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«Національний гірничий університет» на 2014 рік / упоряд.

О.Н. Нефедова, Т.О. Недайвода, О.Б. Клевцова ; М-во осв. і науки

К 17 України, Держ. вищ. навч. заклад «Нац. гірн. ун-т», Наук.-техн. б-ка. –

Д. : НГУ, 2013. – 139 с.

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

політичного і культурного життя світу та України. Знайомить з найбільш

знаменними подіями Дніпропетровської області. Містить хронологічний

перелік найбільш значущих дат в історії Державного вищого навчального

закладу «Національний гірничий університет».

Допоможе викладачам, співробітникам та студентам у вивченні

історичних, наукових, навчальних та просвітницько-культурних традицій

університету.
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Передмова

У черговому випуску календаря висвітлено відомості про ювілейні та

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

на 2014 рік, найбільш знаменні і пам’ятні дати наукового, суспільно-

політичного і культурного життя світу, України, Дніпропетровської області.

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

уточнено за друкованими і електронними джерелами. Можливі деякі

розбіжності, що містять різні джерела.

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

і місяця.

Мета календаря – допомогти викладачам, співробітникам та студентам у

вивченні історичних, наукових, навчальних та просвітницько-культурних

традицій університету.

При підготовці календаря було використано справочно-бібліографічний

апарат бібліотеки, а також ресурси Інтернет.

При виявленні помилок у датах та фактографії зауваження просимо

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

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

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

(056) 373-07- 51.

mailto:Nefjodova@nmu.org.ua
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Календар на 2014 рік

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

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

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

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

1859 155 років з дня народження Заборовського Сергія Андрійовича.
Військовий інженер, ад'юнкт механіки, професор з 1906 р.
Закінчив Морську академію в 1890 р. Працював у Національному
гірничому університеті (1906 - 1929), завідував кафедрою
будівельної механіки в 1907 - 1929 рр. Ректор у 1920 р. Вперше
розрахував шахтну кліть на динамічну міцність, виконав
poзрахунок шахтного залізобетонного кріплення. Помер у 1929 р.

1884 130 років тому завдяки О. М. Полю в Катеринославі було
збудовано залізничний міст через Дніпро і таким чином
Катеринославська залізниця з’єднала вугільний Донбас і
залізорудне Криворіжжя.

130 років з дня народження Макарова Василя Степановича.
Інженер-технолог, доктор технічних наук з 1935 р., професор з
1930 p. Закінчив Санкт-Петербурзький технологічний інститут у
1913 р. Працював у Національному гірничому університеті в 1919
- 1930 pp., завідував секцією гірничозаводської механіки (1920 -
1930). Головний напрям наукової діяльності: дослідження
динаміки рудникового підйому із змінним радіусом навивки.
Помер у 1960 р.

1899 115 років тому разом із Катеринославським Вищим Гірничим
Училищем (КВГУ) виникла бібліотека. В основу створення
бібліотеки покладені книжкові зібрання, передані одним з перших
ректорів університету проф. М.І. Лебедєвим. В перші роки
існування фонди бібліотеки формувалися за рахунок пожертв. У
журналі «Известия Екатеринославского Высшего горного
училища», який видавався з 1905 року, публікувалися списки
дарувальників із зазначенням кількості подарованих книг. В даний
час частину фонду бібліотеки складають іменні колекції книг
професорів Л.Д. Шевякова, Я.Є. Некрасовського, О.М.
Терпигорєва, С.А. Волотковського й інших видатних діячів
гірничої науки, геології, механіки і т.ін. з автографами авторів.

115 років тому, з перших днів існування КВГУ кафедр не було,
існували лише кабінети, одна з учбових аудиторій була
призначена для кабінета геодезії та маркшейдерського мистецтва.
На той час геодезію і маркшейдерію вивчали на гірничому та
заводському відділеннях протягом першого і другого семестрів.
Першим викладачем геодезії був інженер шляхів сполученння
Н. П.Татаринов. У 1906 р. з учбового кабінету вийшла кафедра
«Маркшейдерского мистецтва та геодезії» з окремими
маркшейдерським і геодезичним кабінетами. У 1920 р. з цієї
кафедри виділилась кафедра геодезії, яка існує і зараз.
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1899 115 років тому засновано кафедру маркшейдерії. Учбову роботу
кафедри слід розділити на два основні періоди. Перший – від дня
заснування інституту (1899) до відкриття в 1918 р.
маркшейдерської спеціальності, а другий – починаючи з 1925 р.

115 років тому засновано гірничий факультет КВГУ, який зараз
входить до складу Гірничого інституту.

115 років тому, з перших днів заснування КВГУ почалося
викладання нарисної геометрії та технічного креслення. У 1899 р.
був заснований кабінет технічного креслення, який  до 1924 р.
налічував більше 500 екземплярів “машиних частин та цілих
машин” та обслуговує усі факультети інституту як модельна при
вивченні курсу креслення.

