р.). Закінчив
Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова у 1964 р.
Працює в НГУ з 1964 р., завідував кафедрою філософії (1991-1997
рр.). Помер у 2011 р.

Цибулько Лариса Олександрівна26

липня
Цибулько Лариса Олександрівна народилась у 1938 р. Гірничий

інженер-збагачувальник, кандидат технічних наук (1974), доцент
(1986) кафедри збагачення корисних копалин. Закінчила Донецький
політехнічний інститут у 1961 р. Працює в НГУ з1961 р.

День системного адміністратора26

липня
День системного адміністратора - свято, яке придумав

американський системний адміністратор Тед Кекатос, відзначається в
останню п'ятницю липня.

День флоту України28

липня
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.

День працівників торгівлі28

липня
У останню неділю липня в Україні святкують День працівників

торгівлі, встановлений Указом Президента № 427/95 від 05.06.1995.
Це професійне свято стосується тих, хто безпосередньо зайнятий у
сфері торгівлі та ресторанного господарства.
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День PR-спеціаліста28

липня
Зовсім недавно державне визнання вивело зв'язок з громадськістю з

розряду тіньових професій. «Піар» набув статусу такого ж
необхідного інструменту, як маркетинг, реклама й інші напрямки
діяльності організації, що сприяють розвитку бізнесу. Практично в
кожній великій фірмі працюють фахівці з PR. Компаній на ринку
багато, і всім необхідно мати своє обличчя, бути впізнаваною,
відмінною від конкурентів. І тут піарник незамінний. Його основні
обов'язки - формувати імідж фірми, просувати її інтереси,
налагоджувати контакти зі ЗМІ, організовувати прес-конференції.

День хрещення Київської Русі28

липня
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.
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Серпень

Національна бібліотека України імені В.І.
Вернадського.серпень Виповнюється 95 років від дня заснування Національної бібліотеки

України імені В.І. Вернадського.

Леся Українка1

серпня
100 років із дня смерті Лесі Українки (1871-1913), української

поетеси.

Воробйов Олександр Андрійович2

серпня
Воробйов Олександр Андрійович народився у 1937 р. Гірничий

інженер-електромеханік, кандидат технічних наук з 1973 р., професор
з 1998 р. Заслужений викладач НГУ з 2001 р. Закінчив ДГІ у 1959 р.
Працював у НГУ в 1959-2003 рр., завідував кафедрою
електропривода (1989-2002 рр.).

10 років з дня смерті.

День Святого пророка Іллі2

серпня
У народну традицію святий Ілля увійшов покровителем дощу і

врожаю. Від цього дня в Україні бувають так звані «горобині ночі» -
нічні грози з блискавками і громом. Вважається, що літо закінчується,
і починається озимий посів жита й пшениці. У цей день люди
намагалися не працювати. Українські прислів’я та приказки твердять:
«На Іллю до обіду літо, а після обіду осінь», «До Іллі – купаються, а
після Іллі з рікою прощаються».

День аеромобільних військ2

серпня
2 серпня в Україні відзначається День аеромобільних військ. Свято

було встановлено Указом Президента України № 937/99 в 1999 році.
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Роєнко Анатолій Миколайович4

серпня
Роєнко Анатолій Миколайович народився у 1953 р. Гірничий

інженер-шахтобудівник, доктор технічних наук з 1995 р., професор
кафедри будівництва і геомеханіки з 1995 р., заступник завідувача
кафедри. Закінчив ДГІ в 1975 р. Працює в Національному гірничому
університеті з 1975 р., у 1987-1992 рр. – керівник науково-дослідног
сектора, з 1997 р. – директор Українсько-Американського ліцею.

Павличенко Артем Володимирович6

серпня
Павличенко Артем Володимирович народився у  1978 р. Еколог,

кандидат біологічних наук (2009 р.), доцент кафедри екології (2011
р.), заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи
(2010 р.). Закінчив Національну гірничу академію України (2001 р.).
В НГУ з 2001 р.

Міжнародний день «Лікарі світу за мир»6

серпня
Міжнародний день «Лікарі світу за мир» відзначається за рішенням

виконкому Міжнародного руху «Лікарі світу за запобігання ядерної
війни». Відзначається в день бомбардування японського міста
Хіросіма 6 серпня 1945 р.

День військ зв'язку8

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

з Указом Президента від 01.02.2000 № 154/2000

Шашенко Олександр Миколайович9

серпня
Шашенко Олександр Миколайович народився у 1948 р. Гірничий

інженер-шахтобудівник, доктор технічних наук з 1988 р., професор з
1990 р., академік Академії інженерних наук України з 1991 р.,
заслужений діяч науки і техніки України (2002 р.), лауреат Державної
премії України в галузі науки і техніки (2002 р.). Голова
спеціалізованої ради при НГУ із захисту дисертацій. З 1995 р.
обраний членом міжнародного товариства з геомеханіки (ISRM).
Експерт ВАК України в галузі геомеханіки і підземного будівництва.
Проректор з міжнародних зв’язків з 1995 р., завідує кафедрою
будівництва і геомеханіки з 1990 р. Закінчив Дніпропетровський
гірничий інститут у 1972 р. Працює в НГУ з 1979 р.
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Міжнародний день корінних народів світу9

серпня
Міжнародний день корінних народів світу відзначається за

рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 23 грудня 1994 року.

День будівельника11

серпня
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.

Міжнародний день молоді12

серпня
Міжнародний день молоді встановлений Генеральною Асамблеєю

ООН 17 грудня 1999 року за пропозицією Всесвітньої конференції
міністрів у справах молоді, що відбулася в Лісабоні 8-12 серпня 1998
року.

Всесвітній день ліворуких (лівш, шульг)13

серпня
Всесвітній день ліворуких (лівш, шульг) уперше святкувли 13

серпня 1992 року за ініціативою британського Клубу лівш,
створеного в 1990 році. Цього дня вони прагнуть привернути увагу
виробників товарів на необхідність враховувати їх потреби,
влаштовують різноманітні заходи та змагання.

Державна гірнича академія України13

серпня
1993 р. Постановою Кабінету Міністрів України

Дніпропетровському гірничому інституту надано статус Державної
гірничої академії України.

Нікітін Василь Петрович14

серпня
Нікітін Василь Петрович народився у1893 р. Професор кафедри

електротехніки з 1925 р., академік АН СРСР з 1939 р., заслужений
діяч науки і техніки СРСР з 1948 р. Закінчив Петроградський
політехнічний інститут у 1917 р. Працював у НГУ в 1920-1929 рр.
Помер у 1956 р.
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Початок Успінського Посту14

серпня
Успінський піст (також Успенський піст, у народі Спасівка)—

церковний піст, встановлений на згадку Успіння Богородиці: один з
чотирьох багатоденних постів церковного року. Дотримується з 14 по
27 серпня включно— і завершується святом Успіння.

Кінотеатр «Спутник»15

серпня
1963 р. у м. Дніпропетровськ відкрито кінотеатр «Спутник»

День археолога15

серпня
День археолога відзначається в Україні згідно з Указом Президента

(№ 694/2008, від 06.08.08 р.).

Бабенко Тетяна Василівна17

серпня
Бабенко Тетяна Василівна народилась у 1968 р. Доктор технічних

наук, профессор. Завідувачка кафедри електроніки та обчислювальної
техніки з 2011 р. Науковим керівник Придніпровського регіонального
науково-технічного центру захисту інформації. Очолює
Інформаційний комп’ютерний комплекс університету (1997 р.).
Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут у 1992 р.
Працює у Національному гірничому університеті з 1996 року.

Шелест Людмила Іванівна19

серпня
Шелест Людмила Іванівна народилась у 1938 р. Старший викладач

кафедри вищої математики. В НГУ з 1974 р.

Преображення Господнє (Яблучний  Спас)19

серпня
На нашу землю свято Преображення Господнього прийшло з

Візантії і припало на період збирання врожаю. Здавен називають його
Спасом, від слова «спаситель». На Русі в цей день до храму
приносили яблука. Звідси – і Яблучний Спас. До наших днів збеіглася
традиція приносити до церкви для освячення всіляки полди, що
виросли на полях, городах і в садках.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Всесвітній день гуманітарної допомоги19

серпня
Всесвітній день гуманітарної допомоги заснований Всесвітньою

Організацією Охорони здоров'я і іншими міжнародними
організаціями, які привертають увагу до ролі гуманітарних
працівників і згадують тих з них, хто загинув або отримав травми під
час виконання своїх життєво важливих обов'язків. Цей День має
щорічний характер і проводиться 19 серпня

День пасічника19

серпня
День пасічника - професійне свято бджолярів - в Україні почали

відзначати з 1997 року. Він встановлений Указом Президента №
815/97 і святкується щорічно 19 серпня.

Кінотеатр «Січ»20

серпня
1993 р. у Дніпропетровську на житловому масиві «Тополя»

відкрито кінотеатр «Січ». Кінотеатр побудовано колективом тресту
«Дніпроміськбуд» на замовлення міськвиконкому.

Лютий Олександр Іванович21

серпня
Лютий Олександр Іванович народився у 1933 р. Кандидат фізико-

математичних наук, Доцент кафедри фізики. Закінчив
Дніпропетровський державний університет в 1957 р. Працює в НГУ з
1978 р.

Зорін Андрій Микитович23

серпня
Зорін Андрій Микитович народився у 1933 р. Гірничий інженер-

маркшейдер, доктор технічних наук з 1979 р, професор кафедри
підземної розробки родовищ з 1979 p., лауреат Державної премії
України 1991 р, заслужений винахідник України з 1987 p., почесний
професор Національного гірничого університету з 1997 p., почесний
професор медицини, академік Академії інженерних наук України,
АПН України, АЕН Російської Федерації, голова експертної ради
Міжнародної Асоціації авторів наукових відкриттів. Закінчив ДГІ у
1958 р. Працював у Національному гірничому університеті з 1989 р.
за мумісництвом, завідувач відділу Інституту геотехнічної механіки
НАН України. Помер у 2003 р.
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Нагорний Віктор Миколайович23

серпня
Нагорний Віктор Миколайович народився у 1933 р. Гірничий

інженер-геолог, доктор геолого-мінералогічних наук (1982 р.),
профессор (1984 р.). Відмінник освіти України з 1999 р. У 1958 році
закінчив Дніпропетровський гірничий інститут. У НГУ працює з 1985
р. Завідував кафедрою мінералогії, кристалографії та петрографії у
1985-2003 рр. Засновник наукового напряму генетичних причин зміни
ступеня метаморфізму вугільних пластів у Донецькому басейні.

