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Покажчик висвітлює найбільш знаменні та пам’ятні дати наукового,

суспільно-політичного та культурного життя світу та України. Знайомить з

найбільш знаменними подіями Дніпропетровської області та м.

Дніпропетровськ. Покажчик допоможе викладачам, співробітникам та

студентам у вивченні історичних, наукових, навчальних та просвітницько-

культурних традицій університету.

Видання містить хронологічний перелік найбільш значущих дат з історії

Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий

університет».
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ПЕРЕДМОВА

Календар ювілейних та пам'ятних дат Державного ВНЗ «Національного

гірничого університету» на 2012 рік – покажчик, що містить хронологічний

перелік найбільш значущих дат з історії Національного гірничого університету.

Видання за змістом охоплює весь 2012 рік. Структурно календар поділено

за місяцями, а події, що не мають конкретного датування, увійшли до розділу

«Дати року».

Мета календаря – висвітити найбільш знаменні та пам’ятні дати

наукового, суспільно-політичного та культурного життя світу та України.

Ознайомити з найбільш знаменними подіями Дніпропетровської області та м.

Дніпропетровськ. Допомогти викладачам, співробітникам та студентам у

вивченні історичних, наукових, навчальних та просвітницько-культурних

традицій університету.

Підготовка видання проводилась за фондами науково-технічної

бібліотеки Державного ВНЗ «НГУ».

При виявленні помилок у датах та фактографії зауваження просимо

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

гірничий університет, Науково-технічна бібліотека. E-mail:

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

(056) 37-307- 51.

mailto:Nefjodova@nmu.org.ua
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Табель-календар на 2012 рік

СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ БЕРЕЗЕНЬ

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

КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ

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

ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ ВЕРЕСЕНЬ

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

ЖОВТЕНЬ ЛИСТОПАД ГРУДЕНЬ

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

1907
рік

Кафедра будівельної,
теоретичної та прикладної

механіки

Засновано кафедру будівельної, теоретичної та прикладної механіки. Перші
завідувачі – професор С.А. Заборовський, академік О.М. Динник, професор
А.С. Локшин. В подальшому кафедру очолювали: Флоринський Ф.В. (1934-
1973 рр.), Оніщенко В.І. (1973-1993рр.,ректор 1973-1982 рр.) Кафедра
входить до складу механіко-машинобудівного факультету. Дійсний завідувач
кафедри Блохін С.Е. (з 1993 р.).

1912
рік

Науково-технічний журнал
«Южный инженер»

Початок виходу науково-технічного журналу «Южный инженер», що
видавався «Товариством інженерів, які закінчили Катеринославський
гірничий інститут» до 1917р.

1912
рік

Кафедра металургії та
горючих матеріалів

Засновано кафедру металургії та горючих матеріалів на чолі з професором
П.Г. Рубіним.

1922
рік

Гірничий, металургійний,
електромеханічний, геолого-

маркшейдерський
факультети

Замість відділень в Гірничому Інституті створено факультети: гірничий,
металургійний, електромеханічний, геолого-маркшейдерський.

1922
рік

Кафедра вантажопідйомних і
транспортних машин

Організовано кафедру вантажопідйомних і транспортних машин.
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1922
рік

Кафедра транспортних систем
і технологій

Кафедра транспортних систем і технологій заснована в 1922 році академіками
О.О. Співаковським і М.С. Поляковим – видатними діячами гірничої науки в
галузі рудникового транспорту. З моменту заснування кафедрою завідували та
працювали професорами видатні діячі гірничої науки: А.Й. Епштейн (1934-
1937 рр.), Б.О. Кузнєцов (1963-1972 рр.), О.О. Ренгевич (1972-1988 рр.), М.Я.
Біліченко(1988-1994рр., проректор з 1965р.). Зараз кафедрою завідує Ширін
Л.Н. (1995 р.)

1927
рік

Інститут фізичної хімії
АН УРСР

На базі ДГІ створено Інститут фізичної хімії АН УРСР на чолі з професором
Л.В. Писаржевським.

1937
рік

Кафедра гірничих машин
і комплексів

Засновано кафедру гірничих машин і комплексів.

1932
рік

Підготовка інженерів-
шахтобудівників

Почалась підготовка в ДГІ інженерів-шахтобудівників.

1932
рік

Науково-дослідний сектор

Створено науково-дослідний сектор (НДС), нині – Науково-дослідна частина.

1947
рік

Кафедра економіки й
організації виробництва

Створено кафедру економіки й організації виробництва, з 1997 року – кафедра
економіки підприємства.
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1952
рік

Кафедра політичної економії

Створено окрему кафедру політичної економії, яка у 1992 р. була
перейменована у кафедру економічної теорії та основ підприємництва.

1957
рік

Кафедра техніки розвідки
родовищ корисних копалин

Кафедру розвідувальної справи перейменовано на кафедру техніки розвідки
родовищ корисних копалин.

1957
рік

Гуртожиток № 2

Побудовано гуртожиток № 2.

1962
рік

Електротехнічний факультет

Збільшення попиту на електротехнічні спеціальності сприяло тому, що у 1962
році був розділений горно-механічний факультет на два: механіко-
машинобудівний та електротехнічний.

1962
рік

Навчальний корпус № 4

Зведено 4-й начальний корпус.

1967
рік

Кафедра загальнонаукових
дисциплін

Засновано кафедру загальнонаукових дисциплін

1967
рік

Кафедра загальноінженерних
дисциплін

Засновано кафедру загальноінженерних дисциплін.
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1977
рік

Музей історії ДВНЗ «НГУ»
 ім. О.М. Поля

Музею історії ДВНЗ «НГУ» присвоєно звання Народний.

1987
рік

Буровий полігон

У 1987 році був введений в експлуатацію буровий полігон
геологорозвідувального факультету з блоком лабораторій.

1992
рік

Кафедра історії та політології

Кафедру соціально-політичних наук перетворено на кафедру історії та
політології, нині - кафедра історії та політичної теорії.

1997
рік

Кафедра кримінального права
та кримінології

Організовано кафедру кримінального права та кримінології.

2002
рік

Інститут електроенергетики

На базі електротехнічного факультету створено Інститут електроенергетики.

2002
рік

Факультет інформаційних
технологій

Засновано факультет інформаційних технологій.

2002
рік

Кафедра психології
менеджменту та мовної

підготовки

Кафедра психології менеджменту та мовної підготовки була створена при
факультеті менеджменту Інституту економіки.
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2007
рік

Кафедра перекладу

Кафедра психології менеджменту та мовної підготовки була перейменована
на кафедру перекладу та педагогічної психології у 2007 році (наказ № 487л від
21.05.2007 р.), а потім на кафедру перекладу (наказ № 73л від 29.01.2008 р.).
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СІЧЕНЬ

січень Кафедра прикладної
механіки

У 1922 р. було засновано кафедру прикладної механіки на чолі з
професором Я.І. Грдіною. У 2003 р. на базі кафедри було створено кафедру
автомобілів та автомобільного господарства.

1
січня

Новий Рік

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

1
січня

Шлопоченко
Тетяна Іванівна

Шлопоченко Тетяна Іванівна народилася у 1947 р. Старший лаборант кафедри
історії та політичної теорії.

2
січня

Швець
Василь Якович

Швець Василь Якович народився у 1947 р. Доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри менеджменту виробничої сфери.

3
січня

Салов
Володимир Олександрович

Салов Володимир Олександрович народився у 1942 р. Гірничий інженер-
механік, кандидат технічних наук з 1972р., професор кафедри транспортних
систем і технологій з 1996 р., заслужений працівник України з 1999р., голова
науково-методичної ради університету (1996-2000), начальник навчально-
методичного управління університета з 2000 р., член науково-методичної
комісії Міносвіти України з напряму підготовки “Гірництво”, заслужений
викладач університету з 2011 р.



11

4
січня

Корсун
Валерій Іванович

Корсун Валерій Іванович народився у 1947 р. Інженер-електромеханік,
професор (2000 р.), доктор технічних наук (2000 р.), завідувач кафедри
метрології і вимірювальної техніки з 2002 р.

6
січня

Святий вечір

Надвечір’я різдва Христового (Святий Вечір). Перед заходом сонця господар
виносив із комори і ставив на покуті дідуха – пишний сніп із пшениці, жита чи
вівса. За святковим столом, на якому 12 пісних страв, збиралася вся родина.

7
січня

Різдво Христове

Різдво Христове вважається святковим неробочим днем (ст. 73  Кодексу
законів про працю України). На Святвечір і Різдво не можна лаятися,
сперечатися та карати дітей. Добре було б повернути всі борги, забути всі
кривди і зберігати добрий настрій.

10
січня

Соболєв
Валерій Вікторович

Соболєв Валерій Вікторович народився у 1947 р. Гірничий інженер, доктор
технічних наук з 1990 р., професор кафедри будівництва шахт і підземних
споруд з 1993 р., академік АН вищої школи України з 1993 р., лауреат Премії
імені Ярослава Мудрого, завідує відділом геології і фізики мінералів з 1993 р.

13
січня

Щедрий вечір

Меланка. Щедрий вечір. Цей день завершував рік, і тому відбувалися
традиційні народні вшанувально-побажальні гуляння від хати до хати та за
якомога багатшими столами.
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14
січня

Найменування Господнє

Найменування Господнє. Новий церковний рік. День Василя Великого. У ніч
перед цим днем не годилось спати на печі – виходили надвір і спостерігали за
небом, вірячи, що воно цієї пори відкривається для людей. А рано-вранці
хлопчики йшли посівати.

15
січня

Державний гімн України

15 січня 1992 році Президія Верховної Ради України затвердила Державний
гімн України.

16
січня

Полякова
Наталія Сергіївна

Полякова Наталія Сергіївна народилась у 1957 р. Доцент кафедри геології та
розвідки родовищ корисних копалин, кандидат геолого-мінералогічних наук,
заступник завідувача кафедри.

16
січня

Яланська
Валентина Миколаївна

Яланська Валентина Миколаївна народилась у 1942 р. Сектор видачі дипломів
Навчального відділу.

18
січня

Волошенюк
Володимир Васильович

Волошенюк Володимир Васильович народився у 1962 р. Завідувач кафедри
економічної теорії та основ підприємництва, доцент, кандидат економічних
наук.
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18
січня

Потураєв
Валентин Микитович

Потураєв Валентин Микитович народився у 1922 р. Інженер залізничного
транспорту, доктор технічних наук з 1965 р., професор з1967 р., академік
Академії наук УРСР з 1979 р., лауреат Державної премії України 1975 р.
Працював у Національному гірничому університеті в 1953-1974 рр., проректор
з наукової роботи (1962-1972), ректор (1972-1973), завідував кафедрою
гірничих машин (1971-1974), з 1974 р. працював в Інституті геотехнічної
механіки НАН України, був його директором. Помер у 2003 р.

19
січня

День Хрещення Господа

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.

19
січня

Разумний
Юрій Тимофійович

Разумний Юрій Тимофійович народився у 1932 р. Гірничий інженер-
електромеханік, доктор технічних наук з 1996 р., професор кафедри систем
електропостачання з 1997 р. Лауреат Державної премії України в галузі науки і
техніки (2006).

21
січня

Міжнародний день обіймів

Міжнародний день обіймів. Витоки цього свята лежать у студентському
середовищі західноєвропейської молоді. За традицією Дня обіймів огортати в
обійми можна навіть незнайомих людей.

22
січня

День Соборності України

День Соборності України відзначається в Україні щорічно згідно з Указом
Президента (№ 42/1999, від 21.01.99р.) в день проголошення в 1919 році Акту
злуки.
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25
січня

Тетянин день.