115 років тому було засновано мінералогічний кабінет КВГУ.
Нині це кафедра мінералогії та петрографії. Першим завідувачем
кафедри був гірничий інженер Л. А. Ячевський (1899-1903).

115 років тому, було створено кабінет аналітичної механіки,
яким завідував штатний викладач Н.М. Добринін. 1 вересня 1906
р. на посаду штатного викладача будівельної механіки Рада
КВГУ обрала С. А. Заборовського. У 1907 р. замість кабінета в
КВГУ була заснована кафедра будівельної механіки. С.А.
Заборовський став завідувачем цієї кафедри. Нині це кафедра
будівельної, теоретичної та прикладної механіки.

115 років тому була заснована лабораторія фізики та
електроніки, яка входила у склад кафедри електротехніки КВГУ.
У 1899 р. з Петербурзького політехнічного інституту був
запрошений на роботу в КВГУ Семен Миколайович Усатий (1875-
1941), який був призначений виконуючим обов’язки професора
фізики. Він організував лабораторію фізики та електротехніки,
розробив та видав конспекти лекцій з фізики та термодинаміки. У
самостійний підрозділ кафедра фізики виділилась у 1903 році.

115 років тому, при відкритті КВГУ професором
В. В. Куриловим було засновано лабораторію загальної хімії, яка у
1909 році стала кафедрою загальної хімії.

1904 110 років тому, при ДГІ, наприкінці 1904р. було закінчено
оснащення механічної лабораторії (лабораторії випробувань
матеріалів).

1914 Кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин створена
100 років тому магістром мінералогії та геології, згодом –
професором Й.І. Танатаром. Спершу кафедра мала назву
прикладної геології, потім – петрографії та корисних копалин,
пізніше – родовищ корисних копалин, а з середини 70-х років
минулого століття отримала свою теперішню назву.

1919 95 років тому ректором КГІ був призначений професор О. М.
Терпигорєв.

http://gppkk.nmu.org.ua/ua/pro_kafedru_grrkk/geol3.php
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1919 95 років від дня смерті Котлова Костянтина Івановича.
Професор фізики з 1913 р. Працював у Національному гірничому
університеті в 1902 -1919 рр, завідував кафедрою фізики в 1903 -
1918 рр.

1924 90 років тому вперше в історії вітчизняної гірничої науки
професор кафедри розробки корисних копалин І.С. Новосільцев
прочитав курс лекцій з гірничорятувальної справи. Деякий час цей
курс читався як самостійний, але в 30-і роки став складовою
частиною курсу "Безпека робіт у шахтах".

90 років з початку видання Спілкою гірників журналу
«Инженерные работники» (до 1928 р.).

90 років з часу призначення ректором КГІ професора Л. В.
Писаржевського.

1929 85 років з того часу, як кабінет механічного збагачення корисних
копалин перетворено в кафедру збагачення корисних копалини. Її
завідувачем 15 липня 1930 р. призначений В. О. Гуськов.

85 років з часу створення кафедри фізичної підготовки і спорту.
85 років тому у Дніпропетровську за ініціативою групи учених

гіничого інституту, на чолі з проф. П. Р. Рубіним, створений
науково-дослідний Інститут металів, який розміщався на території
ДГІ до 1935 р.

85 років тому у Дніпропетровську при великій участі
співробітників гірничого інституту створена філія Всесоюзного
науково-дослідного вугільного інституту.

85 років тому при ДГІ була організована науково-дослідна
лабораторія Всеукраїнського відділення інституту «Механобр»,
яку в 1931 р. перетворили у філію тресту «Вуглезбагачення».

85 років тому за ініціативи групи вчених на чолі з П. Г. Рубіним
було створено Науково-дослідний гірничо-рудний інститут, який
разом з інститутом «Механобр» забезпечував вивчення проблеми
кварцитів.

85 років тому за ініціативи професора М. Й. Лебедєва було
створено Науково-дослідний інститут геології.

85 років тому створено Науково-дослідний конструкторсько-
технологічний інститут трубної промисловості, за участю вчених
ДГІ.

Весна-літо
1929

85 років тому група учених хіміків на чолі з Л. В.
Писаржевським брала участь у створенні науково-дослідного
хімічного інституту ім. П. Г. Мелікішвілі у м. Тбілісі.

1934 80 років тому введено в експлуатацію гуртожиток № 1.
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1934 85 років тому під керівництвом доцентів І. А. Давіденко,
А. Н. Селіщева і ін. вчених при інституті були створені учбово-
експериментальні майстерні. Згодом на їх базі був оганізован
Дніпропетровський завод «Енерговугілля», нині
Дніпропетровський завод шахтної автоматики.

80 років тому за підсумками всесоюзного конкурсу фізичної
культури серед усіх вищих навчальних закладів, ДГІ посів перше
місце і отримав перехідний Червоний прапор.