Нагорний Юрій Миколайович23

серпня
Нагорний Юрій Миколайович народився у 1933 р. Гірничий

інженер-геолог, доктор геолого-мінералогічних наук (1982 р.),
професор (1983 р.), академік АН Вищої школи (1998), відмінник
освіти України з 1999 р Закінчив ДГІ в 1958 р. Працюває в НГУ з
1976 р., завідував кафедрою геології та розвідки родовищ корисних
копалин (1980-2002 рр.). Засновник наукового напряму розвитку
тектонічних структур вугільних басейнів та їх вплив на геологічні
параметри вугленосних формацій.

Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та   її
ліквідації

23

серпня Приводом для створення такого свята стала рекомендація ради
ЮНЕСКО. Дата для цього дня пам'яті була обрана не випадково.
Саме 23 серпня 1791 року відбулося повстання рабів Гаїті та Сан-
Домінго. Ця подія стала початком тривалої боротьби за ліквідацію
рабства в світі.

День Державного Прапора України23

серпня
День Державного Прапора України відзначається в Україні згідно з

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

День Незалежності України24

серпня
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).
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День шахтаря25

серпня
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.

Іванов Олексій Борисович26

серпня
Іванов Олексій Борисович народився у 1938 р. Гірничий інженер-

електромеханік, кандидат технічних наук з 1967р., професор кафедри
електричних машин з 1997р. Заслужений працівник освіти України
(2004). Заслужений професор Національного гірничого університету
(2007). Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1960р.
Працює в Національному гірничому університеті з 1960р., декан
електротехнічного факультету з 1985р., директор інституту
електроенергетики НГУ.

Трусов Валерій Олександрович26

серпня
Трусов Валерій Олександрович народився у 1938 р. Кандидат

технічних наук (1971), доцент кафедрі геоінформаційних систем.
Закінчив Військову інженерну радіотехнічну академію у 1968 р.

Успіння Пресвятої Богородиці28

серпня
Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста.

Панченко Валерій Васильович29

серпня
Панченко Валерій Васильович народився у 1948 р. Гірничий

інженер, кандидат технічних наук з 1990 р., професор кафедри
відкритих гірничих робіт з 2002 р. Закінчив Дніпропетровський
гірничий інститут у 1971 р. Працює в Національному гірничому
університеті з 1971 р.

Навчальний корпус № 1030

серпня
У 2003 р. урочисто відкрито навчальний корпус № 10.

Дніпропетровський планетарій30

серпня
1968 р. відкрито Дніпропетровський планетарій.
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День авіації31

серпня
Професійне свято військових і цивільних авіаторів і працівників

авіаційної промисловості і транспорту - День авіації святкується в
останню суботу серпня. Свято встановлено Указом Президента
України № 305/93 від 16 серпня 1993
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Вересень

Дніпропетровський державний університет1918

вересень
У м. Катеринославі на базі Вищих жіночих курсів створено

університет. Нині – Дніпропетровський державний університет.
Першим його ректором став проф. М.І. Лебедєв. Сьогодні ДНУ –
один з найбільших наукових центрів як області, так і України. (95
років події)

Товариство «Знання»1948

вересень
65 років тому було засновано Дніпропетровську обласну

організацію товариства «Знання».

Кафедра психології менеджменту та мовної
підготовкивересень 2003 р. в Інституті економіки НГУ створено кафедру психології

менеджменту та мовної підготовки.

Горобець Лариса Жанівнв

вересень
50 років з того часу, як доктор технічних наук, професор кафедри

збагачення корисних копалин Горобець Лариса Жанівна працює в
НГУ.

Пілов Петро Іванович

вересень
20 років з того часу, як доктор технічних наук (1993 р.), професор

(1995 р.), дійсний член Академії інженерних наук україни.
заслужений діяч науки і техніки України (1999 р.), лауреат
державної премії України в галузі науки і техніки (2006 р.),
проректор з міжнародних зв’язків, перший проректор Пілов Петро
Іванович завідує кафедрою збагачення корисних копалин.

Лабораторне обладнання1

вересня
У 1943 р. в м. Караганді ДГІ повернуто частину його лабораторного

обладнання, евакуйованого до Свердловського гірничого інституту.
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Всесвітній день миру1

вересня
Всесвітній день миру відзначається в день початку Другої світової

війни.

День знань1

вересня
День знань відзначається з 1984 року. День знань завжди

відрізняється яскравістю вражень, нових надій і несподіваних
зустрічей. Перший дзвінок і початок нового навчального року - це
свято викладачів і учителів, студентів і учнів, батьків, наших друзів

День підприємця1

вересня
День підприємця відзначається в Україні згідно з Указом

Президента (№ 1110/98, від 5.10.98 р.) в першу неділю вересня.

День закінчення Другої світової війни2

вересня
Відзначається в день, коли у 1945 р. на борту американського

лінкору «Міссурі» був підписаний акт про беззастережну капітуляцію
Японії.

День нотаріату2

вересня
День нотаріату відзначається в Україні згідно з Указом Президента

(№211/2010, від 22.02.2010 р.).

Пацера Сергій Тихонович5

вересня
Пацера Сергій Тихонович народився у 1938 р. Кандидат технічних

наук, доцент кафедри технології гірничого машинобудування. В НГУ
з 1995 р.

Міжнародний день грамотності8

вересня
Міжнародний день грамотності відзначається згідно з Резолюцією

1.141. 14-ї сесії ЮНЕСКО, щорічно в цей день.
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Міжнародний день солідарності журналістів8

вересня
Міжнародний день солідарності журналістів (International Day of

Journalists 'Solidarity) був заснований у 1958 році в Бухаресті, на 4
конгресі міжнародної організації журналістів. За задумом депутатів
конгресу, у цей день журналісти всіх країн і видань повинні
демонструвати світові свою згуртованість, особливо в справі захисту
своїх прав.

День солідарності міст Світової культурної спадщини8

вересня
День солідарності міст Світової культурної спадщини

відзначається з 1994 р. в день створення Всесвітньої організації міст
культурної спадщини ЮНЕСКО (1993 р.).

Міжнародний день пам'яті жертв фашизму8

вересня
Міжнародний день пам'яті жертв фашизму відзначається щорічно у

2 неділю вересня.

День міста Дніпропетровськ8

вересня
Святкування Дня міста Дніпропетровська проводиться з 70-х років

XX століття, і в 2001 році був прийнятий Статут міста, яким
затверджена офіційна дата проведення цього Дня – друга неділя
вересня. Цього дня проводяться різні святкові заходи по усьому
місту.

День працівників нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості

8

вересня 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.

День танкіста8

вересня
День танкіста відзначається в Україні згідно з Указом Президента

(№ 922/97, від 29.08.97 р.) в другу неділю вересня.
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Венетуліс Тетяна Анатоліївна9

вересня
Венетуліс Тетяна Анатоліївна народилась у 1953 р. Гірничий

інженер-економіст, кандидат технічних наук, професор кафедри
обліку і аудиту з 2002р. Закінчила Дніпропетровський гірничий
інститут у 1977р. Працює в Національному гірничому університеті з
1979р. У 2000–2009 рр. – завідувачка кафедри обліку та аудиту.

Толстой Лев Миколайович9

вересня
185 років від дня народження Льва Миколайовича Толстого (1828-

1910), російського письменника.

Всесвітній  день  краси9

вересня
Всесвітній  день  краси  проводиться  за  ініціативою

Міжнародного комітету естетики та косметології.

Ячевський Леонард Антонович11

вересня
Ячевський Леонард Антонович народився у 1858 р. Гірничий

інженер, екстраординарний професор (1899). Закінчив у 1883 р.
Санкт-Петербурзький гірничий інститут. У Національному гірничому
університеті працював у 1899 -1903 pp., завідував кабінетами
мінералогії та кристалографії, підготував підручники, організував і
упорядкував навчальний процес з цих дисциплін. Наукові праці
присвячено геологічним, геотермічним питанням. Помер у 1916 р.

Кучерявий Феодосій Іванович12

вересня
Кучерявий Феодосій Іванович народився у 1918 р. Гірничий

інженер, доктор технічних наук з 1966 p., професор кафедри
будівництва шахт і підземних споруд з 1966 р. Закінчив Московський
інститут кольорових металів і золота в 1946 р. Працював у
Національному гірничому університеті в 1954 - 1975 pp., декан
гірничого факультету (1958 - 1963). Помер у 1996 р.

День програміста13

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

(два у восьмому ступені) обрано тому, що це кількість чисел, яку
можна виразити за допомогою одного байта. У високосні роки це
свято припадає на 12 вересня, у невисокосні - на 13 вересня.
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День фізичної культури і спорту14

вересня
День фізичної культури і спорту відзначається в Україні згідно

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

День українського кіно14

вересня
Професійне свято працівників кінематографії - День українського

кіно - встановлений Указом Президента від 12.01.1996 № 52/96 і
відзначається щорічно в другу суботу вересня.Перша українська
кінозйомка відбулася у вересні 1896 року в Харкові, де фотограф
Альфред Федецький зняв кілька хронікальних сюжетів. А вже в
грудні Федецький влаштував перший український кіносеанс у
Харківському оперному театрі. З дореволюційним кіно в Україні
пов'язана творчість багатьох популярних акторів. Королевою екрану
тих часів була Віра Холодна, яка народилася в Полтаві і багато
знімалася в Одесі. В 1922 році було засновано Всеукраїнське
фотокіноуправління, якому вдалося реконструювати одеське і
ялтинське підприємства, а в 1928 році ввести в дію Київську
кінофабрику (майбутню Київську кіностудію ім. О. Довженка). У
1930 р. в Україні з'являється перший звуковий фільм - документальна
стрічка Д. Вертова «Симфонія Донбасу».