Тетянин день за традицією відзначається в день святої мучениці Тетяни як
свято всіх студентів

26
січня

Міжнародний день митника

Міжнародний день митника відзначається з 1983 року. У листопаді 1952 року
набрала чинності Конвенція про утворення Ради митного співробітництва, а 26
січня 1953 р. у Брюсселі відбулася перша сесія цієї ради, яка згодом (у 1994 р.)
отримала сучасну назву – Всесвітня митна організація (ВМО). Через 30 років
день було обрано для щорічного святкування Міжнародного дня митних служб.

27
січня

Міжнародний день пам’яті
жертв Голокосту

Міжнародний день пам’яті Голокосту відзначається згідно з резолюцією
Генеральної Асамблеї ООН від 21 листопада 2005 р. у день, коли було
звільнено в’язнів табору смерті в Освенцимі.

28
січня

Державний прапор України

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

29
січня

День пам’яті Героїв Крут

День пам’яті Героїв Крут відзначається в Україні щорічно згідно з Указом
Президента України «Про вшанування пам’яті Героїв Крут» (29.01.2007 р.).

31
січня

Пахомов
Ігор Миколайович

Пахомов Ігор Миколайович народився у 1932 р. Доцент кафедри техніки
розвідки родовищ корисних копалин, кандидат технічних наук.
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ЛЮТИЙ

1
лютого

Бешта
Олександр Степанович

Бешта Олександр Степанович  народився у 1957 р.  Інженер-електрик,
професор з 2002 р., доктор технічних наук з 2001 р., проректор з наукової
роботи з 2006 р., завідувач кафедри електропривода з 2002 р., декан
електротехнічного факультету (2002-2006).

9
лютого

Ворохов
Леонід Петрович

Ворохов Леонід Петрович народився у 1942 р. Доцент кафедри систем
електропостачання.

14
лютого

День Святого Валентина

День Святого Валентина. В усьому світі відзначається як День закоханих. У
Західній Європі День Святого Валентина почав святкуватися ще з ХІІІ століття.

14
лютого

День комп’ютерника

День комп’ютерника. Саме в цей день у 1946 році був запущений перший
реальний працюючий електронний комп’ютер ENIAS.

15
лютого

День вшанування учасників
бойових дій

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.
Відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 180/2004, від 11.02.04
р.).
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15
лютого

День пам’яті воїнів-
інтернаціоналістів

День пам’яті воїнів-інтернаціоналістів відзначається в день остаточного
виводу радянських військ з Афганістану (1989 р.)

15
лютого

Стрітення Господнє

У цей день в церквах України святять воду і разом святять і свічки. Посвячені
на Стрітення свічки валися «громічними», бо їх запалювали і ставили перед
образами під час грози, щоб оберегти людей і худобу від грому.

16
лютого

Долгова
Тетяна Іванівна

Долгова Тетяна Іванівна народилась у 1947 р. Біолог, доктор технічних наук з
2005, професор кафедри екології.

19
лютого

Адамчук
Любов Іванівна

Адамчук Любов Іванівна  народилась у 1957 р. Провідний бухгалтер.

19
лютого

Тризуб

19 лютого 1992 році Верховна Рада України затвердила малий Державний
герб України – тризуб.

20
лютого

Всесвітній день соціальної
справедливості

Всесвітній день соціальної справедливості проголошений Генеральною
Асамблеєю ООН (26.02.2007 р.) відзначається щорічно з 2009 року.
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20
лютого

Сиропусний тиждень

Початок Сиропусного тижня (Масляної). Останній тиждень перед Великим
Постом. Святковий час, для якого традиційним був своєрідний розгул ситості й
веселощів. Протягом цілого тижня на стіл подавали млинці, налисники із
сирною начинкою, вареники з сиром й сметаною. Закінчується 26 лютого.

20
лютого

Муха
Олег Анатолійович

Муха Олег Анатолійович народився у 1977 р. Заступник декана гірничого
факультету, доцент кафедри аерології та охорони праці, кандидат технічних
наук.

21
лютого

Міжнародний день рідної
мови

Міжнародний день рідної мови проголошений Генеральною Асамблеєю
ЮНЕСКО у листопаді 1999 року.

22
лютого

Міжнародний день підтримки
жертв злочинів

Міжнародний день підтримки жертв злочинів відзначається з 1990 року – в
цей день уряд Англії надрукував «Хартію жертв злочинів».

23
лютого

День захисника Вітчизни

День захисника Вітчизни відзначається щорічно в Україні згідно з Указом
президента (№ 202/99, від 23.02.99 р.).

24
лютого

Гірничорудний факультет

24 лютого  1947 р. – гірничорудний факультет Дніпропетровського
металургійного інституту передано до ДГІ .
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26
лютого

Неділя Прощення

Неділя Прощення. Надвечір йшли до родичів та сусідів на так зване
прощення, аби напередодні посту звільнитися од усякої ненависті, ворожнечі й
помст.

27
лютого

Великий Піст

Початок Великого Посту. Закінчується Великій Піст 14 квітня.

28
лютого

Національний гірничий
університет

2002 році розпорядженням Кабінету Міністрів України Національна гірнича
академія України була реорганізована у Національний гірничий університет.

28
лютого

Воробйов
Олександр Андрійович

Воробйов Олександр Андрійович народився у 1937 р. Гірничий інженер-
електромеханік, кандидат технічних наук з 1973 р., професор з 1998 р.,
заслужений викладач університету з 2001 р. Працював у Національному
гірничому університеті в 1959-2003 рр., завідував кафедрою електропривода
(1989-2002). Помер у 2003 р.

28
лютого

Нікітіна
Вікторія Гарріївна

Нікітіна Вікторія Гарріївна народилась у 1947 р. Директор Україно-
Американського лінгвістичного центру.
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БЕРЕЗЕНЬ

Березень Кафедра економіки і
управління

У 1992 р. кафедра економіки промисловості та кафедра організації
виробництва об’єднано у кафедру економіки і управління.

1
березня

Всесвітній день цивільної
оборони

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.

1
березня

Міжнародний день боротьби з
наркоманією

Міжнародний день боротьби з наркоманією та наркобізнесом відзначається за
рішенням ООН.

1
березня

Пономаренко
Павло Іванович

Пономаренко Павло Іванович народився у 1947 р. Гірничий інженер, доктор
технічних наук з 1992 р., професор кафедри підземної розробки корисних
копалин з 1992 р., член-кореспондент Академії гірничих наук України з 1993 р.,
у 1983-1987 рр. – керівник науково-дослідного сектора, завідував кафедрою
економіки підприємства у 1993-2011 рр.

3
березня

Всесвітній день письменника

Всесвітній день письменника відзначається за рішенням 48-го конгресу
Міжнародного ПЕН-клубу, який відбувся 12-18 січня 1986 року.
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7
березня

Устинова
Ріотана Фомівна

Устинова Ріотана Фомівна народилась у 1947 р. Директор Україно-Іспано-
Латиноамериканського центру.

7
березня

Гаєвий
Владислав Валерійович

Гаєвий Владислав Валерійович народився у 1972 р. Доцент кафедри
збагачення корисних копалин, кандидат технічних наук.

8
березня

Міжнародний день прав жінок
і миру

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).

10
березня

День землевпорядника

День землевпорядника відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№
1556/99, від 11.12.99 р.) у другу суботу березня.

11
березня

Воронов
Валентин Андрійович

Воронов Валентин Андрійович народився у 1937 р. Гірничий інженер-
електромеханік, доктор технічних наук з 1987 р., професор кафедри
економічної кібернетики та інформаційних технологій з 1999 р., працював у
Національному гірничому університеті в 1967-2007 рр. Помер у 2007 р.



21

14
березня

Курилов
Венедикт Вікторович

Курилов Венедикт Вікторович народився у 1867 р. Доктор хімії і ординарний
професор з 1899 р., працював у Національному гірничому університеті з 1899
по 1909 рр., завідував кабінетом  (1899-1906) і кафедрою загальної хімії (1906-
1909). Засновник лабораторії загальної хімії для підготовки гірничих інженерів
з хімічних дисциплін. Помер у 1921 р.

14
березня

Симонович
Геннадій Анатолійович

Симанович Геннадій Анатолійович народився у 1957 р. Гірничий інженер-
шахтобудівник, доктор технічних наук з 1993р. Професор кафедри гірничих
машин та інжинірингу.

15
березня

Всесвітній день прав
споживачів

Всесвітній день прав споживачів відзначається щорічно під егідою ООН з
15.03.1983 р.

15
березня

Ігнатьєва
Світлана Євгенівна

Ігнатьєва Світлана Євгенівна народилась у 1962 р. Філолог, кандидат
філологічних наук з 2001 р., професор кафедри історії та політичної теорії з
2006 р., докторант.  Нагороджена нагрудним знаком ім. Петра Могили у 2007
р., координатор роботи Центру культури української мови ім. Олеся Гончара.

18
березня

День працівників житлово-
комунального господарства і
побутового обслуговування

населення

День працівників житлово-комунального господарства і побутового
обслуговування населення відзначається щорічно в Україні згідно з Указом
Президента (№ 46/1994, від 15.02.1994) у третю неділю березня.
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20
березня

Поух
Анатолій Володимирович

Поух Анатолій Володимирович народився у 1957 р. Доцент кафедри історії і
політичної теорії, кандидат історичних наук.

21
березня

Всесвітній день поезії

Всесвітній день поезії відзначається щорічно згідно з Резолюцією 30-ї Сесії
ЮНЕСКО, яка відбулася в Парижі у 1999 р.

21
березня

День Землі

День Землі відзначається щорічно в день весняного сонцестояння.
Проголошено Генеральним секретарем ООН у березні 1971 року.

21
березня

Міжнародний день боротьби
за ліквідацію расової

дискримінації

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

22
березня

Бардась
Артем Володимирович

Бардась Артем Володимирович народився у 1977 р. Декан факультету
менеджменту, доцент кафедри менеджменту виробничої сфери, доктор
економічних наук.

22
березня

Всесвітній день водних
ресурсів

Всесвітній день водних ресурсів відзначається за резолюцією Генеральної
Асамблеї ООН (47/193, від 22 грудня 1992 року).
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22
березня

Ширін
Леонід Никифорович

Ширін Леонід Никифорович народився у 1942 р. Гірничий інженер, доктор
технічних наук з 1994 р., професор з 1995 р., завідувач кафедри транспортних
систем і технологій.

23
березня

Всесвітній метеорологічний
день

У цей день у 1950 році набрала чинності Конвенція Всесвітньої
метеорологічної організації (ВМО). У 1951 році ВМО одержала статус
спеціалізованої установи системи ООН.

23
березня

Всеукраїнський день
працівників культури та

аматорів народного мистецтва

Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва
відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 484/2000, від 21.03.2000
р.).

23
березня

Кармазин
Віталій Іванович

Кармазин Віталій Іванович народився у 1912 р. інженер-металург, доктор
технічних наук з 1960 р., професор з 1961 р. Відмінник освіти України з 1999 р.
У Національному гірничому університеті завідував кафедрою збагачення
корисних копалин (1960-1973). Помер у 2002 р.

24
березня

Всесвітній день боротьби з
туберкульозом

Всесвітній день боротьби з туберкульозом відзначається за рішенням
Всесвітньої організації охорони здоров’я.
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24
березня

Всеукраїнський день боротьби
із захворюванням на

туберкульоз

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

24
березня

Пашкевич
Марина Сергіївна

Пашкевич Марина Сергіївна народилась у 1982 р. Директор бізнес-
інкубатору, доцент кафедри економіки підприємства Інституту економіки,
кандидат економічних наук.

25
березня

Дичковський
Роман Омелянович

Дичковський Роман Омелянович народився у 1972 р. Доцент кафедри
підземної розробки родовищ, кандидат технічних наук, заступник проректора з
наукової роботи, начальник Науково-дослідної частини, директор Центру
Українсько-Польського співробітництва.