80 років тому з кафедри гірничого мистецтва було виділено
кафедру гірничого мистецтва № 2, яка після злиття з кафедрою
транспортних установок отримала назву «Кафедра рудничного
транспорту».

80 років тому за ініціативи та за участю професора ДГІ М. М.
Федорова у Києві створено Інститут гірничої механіки АН УРСР,
директором якого він був до 1939 р.

1939 75 років тому створено кафедру політичної економії.
Пройшовши через ряд перетворень у 1952 р кафедра остаточно
була виділена в самостійний структурний підрозділ. Нині це
кафедра економічної теорії та основ підприємництва.

75 років тому С.А. Волотковський випустив перший в СРСР
підручник для студентів електротехнічної спеціальності
«Підземна електровозна тяга».

1949 65 років тому в ДГІ розпочато підготовку інженерних кадрів для
країн соціалістичної співдружності (Болгарія, КНР, Корея,
Польща, Румунія, Угорщина, Чехословаччиина).

65 років тому побачив світ невеликий нарис у вигляді окремої
книжки «Днепропетровский горный институт им Артема. 1899-
1949». Відповідальним редактором данного видання був тодішній
директор (ректор) Гірничого інституту П. Г. Нестеренко.

1954 60 років тому був закладений фундамент нового
шестиповерхового гуртожитку на 1200 студентів (на місці
колишніх будинків № 17 і 19 по пр. К. Маркса).

1959 55 років тому у м. Червоноармійську Донецької обл. відкрито
загально-технічні факультети ДГІ.

1959/1960
навч. рік

55 років тому введено нову спеціальність – автоматизація
виробничих процесів.

1964 50 років тому у зв'язку із змінами плану прийому студентів, а
також структурними змінами, дві кафедри мінералого-
петрографічного профілю були об'єднані в одну – кафедру
мінералогії, кристалографії і петрографії, завідування якою
поклали на проф. Л. О. Станкевіча (1964-1967).

50 років тому при кафедрі промислової електроніки організовано
лабораторію електронно-обчислювальних машин та
обчислювальної техніки, яку очолив доц. В. І. Жуковицький.
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1969 45 років тому у ДГІ відкрито підготовче відділення для осіб, що
мають виробничий стаж і демобілізованих із армії.

45 років тому введено в експлуатацію гуртожиток № 3.
45 років тому введено в експлуатацію учбовий корпус № 5.
45 років тому Директором бібліотеки ДГІ була призначена

Фоменкова Наталья Олександрівна (до 1990 р.).
45 років тому на базі бібліотеки пройшло перше засідання

літературної студії «Вуглик», що довгі роки залучала талановиту
молодь ДГІ до літературної творчості.

1974 40 років тому відділ електронно-обчислювальної техніки було
перетворено в самостійний підрозділ - обчислювальний центр
гірничого інституту, який за час свого існування було обладнано
такими відомими обчислювальними машинами як «УРАЛ-1 »,«
МИНСК 22 »,« БЭСМ 6м »,« МН 10 »,« ЭС 1022 »,« ЭС 1035 »,«
ЭС 1060 ».

1979 35 років тому створено на громадських засадах факультет
профорієнтації молоді.

35 років тому почалося викладання курсу історичної геології та
геоморфології.

35 років з дня смерті Черноусова Якова Михайловича. Гірничого
інженера-геолога, доктора геолого-мінералогічних наук з 1956 p.,
професора з 1957 р. Закінчив Свердловський гірничий інститут у
1934 р. Працював у Національному гірничому університеті в 1968
- 1979 pp., завідував кафедрою геології та розвідки родовищ
корисних копалин (1968 - 1977). Найважливіші наукові праці
пов'язані з вивченням структури та розвитку вугленосних
формацій Уралу, якості й властивостей вугілля його басейнів.

1984 30 років з дня народження Рубинського Юрія Михайловича.
Гірничого інженера-економіста, доктора економічних наук з 1965
р., професора з 1967 p. Закінчив Харківський інженерно-
економічний інститут у 1927 р. Працював у Національному
гірничому університеті в 1941 -1973 pp., завідував кафедрою
економіки, організації та планування виробництва (1950 - 1961).
Засновник наукової школи організації, нормування та оплати
праці у вугільній промисловості. Напрями наукової роботи -
удосконалення нормування праці у вугільній промисловості,
організація та мотивація праці.

30 роікв з того часу, як прийнято в експлуатацію  учбовий
корпус № 7.

30 років тому розпочалася підготовка фахівців за новою
спеціальністью – «Організація та нормування праці» із
спеціалізацією «Машинобудування».
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1984 30 років тому для поліпшення технологічної і конструкторської
підготовки студентів спеціальності «Електропостачання
промислових підприємств», створена філія кафедри при інституті
«Електротяжхімпроект».

1989 25 років тому Мінвуз СРСР спеціальність «Електропривод і
автоматізація промислових установок» замінив спеціальністю
«Електропривод і автоматизація промислових установок і
технологічних комплексів».