День працівника лісу15

вересня
День працівника лісу - професійне свято працівників лісового

господарства, лісової, деревообробної та  целюлозно-паперової
промисловості. Відповідно до Указу Президента України № 356/93
від 28.08.1993 святкується щорічно в третю неділю вересня.

День батька в Україні15

вересня
З пропозицією введення цього дня в Україні виступили

представники МГО «Міжнародний Центр Батьківства»,
започаткувавши у жовтні 2006 р. Громадську ініціативу «День
Батька». Тому третю неділю вересня оголошено Всенародним Днем
Батька в Україні.

День народження Google15

вересня
Ларі Пэйдж(Larry Page) і Сергій Брин(Sergey Brin), тоді ще 24-річні

студенти Стэндфордского університету, зареєстрували доменне ім'я
"google.com" 15 вересня 1997 року

http://uk.wikipedia.org/wiki/2006
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Міжнародний день збереження озонового шару16

вересня
Міжнародний день збереження озонового шару відзначається за

рішенням Генеральної Асамблеї ООН у день підписання
Монреальського протоколу про речовини, які руйнують озоновий
шар (1987 рік).

День рятівника17

вересня
День рятівника відзначається в Україні згідно з Указом Президента

(№ 830/2008, від 12.09.08 р.) як свято працівників аварійно-
рятувальних служб, пожежної охорони, інших спеціальних
формувань.

Міжнародний день миру17

вересня
Міжнародний день миру відзначається в третій вівторок вересня, в

день відкриття чергової сесії Генеральної Асамблеї ООН. Вперше
відзначався у 1982 році.

Велика Хартія університетів18

вересня
У 2008 р. НГУ приєднався до Великої Хартії університетів.

День народження «Смайла»19

вересня
В цей день 1982 року професор Університету Карнегі-Меллона

Скотт Фалман вперше запропонував використовувати три символи,
які йдуть підряд - двокрапка, дефіс і дужка, що закривається, - для
того, щоб позначити обличчя, що посміхається у тексті, який
набирається на комп'ютері.

День винахідника і раціоналізатора21

вересня
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.

Різдво Пресвятої Богородиці21

вересня
З цього свята починається річне коло церковних свят. У народі

свято Різдва Пресвятої Богородиці називають «Друга Пречиста» і
святкують як день всесвітньої радості. З цим святом пов'язується день
рожениць.
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День миру21

вересня
День миру відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№

100/2002, від 05.02.02 р.).

Подольська Світлана Миколаївна22

вересня
Подольська Світлана Миколаївна народилась у 1948 р. Старший

викладач кафедри вищої математики, секретар кафедри. В НГУ з
1974 р.

День партизанської слави22

вересня
День партизанської слави відзначається в Україні згідно з Указом

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

День машинобудівника22

вересня
День машинобудівника відзначається в Україні згідно з Указом

Президента (№ 361/93, від 8.09.93 р.) в четверту неділю вересня як
професійне свято працівників машинобудування і приладобудування.

Кібкало Ольга Федорівна23

вересня
Кібкало Ольга Федорівна народилась у 1948 р. Старший викладач

кафедри вищої математики. В НГУ з 1974 р

День народження Яндекс23

вересня
Офіційно пошукова машина Яндекс була анонсована на виставці

Softool 23 вересня 1997 року. Сама компанія "Яндекс" була утворена
в 2000 році акціонерами CompTek - компанії, що створила і впродовж
довгого часу що розвивала проект Яndex. Саме слово Яндекс
придумали в 1993 році, а публічно воно було застосовано в 1996 році
і означало тоді не компанію і не пошукову машину, а технологію
пошуку по власному серверу і морфологічну приставку до пошукової
системи Altavista.com.

Калуцький Анатолій Миколайович25

вересня
Калуцький Анатолій Миколайович народився у 1948 р. Завідувач

лабораторії забезпечення навчання (кіностудія «Юність»).
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Європейський день мов26

вересня
26 вересня відзначається Європейський день мов, як спосіб

підтримки мовної різноманітності, двомовності кожного європейця і
розвитку викладання мов у світі. Дійсно, зараз стає все більше і
більше людей, які, вільно розмовляють, як мінімум, на одній
іноземній мові.

Всесвітній день туризму27

вересня
Всесвітній день туризму засновано III сесією Генеральної Асамблеї

Всесвітньої туристської організації, яка відбулась у 1980 році.

День туризму27

вересня
День туризму відзначається в Україні згідно з Указом Президента

(№ 1047/98, від 21.09.98 р.).

Воздвиження Хреста Господнього27

вересня
Воздвиження Життєдайного Хреста Господнього - свято на честь

Воздвиження, що значить Піднесення св. Хреста. За народними
звичаями, від Воздвиження земля «движеться ближче до зими»;
відтоді й настають холоди. З цим святом пов'язують також масовий
відліт птахів.

Мостова Олександра Дмитрівна28

вересня
Мостова Олександра Дмитрівна народилась у 1943 р. Старший

лаборант кафедри технології гірничого машинобудування.

Сушко Світлана Олександрівна28

вересня
Сушко Світлана Олександрівна народилась у 1958 р. Фізик,

кандидат фізико-математичних наук з 1985 р., доцент з 1990 р.,
професор кафедри вищої математики з 2005 р. Закінчила
Дніпропетровський державний університет у 1980 р. Працює в
Національному гірничому університеті з 1985 р.

Сухомлинський Василь Олександрович28

вересня
95 років від дня народження Василя Олександровича

Сухомлинського (1918-1970), українського педагога.
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День Віри, Надії, Любові та матері їх Софії30

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

вважається дівочим святом. За народними звичаями у цей день жінки
не починали будь-якої важливої роботи.

Міжнародний день перекладачів30

вересня
Міжнародний день перекладачів проголошено Міжнародною

Федерацією перекладачів у 1991 році і святкується в день святого
Ієроніма, який традиційно вважається заступником перекладачів.

Міжнародний день Інтернету30

вересня
У 1998 році Всесвітній день Інтернету санкціоновано Папою

Іоанном Павлом II. Святий покровитель Інтернету поки ще не
затверджений офіційно, хоча з 2000 року тимчасову протекцію
Мережі надає Ісидор Севільський, іспанський єпископ, який жив у
560-636 роках. Його вважають першим енциклопедистом, який
справив значний вплив на історію Середніх століть. Саме в 1988 році
було проведено перший перепис користувачів Рунету. На той момент
їх кількість досягла 1 млн. чоловік.

Всеукраїнський день бібліотек30

вересня
Всеукраїнський день бібліотек відзначається в Україні згідно з

Указом Президента (№ 471/98, від 14.05.98 р.). Перші бібліотеки в
Київській Русі почали відкриватися при церквах і монастирях після
ухвалення в 988 році християнства. Найбільшою і найбагатшою у той
час була бібліотека Софії Київської, заснована у 1037 році Ярославом
Мудрим. У цілому в бібліотеці налічувалося до 900 томів рукописних
книг - грандіозна для середньовіччя кількість. Книги, які виходили з
майстерень Софійського собору, стали основою інших бібліотек,
зокрема величезної бібліотеки Печерського монастиря, яка з кінця ХІ
ст. стала найбільшим центром культурного життя Київської Русі

День усиновлення30

вересня
День усиновлення відзначається в Україні згідно з Указом

Президента (№ 1088/2008, від 27.11.2008 р) щорічно 30 вересня. Мета
цього свята полягає в підтримці і розвитку національного
усиновлення
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Жовтень

Міжнародний день осіб похилого віку1

жовтня
Міжнародний день осіб похилого віку проголошено Генеральною

Асамблеєю ООН 14 грудня 1990 року. По міжнародній класифікації
особою похилого віку вважається той, хто досяг 65 років. Таких у
світі в даний час - 629 мільйонів. Тобто майже кожна десята людина
на Землі. Це люди, найбільше багатство яких - досвід, знання,
уміння, мудрість. Нинішні «літні люди» є останніми носіями
класичної культури межі ХІХ-ХХ століть, того часу, в якому понад
усе були честь, вихованість, толерантність - ті духовні якості,
завдяки яким вони гідно пройшли крізь всі жахи тоталітаризму,
голодоморів, репресій та війн.

Міжнародний день музики1

жовтня
Міжнародний день музики заснований 1 жовтня 1975 за рішенням

ЮНЕСКО. Одним з ініціаторів установи Міжнародного дня музики є
композитор Дмитро Шостакович. Свято відзначається щорічно в
усьому світі великими концертними програмами, за участю кращих
артистів і художніх колективів. У цей день звучать твори, що
ввійшли до скарбниці світової культури.

Створення всесвітньої федерації профспілок3

жовтня
Всесвітня Федерація Профспілок (ВФП). Заснована в 1945.

Об'єднує національні профцентри 81 країни, загальна чисельність
понад 213 млн. чоловік (1992). Основні завдання ВФП
сформульовані в статуті, прийнятому в 1945 році.

День початку космічної ери4

жовтня
День початку космічної ери людства проголошено Міжнародною

федерацією астронавтики на честь запуску першого в світі штучного
супутника Землі.

Всесвітній день посмішки4

жовтня
Всесвітній день посмішки або World Smile Day відзначається з

1999-го року. Це відбувається, як правило, в першу п'ятницю жовтня.
Виникненню цього свята посприяв колись зовсім невідомий
американський художник Гарві Белл.
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Міжнародний день учителя5

жовтня
Міжнародний день учителя заснований ЮНЕСКО в 1994 році.

День працівників освіти6

жовтня
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.

Всесвітній день архітектури7

жовтня
Всесвітній день архітектури проголошено Міжнародною спілкою

архітекторів у 1996 р. Відзначається щорічно в перший понеділок
жовтня.

Всесвітній день житла7

жовтня
Всесвітній день житла (Всесвітній день Хабітат) відзначається за

рішенням Генеральної Асамблеї ООН (1985 р.) в перший понеділок
жовтня.