25
березня

День Служби безпеки України

День Служби безпеки України відзначається в Україні згідно з Указом
Президента (№ 193/2001, від 22.03.2001 р.) у день прийняття Верховною Радою
України Закону України «Про Службу безпеки України».

25
березня

Кияшко
Іван Андрійович

Кияшко Іван Андрійович народився у 1927 р. Гірничий інженер, доктор
технічних наук з 1971 р., професор з 1971 р., у Національному гірничому
університеті (1954-1990), завідував кафедрою підземної розробки родовищ у
1971-1974 рр. Засновник визнаної наукової школи комплексної механізації
виймання вугілля на крутих пластах та роздільного виймання тонких вугільних
пластів з присіченням бокових порід на пологих пластах у комплексно
механізованих вибоях. Помер у 1990 р.
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26
березня

День внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ

України

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

27
березня

Міжнародний день театру

Міжнародний день театру відзначається щорічно з 1962 року.

30
березня

Гаркуша
Ігор Павлович

Гаркуша Ігор Павлович народився у 1937 р. Фізик-теоретик, кандидат фізико-
математичних наук з 1965 р., професор з 1996 р. Відмінник освіти України з
1999 р., завідує кафедрою фізики з 1991 р.

31
березня

День Кирила

Цього дня щільно закривали ворота, щоб несподівано не повернулася зима.

31
березня

Петровський
В’ячеслав Іванович

Петровський В’ячеслав Іванович народився у 1947 р. Декан. Очолює деканат
для роботи з іноземними студентами.
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КВІТЕНЬ

квітень Нагрудний знак

У 1907р. був затверджений нагрудний знак для випускників
Катеринославського вищого гірничого інституту.

1
квітня

День геолога

День геолога відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 110/95,
від 7.02.95 р.) у першу неділю квітня як професійне свято працівників геології,
геодезії та картографії.

1
квітня

День сміху

Як День жартів, 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.

1
 квітня

Міжнародний день птахів

Міжнародний день птахів масово стали відзначати з 1994 р.

2
квітня

Міжнародний день дитячої
книги

Міжнародний день дитячої книги відзначається з 1967 року за ініціативою
Міжнародної ради з дитячої книги у день народження Ганса Христіана
Андерсена.
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2
 квітня

Старико
 Микола Антонович

Старико Микола Антонович народився у 1897 р. Гірничий інженер, доктор
технічних наук з 1949 р., професор з 1939 р., академік АН УРСР з 1951 р.
Працював у Національному гірничому університеті в 1952-1953 рр., завідував
кафедрою розробки рудних родовищ у 1952 р. Помер у 1961 р.

3
квітня

Громов
Валерій Євгенович

Громов Валерій Євгенович народився у 1947 р. Доцент кафедри філософії,
кандидат філософських наук.

3
квітня

Кошка
Олександр Григорович

Кошка Олександр Григорович народився у 1957 р. Завідувач аспірантури і
докторантури, доцент кафедри підземної розробки родовищ, кандидат
технічних наук.

4
квітня

Поперечна
 Неллі Василівна

Поперечна Неллі Василівна народилась у 1952 р. Доцент кафедри іноземних
мов.

7
 квітня

Благовіщення Пресвятої Діви
Марії

За народними повір’ями, Благовіщення – найбільше свято на небі й на землі,
свято радості та спокою. Навіть птах у цей день гнізда не в’є, а дівка косу не
плете.

7
квітня

Всесвітній день здоров’я

У цей день у 1948 році вступив у дію Статут Всесвітньої організації охорони
здоров’я.
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8
квітня

Вербна неділя

Вхід Господа до Єрусалима (Вербна неділя) – остання неділя перед
Великоднем. Цього дня освячують у церкві вербу, бо вважають, що дає вона
силу й здоров’я.

8
квітня

Пілова
Катерина Петрівна

Пілова Катерина Петрівна народилась у 1977 р. Доцент кафедри маркетингу,
кандидат економічних наук.

11
 квітня

Міжнародний день звільнення
в’язнів

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.

12
квітня

Всесвітній день авіації та
космонавтики

Всесвітній день авіації та космонавтики відзначається щорічно за рішенням
Міжнародної авіаційної федерації.

12
квітня

День працівників ракетно-
космічної галузі

День працівників ракетно-космічної галузі України відзначається в Україні
згідно з Указом Президента (№ 230/97, від 13.03.97 р.).

15
квітня

Котляр
Борис Давидович

Котляр Борис Давидович народився у 1937 р. Доктор фізико-математичних
наук з 1991 р., професор кафедри вищої математики з 1994 р., працював у
Національному гірничому університеті у 1993-1999 рр. Помер у 1999 р.
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15
квітня

Пасха

Православне свято Світле Хрестове Воскресіння.

18
квітня

Міжнародний день пам’яток і
визначних місць

Міжнародний день пам’яток і визначних місць заснований у 1983 р.
Асамблеєю Міжнародної Ради з питань охорони пам’яток та визначних місць,
створеною при ЮНЕСКО.

18
квітня

День пам’яток історії та
культури

День пам’яток історії та культури відзначається в Україні згідно з Указом
Президента (№ 1062/99, від 23.08.99 р.).

19
квітня

День Голокоста

День Голокоста відзначається в пам’ять про євреїв – жертв нацизму. Цей день
приурочено до початку повстання у Варшавському гетто 19 квітня 1943 року.

19
квітня

Піньковська
 Тамара Василівна

Піньковська Тамара Василівна народилась у 1952 р. Старший викладач
кафедри маркшейдерії, заступник завідувача кафедри.

20
квітня

Бобрикова
 Інна Володимирівна

Бобрикова Інна Володимирівна народилась у 1952 р. Провідний економіст.
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21
квітня

День довкілля

День довкілля відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 855/98,
від 6.08.98 р.) в третю суботу квітня.

22
 квітня

День Землі

День Землі вперше як міжнародна подія відзначався у 1990 році. Знаменує
початок довгострокових зусиль щодо рішення глобальних проблем, пов’язаних
з охороною навколишнього середовища. Проводиться за ініціативою США, де
традиційно відзначається з 1970 року.

23
квітня

Всесвітній день книги і
авторського права

Всесвітній день книги і авторського права відзначається ЮНЕСКО з 1996 р. в
день смерті В. Шекспіра та М. Сервантеса.

24
квітня

Міжнародний день
солідарності молоді

Міжнародний день солідарності молоді відзначається з 1957 року за рішенням
Всесвітньої федерації демократичної молоді.

25
квітня

Бондаренко
 Зоя Іванівна

Бондаренко Зоя Іванівна народилась у 1947 р. Старший викладач кафедри
вищої математики.

25
квітня

Міжнародний день секретаря

Це свято почали відзначати у США з 1952 року в останню середу квітня.
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26
 квітня

Міжнародний день пам’яті
жертв радіаційних аварій і

катастроф

Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф відзначається
в день, коли сталася Чорнобильська трагедія. Відповідне рішення було
прийнято на засіданні Ради глав держав СНД 19 вересня 2003 року. Генеральна
Асамблея ООН підтримала це рішення.

28
квітня

Іванов
 Леонід Лікаріонович

Іванов Леонід Лікаріонович  народився у 1877 р. Вчений-мінеролог, завідувач
кафедри мінералогії та петрографії у 1908-1913рр., професор кафедри у 1913-
1946рр. Магістр геології та мінералогії, професор з 1913р. Працював у
Національному гірничому університеті в 1908-1946рр., завідував кафедрою
мінералогії та кристалографії. Засновник наукової школи з дослідження
регіональної мінералогії. Помер у 1946 р.

29
 квітня

Всесвітній день поріднених
міст

Всесвітній день поріднених міст проводиться щорічно в останню неділю
квітня за рішенням Всесвітньої федерації поріднених міст.

30
квітня

Дриженко
Анатолій Юрійович

Дриженко Анатолій Юрійович народився у 1937 р. Гірничий інженер, доктор
технічних наук з 1989 р., професор кафедри відкритих гірничих робіт, член-
кореспондент Академії гірничих наук з 1993 р., заслужений винахідник України
з 1998 р., лауреат Державної премії України 1999 р.
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ТРАВЕНЬ

1 -2
травня

День міжнародної
солідарності трудящих

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).

1
травня

Прокопенко
Василь Іванович

Прокопенко Василь Іванович народився у 1937 р. Гірничий інженер, доктор
технічних наук  з 1989 р., професор кафедри відкритих гірничих робіт з 1990 р.
Завідує кафедрою прикладної економіки.

2
травня

Колісник
 Дмитро Вікторович

Колісник Дмитро Вікторович народився у 1982 р. Доцент кафедри історії і
політичної теорії, кандидат історичних наук, начальник управління
гуманітарної освіти і виховання.

2
травня

Лапицький
Віктор Миколайович

Лапицький Віктор Миколайович народився у 1947 р. Доцент кафедри екології,
кандидат технічних наук.

2
травня

Мельников
Анатолій Миколайович

Мельников Анатолій Миколайович народився у 1947 р. Доцент кафедри
економіки підприємства, кандидат технічних наук.
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3
травня

Всесвітній день свободи преси

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.

3
травня

День Сонця

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.

6
травня

Вагонова
Олександра Григорівна

Вагонова Олександра Григорівна народилась у 1967 р. Інженер-економіст,
доктор економічних наук (2006), професор (2008), завідувачка кафедри обліку і
аудиту.

8
травня

День пам’яті і примирення

День пам’яті і примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни,
проголошений 22 листопада 2004 року Генеральною асамблеєю ООН.

9
травня

День Перемоги

День Перемоги вважається святковим неробочим днем (ст. 73 Кодексу законів
про працю України).

9
травня

День Європи

День Європи відзначається щорічно за рішенням, прийнятим лідерами країн-
членів ЄС на зустрічі в Мілані у 1985 р.
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13
травня

День матері

День матері відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 489/99,
від 10.05.99 р.) у другу неділю травня.

15
травня

Міжнародний день сім’ї

Міжнародний день сім’ї відзначається щорічно за рішенням Генеральної
Асамблеї ООН від 20 вересня 1993 року.

15
травня

Хоменко
Олег Євгенович

Хоменко Олег Євгенович народився у 1972 р. Доцент кафедри підземної
розробки корисних копалин,  кандидат технічних наук, докторант.

17
травня

Всесвітній день
інформаційного суспільства

Всесвітній день інформаційного суспільства відзначається за рішенням
Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/60/252), щорічно в цей день.

17
травня

Всесвітній день електрозв’язку

Всесвітній день електрозв’язку  відзначається з 1969 року за рішенням сесії
Адміністративної ради Міжнародної спілки електрозв'язку в день заснування
спілки (Резолюція 46, Конференція MCE).

17
травня

Урсуляк
Микола Іванович

Урсуляк Микола Іванович народився у 1952 р. Старший викладач кафедри
фізичного виховання.
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18
травня

Міжнародний день музеїв

Міжнародний день музеїв відзначається щорічно за рішенням XI Генеральної
Конференції Міжнародної ради музеїв, яка відбулась у травні 1977 року.

19
травня

День Європи

День Європи відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№
339/2003, від 19.04.2003 р.) у третю суботу травня.

19
травня

День науки

День науки відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 145/97, від
14.02.97 р.) в третю суботу травня як професійне свято працівників науки.

20
травня

Всесвітній день метролога

Всесвітній день метролога відзначається в день, коли у 1875 році в Парижі
було підписано «Метричну конвенцію».

20
травня

День банківських працівників

День банківських працівників відзначається в Україні згідно з Указом
Президента (№ 316/2004, від 06.03.04 р.).

20
травня

День майстрів народного
мистецтва

День майстрів народного мистецтва відзначається в Україні згідно з Указом
Президента (№ 663/2009, від 21.08.2009 р.) у третю неділю травня.
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20
травня

День молодіжних та дитячих
громадських організацій

День молодіжних та дитячих громадських організацій відзначається в Україні
згідно з Указом Президента (№ 599/2008, від 27.06.2008 р.) у третю неділю
травня.