25 років тому на кафедрі економічної теорії та основ
підприємництва відкрито аспірантуру.

25 років тому на кафедрі іноземних мов організована секція
української мови яку очолила ст. викл Т. Д. Уманець.

1994 20 років з дня смерті Розовського Мойсея Ісааковича. Доктора
фізико-математичних наук з 1959 р., професора з 1959 р. Закінчив
Дніпропетровський інститут народної освіти в 1929 р. Працював у
Національному гірничому університеті в 1945 - 1989 pp., завідував
кафедрою вищої математики в 1945 -1978 pp. Основні праці
пов'язані з теорією інтегральних та інтегро-диференціальних
рівнянь та їх використанням у задачах теорії пружності й
пластичності. Коло наукових інтересів - механіка спадково-
пружних середовищ, методи розв'язування задач математичної
реології, механіка деформованих середовищ.

20 років з дня смерті Цейтліна Юрія Анатолійовича. Гірничого
інженера-електромеханіка, доктора технічних наук з 1969р,
професора кафедри гірничої механіки з 1972 р. Закінчив
Дніпропетровський гірничий інститут у 1950 р. Працював у
Національному гірничому університеті в 1950-1980 pp. Основні
напрями наукової діяльності - вдосконалення теорії та методів
проектування й експлуатації пневматичних, дегазаційних
установок та установок кондиціонування повітря шахт, розробка
основ керування мікрокліматом глибоких шахт, побудова нових
систем демінералізації шахтної води заморожуванням з
використанням отриманого льоду для кондиціонування
рудникового повітря.

20 років тому організовано відділення ДГАУ у м. Торезі
Донецької обл. з денною формою навчання.

20 років з того часу, як Бондаренко Володимир Ілліч доктор
технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України,
Заслужений діяч науки й техніки України, дійсний член Академії
інженерних наук України, автор двох наукових відкриттів завідує
кафедрою підземної розробки родовищ.
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1999 15 років з того часу, як кафедра автоматизації та комп’ютерних
систем має коопераційну угоду з Ройтлінгенським університетом.
Професор Герхард Грулер від факультету техніки автоматизації і
мехатроніки Ройтлінгенського університету і професор Віктор
Ткачов від кафедри АКС Державного ВНЗ «НГУ» координують
роботу по обміну студентами і молодими вченими, та
співробітництво в галузі спільних досліджень.

15 років з дня смерті Котляра Бориса Давидовича. Доктора
фізико-математичних наук з 1991 р, професора кафедри вищої
математики з 1994 р. Закінчив Криворізький педагогічний
інститут у 1959 р. Працював у Національному гірничому
університеті з 1993 по 1999 р. Сфера наукових досліджень -
коефіцієнти Фур'є і щільність упаковок. Основні праці присвячено
спектру інтегральних операторів Фредгольма, алгебрі й теорії
чисел, а також надійності гірничо-металургійного устаткування.

15 років з того часу, як кафедра системного аналізу і управління
відкрила нову спеціальність 6.040303 - «Системний аналіз і
управління» за напрямком підготовки 0403 - «Прикладна
математика».

15 років тому при кафедрі екології була відкрита аспірантура і
докторантура за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека.
Першими докторантами стали доценти кафедри Долгова Т.І. та
Колесник В.Є., а аспірантами – Ковров О.С., Рудченко А.Г.
15 років з того часу, як засновано і видається «Гуманітарний
журнал», який зареєстрово ВАК України як фахове видання з
історичних наук (Постанова Президії ВАК України від 22.12.2010,
№ 1-05/8).

2004 10 років тому створено навчально-науковий Інститут гірничої і
металургійної електроенергетики при Національному гірничому
університеті за ініціативою Національної академії наук і
Міністерства освіти і науки України.

10 років тому кафедра електропривода першою в Інституті
електроенергетики здійснила прийом випускників технікумів до
групи із скороченим терміном навчання (18 осіб).

10 років тому на кафедрі екології створена лабораторія
"Екобіотехнології". Діяльність лабораторії спрямована на
розробку та впровадження біотехнологічних методів для
вирішення екологічних проблем промислових підприємств та
відновлення постіндустріальних територій.

http://www.reutlingen-university.de/en/
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2004 10 років тому засновано науковий щорічник «Історія і культура
Придніпров'я: невідомі та маловідомі сторінки». На сторінках
наукового щорічника розглядаються проблеми регіональної
історії, проводиться аналіз документальних джерел, публікуються
біографічні, генеалогічні розвідки та матеріали. Постановою
президії Вищої атестаційної комісії України від 18 січня 2007 р. №
1-05/1 щорічник включено до переліку наукових фахових видань
України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних
робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за
спеціальностю „історичні науки”. (Бюлетень ВАК України. – 2007.
– № 2).

2009 5 років тому вперше в НГУ на кафедрі електроприводу була
сформована група з вивченням спеціальних предметів
англійською мовою.