Міжнародний день лікаря7

жовтня
Професійний день працівників охорони здоров'я відзначається по

першим понеділкам жовтня за ініціативою ВООЗ ООН як день
солідарності і активних дій лікарів всього світу. Слово «лікар»
походить від староболгарського «брехати». Сьогодні слово
«брехати» має негативне значення, а багато століть тому, аж до XIX
століття, «брехати» означало бурмотіти, базікати, говорити. Оскільки
знахарі тих часів при лікуванні часто використовували змови і
шепотіння, звідси і з'явилася сучасна назва їхньої професії - лікар.

День юриста8

жовтня
Свято встановлено в Україні згідно з Указом Президента «Про День

юриста» від 16 вересня 1997року №1022/97.

Всесвітній день пошти9

жовтня
Всесвітній день пошти - один з міжнародних днів, що

відзначаються в системі Організації Об'єднаних Націй. Проводиться
за рішенням XIV конгресу Всесвітнього союзу поштовиків у день
створення союзу в 1974 р.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1997
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Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних
лих

9

жовтня Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих
відзначається в другу середу жовтня за рішенням Генеральної
Асамблеї ООН (1999 р.).

День працівників стандартизації та метрології10

жовтня
День працівників стандартизації та метрології відзначається в

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

День кадрового працівника12

жовтня
Цього дня в 1918 році рішенням Народного комісаріату юстиції

була прийнята Інструкція «Про організацію радянської робітничо-
селянської міліції». 12 жовтня були створені перші кадрові апарати
органів внутрішніх справ. Вперше традиція відзначати професійне
свято «День кадрового працівника» з'явилася саме в кадрових
службах органів внутрішніх справ. Поступово вона прищеплювалася
на інших підприємствах разом з переходом на них співробітників
кадрових служб органів внутрішніх справ.

День художника13

жовтня
День художника відзначається в Україні згідно з Указом

Президента (№ 1132/98, від 9.10.98 р.) в другу неділю жовтня.

Воскобойник Владислав Емануїлович14

жовтня
Воскобойник Владислав Емануїлович народився у 1938 р. Інженер-

електромеханік залізничног транспорту, кандидат технічних наук з
1971 р., професор кафедри електропривода з 2003р. Закінчив
Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту в
1960 році. У Національному гірничому університеті працює з 1965
року.

День Українського козацтва14

жовтня
День Українського козацтва відзначається в Україні згідно з

Указом Президента (№ 966/99, від 7.08.99 р.) в день свята Покрови
Пречистої Богородиці.
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Міжнародний день стандартизації14

жовтня
Міжнародний день стандартизації відзначається в день створення

Міжнародної організації зі стандартизації.

Європейський тиждень місцевої демократії14

жовтня
Європейський тиждень місцевої демократії проходить з 14 по 20

жовтня. В Україні проводиться згідно з Указом Президента
(№922/2007, від 27.09.2007 р.) в тиждень, що включає 15 жовтня -
дату відкриття для підписання Європейської хартії місцевого
самоврядування в 1985 році.

Покрова Пресвятої Богородиці14

жовтня
В Україні свято покрови Пресвятої Богородиці – це велике народне

свято. До Покрови намагалися закінчити всі польові роботи. Свято
Покрови особливо шанувалося козаками. Вони вважали Богородицю
своєю заступницею. Завдяки козакам виник і новий різновид
української ікони – Козацька Покрова, на якій зображували козаків
та Божу Матір.

Куваєв Юрій Вікторович15

жовтня
Куваєв Юрій Вікторович народився у 1938 р. Гірничий інженер-

електромеханік, кандидат технічних наук з 1969р., професор кафедри
електричних машин з 2001р. Закінчив Дніпропетровський гірничий
інститут у 1960р. Працює в Національному гірничому університеті з
1963р., проректор з навчальної роботи (1974-1981), завідував
кафедрою електричних машин у 1977-1981 та 1983-1998рр.

Всесвітній день миття рук15

жовтня
Організація Об'єднаних Націй і, зокрема, Дитячий фонд ООН

(ЮНІСЕФ) оголосили 15 жовтня "Всесвітнім днем миття рук". Як
відмічають експерти ООН і ВООЗ, миття рук рятує тисячі дитячих
життів щодня. "Брудні руки" є однією з головних причин високої
дитячої смертності в Азії і Африці. Через немиті руки в організм
людини потрапляють збудники холери, вірусної пневмонії, гепатиту,
грипу і гострих респіраторних захворювань. Не можна не помітити,
що така проста гігієнічна процедура, як миття рук, здатна
попередити не тільки зараження організму шкідливими вірусами і
інфекціями, але і зробити життя людини комфортнішим,
приємнішим і безпечнішим.
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День Шефа (День Боса)16

жовтня
У 1958 році американська секретарка Патріція Хароскі

запропонувала нове свято - День Шефа. В 1962 році це свято було
офіційно затверджено губернатором штату Іллінойс. Цю традицію
підтримали багато країн, а святкової датою було вибрано 16 жовтня.
У цей день потрібно згадати, що бос - це не тільки велика зарплата й
можливість наказувати, але це і робота без відпочинку,
відповідальність за благополуччя підлеглих, це ризик і нервування.

Всесвітній день анестезіолога16

жовтня
Анестезія – втрата чутливості нервів. Штучна анестезія

застосовується для знеболювання при хірургічних операціях.
Розрізняють загальну, місцеву та спинномозкову анестезію. Як
свідчить історія, 16 жовтня 1846, зубний лікар Томас Мортон, провів
операцію під ефірним наркозом. Це день у всьому світі і прийнято
вважати Днем анестезіолога.

Іконніков Максим Юрійович17

жовтня
Іконніков Максим Юрійович народився у 1983 р. Кандидат

технічних наук (2010 р.), доцент кафедри аерології і охорони праці.
Закінчив Національний гірничий університет у 2006 р.

Кафедра фізики17

жовтня
110 років тому у самостійний підрозділ виділилася кафедра фізики.

Завідувачем кафедри був К.І. Котелов.

Міжнародний день боротьби проти бідності17

жовтня
Міжнародний день боротьби проти бідністі проводиться з 1992

року, підтримано Генеральною Асамблеєю ООН (22 грудня 1992
року).

Соболевський Петро Костянтинович19

жовтня
Соболевський Петро Костянтинович народився у 1868 р. Гірничий

інженер, професор з 1903 р. Закінчив Санкт-Петербурзький гірничий
інститут у 1898 р. Працював у Національному гірничому
університеті в 1901 – 1903 pp., завідував кафедрою
маркшейдерського мистецтва та геодезії. Основоположник нової
наукової дисципліни -"Геометрія надр". Наукові праці присвячено
маркшейдерській справі, геодезії, теорії інструментів у вищій
математиці. Помер у 1949 р.
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День працівників целюлозно-паперової промисловостi19

жовтня
Указом Президента України № 885/2008 від 1 жовтня 2008 року,

святкується щорічно в третю суботу жовтня і має назву "День
працівників целюлозно – паперової промисловості".

Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак
молочної залози

20

жовтня Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної
залози відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№
42/2005, від 17.01.05 р.)

День працівників харчової промисловості20

жовтня
День працівників харчової промисловості відзначається щорічно у

третю неділю жовтня відповідно до Указу Президента України від
08.08.1995 № 714/95.

Петербурзьке гірниче училище21

жовтня
У 1773 р. було відкрито Петербурзьке гірниче училище

(Ленінградський гірничий інститут) за наказом Катерини II.
Ініціатором створення і першим директором училища був М. Р.
Соймонов, першими слухачами — студенти Московського
університету.

Альфред Нобель21

жовтня
180 років від дня народження Альфреда Нобеля (1833-1896),

шведського інженера-хіміка, засновника Нобелевськой премії.

Всесвітній день людей, що заїкаються22

жовтня
Всесвітній день людей, що заїкаються, проводиться щорічно 22

жовтня за ініціативою фахівців з дослідження патологій мови з
Канади (Canadian Association of Speech - Language Pathologists and
Audiologists - CASLPA).

Народний музей Придніпровської залізниці23

жовтня
1968 р. у м. Дніпропетровську в Палаці культури залізничників

відкрито народний музей Придніпровської залізниці.
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День ООН24

жовтня
День ООН проводиться в той день, коли у 1945 році вступив у дію

Статут ООН

Міжнародний день боротьби жінок за мир25

жовтня
Міжнародний день боротьби жінок за мир проводиться за рішенням

Міжнародної демократичної федерації жінок з 1980 р.

Визволення Дніпропетровська від німецько-
фашистських загарбників

25

жовтня 70 років з дня визволення Дніпропетровська від німецько-
фашистських загарбників.

Готель «Дніпропетровськ»25

жовтня
1968 р. у м. Дніпропетровську прийняв перших мешканців 12-

поверховий готель «Дніпропетровськ».

День автомобіліста і дорожника27

жовтня
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.

Поновлення діяльності ДГІ28

жовтня
У 1943 р. на третій день після визволення міста від фашистсько-

німецьких загарбників поновлена діяльність ДГІ у
Дніпропетровську.

День визволення України від фашистських
загарбників

28

жовтня День визволення України від фашистських загарбників
відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№836/2009, від
20.10.2009 р.).
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Міжнародний день анімації28

жовтня
28 жовтня 1892 року у Парижі кудесник Еміль Рейно скликав

глядачів на нове, досі не відоме видовище — «оптичний театр». Там
талановитий винахідник вперше публічно продемонстрував свій
апарат праксиноскоп, який показував рухомі малюнки. Саме ця дата
тепер і вважається початком епохи анімаційного кіно.

День податкової служби30

жовтня
Враховуючи важливу роль державної податкової служби у

забезпеченні реалізації податкової політики держави, у боротьбі з
податковими злочинами та правопорушеннями, Указом Президента
України «Про День податкової служби України» був встановлений
День податкової служби України, який відзначається щорічно 30
жовтня

Прийом студентів30

жовтня
1943 р. наказом №2 оголошено прийом студентів на перший курс

Інституту за гірничими спеціальностями у кількості 200 осіб.