20
травня

День пам’яті жертв політичних
репресій

День пам'яті жертв політичних репресій відзначається в Україні згідно з
Указом Президента (№ 431/2007, від 21.05.2007 р.) у третю неділю травня.

20
травня

Новицький
Ігор Валерійович

Новицький Ігор Валерійович народився у 1957 р. Інженер-електрик, доктор
технічних наук з 1994 р., професор кафедри системного аналізу та управління.

21
травня

Всесвітній день культурного
різноманіття в ім'я діалогу та

розвитку

Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку
відзначається за рішенням Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/57/249)/

23
травня

Інкін
Олександр Вікторович

Інкін Олександр Вікторович народився у 1977 р. Асистент кафедри
гідрогеології та інженерної геології.

23
травня

Новицький
Олексій Володимирович

Новицький Олексій Володимирович народився у 1977 р. Асистент кафедри
управління на транспорті.
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24
травня

Вознесіння Господнє

В християнстві подія Вознесіння Ісуса Христа вважається великим святом,
який завжди припадає на сороковий день після Великодня, і воно має збігатися
з четвергом. Це останній день, коли можна вітатися словами «Христос
воскрес!».

24
травня

Європейський день парків

Європейський День парків відзначається з 1999 року за ініціативою Федерації
ЄВРОПАРК у день, коли у 1909 році в Швеції було створено перший
Європейський Національний Парк.

24
травня

День Рівноапостольних
Кирила та Мефодія

День Святих рівноапостольних Кирила та Мефодія, вчителів слов'янських та
проповідників християнства, творців слов'янської азбуки.

24
травня

День слов’янської писемності і
культури

День слов'янської писемності і культури відзначається в Україні згідно з
Указом Президента (№ 1096/2004, від 17.09.04 р.), щорічно в цей день.

25
травня

День Африки

День Африки відзначається міжнародними організаціями системи ООН.

26
травня

День працівників видавництв,
поліграфії та

книгорозповсюдження

День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження
відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 563/99, від 25.05.99 р.) в
останню суботу травня.
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27
травня

День хіміка

День хіміка відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 219/94, від
7.05.94р.) в останню неділю травня як професійне свято працівників хімічної та
нафтохімічної промисловості.

28
травня

Міжнародний день
солідарності жінок

Міжнародний день солідарності жінок проголошено на міжнародній зустрічі
жінок у Гавані (квітень 1998 р.).

28
травня

День прикордонника

День прикордонника відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№
308, від 25.05.92 р. в редакції Указу Президента № 431/2003 від 21.05.03 р.).

29
травня

Міжнародний День
Миротворця ООН

Міжнародний День миротворця Організації Об'єднаних Націй відзначається в
Україні згідно з Указом Президента (№ 374/2003, від 30.04.03 р.)
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ЧЕРВЕНЬ

1
червня

День захисту дітей

День захисту дітей відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№
568/98, від 30.05.98 р.).

1
червня

Шнякіна
Світлана Миколаївна

Шнякіна Світлана Миколаївна народилась у 1957 р. Старший викладач
кафедри фізичного виховання.

2
червня

Головний та хімічний корпуси

1902 році було здано в експлуатацію хімічний корпус (№2) та частина
корпусу № 1 Катеринославського вищого гірничого училища.

3
червня

День працівників водного
господарства

День працівників водного господарства відзначається в Україні згідно з
Указом Президента (№ 226/2003, від 18.03.03 р.) щорічно в першу неділю
червня.

3
червня

День працівників місцевої
промисловості

День працівників місцевої промисловості відзначається в Україні згідно з
Указом Президента (№ 726/2002, від 20.08.02 р.) щорічно в першу неділю
червня.
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3
червня

Трійця

Трійця вважається святковим неробочим днем (ст. 73 Кодекс законів про
працю України).

4
червня

Міжнародний день безвинних
дітей

Міжнародний день безвинних дітей - жертв агресії відзначається за
постановою Генеральної Асамблеї ООН від 19 серпня 1982 року.

5
червня

Всесвітній день
навколишнього середовища

Всесвітній день навколишнього середовища проводиться згідно з резолюцією
Генеральної Асамблеї ООН (15 грудня 1972 р.).

6
червня

День журналіста

День журналіста відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№
251/94, від 25.05.94 р.) як професійне свято працівників засобів масової
інформації.

8 червня – 1 липня УЄФА Євро 2012

Чемпіонат Європи з футболу 2012 року — 14-ий чемпіонат Європи, який
відбудеться в Україні та Польщі. Гасло чемпіонату — «Творимо історію разом»
(пол. Razem tworzymy przyszłość), воно було презентоване разом з логотипом 14
грудня 2009 року у місті Києві.

9
червня

Міжнародний день друзів

Саме в цей день згадують своїх друзів, збираються разом, або навіщають тих,
кого давно не бачили.
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11
червня

Національна гірнича академія

1997 році  Указом Президента України Державній гірничій академії України
було надано статус Національної.

11
червня

Петрів піст

Початок Петрового посту. Закінчується Петрів піст  11 липня.

14
червня

Сафронов
Ігор Леонідович

Сафронов Ігор Леонідович народився у 1937 р. Доцент кафедри геології та
розвідки родовищ корисних копалин, кандидат геолого-мінералогічних наук.

15
червня

Хованська
Олена Ігорівна

Хованська Олена Ігорівна народилась у 1957 р. Доцент кафедри систем
електропостачання, кандидат технічних наук, заступник завідувача кафедри.

16
червня

Плохотнюк
Євген Іванович

Плохотнюк Євген Іванович народився у 1937 р. Доцент кафедри гірничих
машин та інжинірингу, кандидат технічних наук.

17
червня

Всесвітній   день   боротьби   з
опустелюванням   і   засухами

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухами був проголошений
Генеральною Асамблеєю ООН у 1994 році.

17
червня

Іонкін
Іван Іванович

Іонкін Іван Іванович народився у 1952 р. Помічник проректора з фінансово-
економічної роботи.
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17
червня

Приходченко
Василь Федорович

Приходченко Василь Федорович народився у 1962 р. Гірничий інженер,
доктор геолого-мінералогічних наук з 1998 р., професор кафедри геології і
розвідки родовищ корисних копалин з 2001р., завідувач кафедри, декан
геологорозвідувального факультету з 2007 р.

20
червня

Міжнародний день біженців

Міжнародний день біженців відзначається з 2001  р. за рішенням Генеральної
Асамблеї ООН.

21
червня

Реут
Діна Федорівна

Реут Діна Федорівна народилась у 1962 р. Провідний бухгалтер.

22
червня

День   скорботи   і
вшанування   пам'яті

День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні відзначається
згідно з Указом Президента (№ 1245/2000, від 17.11.2000 р.).

23
червня

Міжнародний    Олімпійський
день

Міжнародний Олімпійський день відзначається за рішенням Міжнародного
Олімпійського комітету.

24
червня

День молоді

День молоді відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 323/94,
від 22.06.94 р.) в останню неділю червня.
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26
червня

Міжнародний день підтримки
жертв тортур

Міжнародний день підтримки жертв тортур проголошено Генеральною
Сесією ООН 12 грудня 1997 року.

26
червня

Міжнародний день боротьби із
зловживанням наркотиками

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

27
червня

Судаков
Андрій Костянтинович

Судаков Андрій Костянтинович народився у 1972 р. Доцент кафедри техніки
розвідки родовищ корисних копалин, кандидат технічних наук.

28
червня

День Конституції України

День Конституції України вважається святковим неробочим днем (ст. 73
Кодексу законів про працю України).

30
червня

Сядро
Любов Григорівна

Сядро Любов Григорівна народилась у 1947 р. Начальник Фінансово-
економічного управління, головний бухгалтер.

17(30)
червня

Гірничий інститут

17(30) червня 1912 р. видано «Закон про перетворення Катеринославського
гірничого училища на Гірничий інститут».
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ЛИПЕНЬ

Липень Науковий парк «Київська
політехніка»

У 2007 р. в університеті створено регіональне відділення Наукового парку
«Київська політехніка».

4
 липня

День  судового експерта

День  судового експерта відзначається  в Україні  згідно з Указом Президента
(№424/2009, від 10.06.2009 р.).

4
 липня

Карманова
Лілія Валентинівна

Карманова Лілія Валентинівна народилась у 1942 р. Старший викладач
кафедри вищої математики.

5
 липня

Чумак
Олена Леонідівна

Чумак Олена Леонідівна народилась у 1972 р. Викладач кафедри історії і
політичної теорії.

6
 липня

Всесвітній день поцілунку

Всесвітній день поцілунку вперше було відзначено у Великобританії, а понад
двадцять років тому було затверджено Організацією Об'єднаних Націй.
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7
 липня

Різдво Іоанна Предтечі

Різдво Іоанна Предтечі - найближчого попередника Ісуса Христа, його
хрестителя. З цим святом співпало свято Івана Купала, яке відзначалося ще у
дохристиянські часи.

7
 липня

День працівника природно-
заповідної справи

День працівника природно-заповідної справи відзначається в Україні згідно з
Указом Президента (№629/2009, від 18.08.2009 р.).

9
 липня

Філонова
 Олена Олексіївна

Філонова Олена Олексіївна народилась у 1937 р. Завідувачка Патентно-
ліцензійного відділу.

11
 липня

Всесвітній    день
народонаселення

Всесвітній день народонаселення відзначається міжнародними організаціями
системи ООН.

11
 липня

Петрів піст

У цей день закінчується Петрів піст.

13
 липня

Галушко
 Ольга Сергіївна

Галушко Ольга Сергіївна народилась у 1947 р. Гірничий інженер-економіст,
доктор економічних наук з 1992 р., професор з 1995 р., заслужений діяч науки і
техніки України (2008р.), завідувачка кафедри економічного аналізу та
фінансів, відмінник освіти України, академік Академії економічних наук
України.
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15
 липня

День металурга

День металурга відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№
187/93, від 3.06.93 р.) в третю неділю липня як професійне свято працівників
металургійної та гірничодобувної промисловості.

16
 липня

День бухгалтера

День бухгалтера відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№
662/2004, від 18.06.04 р.).

17
 липня

Василенко
Віталій Олександрович

Василенко Віталій Олександрович народився у 1967 р. Історик, доктор
історичних наук з 2007 р., професор кафедри історії та політичної теорії з 2008
р.

19
 липня

Корнєєва
Наталія Вікторівна

Корнєєва Наталія Вікторівна народилась у 1937 р. Доцент кафедри цивільного
та господарського права, кандидат історичних наук.

20
 липня

Міжнародний день шахів

Міжнародний день шахів відзначається в день заснування Міжнародної
шахової федерації (1924 р.).



47

23
 липня

Мілетич
Антон Федорович

Мілетич Антон Федорович народився у 1912 р. Гірничий інженер, доктор
технічних наук з 1964 р. професор кафедри рудникової вентиляції та охорони
праці з 1966 р., працював у Національному гірничому університеті в 1937-1968
рр. Засновник наукового напряму дослідження провітрювання шахт з
негерметичними вентиляційними мережами. Помер у 1990 р.

27
 липня

Бугрім
 Ольга Володимирівна

Бугрім Ольга Володимирівна народилась у 1942 р. Доцент кафедри вищої
математики, кандидат фізико-математичних наук.

27
 липня

Плиска
Ганна Кирилівна

Плиска Ганна Кирилівна народилась у 1947 р. Завідувачка Науково-
технічного відділу.

27
 липня

Всесвітній день системного
адміністратора

Всесвітній день системного адміністратора - свято, яке придумав
американський системний адміністратор Тед Кекатос, відзначається в останню
п'ятницю липня.