5 років тому кафедра основ конструювання механізмів і машин
створила «авторизований учбовий центр АСКОН з програмних
продуктів КОМПАС–3D», в якому сертифіковані спеціалісти
ведуть підготовку студентів з використанням новітніх
комп'ютерних технологій. Щорічно спільно з компанією
«АСКОН» проводиться міжнародний «Конкурс Асів 3D–
моделювання».

5 років тому за ініціативою та на базі кафедри автомобілів та
автомобільного господарства ДВНЗ «НГУ». створено
лабораторія електричного та електронного обладнання
автомобілів (2009 р.).

5 років тому, навесні, юридичний факультет ДВНЗ «НГУ»
прийнято членом Євразійської Асоціації правничих шкіл та
правників.

2014 рік за рішенням ООН та Юнеско проголошений:
• Міжнародний рік кристалографії (A/RES/66/284)

• Міжнародний рік малих острівних держав, що розвиваються (A/RES/67/206)

• Міжнародний рік сім’ї

• Міжнародний рік сімейних фермерських господарств (A/RES/66/222)

• Рік культури Білорусі в Україні

http://ikp.nmu.org.ua/index.php/uk/
http://ikp.nmu.org.ua/index.php/uk/
http://elprivod.nmu.org.ua/ua/entrant/english class.php
http://edu.ascon.ru/training_units/?land=Ukraine
http://edu.ascon.ru/training_units/?land=Ukraine
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/66/284
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/67/206
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/66/222
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В Україні 2014 рік оголошений:
• Роком Тараса Шевченка в Україні (Указ Президента України № 257/2012

від 11 квітня 2012 року)

• Роком учасників бойових дій на території інших держав (Указ Президента

України № 329/2013 від 12 червня 2013 року)

Літературно-мистецькі дати, що відзначатимуться на
державному рівні

Відповідно до Постанов Верховної Ради України  на державному рівні

відзначатиметься:

• 120-річчя з дня народження Олександра Довженка

• 150-річчя з дня народження Михайла Коцюбинського

• Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.06.2013

№433-р у 2014 році Україна відзначатиме 160-річчя від дня народження

Марії Заньковецької.

ЮНЕСКО відзначає такі міжнародні десятиліття, оголошені
Генеральною Асамблеєю ООН:

• 2011 - 2020 рр. – Десятиліття біорізноманіття Організації Об’єднаних

Націй (A/RES/65/161)

• 2011–2020 роки – Десятиліття дій з забезпечення безпеки дорожнього руху

(A/RES/64/255)

• 2010-2 02 0 рр. – Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, присвячене

пустелям та боротьбі з опустеленням (A/RES/62/195)

• 2005-2014 роки – Десятиліття освіти в інтересах сталого розвитку ООН

(A/RES/57/254)

• 2006–2016 роки – Десятиліття реабілітації і стабільного розвитку

постраждалих регіонів (третє десятиліття після Чорнобиля) (A/RES/62/9)

• 2014 – 2023 рр. – Десятиліття стійкої енергетики для всіх (A/RES/67/215)

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/65/161
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/64/255
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/62/195
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/57/254
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/62/9
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/67/215
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• 2008–2017 роки – Друге десятиліття ООН, присвячене боротьбі з ліквідації

бідності (A/RES/62/205)

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

(A/RES/59/174)

• 2005-2015 роки – Міжнародне десятиліття програми «Вода для життя»

(A/RES/58/217)

• 2013-2022 – Міжнародне десятиріччя зближення культур (A/RES/67/104)

• 2011-2020 – Третье Міжнародне десятиліття з викорінювання колоніалізму

(A/RES/65/119)

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/62/205
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/59/174
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/58/217
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/65/119
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Січень

Приміщення для КВГУ1899

січень
У січні 1899 р. на прохання голови «Комітету» (Комітет для збору

пожертвувань і облаштування будинків КВГУ під головуванням
губернатора князя Святополк-Мирського) губернське дворянське
зібрання постановило надати Училищу приміщення в
Потьомкінському палаці на перші 2 навчальні роки.

Кафедра історії та політичної теорії1939

січень
У січні 1939 р. в результаті злиття двох кафедр була утворена

кафедра марксизму-ленінізму. Її викладачі читали два курси: історії
ВКП (б) і політичної економії. У 1989 р. кафедра марксизму-
ленінізму була перейменована в кафедру соціально-політичних наук,
а з липня 1992 р. – у кафедру історії та політичної теорії.

Новий Рік1

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

працю України).

Сало Валерій Вікторович1

січня
Сало Валерій Вікторович народився у 1944 р. Голова

профспілкового комітету.

Фелоненко Станіслав Васильович1

січня
Фелоненко Станіслав Васильович народився у 1949 р. Гірничий

інженер-електромеханік, кандидат технічних наук (1987), доцент
кафедри гірничих машин та інжинірингу (1989). Декан механіко-
машинобудівного факультету (2013). Закінчив гірничий інститут у
1976 р. В НГУ з 1976 р.