Солодовник Леонід Максимович31

жовтня
Солодовник Леонід Максимович народився у 1938 р. Гірничий

інженер, доктор технічних наук з 1989 р., професор кафедри
економіки підприємства з 1996 р.Закінчив ДГІ в 1962 р. Працює в
Національному гірничому університеті з 1985 р.

Міжнародний день економії31

жовтня
27 жовтня 1988 року представники ощадних кас з 29 країн

зібралися у Мілані на свій перший Інтернаціональний
спеціалізований конгрес. В останній день конгресу - 31 жовтня, в
учасників виникла ідея «на згадку про перші збори ощадних
банківських інститутів всіх країн» щороку відзначати цей день, як
«Міжнародний День Економії».

Міжнародний день Чорного моря31

жовтня
Міжнародний день Чорного моря відзначається в день підписання

урядовими організаціями Болгарії, Румунії, Росії, Туреччини, Грузії
та України "Стратегічного плану дій із відновлення і захисту
Чорного моря" (1996 р.).
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Листопад

Факультет гуманітарної підготовки

листопад
У 1988 р. відкрито факультет гуманітарної підготовки, нині –

Інститут гуманітарних проблем ім. П.Т.Тронька.

Ліснича Любов Петрівна1

листопада
Ліснича Любов Петрівна народилась у 1953 р. Старший

лаборант кафедри екології.

Сердюк Володимир Петрович1

листопада
Сердюк Володимир Петрович народився у 1943 р.. Гірничий

інженер, кандидат технічних наук, доцент кафедри підземної
розробки родовищ, заступник директора Інституту заочно-
дистанційної освіти. Працює в НГУ з 1972 р.

Холоменюк Михайло Васильович1

листопада
Холоменюк Михайло Васильович народився у 1948 р. Кандидат
технічних наук, доцент кафедри гірничої механіки. В НГУ з 1977
р.

День вегана1

листопада
Міжнародний день вегана відзначається щорічно 1 листопада.

Саме цього дня в 1994 році Веганське співтовариство відзначало
своє 60-річчя. Вегани є строгими вегетаріанцями, вони не лише
виключають зі свого раціону м'ясо і рибу, але і будь-які інші
продукти тваринного походження - яйця, молоко, мед. Вегани не
носять одяг зі шкіри, хутра, шерсті і шовку і не користуються
продуктами, що тестувалися на тваринах.

Бойко Марина Олександрівна2

листопада
Бойко Марина Олександрівна народилась у 1958 р. Завідуюча

сектора бібліотеки.
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Всесвітній день чоловіків2

листопада
Всесвітній день чоловіків відзначається в першу суботу

листопада за ініціативою відділення ООН у Відні, магістрату м.
Відня, фонду Горбачова та міжнародної організації «Медикел
Коннекшн».

День ракетних військ і артилерії3

листопада
3 листопада в Україні відзначається День ракетних військ і

артилерії, що входять до складу Сухопутних військ Збройних Сил
України. Це професійне свято встановлене Указом Президента від
31.10.1997.

День працівника соціальної сфери3

листопада
У першу неділю листопада на Україні, згідно з Указом

Президента України від 13.04.1999 № 374/99 відзначають День
працівника соціальної сфери.

День інженерних військ3

листопада
3 листопада в Україні відзначається День інженерних військ. Він

затверджений Указом Президента України № 1399/99 27 жовтня
1999 року в знак видатних заслуг саперів, ветеранів та воїнів-
інженерів України.

День залізничника4

листопада
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.

Міжнародний день запобігання експлуатації
навколишнього середовища

6

листопада Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього
середовища під час війни і збройних конфліктів проголошено
Генеральною Асамблеєю ООН 5 листопада 2001 року.

Мещеряков Леонід Іванович7

листопада
Мещеряков Леонід Іванович народився у 1948 р. Інженер-

електромеханік, доктор технічних наук, професор. Закінчив
Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут у 1972 р.
Працює в НГУ з 1973 р.
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Альбер Камю7

листопада
100 років з дня народження Альбера Камю (1913-1960),

визначного французького романіста, філософа, публіциста,
одного з лідерів філософсько-мистецького напрямку
екзистенціалізму.

Міжнародний день КВК8

листопада
Міжнародний день КВК проголошено міжнародним клубом

КВК і святкується в день, в який у 1961 році вперше вийшла в
ефір гра клубу веселих і кмітливих.

Дідик Людмила Михайлівна9

листопада
Дідик Людмила Михайлівна народилась у 1938 р. Гірничий

інженер-економіст, кандидат економічних наук з 1978 р.,
професор кафедри економічного аналізу та фінансів з 2001 р.
Закінчила Дніпропетровський гірничий інститут у 1960 р. Працює
в Національному гірничому університеті з 1968 р.

День української писемності та мови9

листопада
День української писемності та мови відзначається в Україні

згідно з Указом Президента (№ 1241/97, від 6.11.97 р.) в день
вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця.
Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-літописця
і починається писемна українська мова. Це не тільки державне, а
й церковне свято. Перший в сучасній українській мові твір, який
відповідає візантійським першоджерелам, православні назвали
акафістом Богородиці Холмської.

День книги рекордів Гіннесу9

листопада
Книгу рекордів створив британський інженер і власник

пивоварні Хью Бивер. У листопаді 1951 року він відправився з
друзями на полювання. Увечері у барі між чоловіками зав'язалася
суперечка, який з диких птахів найшвидший. Чоловіки
проглянули декілька різних довідників, але відповіді не знайшли.
Тоді Бивер вирішив створити книгу, в якій будуть зібрані усі
рекорди. Назвав він її на честь своєї пивоварні. Нині Книга
рекордів Гіннесу є книгою з найбільшим накладом з усіх книг,
захищених авторським правом.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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Всесвітній день молоді10

листопада
Всесвітній день молоді відзначається в день створення

Всесвітньої федерації демократичної молоді.

Всесвітній день науки за мир та розвиток10

листопада
Всесвітній день науки за мир та розвиток відзначається

міжнародними організаціями системи ООН.

Бойко Валентина Володимирівна11

листопада
Бойко Валентина Володимирівна народилась у 1938 р. Інженер-

електромеханік, інженер-економіст, кандидат технічних наук з
1976р., професор кафедри економіки підприємства з 2001р.
Заслужений працівник освіти України з 2008р. Закінчила
Криворізький гірничорудний (1966) та Дніпропетровський
інженерно-будівельний (1970) інститути. Працює в
Національному гірничому університеті з 1997р.

Проців Володимир Васильович12

листопада
Проців Володимир Васильович народився 1958 р. Гірничий

інженер-механік, доктор технічних наук, профессор кафедри
основ конструювання механізмів і машин. Закінчив
Дніпропетровський гірничий інститут.

Всесвітній день географічних інформаційних
систем (Всесвітній день ГІС)

13

листопада За ініціативою ряду великих американських компаній і
організацій (Національне географічне товариство, USGS, Sun
Microsystems, Hewlett – Packard, ESRI та ін.) було вирішено
щорічно в середу третього тижня листопада відмічати День ГІС.
У рамках свята, протягом тижня, всюди проходять різні заходи –
виставки, семінари, дні відкритих дверей – де студенти, школяри,
та всі бажаючі знайомляться з останніми досягненнями в області
геоінформатики. День ГІС стає усе більш популярним і вже
перетнув кордони США: минулого року більше 700 організацій з
65 країн приєдналися до цього заходу. У 2013 році Всесвітній
день географічних інформаційних систем(Всесвітній день ГІС)
випадає на 13 листопада
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Міжнародний день сліпих13

листопада
13 листопада 1745 року у Франції народився Валентин Гаюи -

відомий педагог, що заснував в Парижі і Петербурзі декілька шкіл
і підприємств для сліпих. За рішенням Всесвітньої організації
охорони здоров'я саме ця дата відзначається як День сліпих

Всесвітній день якості14

листопада
Всесвітній день якості відзначається за ініціативою міжнародних

організацій зі стандартизації та якості за підтримки ООН. У
другий четвер листопада.

Всесвітній день боротьби із захворюванням на діабет14

листопада
Всесвітній день боротьби із захворюванням на діабет

відзначається у день народження Фредеріка Гранта Бантінга,
канадського фізіолога, який виділив гормон інсулін.

Українська Академія Наук14

листопада
95 років тому заснована Українська Академія Наук.

Придніпровська залізниця15

листопада
1873 р. відкрито рух на Катеринославській залізниці. Нині –

Придніпровська залізниця. Цього року відкрили першу ділянку
дороги Лозова-Олександрівськ (Запоріжжя) з відгалуженням на
Катеринослав. Загальна довжина її становила 208 верст. З цього
дня місто отримало вихід на залізничну мережу країни.

Міжнародний день толерантності16

листопада
Міжнародний день толерантності проголошено Генеральною

Сесією ООН 12 грудня 1996 року.

День працівників радіо, телебачення та зв'язку16

листопада
День працівників радіо, телебачення та зв'язку відзначається в

Україні згідно з Указом Президента (№ 667/94, від 11.11.94 р.)



95

Шабетя Валентина Вікторівна17

листопада
Шабетя Валентина Вікторівна народилась у 1958 р. Провідний

редактор в газети „Вісник НГУ”.

Всесвітній день іммігранта17

листопада
Всесвітній день іммігранта відзначається в третю неділю

листопада за ініціативою національних єпископських
конференцій.

Міжнародний день студентів17

листопада
Міжнародний день студентів засновано на Всесвітньому

конгресі студентів в Празі у 1946 році.

День студента17

листопада
День студента відзначається в Україні згідно з Указом

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

День працівників сільського господарства17

листопада
День працівників сільського господарства відзначається в

Україні згідно з Указом Президента (№ 428/93, від 7.10.93 р.)
щорічно в третю неділю листопада як професійне свято
працівників сільського господарства, підприємств з переробки
сільськогосподарської сировини, харчової промисловості,
заготівельних і обслуговуючих підприємств і організацій
агропромислового комплексу.

Шляхов Едуард Михайлович19

листопада
Шляхов Едуард Михайлович народився у 1943 р. Кандидат

технічних наук, доцент кафедри основ конструювання механізмів
і машин. Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут. В НГУ з
1967 р.