28
 липня

День хрещення Київської Русі

День хрещення Київської Русі-України 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

серпень Інститут геотехнічної механіки
АН УРСР

Інститут геотехнічної механіки (ІГТМ АН УРСР) у Дніпропетровську
створений у 1967 році на базі філії Інституту механіки. Його поява відповідала
потребам розвитку шахтного виробництва, розробки корисних копалин
Донецького та Криворізького залізорудного басейнів. Біля витоків інституту
геотехнічної механіки стояв видатний український вчений, заслужений діяч
науки і техніки, академік Академії наук УРСР Микола Сергійович Поляков.

1
серпня

Краснухін
Ілля Єгорович

Краснухін Ілля Єгорович народився у 1922 р. Начальник штабу Цивільної
оборони.

2
серпня

День Святого пророка Іллі

Ілля вважається 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.

2
серпня

Міжнародний день голокосту
ромів

Міжнародний день голокосту ромів відзначається в день, коли гітлерівські
фашисти влаштували у концтаборі Аушвіц-Біркенау „циганську ніч" (2 серпня
1944 року). В Україні відзначається згідно з Постановою Верховної Ради
України (№ 2085-ІУ, від 08.10.04 р.).

6
серпня

Всесвітній день боротьби за
заборону ядерної зброї

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї відзначається в день
бомбардування японського міста Хіросіма.
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6
серпня

Міжнародний день «Лікарі
світу за мир»

Міжнародний день «Лікарі світу за мир» відзначається за рішенням
виконкому Міжнародного руху «Лікарі світу за запобігання ядерної війни».

8
серпня

Кириченко
Євген Олексійович

Кириченко Євген Олексійович народився у 1952 р. Інженер-механік, доктор
технічних наук (2002), професор кафедри гірничої механіки з 2004р.

9
серпня

Міжнародний день корінних
народів світу

Міжнародний день корінних народів світу відзначається за рішенням
Генеральної Асамблеї ООН від 23 грудня 1994 року.

9
серпня

Савчук
В’ячеслав Степанович

Савчук В’ячеслав Степанович народився у 1947 р. Доктор геологічних наук
(2007), відомий фахівець із досліджень складу і якості вугілля. З 1972 по 1977
рр. працював в Інституті геотехнічної механіки НАН України, з 1977 по 2007
рр. у Дніпропетровському відділенні Українського державного інституту
мінеральних ресурсів. З 2007 р. працює у Національному гірничому
університеті на посаді професора кафедри геології та розвідки родовищ
корисних копалин.

12
серпня

Міжнародний день молоді

Міжнародний день молоді проводиться за рекомендацією Всесвітньої
конференції міністрів у справах молоді за підтримки Генеральної Асамблеї
ООН.
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12
серпня

День будівельника

День будівельника відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№
273/93, від 22.07.93 р.) у другу неділю серпня як професійне свято працівників
будівництва і промисловості будівельних матеріалів.

14
серпня

Вшанування Хреста
Господнього

Вшанування Хреста Господнього – свято на честь винесення чесних древ
Животворящого Хреста Господнього або свято Всемилостивого Спасу та
Пресвятої Богородиці. У народі свято має ще декілька назв: Перший Спас, Спас
на Воді, Медовий Спас. На цей день припадає і день семи святих Мучеників
Маккавеїв, або, як кажуть в народі, «Маковія».

14
серпня

Успенський піст

Початок Успенського посту. Закінчується Успенський піст 28 серпня, в день
Успіння Пресвятої Богородиці.

15
серпня

Горенко
 Анатолій Карпович

Горенко Анатолій Карпович народився у 1937 р. Начальник Редакційно-
видавничого відділу.

15
серпня

День археолога

День археолога відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№
694/2008, від 06.08.08 р.).

17
серпня

Побутова газифікація

В 1957 році у м. Дніпропетровськ почалася побутова газифікація. Першим
газифікували 8о-квартирний будинок по проспекту Калініна, 42.
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19
серпня

Преображення Господнє

Народна назва Преображення Господнього - Яблуневий Спас (Другий Спас).
Свято випадає на Успенський піст, але починаючи з цього дня, дозволяється
їсти яблука та фрукти.

19
серпня

День пасічника

День пасічника відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№
815/97, від 15.08.97 р.) як професійне свято бджолярів.

21
серпня

Шевченко
Сергій Вікторович

Шевченко Сергій Вікторович народився у 1977 р. Доцент кафедри загальної
та структурної геології, кандидат геологічних наук, заступник начальника
Науково-дослідної частини.

23
серпня

Міжнародний день пам'яті
жертв работоргівлі

 Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її  ліквідації відзначається за
рекомендацією 150-ї сесії виконавчої ради ЮНЕСКО.

23
серпня

День Державного Прапора
України

День Державного Прапора України відзначається в Україні згідно з Указом
Президента (№ 987/2004, від 23.08.04 р.).

24
серпня

День Незалежності України

День Незалежності України відзначається згідно з Постановою Верховної
Ради України (№ 2143-ХІІ, від 20.02.92 р.) як державне загальнонародне свято.
Вважається святковим неробочим днем (ст. 73 Кодексу законів про працю
України).
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26
серпня

День шахтаря

 День шахтаря відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 304/93,
від 16.08.93 р.) в останню неділю серпня як професійне свято працівників
вугільної промисловості

26
серпня

Глушко
 Людмила Миколаївна

Глушко Людмила Миколаївна народилась у 1937 р. доцент кафедри фізики,
кандидат фізико-математичних наук.

28
серпня

Успіня Пресвятої Богородиці

Свято в пам’ять о Діві Марії.

29
серпня

Ерперт
Олександр Михайлович

Ерперт Олександр Михайлович народився у 1937 р. Фізик-теоретик, кандидат
технічних наук з 1972 р., професор кафедри менеджменту виробничої сфери з
1995 року.
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ВЕРЕСЕНЬ

вересень Ректор
Гірничого інституту

У 1982 р. наказом Міністерства вищої і середньо-спеціальної освіти УРСР
ректором гірничого інституту було призначено випускника Дніпропетровського
гірничого інституту 1963 р., гірничого інженера-електромеханіка, доктора
технічних наук, професора Геннадія Григоровича Півняка.

вересень Кафедра філософії

У 1962 р. було створено кафедру філософії.

1
вересня

Українсько-Американський
ліцей

1997 році при Національному гірничому університеті відкрито Українсько-
Американський ліцей.

1
вересня

Всесвітній день миру

Всесвітній день миру відзначається в день початку Другої світової війни.

1
вересня

День знань

День знань відзначається з 1984 року.

1
вересня

Волотковська
Вікторія Сергіївна

Волотковська Вікторія Сергіївна народилась у 1942 р. Інженер лабораторії
планування та організації навчального процесу.
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1
вересня

Поль
Олександр Миколайович

В 1832 році народився Олександр Миколайович Поль. Український
громадський і культурний діяч, ініціатор рудних розробок на Криворіжжі,
підприємець, краєзнавець, колекціонер. Його колекція старожитностей
покладена в основу фондів нинішнього історичного музею ім. Д.І.
Яворницького. Будівництво Катеринославської залізниці (зараз
Придніпровська) і спорудження у 1884 р. мосту через Дніпро (нині міст № 1,
Старий) безпосередньо пов’язані з діяльністю і коштами О. Поля.

1
вересня

Федоров
Михайло Михайлович

Федоров Михайло Михайлович народився у 1867 р. Гірничий інженер-
електромеханік, професор кафедри гірничої механіки з 1913 р., академік АН
УРСР з 1929 р., заслужений діяч науки Росії з 1923 р., працював у
Національному гірничому університеті в 1906-1919 рр., завідував секцією
гірничозаводської механіки (1916-1919), у 1919-1934 рр. завідував кафедрою
гірничої механіки та електромеханіки Московського гірничого інституту, був
засновником і директором у 1934-1945 рр. Інституту гірничої механіки АН
УРСР (Донецьк). Засновник української школи гірничих механіків. Помер у
1945 р.

2
вересня

Біліченко
Юрій Миколайович

Біліченко Юрій Миколайович народився у 1957 р., доцент кафедри метрології
та інформаційно-вимірювальних технологій, кандидат технічних наук.

2
вересня

День закінчення Другої
світової війни

Відзначається в день, коли у 1945 р. на борту американського лінкору
«Міссурі» був підписаний акт про беззастережну капітуляцію Японії.

2
вересня

День нотаріату

День нотаріату відзначається в Україні згідно з Указом Президента
(№211/2010, від 22.02.2010 р.).
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2
вересня

День підприємця

День підприємця відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№
1110/98, від 5.10.98 р.) в першу неділю вересня.

3(15)
вересня

Залеський
Михайло Дмитрович

Залеський Михайло Дмитрович народився у 1877 р. Гірничий інженер-геолог,
професор кафедри геології, член-кореспондент АН СРСР, працював у
Національному гірничому університеті у 1901-1903 рр. Помер у 1946 р.

4
вересня

Корінь
Наталія Вікторівна

Корінь Наталія Вікторівна народилась у 1957 р. Старший касир.

8
вересня

Міжнародний день
грамотності

Міжнародний день грамотності відзначається згідно з Резолюцією 1.141 14-ї
сесії ЮНЕСКО, щорічно в цей день.

8
вересня

Міжнародний день
солідарності журналістів

Міжнародний день солідарності журналістів проводиться за рішенням IV
конгресу Міжнародної організації журналістів, який відбувся в травні 1958
року.

8
вересня

День солідарності міст
Всесвітньої культурної

спадщини

День солідарності міст Всесвітньої культурної спадщини відзначається з 1994
р. в день створення Всесвітньої організації міст культурної спадщини
ЮНЕСКО (1993 р.).
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8
вересня

День фізичної культури і
спорту

День фізичної культури і спорту відзначається в Україні згідно Указом
Президента (№ 340/94, від 29.06.94 р.) в другу суботу вересня.

9
вересня

Всесвітній день краси

Всесвітній  день  краси  проводиться  за  ініціативою  Міжнародного комітету
естетики та косметології.

9
вересня

Міжнародний день пам'яті
жертв фашизму

Міжнародний день пам'яті жертв фашизму відзначається щорічно у другу
неділю вересня.

9
вересня

День міста
 Дніпропетровськ

Святкування Дня міста Дніпропетровська проводиться з 70-х років XX
століття, а в 2001 році був прийнятий Статут міста, яким затверджена офіційна
дата проведення цього Дня – друга неділя вересня. У цей день проводяться різні
святкові заходи по всьому місту.

9
вересня

День працівників нафтової,
газової та нафтопереробної

промисловості

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 302/93, від 12.08.93 р.) в
другу неділю вересня як професійне свято працівників нафтогазової,
нафтопереробної промисловості та нафтопродуктозабезпечення.

9
вересня

День танкіста

День танкіста відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 922/97,
від 29.08.97 р.) в другу неділю вересня.
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12
вересня

Чекмарьов
Олександр Петрович

У 1902 р. народився Олександр Петрович Чекмарьов. Вчений-металург,
академік АН СРСР, заслужений діяч науки і техніки УРСР. З 1922 по 1927 рр.
навчався на другому курсі заводського відділення Катеринославського
гірничого інституту. Помер 11 березня 1975 року.

12
вересня

День програміста

Це неофіційне свято відзначається на 256-й день року. Число 256 (два у
восьмому ступені) обрано тому, що це кількість чисел, яку можна виразити за
допомогою одного байта. У високосні роки це свято припадає на 12 вересня, у
невисокосні - на 13 вересня.

13
вересня

Саричева
Людмила Віссаріонівна

Саричева Людмила Віссаріонівна народилась у 1957 р. Професор кафедри
геоінформаційних систем, кандидат фізико-математичних наук.