Адамцевич Євген Олександрович1

січня
110 років від дня народження Євгена Олександровича Адамцевича

(1904-1972), українського кобзаря (бандуриста).

Трифонов Володимир Данилович2

січня
Трифонов Володимир Данилович народився у 1939 р. Інженер-

електромеханік, кандидат технічних наук (1967), професор кафедри
систем електропостачання (2005). Закінчив Дніпропетровський
гірничий інститут у 1960 р. Працює в НГУ з 1966 р.
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День Ньютона4

січня
Ісаак Ньютон всесвітньо визнаний геній — особистість, якій

присвячено свято День Ньютона. Життя Ньютона з самого
народження і до смертного одра було більше наповнено
випадковостями і збігами, які призвели до закономірностей і логічних
відкриттів. Вчені всього світу і сьогодні використовують теорему
Ньютона-Лейбніца, закон в'язкості Ньютона, перший, другий і третій
закони Ньютона, біном Ньютона, інтерполяційні формули Ньютона,
не кажучи вже про буквально легендарний закон всесвітнього
тяжіння Ньютона.

Святий Вечір (Святвечір). Багата кутя6

січня
Одне з найбільш важливих родинних свят. Цього дня господиня

готувала дванадцять святкових страв. Ця багата вечеря обов’язково
мала бути пісною. Уся родина цього вечора неодмінно має бути
разом, щоб і протягом року пам’ятати про міцність родинних зв’язків.
Коли ж починає вечоріти, хазяїн дому вносить пшеничний сніп,
символ урожаю – дідух. Їсти починають, коли сходить вечірня зоря.
Першою традиційно слід коштувати кутю. Носити кутю та
колядувати – важлива подія цього вечора.

Коновалов Дмитро Петрович6

січня
85 років з дня смерті Коновалова Дмитра Петровича, який

народився у 1856 р. Професор кафедри хімії, академік АН України з
1923 р. Закінчив Санкт-Петербурзький гірничий інститут у 1878 р.,
Санкт-Петербурзький університет у 1880 р. Працював у
Національному гірничому університеті в 1919 – 1922 рр., був
директором Науково-дослідного хіміко-енергетичного інституту в
Катеринославі, з 1913 р. - президент Російського фізико-хімічного
товариства. Засновник хімічної теорії розчинів. Сформулював низку
законів, які носять його ім'я і лежать в основі процесів перегонки і
ректифікації рідинних сумішей. Уперше ввів поняття активної
поверхні, яке відіграло важливу роль у теорії гетерогенного каталізу.
Помер у 1929 р.

Лобановський Валерій Васильович6

січня
70 років з дня народження Валерія Васильовича Лобановського

(1939-2002), відомого українського футболіста і тренера.
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Різдво Христове7

січня
Різдво Христове вважається святковим неробочим днем (ст. 73

Кодексу законів про працю України). Святкування Різдва збігається із
прадавнім святом слов’ян – різдвом Всесвіту – народженням
небесних світил Сонця, Місяця та богині води Дани, що пізніше стало
означати народження Ісуса Христа. У ніч на Різдво активізувалися
сила хаосу, всяка нечиста сила намагалася перешкодити народженню
світла. Тому колядники одягали на себе маски, щоб злі сили їх не
розпізнали. Вони ходили по хатах і співали величальні пісні Коляді.

Скабаланович Іван Антонович7

січня
Скабаланович Іван Антонович народився у 1904 р. Інженер-

гідротехнік, доктор геолого-мінералогічних наук, професор. Закінчив
Тімірязівську академію в 1929 р. Працював у Національному
гірничому університеті, завідував кафедрою гідрогеології та
інженерної геології в 1938 - 1941 та 1944 - 1949 pp. Найважливіші
наукові праці присвячено розрахункам гідрогеологічних параметрів
за результатами дослідно-фільтраційних робіт; водопритоків до
свердловин, шахт, кар'єрів; підпору ґрунтових вод; дренажних
споруд. Сприяв широкому застосуванню математичних методів у
гідрогеології. Помер у 1994 р.

Всесвітній день «спасибі»11

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

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

День заповідників11

січня
Вперше День заповідників і національних парків світ почав

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

12

січня Створена спільним наказом № 21/14 від 12.01.79 р. по Міністерству
житлово-комунального хазяйства УРСР і Мінвузу УРСР Галузева
науково-дослідна лабораторія електродинамічних методів числення
металів з відходів (ГНДЛ-13.)

День українського політв’язня12

січня 12 січня – день українського політв’язня. Саме цього дня 1972 року
в Україні розпочалася «друга хвиля» (після «першої хвилі» у 1965
році) масових арештів української інтелігенції.