96

День склороба19

листопада
Щорічно 19 листопада в Україні відзначається професійне свято

працівників скляної промисловості - День склороба. Він
встановлений Указом Президента України від 09.12.2003 №
1417/2003, враховуючи вагомий внесок українських виробників
скла в розвиток економіки держави та відродження багатовікових
традицій галузі. У скляній промисловості України трудиться
понад 50 тисяч майстрів-склоробів.

День працівників гідрометеорологічної служби19

листопада
19 листопада в Україні щорічно відзначається День працівників

гідрометеорологічної служби, встановлений Указом Президента
України від 11 березня 2003 року № 208/2003.

Всесвітній день дітей20

листопада
У 1954 році Генеральна Асамблея ООН рекомендувала

державам запровадити Всесвітній день дітей і відзначати його в
будь-який день року на свій розсуд. 20 листопада 1959 року
Генеральна Асамблея ООН схвалила Декларацію прав дитини.

Терпигорєв Олександр Митрофанович21

листопада
Терпигорєв Олександр Митрофанович народився у 1873 р.

Гірничий інженер, професор з 1906 p., академік АН СРСР з 1935
p., лауреат Державної премії СРСР 1943 р. Закінчив Санкт-
Петербурзький гірничий інститут у 1897 р. Працював у
Національному гірничому університеті в 1900 - 1918 та в 1921 -
1922 pp., завідував кафедрою гірничого мистецтва в 1900 - 1918
pp. Ректор у 1919 р. Один з організаторів Інституту гірничої
справи АН СРСР, директор Московського гірничого інституту в
1933 - 1936 pp. Засновник визнаної у світі наукової школи в галузі
механізації та автоматизації гірничих робіт, гідромеханізації та
підземної газифікації. Організатор гірничотехнічної освіти в
СРСР. Один із засновників школи гірничої справи, яка
характеризувалася переходом до розрахункових методів
визначення елементів систем розробки та розкривання,
встановлення законів керування гірським тиском. Помер у 1959 р.

Всесвітній день телебачення21

листопада
Всесвітній день телебачення проголошено Генеральною

Асамблеєю ООН 17 грудня 1996 року
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Міжнародний день філософії21

листопада
Міжнародний день філософії проводиться в третій четвер

листопада з 2002 року за регламентом ЮНЕСКО (UNESCO
General Conference). Сенс святкування Міжнародного Дня
філософа полягає в тому, щоб знайти спільну платформу
обговорення глобальних соціо-культурних перетворень, долучити
людей до філософської спадщини, відкрити сферу повсякденного
мислення для нових ідей і стимулювати публічні дебати
мислителів і громадянського суспільства з приводу викликів, що
постають перед соціумом сьогодні.

Всесвітній день привітань21

листопада
Всесвітній день привітань відзначається з 1973 року. Ідея

проведення цього дня виникла у братів Майкла та Брайяна
Маккормак з американського штату Небраска на піку холодної
війни, як реакція на посилення міжнародної напруженості.

Міжнародний день відмови від паління21

листопада
Міжнародний день відмови від паління відзначається в третій

четвер листопада.

Воронянская Тамара Миколаївна22

листопада
Воронянская Тамара Миколаївна народилась у 1953 р. Технік І

категорії кафедри будівельної, теоретичної та прикладної
механіки.

День пам'яті жертв голодоморів23

листопада
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.
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Біліченко Микола Якович24

листопада
Біліченко Микола Якович народився у 1923 р. Гірничий

інженер-шахтобудівник, доктор технічних наук з 1965 p.,
професор з 1966 p., академік Академії інженерних наук України з
1992 р. Заслужений працівник вищої школи УРСР з 1979 р.,
Повний кавалер знака «Шахтарська слава». Закінчив ДГІ у 1949 р.
Працює в Національному гірничому університеті з 1949 p.,
завідував кафедрами прикладної механіки в 1974 - 1988 pp. та
рудникового транспорту в 1988 -1995 pp., декан гірничого
факультету (1963 -1965), проректор у 1965 - 1994 pp., з 1995 р. -
радник ректора, професор кафедри транспортних систем і
технологій з 2001 р. Основні праці присвячено дослідженню
стрічкових конвеєрів в умовах гірничих підприємств. Помер у
2010 р.

День завоювання друзів24

листопада
День завоювання друзів відзначається в США в день

народження Дейла Карнеги (1888-1955), автора книги "Як
завоювати друзів та впливати на людей". Дейл Карнеги народився
на фермі Меривилль в штаті Міссурі. Сім'я жила у великій
бідності, проте він зміг поступити в Державний Педагогічний
Коледж в Уорренсбурге і отримати непогану освіту. Прагнучи
здолати комплекс неповноцінності, викликаний майновим
положенням, Дейл Карнеги шукав можливість чимось
відрізнитися. Практикуючись в ораторському мистецтві в
студентських дискусіях, несподівано для себе виявив, що знайшов
деякі способи ефективного спілкування.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насилля
по відношенню до жінок

25

листопада Міжнародний день боротьби за ліквідацію насилля по
відношенню до жінок проголошено Генеральною Асамблеєю
ООН у 1999 р.

Нечуй-Левицький Іван Семенович25

листопада
175 років від дня народження Івана Семеновича Нечуя-

Левицького (1838-1918), українського письменника.



99

Рогоза Михайло Валентинович26

листопада
Рогоза Михайло Валентинович народився у 1953 р. Гірничий

інженер-електрик, кандидат технічних наук (1983 р.), професор
кафедри систем електропостачання з 1999 р. Закінчив ДГІ в 1975
р. Працює в НГУ з 1975 р. 1992-2000 рр. – начальник відділу
міжнародних зв’язків, 1994-1997 рр. – декан по роботі з
іноземними студентами. З 2000 р. – начальник Управління
міжнародних зв’язків НГУ.

Ольга Кобилянська27

листопада
150 років з дня народження Ольги Кобилянської (1863-1942),

української письменниці.

Патон Борис Євгенович27

листопада
95 років з дня народження Бориса Патона. Пато́н Бори́с

Євгенович — український науковець у галузі зварювальних
процесів, металургії і технології металів, доктор технічних наук
(1952 р.); Президент АН України (з 1962 р.), перший
нагороджений званням Герой України; директор Інституту
електрозварювання імені Є.О. Патона НАНУ (з 1953 р.);
генеральний директор Міжгалузевого науково-технічного
комплексу «Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона» (з
1986 р.); президент Міжнародної асоціації академій наук (з 1993
р.); член Ради з питань науки та науково-технічної політики при
Президентові України (з березня 1996 р.); голова Комітету з
Державної премії України в галузі науки і техніки (з грудня 1996
р.); член Державної комісії з питань реформування, розвитку
Збройних сил України, інших військових формувань, озброєння та
військової техніки  (з березня 2003 р.); перший заступник голови
Національної ради зі сталого розвитку України (з травня 2003 р.).

Різдвяний піст28

листопада
28 листопада (15 листопада по старому стилю) починається

Різдвяний піст, який ще називають Філіпов, оскільки він
починається наступного дня після святкування пам'яті святого
апостола Філіпа. Мета поста приготувати вірян до зустрічі одного
з головних свят Церкви - Різдва Господа нашого Ісуса Христа.
Різдвяний Пост триває сорок днів.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/1952
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/1962
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%84._%D0%9E._%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%84._%D0%9E._%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A3
http://uk.wikipedia.org/wiki/1953
http://uk.wikipedia.org/wiki/1986
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/1993
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/1996
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/2003
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Всесвітній день інформації29

листопада
Всесвітній день інформації проголошено Міжнародною

академією інформатизації. Щорічно, в останню п'ятницю
листопада проводяться так звані юзвишинські читання, у рамках
яких відзначається Всесвітній День Інформації.

День букви «Ё»29

листопада
29 листопада 1783 року на засіданні Академії Російської

словесності княгиня Катерина Дашкова запропонувала замінити
позначення звуку «іо» однією новою буквою «ё». Новаторську
ідею княгині підтримало чимало провідних діячів того часу,
включно з Державіним, який першим почав використовувати «ё»
в особистому листуванні. Відомою ж літера «ё» стала завдяки
Карамзіну. У 1797 році Микола Михайлович вирішив замінити
при підготовці до друку одного зі своїх віршів дві букви у слові
«сліозы» на одну — «ё». Так з легкої руки Карамзіна літера «ё»
увійшла до складу російського алфавіту. У зв`язку з тим, що
Карамзін був першим, хто використав літеру «ё» у друкованому
виданні, яке вийшло великим накладом, саме його деякі
довідники помилково вказують як автора букви «ё». Обов`язкове
вживання букви «ё» у шкільній практиці було запроваджено 24
грудня 1942 року.

Квітка-Основ’яненко Григорій Федорович29

листопада
235 років від дня народження Григорія Федоровича Квітки-

Основ’яненка (1778-1843), українського письменника.

Міжнародним день захисту інформації30

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

випадково став родоначальником свята, саме в цей рік була
зафіксована перша масова епідемія черв'яка, що дістав назву по
імені свого творця - Моріса. Саме тоді фахівці замислилися про
необхідність комплексного підходу до забезпечення
інформаційної безпеки. У 1988 році американська асоціація
комп'ютерного устаткування оголосила 30 листопада
міжнародним Днем захисту інформації (Computer Security Day). У
такий спосіб Асоціація хотіла нагадати усім про необхідність
захисту комп'ютерної інформації і звернути увагу виробників і
користувачів устаткування і програмних засобів на проблему
безпеки. Відтоді цього дня за ініціативою Асоціації
комп'ютерного устаткування проводяться міжнародні конференції
із захисту інформації, супроводжувані масою цікавих заходів.
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ГРУДЕНЬ

Перша науково-технічна конференція

грудень
У 1938 р. відбулася перша науково-технічна конференція

Інституту.

Автовокзал1

грудня
1973 р. у м. Дніпропетровську відкрито автовокзал.

Всесвітній день боротьби зі СНІДом1

грудня
Всесвітній день боротьби зі СНІДом проголошено Всесвітньою

організацією охорони здоров'я. Відзначається з 1988 року.