14
вересня

Іванов
Анатолій Олександрович

Іванов Анатолій Олександрович народився у 1912 р. Інженер-електрик,
професор кафедри електротехніки з 1912 р., у Національному гірничому
університеті завідував кафедрою електротехніки в 1912-1921 рр. Відомий
вчений у галузі електротехніки, сформував і підніс на високий рівень
викладання електротехніки, наблизивши його до виробничих умов підприємств
і вирішення практичних завдань. Помер у 2001 р.

14
вересня

Швець
Олена Дмитрівна

Швець  Олена Дмитрівна народилась у 1962 р. Доцент кафедри іноземних
мов, заступник завідувача кафедри.
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15
вересня

День винахідника і
раціоналізатора

День винахідника і раціоналізатора відзначається в Україні згідно з Указом
Президента (№ 443/94, від 16.08.94 р.) в третю суботу вересня як свято
винахідників і раціоналізаторів.

15
вересня

Новікова
Людмила Василівна

Новікова Людмила Василівна народилась у 1937 р. Інженер-механік, доктор
технічних наук з 1989 р., професор кафедри вищої математики, член-
кореспондент Академії гірничих наук України з 1995 р., завідувач кафедри
вищої математики (1990-2006). Засновник комбінованого підходу до створення
кінцево-елементних і гранично-елементних моделей геомеханічних процесів
тривимірних неоднорідних областей породних масивів.

16
вересня

Міжнародний день
збереження озонового шару

Міжнародний день збереження озонового шару відзначається за рішенням
Генеральної Асамблеї ООН у день підписання Монреальського протоколу про
речовини, які руйнують озоновий шар (1987 рік).

17
вересня

День рятівника

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.

18
вересня

Міжнародний день миру

Міжнародний день миру відзначається в третій вівторок вересня, в день
відкриття чергової сесії Генеральної Асамблеї ООН. Вперше відзначався у 1982
році.
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19
вересня

День народження «Смайла»

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.

20
вересня

Дніпропетровський аграрний
університет

У 1922 р. засновано Дніпропетровський сільськогосподарський інститут, нині
– Дніпропетровський аграрний університет. 11 січня 1991 року інститут з чисто
навчального перетворено на навчально-науковий, у зв’язку з чим він отримав
статус університету.

20
вересня

Юньков
Яким Арсентійович

Юньков Яким Арсентійович народився у 1902 р. Інженер-геофізик, доктор
геолог-мінералогічних наук з 1944р., професор з 1946р., лауреат Державної
премії України в галузі науки і техніки 1972р. Працював у Національному
гірничому університеті в 1944-1981рр., завідував кафедрою геофізичних
методів розвідки (1944-1974), був заступником директора з навчальної роботи
(1951-1964). Помер у 1981 р.

21
вересня

Різдво Пресвятої Богородиці

З цього свята починається річне коло церковних свят. У народі свято Різдва
Пресвятої Богородиці називають «Друга Пречиста» і святкують як день
всесвітньої радості.

21
вересня

День миру

День миру відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 100/2002,
від 05.02.02 р.).
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22
вересня

День партизанської слави

День партизанської слави відзначається в Україні згідно з Указом Президента
(№ 1020/2001, від 30.10.01 р.).

23
вересня

День машинобудівника

День машинобудівника відзначається в Україні згідно з Указом Президента
(№ 361/93, від 8.09.93 р.) в четверту неділю вересня як професійне свято
працівників машинобудування і приладобудування.

26
вересня

Європейський день мов

Європейський день мов встановлено 6 грудня 2001 р. Радою Європи за
підтримки Європейського Союзу.

26
вересня

Лисиця
Іван Григорович

Лисиця Іван Григорович народився у 1907 р. Гірничий інженер-маркшейдер,
доктор технічних наук з 1963 р., професор з 1964 р. Працював у Національному
гірничому університеті в 1934-1996 рр., завідував кафедрами геодезії (1945-
1957), маркшейдерської справи (1943-1945) та (1957-1979), декан
шахтобудівного факультету в 1951-1958 рр. Помер у 1996 р.

27
вересня

Воздвиження Життєдайного
Хреста Господнього

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.

27
вересня

Всесвітній день туризму

Всесвітній день туризму засновано III сесією Генеральної Асамблеї
Всесвітньої туристської організації, яка відбулась у 1980 році.
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27
вересня

День туризму

День туризму відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 1047/98,
від 21.09.98 р.).

28
вересня

Кременчуцький
Микола Феофанович

Кременчуцький Микола Феофанович народився у 1922 р. Гірничий інженер,
доктор технічних наук з1975 р., професор кафедри аерології та охорони праці з
1976 р., заслужений професор Національного гірничого університету (2003).
Працював у Національному гірничому університеті з 1950-2011, декан
гірничого факультету в 1975-1979 рр. Помер у 2011 р.

29
вересня

Плахотнік
Валентина Василівна

Плахотнік Валентина Василівна народився у 1947 р. Доцент кафедри
будівельної, теоретичної та прикладної механіки, кандидат технічних наук.

30
вересня

Міжнародний день
перекладачів

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

30
вересня

Всеукраїнський день бібліотек

Всеукраїнський день бібліотек відзначається в Україні згідно з Указом
Президента (№ 471/98, від 14.05.98 р.).

30
вересня

День Віри, Надії, Любові та
матері їх Софії

День святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії вважається
дівочим святом. За народними звичаями у цей день жінки не починали будь-
якої важливої роботи.
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30
вересня

День усиновлення

День усиновлення відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№
1088/2008, від 27.11.2008 р.).
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ЖОВТЕНЬ

1
жовтня

Всесвітній день архітектури

Всесвітній  день архітектури проголошено Міжнародною спілкою
архітекторів у 1996 р. Відзначається щорічно в перший понеділок жовтня.

1
жовтня

Всесвітній день житла

Всесвітній день житла (Всесвітній день Хабітат) відзначається за рішенням
Генеральної Асамблеї ООН (1985 р.) в перший понеділок жовтня.

1
жовтня

Міжнародний день людей
похилого віку

Міжнародний день людей похилого віку прийнятий Всесвітньою Асамблеєю
по проблемам старіння у 1982 році й затверджений Генеральною Асамблеєю
ООН у тому самому році (резолюція 45/106 від 14 грудня 1990 року).

1
жовтня

Кузін
Юрій Леонідович

Кузін Юрій Леонідович народився у 1947 р. Доцент кафедри техніки розвідки
родовищ корисних копалин, кандидат технічних наук,  заступник декана
геологорозвідувального факультету.

4
жовтня

Кірін
Роман Станіславович

Кірін Роман Станіславович народився у 1962 р. Завідувач кафедри цивільного
та господарського права, кандидат технічних наук, кандидат юридичних наук.

4
жовтня

День початку космічної ери

День початку космічної ери людства проголошено Міжнародною федерацією
астронавтики на честь запуску першого в світі штучного супутника Землі.
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4
жовтня

Криворізький технічний
університет

У 1922р. відкрито Криворізький вечірній робітничій технікум. У 1929 р.
технікум перетворили на вечірній робітничий інститут, а з 1931 р. – на
Криворізький гірничорудний інститут. З 1994 р. інститут набув статуту
технічного університету.

4
жовтня

Палац культури студентів

У 1952 р. в м. Дніпропетровську відкрито перший в СРСР Палац культури
студентів. Відомий як палац Потьомкіна. Колишню резиденцію князя, в якій він
так і не побував, реконструйовано за проектом архітекторів О. В. Баранського,
С. П. Глушкова та інженера О. О. Мучника. Палац розташований на території
нинішнього парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка.

5
жовтня

Міжнародний день учителів

Міжнародний день учителів заснований ЮНЕСКО в 1994 році.

5
жовтня

Колоколов
Олег Васильович

Колоколов Олег Васильович народився у 1927 р. Гірничий інженер-
шахтобудівник, доктор технічних наук з 1973 р., професор з 1975 р., дійсний
член Академії інженерних наук України з 1991 р. та Міжнародної академії наук
з екології та безпеки життєдіяльності з 1995 р., заслужений діяч науки і техніки
України з 1999 р. Працював у Національному гірничому університеті з 1955 р.,
завідував кафедрою підземної розробки родовищ корисних копалин у 1974-
1994 рр., у 1979-1984 рр. – декан гірничого факультету. Засновник наукової
школи екологічно ефективних технологій підземного видобутку корисних
копалин з урахуванням геодинаміки шахтних полів і нетрадиційних способів
розробки вугільних пластів. Літературній громадськості О.В. Колоколов
відомий як поет, член Міжнародного Співтовариства письменницьких союзів,
автор 13 збірників поезії. Помер у 2008 р.
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6
жовтня

Всесвітній день есперантистів

Це день людей, які підтримують всесвітній рух есперантистів.

7
жовтня

День працівників освіти

День працівників освіти відзначається в Україні згідно з Указом Президента
(№ 513/94, від 11.09.94 р.) в першу неділю жовтня як професійне свято
працівників освіти.

8
жовтня

День юриста

День юриста відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 1022/97,
від 16.09.97 р.).

10
жовтня

День працівників
стандартизації та метрології

День працівників стандартизації та метрології відзначається в Україні згідно з
Указом Президента (№ 910/2002, від 08.10.02 р.).

10
жовтня

Міжнародний день зі
зменшення небезпеки

стихійного лиха

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

14
жовтня

Покрова Пресвятої Богородиці

Одне з найбільших християнських свят. В народі його ще називають Третя
Пречиста. До Покрови всі польові роботи мали бути закінчені, озимина посіяна,
земля зорана. Про цей день казали, що до обіду - осінь, а після обіду - зима.
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14
жовтня

Міжнародний день
стандартизації

Міжнародний день стандартизації відзначається в день створення
Міжнародної організації зі стандартизації.

14
жовтня

День українського козацтва

День українського козацтва відзначається в Україні згідно з Указом
Президента (№ 966/99, від 7.08.99 р.) в день свята Покрови Пречистої
Богородиці.

14
жовтня

День художника

День художника відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№
1132/98, від 9.10.98 р.) в другу неділю жовтня.

15
жовтня

Пінаєв
 Анатолій Олексійович

Пінаєв Анатолій Олексійович народився у 1937 р. Доктор юридичних наук
(1984), професор (1986), державний радник юстиції 3 класу. Працював у
Національній юридичній академії України ім. Я. Мудрого (1987-1997), ректор
Інституту підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури СРСР (з 1992 р. –
Генеральної прокуратури України), старший помічник Генерального прокурора
України (1997), з 2002 року – професор кафедри кримінального права та
кримінології Національного гірничого університету за сумісництвом.

15
жовтня

Європейський тиждень
місцевої демократії

В Україні проводиться згідно з Указом Президента (№922/2007, від 27.09.2007
р.).
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16-19
жовтня

Міжнародний форум гірників

16-19 жовтня 2002р. – в університеті вперше проходив міжнародний форум
гірників.

17
жовтня

Міжнародний день боротьби
за ліквідацію злиднів

Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів проголошено ГА ООН
(A/RES/47/196 ВІД 22 грудня 1992 року).

18
жовтня

Кабаченко
Ірина Леонідівна

Кабаченко Ірина Леонідівна народилась у 1952 р. Доцент кафедри перекладу.

20
жовтня

Зорін
 Олег Олександрович

Зорін Олег Олександрович народився у 1937 р. Доцент кафедри геофізичних
методів розвідки, кандидат геолого-мінералогічних наук.

20
жовтня

Всеукраїнський день боротьби
з захворюванням на рак

молочної залози

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

20
жовтня

Катеринославська губернія

1802 році видано указ російського царя Олександра І про створення
Катеринославської губернії з центром у м. Катеринославі. До її складу увійшли
Бахмутський, Катеринославський, Маріупольський, Новомосковський,
Павлоградський повіти, а також Ростовське і Таганрозьке градоначальства.1
серпня 1925 році Катеринославська губернія була скасована.
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21
жовтня

Мірошник
Геннадій Олександрович

Мірошник Геннадій Олександрович народився у 1952 р. Доктор технічних
наук з 1995 р., професор з 1998 р., працював у Національному гірничому
університеті в 1984-2001 рр., завідував кафедрою екології (1998-2001). Помер у
2001 р.