Щедрий вечір13

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

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

Відновлення діяльності14

січня
У 1944 р. видається наказ Народного комісара вугільної

промисловості СРСР № 14-а про відновлення діяльності гірничого
інституту в Дніпропетровську.

http://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Голінько Василь Іванович14

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

доктор технічних наук (1993), професор (1994). Завідує кафедрою
аерології та охорони праці (1998). Відмінник освіти України (1999).
Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1975 р. Працює в
НГУ з 1975 p. Розвинув наукові основи контролю параметрів і складу
рудникової атмосфери, розробив нові методи і технічні засоби
контролю запиленості й швидкості руху повітря, концентрації метану,
кисню.

Шевяков Лев Дмитрович14

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

ад'юнкт гірничого мистецтва (1919), професор (1920), академік АН
СРСР (1939), заступник академіка-секретаря Відділення технічних
наук АН СРСР, лауреат Державної премії СРСР (1942). Закінчив
Катеринославський гірничий інститут у 1912 р. Працював у
Національному гірничому університеті в 1912 - 1928 pp., завідував
кафедрою гірничого мистецтва в (1920 - 1928). Директор Гірничо-
геологічного інституту Уральського філіалу АН СРСР в 1939 - 1944
pp. Керівник Всесоюзного вугільного науково-дослідного інституту в
1944 -1946 pp. Засновник визнаної наукової школи проектування
шахт і дослідження гірського тиску, застосування аналітичного
методу в гірничій справі. Помер у 1963 р.

Обрізання Господнє14

січня
Найближчою важливою подією із життя Ісуса Христа, що наступає

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

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

15

січня У 1969 р. була відкрита друга «Галузева науково-дослідна
лабораторія з проблем розробки родовищ скельної будівельної
сировини» на кафедрі гірничих відкритих робіт (ГНДЛ-11).

Державний гімн України15

січня
У 1992 році Президія Верховної Ради України затвердила

Державний гімн України.
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День народження Вікіпедії15

січня
Вікіпедія (англ. Wikipedia) - універсальна енциклопедія, що вільно

розповсюджується у всесвітній мережі Інтернет. Статті енциклопедії
створюються на багатьох мовах світу колективною працею
добровільних авторів. Одним з основних достоїнств Вікіпедії є
можливість представити інформацію рідною мовою, зберігаючи її
цінність в аспекті культурної приналежності.

Спілка журналістів15

січня
55 років тому у м. Дніпропетровську на установчій конференції

було створено обласну організацію Спілки журналістів.

Петрук Євген Григорович16

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

маркшейдер, доктор технічних наук (1994), професор кафедри
маркшейдерії (1996). Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут
у 1959 р. Працював в НГУ з 1970 р. Основні наукові праці присвячено
створенню методик розрахунку параметрів деформаційних процесів у
мульді зрушення при підземній розробці корисних копалин, що
дозволяє досягти повноти видобутку запасів вугілля із надр і
безпечної експлуатації об'єктів на вугленосних територіях. Помер у
2012 р.

Всесвітній день «The Beatles»16

січня Починаючи з 2001 року за рішенням ЮНЕСКО день 16 січня
щорічно відзначається Всесвітній день "Бітлз". Любителі рок-музики
в різних країнах світу вшановують найкращий гурт XX століття.

День дитячих винаходів17

січня
День дитячих винаходів або, в іншому перекладі, День дітей-

винахідників (Kid Inventors' Day) відзначаеться 17 січня. Символічно,
що датою Дня обраний день народження одного з видатних
американців - державного діяча, дипломата, вченого, винахідника,
журналіста Бенджаміна Франкліна. Цікаво, що свій перший винахід -
пару ласт для плавання, які надягали на руки, - Бен Франклін
винайшов у віці 12 років.
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Водохресний святвечір. Голодна кутя18

січня
Водохресний святвечір – це вечір-приготування перед великим

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

Богоявлення (Хрещення) Господнє. Водохреща19

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

після літургії, в пам'ять про хрещення Ісуса Хреста у Йордані, Церква
проводить велике освячення води на річках, в озерах, колодязях. А
саме місце, куди йдуть від церкви на освячення води, називають
Іорданою. Богоявленську воду Церква використовує для скроплення
храмів, житла та інших споруд.

Халімендик Юрій Михайлович21

січня Халімендик Юрій Михайлович народився у 1949 р. Гірничий
інженер-маркшейдер, доктор технічних наук (1997), професор
кафедри маркшейдерії (1997). Очолює кафедру маркшейдерії НГУ з
2004 р. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
(1998). Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1973 р.
Працює в НГУ з 1997 p. З 1998 по 2001 р. - генеральний директор
виробничого об'єднання "Павлоградвугілля". Основні наукові праці
спрямовано на вивчення тектонічного порушення вугільних пластів
Західного Донбасу, удосконалення очисних робіт у цих зонах та
кріплення гірничих виробок.