День працівників прокуратури1

грудня
День працівників прокуратури відзначається в Україні згідно з

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

Міжнародний день скасування рабства2

грудня
Міжнародний день скасування рабства відзначається в день

схвалення Генеральною Асамблеєю Конвенції ООН про боротьбу з
торгівлею людьми та експлуатацією інших осіб.

Міжнародний день інвалідів3

грудня
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 житті суспільства, залучаючи їх до активної
участі у політичній, соціальній, економічній, культурній сферах.
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Введення у храм Пресвятої Богородиці4

грудня
Церковна легенда повідомляє, що бездітні Іоаким і Анна, молячись

Богові, обіцяли, коли у них з’явиться дитина присвятити її Господу і
віддати на виховання до храму. І ось коли народилася Марія в
трирічному віці її відвели до храму. В пам’ять про введення до храму
трирічної Марії і впроваджене християнське свято.

Гуменюк Михайло Прокопович5

грудня
95 років від дня народження Михайла Прокоповича Гуменюка (1918-
1988), українського бібліографа і літературознавця.

Всесвітній день волонтерів5

грудня
Всесвітній день волонтерів - це Міжнародний день добровольчих

дій в інтересах економічного та соціального розвитку. Він
відзначається щорічно за рішенням Генеральної Асамблеї ООН від
17 грудня 1985 року

День працівників статистики5

грудня
День працівників статистики відзначається в Україні згідно з

Указом Президента (№ 1120/2002, від 02.12.2002 р.).

Барабан Ольга Андріївна6

грудня
Барабан Ольга Андріївна народилась у 1953 р. Кандидат технічних

наук (1998 р.), доцент кафедри менеджменту виробничої сфери.
Працює в НГУ з 1988 р.

День Збройних Сил України6

грудня
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».
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День народження мікрохвильової печі6

грудня
Новий вік для кухні почався з дослідних робіт американського

інженера П. Б. Спенсера про випромінювач НВЧ-хвиль - магнетрона.
Він прийшов до висновку, що певна частота випромінювань
призводить до інтенсивного виділення тепла. 6 грудня 1945 року
Спенсер отримав патент на використання мікрохвиль для
приготування їжі, а в 1949 році за його патентом в США були
виготовлені перші мікрохвильові печі для швидкого розморожування
стратегічних запасів продуктів. Тому саме 6 грудня ми і відзначаємо
День народження мікрохвильової печі.

Заславська Людмила Іванівна7

грудня
Заславська Людмила Іванівна народилась у 1943 р. Доцент кафедри

вищої математики. В НГУ з 1978р .

Хілов Віктор Сергійович7

грудня
Хілов Віктор Сергійович народився у 1953 р. Доктор технічних

наук (2011 р.), професор кафедри метрології та інформаційно-
вимірювальних технологій. У 1976 р. закінчив Дніпропетровський
гірничий інститут. Працює в НГУ з 1979 р.

День місцевого самоврядування7

грудня
День місцевого самоврядування відзначається в Україні згідно з

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

Центр естетичного розвитку8

грудня
15 років тому в рамках реалізації програми гуманізації і

гуманітаризації освіти стало відкриття кафедрою філософії Центру
естетичного розвитку

Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення8

грудня
До теми дитячого телебачення немає байдужих тому, що всі ми -

вихідці з дитинства. Святкову дату оголосили представники
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Каннах в квітні 1994 року. З тих
пір щорічно другу неділю грудня всі провідні теле- та радіокомпанії
світу надають ефір дітям і дитячим передачам. Всесвітній день
дитячого телебачення і радіомовлення - одне з найсвітліших і добрих
свят. Він закликає не забувати про наших найулюбленіших і
маленьких телеглядачів і нагадує дорослим про те, що й вони колись
були дітьми.
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День благодійництва8

грудня
День благодійництва відзначається в Україні згідно з Указом

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

Міжнародний день боротьби з корупцією9

грудня
Міжнародний день боротьби з корупцією відзначається за

ініціативою ООН.

Літературна студія «Вуглик»10

грудня
1968 р. засновано літературну студію «Вуглик».

День прав людини10

грудня
Рішення про святкування цього дня прийнято 4 грудня 1950 року на

5-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Відзначається в день прийняття
Загальної декларації прав людини.

День Нобеля10

грудня
День Нобеля – це щорічне вручення Нобелівської премії, яке

проходить 10 грудня в Стокгольмі. Нобелівські премії користуються
міжнародним визнанням як найпочесніша громадянська відзнака.
Кожен лауреат отримує золоту медаль із зображенням Нобеля і
диплом. Розмір грошової премії змінюється щорічно і становить
приблизно 1 мільйон доларів. Нобелівські премії по фізиці, хімії,
фізіології або медицині, літературі і економіці вручає лауреатам його
Величність Король Швеції на церемонії, що проходить в річницю
смерті Альфреда Нобеля (в 1896 году в Сан-Ремо).

Міжнародний день гір11

грудня
Міжнародний день гір (International Mountain Day) встановлено у

2003 році, за рішенням 57-ї Генеральної Асамблеї ООН.

День сухопутних військ12

грудня
Указом Президента від 18.10.1997 № 1167/97 в Україні встановлене

свято - День Сухопутних військ України, яке відзначається щорічно
12 грудня.



105

Новик Катерина Йосипівна14

грудня
Новик Катерина Йосипівна народиласьу 1898 р. Професор кафедри

історичної геології та палеонтології, член-кореспондент АН України
з 1951 р. Закінчила Дніпропетровський державний університет у
1923 р. У Національному гірничому університеті працювала в 1923 -
1930 pp. Наукова діяльність присвячена вивченню кам'яновугільної
флори Донецького басейну, Дніпровсько-Донецької западини,
Північного Кавказу, історії геологічних досліджень Донбасу, а також
стратиграфії кам'яновугільних відкладів у цих регіонах. Померла у
1984 р.

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС

14

грудня 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.

Іван Федоров15

грудня
430 років зі дня смерті Івана Федорова (бл. 1510 - 1583), засновника

книгодрукування в Росії та Україні. 25 лютого 1573 р. він почав
друкувати першу відому нам друковану книгу в Україні –
«Апостол». У 1578 р. надруковано російський буквар «Азбука».
Єдиний знайдений примірник зберігається у США.

«В забої навчання»15

грудня
У 1928 р. вийшов перший номер багатотиражної газети «В забої

навчання» («За кадри», «Артемівець», «Вісник ДГАУ», «Вісник
НГАУ», «Вісник НГУ»).

Міжнародний день чаю15

грудня
Щороку 15 грудня в усіх країнах, що утримують статус провідних

світових виробників чаю, відзначається Міжнародний день чаю
(International Tea Day) з метою залучення уваги урядів і громадян до
проблем продажу чаю, взаємозв’язку між продажами чаю і
положенням працівників чайних виробництв, невеликих виробників і
споживачів.
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День працівників суду15

грудня
День працівників суду відзначається в Україні згідно з Указом

Президента (№ 1318/2000, від 08.12.2000 р.).

День студента-гірника (День святої великомучениці
Варвари)

17

грудня День студента-гірника відзначається в Московському Державному
Гірничому університеті в День святої великомучениці Варвари, яка
вважається небесною покровителькою усіх гірничодобувних галузей.

Міжнародний день мігрантів18

грудня
Міжнародний день мігрантів проголошено Генеральною

Асамблеєю ООН (2000 р.).

День Святого Миколая Чудотворця19

грудня
День Святого Миколая Чудотворця - одного з найбільш шанованих

християнських святих. Саме в цей день прийнято проявляти свою
доброту, гостинність та благодійність.

День адвокатури19

грудня
День адвокатури відзначається в Україні згідно з Указом

Президента (№ 1121/2002, від 02.12.2002 р.).

Міжнародний день солідарності людей20

грудня
Міжнародний день солідарності людей відзначається з 2006 року за

рішенням Генеральної Асамблеї ООН.

День міліції20

грудня
Дата професійного свята встановлена Указом Президента від

17.11.1992 № 567/92. День міліції святкується в Україні щорічно 20
грудня - в день ухвалення Верховною Радою України у 1990 році
Закону «Про міліцію», який можна вважати точкою відліку в історії
української міліції.
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День народження кросворду21

грудня
Творцем першого кросворду був журналіст Артур Уїнн, який

емігрував до Нью-Йорка з Ліверпуля. Він винайшов новий підхід у
роботі зі словом: уклав літери в клітини, клітини розмістив у смужки
і назвав нову головоломку "cross-word puzzle". Автор направив свій
кросворд з 32 слів в газету "Нью-Йорк уорлд", де він був
надрукований 21 грудня 1913 року.

Лаврський Аркадій Валеріянович22

грудня
Лаврський Аркадій Валеріянович народився у 1863 р. Магістр

геології та мінералогії (1900), екстраординарний професор (1903),
ординарний професор (1904). Закінчив Казанський університет у
1887 р. із ступенем кандидата природничих наук і працював у ньому
до 1903 р. У Національному гірничому університеті викладав з 1903
по 1907 рр., завідував кафедрою мінералогії та кристалографії. З
січня 1908 р. - ординарний професор Томського технологічного
інституту. Помер у 1944 р.

Марко Вовчок22

грудня
180 років від дня народження Марко Вовчок (Марії Вілінської)

(1833-1907), української та російської письменниці й етнографа.

День працівників дипломатичної служби22

грудня
Цього дня в Україні щорічно відзначається День працівників
дипломатичної служби, встановлений Указом Президента від
21.11.05 № 1639/2005. У цей день у 1917 році Урядом Української
Народної Республіки був створений Генеральний секретаріат
міжнародних справ.

День енергетика22

грудня
День енергетика відзначається в Україні згідно з Указом

Президента (№ 522/93, від 12.11.93 р. в редакції Указу Президента №
282/2001 від 25.04.01 р.) як професійне свято працівників енергетики
та електротехнічної промисловості.