24
жовтня

День ООН

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

25
жовтня

Міжнародний день боротьби
жінок за мир

Міжнародний день боротьби жінок за мир проводиться за рішенням
Міжнародної демократичної федерації жінок з 1980 р.

28
жовтня

День визволення України від
фашистських загарбників

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

28
жовтня

День автомобіліста і
дорожника

День автомобіліста і дорожника відзначається в Україні згідно з Указом
Президента (№ 452/93, від 13.10.93 р. в редакції Указу Президента № 1173/97,
від 22.10.97 р.) в останню неділю жовтня як професійне свято працівників
автомобільного транспорту і дорожнього господарства.

30
жовтня

Олішевська
Валентина Євгенівна

Олішевська Валентина Євгенівна народилась у 1967 році. Доцент кафедри
автомобілів та автомобільного господарства, кандидат технічних наук.
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31
жовтня

Міжнародний день економії

Міжнародний день економії відзначається за ініціативою Інтернаціонального
конгресу ощадних кас і затверджено директивою ООН.

31
жовтня

Міжнародний день Чорного
моря

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.).

31
жовтня

Монумент вічної Слави

В 1967 році у м. Дніпропетровськ відкрито монумент вічної Слави. Монумент
присвячено пам’яті воїнів, партизанів і підпільників Дніпропетровщини, які
загинули в роки Великої Вітчизняної Війни. Автори проекту пам’ятника
скульптори В. І. Агибалов, Ф. М. Овсянкин, архітектори А. А. Максименко, Е.
Ю. Черкасов.



70

ЛИСТОПАД

листопад Міжнародний Університет
Ресурсів

У 2007 р. Національний гірничий університет став одним із п’яти
університетів-засновників Міжнародного Університету Ресурсів, створеного на
базі Технічного університету «Фрайберзька гірнича академія».

1
листопада

Хаянок
Тамара Петрівна

Хаянок Тамара Петрівна народилась у 1942 р. Завідувачка навчальної
лабораторії кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин.

3
листопада

Філіппова
 Галина Дмитрівна

Філіппова Галина Дмитрівна народилась у 1947 р. Заступник начальника
Фінансово-економічного управління.

3
листопада

Всесвітній день чоловіків

Всесвітній день чоловіків відзначається в першу суботу листопада за
ініціативою відділення ООН у Відні, магістрату м. Відня, фонду Горбачова та
міжнародної організації «Медикел Коннекшн».

4
листопада

День залізничника

День залізничника відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№
257/93, від 15.07.93 р. в редакції Указу Президента № 1140/2002,  від 11.12.02
р.) як професійне свято працівників залізничного транспорту.
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6
листопада

Міжнародний день
запобігання експлуатації

навколишнього середовища

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

7
листопада

Пашко
Анатолій Миколайович

Пашко Анатолій Миколайович народився у 1967 р. Помічник ректора.

7
листопада

Шаніна
Євгенія Григорівна

Шаніна Євгенія Григорівна народилась у 1947 р. Завідувачка кафедри
кримінального права та кримінології, доцент,  заслужений юрист України.

7
листопада

Шаруда
Володимир Гаврилович

Шаруда Володимир Гаврилович народився у 1937 р. Гірничий інженер-
елктромеханік, кандидат технічних наук, професор кафедри автоматизації та
комп’ютерних систем.

8
листопада

Міжнародний день клубу
веселих і кмітливих

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.

9
листопада

Всесвітній день якості

Всесвітній день якості відзначається за ініціативою міжнародних організацій
зі стандартизації та якості за підтримки ООН.
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9
листопада

День української писемності та
мови

День української писемності та мови відзначається в Україні згідно з Указом
Президента (№ 1241/97, від 6.11.97 р.) в день вшанування пам'яті преподобного
Нестора Літописця Київського.

10
листопада

Одновол
Микола Миколайович

Одновол Микола Миколайович народився у 1952 р. Доцент кафедри
системного аналізу та управління, директор центру моніторингу знань і
тестувань, заступник завідувача кафедри системного аналізу та управління.

10
листопада

Всесвітній день молоді

Всесвітній день молоді відзначається в день створення Всесвітньої федерації
демократичної молоді.

10
листопада

Всесвітній день науки за мир
та розвиток

Всесвітній день науки за мир та розвиток відзначається міжнародними
організаціями системи ООН.

11
листопада

Кірієнко
Ольга Миколаївна

Кірієнко Ольга Миколаївна народиась у 1957 р. Доцент кафедри економічної
теорії та основ підприємництва, кандидат економічних наук.

14
листопада

Всесвітній день боротьби із
захворюванням на діабет

Всесвітній день боротьби із захворюванням на діабет затверджений
Міжнародною федерацією діабету (МФД) і ВООЗ (резолюція 61/225).
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15
листопада

Міжнародний день відмови від
паління

Міжнародний день відмови від паління відзначається в третій четвер
листопада.

16
листопада

Прокопенко
Тетяна Дмитрівна

Прокопенко Тетяна Дмитрівна народилась у 1952 р. Доцент кафедри
гідрогеології та інженерної геології, кандидат геолого-мінералогічних наук,
заступник завідувача кафедри.

16
листопада

Міжнародний день
толерантності

Міжнародний день толерантності проголошено Генеральною Сесією ООН 12
грудня 1996 року.

16
листопада

День працівників радіо,
телебачення та зв'язку

День працівників радіо, телебачення та зв'язку відзначається в Україні згідно з
Указом Президента (№ 667/94, від 11.11.94 р.).

17
листопада

Міжнародний день  студентів

Міжнародний день  студентів  засновано  на Всесвітньому  конгресі студентів
в Празі у 1946 році.

17
листопада

День студента

День студента відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 659/99,
від 16 червня 1999 р.).
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19
листопада

Терещенко
Ольга Василівна

Терещенко Ольга Василівна народилась у 1947 р. Провідний бухгалтер.

20
листопада

Всесвітній день дітей

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.

20
листопада

Всесвітній день іммігранта

Всесвітній день іммігранта відзначається в третю неділю листопада за
ініціативою національних єпископських конференцій.

21
листопада

Рубинський
Юрій Михайлович

Рубинський Юрій Михайлович народився у 1907 р. Гірничий інженер-
економіст, доктор економічних наук з 1965 р., професор з 1967 р., працював у
Національному гірничому університеті в 1941-1973 рр., завідував кафедрою
економіки, організації та планування виробництва (1950-1961). Засновник
наукової школи організації, нормування та оплати праці у вугільній
промисловості. Помер у 1984 р.

21
листопада

Синцов
 Дмитро Матвійович

Синцов Дмитро Матвійович народився у 1867 р. Математик, доктор чистої
математики з 1898 р., ординарний професор з 1899 р., заслужений діяч науки
України з 1935 р., академік АН УРСР з 1939 р., працював у Національному
гірничому університеті в 1899-1903 рр. Керував становленням математичної
освіти, вивченням геометрії та її застосуваннями до теорії диференціальних
рівнянь. Творець Харківської геометричної школи досліджень. Був членом
Російського національного комітету Міжнародної комісії з реформи
математичної освіти. Очолював Науково-дослідний інститут математики і
механіки Харківського університету. Помер у 1946 р.
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21
листопада

Всесвітній день телебачення

Всесвітній день телебачення проголошено Генеральною Асамблеєю ООН 17
грудня 1996 року.

21
листопада

Всесвітній день привітань

Всесвітній день привітань відзначається з 1973 року. Ідея проведення цього
дня виникла у братів Майкла та Брайяна Маккормак з американського штату
Небраска як реакція на посилення міжнародної напруженості.

22
листопада

День Свободи

День Свободи відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№
1619/2005, від 19.11.2005 р.) з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і
демократії, виховання у громадян почуття національної гідності та, враховуючи
історичне значення революційних подій осені 2004 року, які засвідчили
волелюбність Українського народу, його прагнення до свободи і
демократичних цінностей.

24
листопада

День пам'яті жертв
голодоморів

День пам'яті жертв голодоморів відзначається в Україні згідно з Указом
Президента (№ 1310/98, від 26.11.98 р. в редакції Указу Президента № 431/2007
від 21.05.2007 р.) у четверту суботу листопада.

25
листопада

Гладун
Галина Володимирівна

Гладун Галина Володимирівна народилась у 1957 р. Комендант корпусу № 1.

25
листопада

Міжнародний день боротьби
за ліквідацію насильства над

жінками

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насилля над жінками проголошено
Генеральною Асамблеєю ООН (резолюція 54/134 від 17 грудня 1999 р.)
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26
листопада

Всесвітній день  інформації

Всесвітній день інформації проголошено Міжнародною академією
інформатизації.

28
листопада

Різдвяний піст

Початок Різдвяного посту. Закінчується Різдвяний піст 6 січня.

30
листопада

Костіна
 Ольга Федорівна

Костіна Ольга Федорівна народилась у 1957 р. Завідувачка відділу художньої
літератури.
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ГРУДЕНЬ

1
грудня

Дибріна
Антоніна Вікторівна

Дибріна Антоніна Вікторівна народилась у 1957 р. Інспектор ректорату.

1
грудня

Всесвітній день боротьби зі
Снідом

Всесвітній день боротьби зі СНІДом проголошено Всесвітньою організацією
охорони здоров'я. Відзначається з 1988 року.

1
грудня

День працівників прокуратури

День працівників прокуратури відзначається в Україні згідно з Указом
Президента (№ 1190/2000, від 02.11.2000 р.).

2
грудня

Безсонов
 Юрій Данилович

Безсонов Юрій Данилович  народився у 1937 р. Гірничий інженер, кандидат
технічних наук з 1969 р., професор кафедри техніки розвідки родовищ
корисних копалин, заступник завідувача кафедри техніки розвідки родовищ
корисних копалин. Почесний розвідник надр України з 1998 р. Завідував
кафедрою техніки розвідки родовищ корисних копалин (1990-2002) у 1969-1978
рр. – начальник Науково-дослідного сектора.

2
грудня

Міжнародний день скасування
рабства

Міжнародний день скасування рабства відзначається в день схвалення
Генеральною Асамблеєю Конвенції ООН про боротьбу з торгівлею людьми та
експлуатацією інших осіб.
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4
грудня

Півняк
Генадій Григорович

У 1997 р. ректор НГАУ, професор Г. Г. Півняк обраний дійсним членом НАН
України.

5
грудня

Міжнародний день волонтерів

Міжнародний день волонтерів проголошений Генеральною Асамблеєю ООН
(резолюція 40/212 від 17 грудня 1985 року).

5
грудня

День працівників статистики

День працівників статистики відзначається в Україні згідно з Указом
Президента (№ 1120/2002, від 02.12.2002 р.).

6
грудня

Федукович
Вацлав Станіславович

Федукович Вацлав Станіславович народився у 1897 р. Інженер-геолог,
кандидат фізико-математичних наук з 1935 р., професор з 1935 р. Закінчив
Дніпропетровський гірничий інститут у 1926 р. Працював у Національному
гірничому університеті в 1928-1931 та 1935-1937 рр., завідував кафедрою
геофізики (1935-1937). Рік смерті невідомий

6
грудня

День Збройних Сил України

День Збройних Сил України відзначається в Україні згідно з .Постановою
Верховної Ради (№ 3528-12, від 19.10.93 р.) в день прийняття Верховною Радою
України в 1991 році Закону України «Про Збройні Сили України».

7
грудня

День місцевого
самоврядування

День  місцевого  самоврядування  відзначається  в  Україні  згідно  з Указом
Президента (№ 1250/2000, від 25.11.2000 р.).
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8
грудня

Статут

У 1912р. міністр торгівлі та промисловості затвердив статут «Науково-
технічного Товариства при Катеринославському гірничому інституті»

9
грудня

Міжнародний день боротьби з
корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією відзначається за ініціативою ООН.

9
грудня

День благодійництва

День благодійництва відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№
1220/2007, від 13.12.2007 р.) у другу неділю грудня.

10
грудня

День прав людини

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.

11
грудня

Міжнародний день гір

Міжнародний день гір встановлено у 2003 році, за рішенням 57-ї Генеральної
Асамблеї ООН.

14
грудня

День вшанування ліквідаторів
аварії на ЧАЕС

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 саркофагу над зруйнованим четвертим
енергоблоком Чорнобильської АЕС.
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15
грудня

День працівників суду

День працівників суду відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№
1318/2000, від 08.12.2000 р.).

17
грудня

Шереметьєва
Ірина Володимирівна

Шереметьєва Ірина Володимирівна народилась у 1952 р. Доцент кафедри
прикладної економіки, кандидат технічних наук, заступник завідувача кафедри.

17
грудня

День студента-гірника

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

18
грудня

Міжнародний день мігрантів

Міжнародний день мігрантів проголошено Генеральною Асамблеєю ООН
(2000 р.).

19
грудня

Журавльов
 Михайло Костянтинович

Журавльов Михайло Костянтинович народився у 1942 р. Старший викладач
кафедри фізики.

19
грудня

День Святого Миколая

День Святого Миколая Чудотворця – одного з найбільш шанованих
християнських святих. Саме в цей день прийнято проявляти свою доброту,
гостинність та благодійність.
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19
грудня

День адвокатури

День адвокатури відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№
1121/2002, від 02.12.2002 р.).

20
грудня

Міжнародний день
солідарності людей

Міжнародний день солідарності людей відзначається з 2006 року за рішенням
Генеральної Асамблеї ООН.

20
грудня

День міліції

День міліції відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 567/92,
від 17.11.92 р) щорічно.

21
грудня

Мерефо-Херсонський міст

В 1932 р. у м. Дніпропетровську відкрито Мерефо-Херсонський міст через
Дніпро. Загальна довжина мосту склала 1610 метрів (ширина Дніпра в цьому
місці – 1250 метрів). Мерефо-Херсонський міст серйозно поліпшив стан
залізничного сполучення к обом берегам Дніпра. А для Дніпропетровська став
одним із його символів.

22
грудня

День енергетика

День енергетика відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№
522/93, від 12.11.93 р. в редакції Указу Президента № 282/2001 від 25.04.01 р.)
як професійне свято працівників енергетики та електротехнічної
промисловості.
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25
грудня

Нечипоренко
Петро Кирилович

Нечипоренко Петро Кирилович народився у 1892 р. Гірничий інженер,
професор з 1928 р., працював у Національному гірничому університеті в 1922-
1933 рр., завідував кафедрою геодезії (1927-1933). Репресований у 1937 р.,
реабілітований у 1958 р. Помер у 1937 р.

27
грудня

Молчанов
 Віталій Іванович

Молчанов Віталій Іванович народився у 1937 р. Завідуючий лабораторією
відновлювальних джерел енергії, голова Ради Ветеранів війни й праці
Національного гірничого університета.

28
грудня

Дудля
Микола Андрійович

Дудля  Микола Андрійович народився у 1937 р. Гірничий інженер, кандидат
технічних наук з 1970 р., професор кафедри технології і техніки розвідки
родовищ корисних копалин з 1991 р., лауреат премії Міністерства освіти
України 1991 р., академік Польської академії інженерних наук з 1998 р.
Заслужений працівник нафтової та газової промисловості Польщі з 1994 р., у
1981-1997 рр. – декан заочного факультету, керівник служби маркетингу (1997-
1999).

30
грудня

Крамарєв
Борис Миколайович

Крамарєв Борис Миколайович народився у 1882 р. Гірничий інженер, доктор
технічних наук з 1943 р., професор з 1939 р., працював у Національному
гірничому університеті в 1944-1946 рр., завідував кафедрою шахтного
будівництва (1944-1946). Помер у 1953 р.

Ролл
Клара Володимирівна

Ролл Клара Володимирівна народилась у 1877 р. Доктор хімії з 1905 р.,
професор кафедри хімії з 1928 р. Працювала у Національному гірничому
університеті  в 1922-1930 рр. Померла у 1953 р.
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Тейс
Сергій Олександрович

Тейс Сергій Олександрович народився у 1877 р. Інженер-механік, кандидат
математичних наук. У 1907-1918 рр. викладав математику й електротехніку в
артилерійських класах артзагону Балтійського флоту, у наступні роки –
викладач спецкурсів командного складу РСЧА ім. ЦВК Татарської АРСР. У
1927-1932 рр. – професор Дніпропетровського гірничого інституту. Дата смерті
невідома.

Фінкельштейн
Борис Миколайович

Фінкельштейн Борис Миколайович народився у 1902 р. Професор кафедри
фізики. Працював у Національному гірничому університеті в 1928-1930 рр.
Брав участь в організації Фізико-технічного інституту в Дніпропетровську і був
його директором до 1937р. Помер у 1962 р.
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

А
Адамчук Любов Іванівна – 19 лютого

Б
Бардась Артем Володимирович – 22 березня
Безсонов Юрій Данилович – 2 грудня
Бешта Олександр Степанович – 1 лютого
Біліченко Юрій Миколайович – 2 вересня
Бондаренко Зоя Іванівна – 25 квітня
Бобришова Інна Володимирівна – 20 квітня
Бугрім Ольга Володимирівна – 27 липня

В
Вагонова Олександра Григорівна – 6 травня
Василенко Віталій Олександрович – 17 липня
Волотковська Вікторія Сергіївна – 1 вересня
Волошенюк Володимир Васильович – 18 січня
Воробйов Олександр Андрійович – 28 лютого
Воронов Валентин Андрійович – 11 березня
Ворохов Леонід Петрович – 9 лютого

Г
Гаєвий Владислав Валерійович – 7 березня
Галушко Ольга Сергіївна – 13 липня
Гаркуша Ігор Павлович – 30 березня
Горенко Анатолій Карпович – 15 серпня
Громов Валерій Євгенович – 3 квітня
Гладун Галина Володимирівна – 25 листопада
Глушко Людмила Миколаївна – 28 серпня

Д
Дибріна Антоніна Вікторівна – 1 грудня
Дичковський Роман Омелянович – 25 березня
Долгова Тетяна Іванівна – 16 лютого
Дриженко Анатолій Юрійович – 30 квітня
Дудля  Микола Андрійович – 28 грудня

Е
Ерперт Олександр Михайлович – 29 серпня

Ж
Журавльов Михайло Костянтинович – 19 грудня
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З
Залеський Михайло Дмитрович – [3(15)] вересня
Зорін Олег Олександрович – 20 жовтня
Іванов Анатолій Олександрович – 14 вересня

І
Іванов Леонід Лікаріонович – 28 квітня
Ігнатьєва Світлана Євгенівна – 15 березня
Інкін Олександр Вікторович – 23 травня
Іонкін Іван Іванович – 17 червня

К
Кабаченко Ірина Леонідівна – 18 жовтня
Кармазин Віталій Іванович – 23 березня
Карманова Лілія Валентинівна – 4 липня
Кірієнко Ольга Миколаївна – 11 листопада
Кірін Роман Станіславович – 4 жовтня
Кириченко Євген Олексійович – 8 серпня
Кияшко Іван Андрійович – 25 березня
Колісник Дмитро Вікторович – 2 травня
Колоколов Олег Васильович – 5 жовтня
Корінь Наталія Вікторівна – 4 вересня
Корнєєва Наталія Вікторівна – 19 липня
Корсун Валерій Іванович – 4 січня
Костіна Ольга Федорівна – 30 листопада
Котляр Борис Давидович – 15 квітня
Кошка Олександр Григорович – 3 квітня
Крамарєв Борис Миколайович – 30 грудня
Краснухін Ілля Єгорович – 1 серпня
Кременчуцький Микола Феофанович – 28 вересня
Кузін Юрій Леонідович – 1 жовтня
Курилов Венедикт Вікторович – 14 березня

Л
Лапицький Віктор Миколайович – 2 травня
Лисиця Іван Григорович – 26 вересня

М
Мельніков Анатолій Миколайович – 2 травня
Мілетич Антон Федорович – 23 липня
Мірошник Геннадій Олександрович – 21 жовтня
Молчанов Віталій Іванович – 27 грудня
Муха Олег Анатолійович – 20 лютого
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Н
Нечипоренко Петро Кирилович – 25 грудня
Нікітіна Вікторія Гарріївна – 28 лютого
Новікова Людмила Василівна – 15 вересня
Новицький Ігор Валерійович – 20 травня
Новицький Олексій Володимирович – 23 травня

О
Одновол Микола Миколайович – 10 листопада
Олішевська Валентина Євгенівна – 30 жовтня

П
Пахомов Ігор Миколайович – 31 січня
Пашкевич Марина Сергіївна – 24 березня
Пашко Анатолій Миколайович – 7 листопада
Петровський В’ячеслав Іванович – 31 березня
Пілова Катерина Петрівна – 8 квітня
Пінаєв Анатолій Олексійович – 15 жовтня
Піньковська Тамара Василівна – 19 квітня
Плахотнік Валентина Василівна – 29 вересня
Плиска Ганна Кирилівна –  27 липня
Плохотнюк Євген Іванович – 16 червня
Поль Олександр Миколайович – 1 вересня
Полякова Наталія Сегіївна – 16 січня
Пономаренко Павло Іванович – 1 березня
Поперечна Неллі Василівна – 4 квітня
Потураєв Валентин Микитович – 18 січня
Поух Анатолій Володимирович – 20 березня
Приходченко Василь Федорович – 17 червня
Прокопенко Василь Іванович – 1 травня
Прокопенко Тетяна Дмитрівна – 16 листопада

Р
Разумний Юрій Тимофійович – 19 січня
Реут Діна Федорівна – 21 червня
Рубинський Юрій Михайлович – 21 листопада

С
Савчук  В’ячеслав Степанович – 9 серпня
Салов Володимир Олександрович – 3 січня
Саричева Людмила Віссаріонівна – 13 вересня
Сафронов Ігор Леонідович – 14 червня
Симанович Геннадій Анатолійович – 14 березня
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Синцов Дмитро Матвійович – 21 листопада
Соболєв Валерій Вікторович – 10 січня
Старико Микола Антонович – 2 квітня
Судаков Андрій Костянтинович – 27 червня
Сядро Любов Григорівна – 30 червня

Т
Терещенко Ольга Василівна – 19 листопада

У
Урсуляк Микола Іванович – 17 травня
Устинова Ріотана Фомівна – 7 березня

Ф
Федоров Михайло Михайлович – 1 вересня
Федукович Вацлав Станіславович – 6 грудня
Філіппова Галина Дмитрівна – 3 листопада
Філонова Олена Олексіївна – 9 липня

Х
Хаянок Тамара Петрівна – 1 листопада
Хованська Олена Ігорівна – 15 червня
Хоменко Олег Євгенович – 15 травня

Ч
Чекмарьов Олександр Петрович – 12 вересня
Чумак Олена Леонідівна – 5 липня

Ш
Шаніна Євгенія Григорівна – 7 листопада
Шаруда Володимир Гаврилович – 7 листопада
Швець Василь Якович – 2 січня
Швець  Олена Дмитрівна – 14 вересня
Шевченко Сергій Вікторович – 21 серпня
Шереметьева  Ірина Володимирівна – 17 грудня
Ширін Леонід Никифорович – 22 березня
Шлопоченко Тетяна Іванівна – 1 січня
Шнякіна Світлана Миколаївна – 1 червня

Ю
Юньков Яким Арсентійович – 20 вересня

Я
Яланська Валентина Миколаївна – 16 січня
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