День працівників архівних установ24

грудня
24 грудня в Україні відзначається День працівників архівних

установ. Це свято було встановлене 30 жовтня в 1998 р. відповідно
до Указу Президента України.
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Газета «Днепр вечерний»26

грудня
80 років тому у Дніпропетровську почала виходити газета «Днепр

вечерний». Спочатку газета називалась «Звезда» і була органом
Дніпропетровського комітету КП(б)У та міської Ради депутатів
трудящих. Передплати на газету тоді ще не було, вона продавалась у
роздріб. Тираж її становив 60-80 тисяч примірників. В часи репресії
«Звезда» припинила існування. Відновила вихід вечірка лише 1972
року під назвою «Дніпро вечірній». З наступного року вона стала
російськомовною «Днепр вечерний».

Кострицька Світлана Іванівна27

грудня
Кострицька Світлана Іванівна народилась у 1953 р. Філолог.

Професор кафедри іноземних мов, закінчила Дніпропетровський
державний університет за спеціальністю «англійська мова та
література» в 1976р. Працює в НГУ з 1976р., завідувачка кафедри
іноземних мов з 1997р.

Шабанова Наталія Михайлівна27

грудня
Шабанова Наталія Михайлівна народилась у 1958 р. Завідувачка

лабораторії кафедри загальної та структурної геології. Закінчила
Дніпропетровський гірничий інститут в 1981 р.

Річниця першого у світі кіносеансу28

грудня
28 грудня 1895 року в Парижі, у Гранд-кафе на бульварі Капуцинів,

винахідники кінематографа брати Люм’єри влаштували перший у
світі кіносеанс. В той день було продано всього 35 квитків, вартістю
один франк, зате потім до братів Люм’єрів шикувалися величезні
черги бажаючих побачити кіно. Після такого успішного дебюту
кінематограф швидко поширився по Європі.

Донченко Валентин Леонтійович29

грудня
Донченко Валентин Леонтійович народився у 1938 р. Інженер

шляхів сполучення-електромеханік, кандидат технічних наук з
1976р., професор кафедри електроприводу з 2004 р. Закінчив
Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту в
1960р. Працює в Національному гірничому університеті з 1965р.

Центральному універмагу – 7530

грудня
У м. Дніпропетровськ в 1938 р. відкрито Центральний універмаг.

Будинок в неокласичному стилі споруджено за проектом відомого
архітектора Олександра Красносельського.
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Березняк Олександр Олександрович31

грудня
Березняк Олександр Олександрович народився у 1958 р. Гірничий

інженер-збагачувальник, кандидат технічних наук, доцент кафедри
збагачення корисних копалин (2001 р.). Закінчив Дніпропетровський
гірничий інститут у 1981 р. Працює в НГУ з 1997 р.
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Алфавітний покажчик прізвищ ювілярів
ДВНЗ «НГУ»

А
Алексєєв Михайло Олександрович – 27 червня
Ахметшина Ірина Василівна – 30 березня

Б
Бабенко Тетяна Василівна – 17 серпня
Барабан Ольга Андріївна – 6 грудня
Барташевська Людмила Іванівна – 3 червня
Березняк Олександр Олександрович – 31 грудня
Білаєнко Федір Якимович – 17 лютого
Білий Михайло Матвійович – 23 січня
Біліченко Микола Якович – 24 листопада
Білова Галина Миколаївна – 25 липня
Бойко Валентина Володимирівна –11 листопада
Бойко Володимир Олександрович – 13 січня
Бойко Марина Олександрівна – 2 листопада
Бородай Валерій Анатолійович – 12 червня

В
Великіна Галина Миколаївна – 3 червня
Венетуліс Тетяна Анатоліївна – 9 вересня
Випанасенко Станіслав Іванович – 20 травня
Вілянський Володимир Миколайович – 17 травня
Вітрук Наталія Аркадіївна – 16 червня
Волкова Алла Михайлівна – 4 лютого
Воронянська Тамара Миколаївна – 22 листопада
Воскобойник Владислав Емануїлович – 14 жовтня

Г
Головченко Анатолій Семенович – 7 червня
Горова Алла Іванівна – 11 травня
Графська Світлана Сергіївна – 25 березня
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Д
Денисюк Ростислав Павлович – 1січня
Дідик Людмила Михайлівна – 9 листопада
Довгань Ольга Анатоліївна – 1 липня
Донченко Валентин Леонтійович – 29 грудня

З
Заболотний Костянтин Сергійович – 14 січня
Заїка Людмила Анатоліївна – 31 травня
Заславська Людмила Іванівна – 7 грудня
Зорін Андрій Микитович – 23 серпня
Зражевський Юлій Михайлович – 15 червня

І
Іванов Олексій Борисович – 26 серпня
Іващенко Світлана Олексіївна – 13 травня
Іконніков Максим Юрійович – 17 жовтня
Іщенко Ольга Омел’янівна – 1січня

К
Кабакова Наталія Георгіївна – 8 лютого
Калуцький Анатолій Миколайович – 25 вересня
Келль Микола Георгійович – 20 січня
Кібкало Ольга Федорівна – 23 вересня
Ковалевська Ірина Анатоліївна – 12 січня
Колосов Леонід Вікторович – 6 травня
Концевода Наталія Леонідівна – 15 лютого
Коротенко Григорій Михайлович – 10 січня
Коротенко Леонід Михайлович – 10 січня
Корхін Арнольд Самуїлович – 19 липня
Кострицька Світлана Іванівна – 27 грудня
Крилова Олена Валер’янівна – 21 травня
Куваєв Юрій Вікторович – 15 жовтня
Кузнецова Тетяна Анатоліївна – 7січня
Кур’ян Андрій Іванович – 15 червня
Курмельова Вікторія Володимирівна – 1 травня
Кучерявий Феодосій Іванович – 12 вересня
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Л
Лаврський Аркадій Валеріянович – 22 грудня
Лазаренко Ерік Олександрович – 25 лютого
Лебедєв Микола Йосипович – 1 травня
Литвиненко Валентина Василівна – 7 червня
Ліснича Любов Петрівна – 1 листопада
Лобанов Володимир Сергійович – 15 травня
Логачов Євген Миколайович – 3 травня
Логвін Василь Миколайович – 14 лютого
Локшин Абрам Шавельович – 19 лютого
Лютий Олександр Іванович – 21 серпня

М
Мандрикевич Василь Миколайович – 26 січня
Мещеряков Леонід Іванович – 7 листопада
Миронюк Олександр Федорович – 2 березня
Мінєєв Сергій Павлович – 23 березня
Місяць Ірина Григорівна – 11 липня
Мостова Олександра Дмитрівна – 28 вересня
Мухін Володимир Володимирович – 26 квітня

Н
Нагорний Віктор Миколайович – 23 серпня
Нагорний Юрій Миколайович – 23 серпня
Некрасовський Яків Ельконович – 14 лютого
Нікеєнко Тетяна Василівна – 11 липня
Нікітін Василь Петрович – 14 серпня
Ніколаєва Тамара Григорівна – 7 квітня
Новик Катерина Йосипівна – 14 грудня
Новікова Раїса Георгіївна– 24 березня

О
Озиміна Світлана Володимирівна – 4 лютого

П
Павличенко Артем Володимирович – 6 серпня
Павлов Михайло Олександрович – 21 січня
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Панченко Валерій Васильович – 29 серпня
Пацера Сергій Тихонович  5 вересня
Піньковський Гліб Станіславович – 15 квітня
Подольська Світлана Миколаївна – 22 вересня
Полінський Олександр Маркович – 15 травня
Поляков Микола Сергійович – 18 травня
Полякова Галина Валентинівна – 4 квітня
Пригунов Олександр Сергійович – 10 липня
Проців Володимир Васильович – 12 листопада
Пушкін Віктор Юхимович – 28 січня
Пчолкін Георгій Дмитрович – 29 квітня

Р
Резницький Абрам Семенович – 25 липня
Рерих Костянтин Едуардович – 23 квітня
Решетілова Тетяна Борисівна – 26 січня
Рибалко Анатолій Якович – 13 червня
Ріппа Марк Григорович – 18 березня
Рогоза Михайло Валентинович– 26 листопада
Роєнко Анатолій Миколайович – 4 серпня
Рузіна Марина Вікторівна – 13 січня
Рябчій Валерій Архипович – 31 січня

С
Савенчук Олексій Степанович – 28 березня
Садовенко Іван Олександрович – 7 липня
Салова Віра Олександрівна – 10 березня
Самуся Володимир Ілліч – 6 березня
Серго Юхим Юхимович – 7 лютого
Сердюк Володимир Петрович – 1 листопада
Слєсарєв Володимир Вікторович – 20 липня
Собко Борис Юхимович – 15 липня
Соболевський Петро Костянтинович – 19 жовтня
Співаковський Олександр Онисимович – 30 січня
Степаненко Юрій Вікторович – 6 травня
Сушко Світлана Олександрівна – 28 вересня
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Т
Табаченко Микола Михайлович – 7 травня
Тарасенко Василь Григорович – 8 квітня
Терпигорєв Олександр Митрофанович – 21 листопада
Ткаченко Віктор Григорович – 19 квітня
Трипутень Микола Мусійович – 3 квітня
Трусов Валерій Олександрович – 26 серпня

Х
Хілов Віктор Сергійович – 7 грудня
Холоменюк Михайло Васильович – 1 листопада

Ц
Цейтлін Анатолій Маркович – 21 травня
Цейтлін Юрій Анатолійович – 2 червня
Цибулько Лариса Олександрівна – 26 липня

Ч
Чекушина Юлія Миколаївна – 29 квітня
Черкавська Тетяна Михайлівна – 5 квітня

Ш
Шабанова Наталія Михайлівна – 27 грудня
Шабанова Юлія Олександрівна – 14 березня
Шабетя Валентина Вікторівна – 17 листопада
Шагоянц Сергій Артемович – 18 лютого
Шаповал Валентина Михайлівна – 12 квітня
Шашенко Олександр Миколайович – 9 серпня
Швець Роза Миколаївна – 10 січня
Шелест Людмила Іванівна – 19 серпня
Шляхов Едуард Михайлович – 19 листопада

Ю
Юрченко Надія Михайлівна – 14 квітня

Я
Ячевський Леонард Антонович – 11 вересня
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