Міжнародний день обіймів21

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

День Соборності та Свободи України22

січня
День Соборності та Свободи України — свято України, засноване

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

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


22

Гайдар Аркадій Петрович22

січня
110 років від дня народження Аркадія Петровича Гайдара (1904-

1941), російського письменника.

Бас Костянтин Маркович23

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

механік, кандидат технічних наук (1998 р), доцент (2001 р), завідувач
кафедри автомобілів та автомобільного господарства. Закінчив
Дніпропетровський гірничий інситут у 1993 р. Працює в НГУ з 1993
р.

День ручного письма23

січня
День ручного письма (National Handwriting Day) відзначається 23

січня. День заснований з метою нагадати всім нам про унікальність
ручного письма, про необхідність практикуватися в ньому, про
неповторність почерку кожної людини. Ініціатором Дня стала
Асоціація виробників письмового приладдя.

Книжкова палата України24

січня
24 січня 1919 року Головою Ради Народних Міністрів УНР

В. Винниченком за поданням Міністра Народної Освіти проф.
І. Огієнка ухвалено Закон про утворення Головної Книжної Палати в
м. Києві. Книжкова палата України створена з метою забезпечення
інтересів держави у нарощенні інтелектуального та інформаційного
потенціалу, сприяння розвитку національної культури, науки, освіти,
книговидавничої та бібліографічної справи; повного статистичного
обліку, комплектування й зберігання всієї друкованої продукції —
документальної пам’яті України; проведення книгознавчих та
бібліографознавчих досліджень; створення баз даних бібліографічної
інформації; видання бібліографічних покажчиків і науково-
аналітичних оглядів.

День Тетяни25

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

Єлизавета Петрівна підписала указ «Про заснування Московського
університету» і 12 (25) січня стало офіційним університетським днем.

З тих пір свята Татіана вважається покровителькою студентів. До
речі, саме стародавнє ім'я «Татіана» в перекладі з грецького означає
«упорядниця». У 60-70 рр. 19 століття Тетянин день перетворюється в
неофіційне студентське свято.
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Кінотеатр ім. газети «Правда»25

січня
50 років з часу відкриття у м. Днепропетровську кінотеатру ім.

газети «Правда».

Трирічний курс навчання26

січня
У 1924 р. на робітфаці ДГІ введено трирічний курс навчання.

День працівника контрольно-ревізійної служби
України

26

січня 26 січня 1993 року був підписаний Закон за номером 2939-XII „Про
державну контрольно-ревізійну службу в Україні”. З того часу 26
січня святкується як „День робітника контрольно-ревізійної служби
України”. Державна контрольно-ревізійна служба України є
системою органів державної виконавчої влади.

Міжнародний день митника26

січня
Міжнародний день митника відзначається з 1983 року. У листопаді

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

Чубинський Павло Платонович26

січня
175 років від дня народження Павла Платоновича Чубинського

(1839-1884), українського фольклориста, етнографа, поета, автора
слів Гімну України.

Кожушко Юрій Михайлович27

січня
Кожушко Юрій Михайлович народився у 1924 р. Гірничий інженер-

шахтобудівник, кандидат технічних наук (1956), професор (1990).
Закінчив Харківський гірничий інститут у 1950 р. Працював у
Національному гірничому університеті в 1956 -1959,1963 -1997 pp.,
був деканом шахтобудівного факультету в 1958 -1959 та в 1968 -1990
pp., завідував кафедрою шахтного будівництва і підземних споруд у
1963 - 1965 pp. Фахівець у галузі застосування спеціальних способів
спорудження гірничих виробок, їх ремонту та реконструкції. Помер у
1997 р.
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Тельнов Вячеслав Геннадійович27

січня
Тельнов Вячеслав Геннадійович народився у 1949 р. гірничий

інженер маркшейдер, старший викладач кафедри геодезії. Закінчив
Дніпропетровський гірничий інститут у 1976 р. Працює в НГУ з 1971
р. (з перервою).

Чернишов Борис Ісидорович27

січня
Чернишов Борис Ісидорович народився у 1888 р. Професор кафедри

історичної геології та палеонтології (1923), академік АН України
(1939), віце-президент АН України у 1939 - 1946 pp., заслужений діяч
науки УРСР (1943). Закінчив Катеринославський гірничий інститут у
1916 р. Працював у Національному гірничому університеті в 1916 -
1926 pp. Директор Інституту геологічних наук АН УРСР в 1939 -1950
pp. Засновник визнаної наукової школи дослідження стратиграфії та
фауни безхребетних на території кам'яновугільних басейнів СРСР.
Найважливіші праці присвячено дослідженням викопної фауни
кам'яновугільних відкладів Донбасу, маловивчених груп
палеозойської фауни. Помер у 1950 р.

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту27

січня
Міжнародний день пам’яті Голокосту відзначається згідно з

резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 21 листопада 2005 р. (
A/RES/60/7) у день, коли було звільнено в’язнів табору смерті в
Освенцимі.

Державний прапор України28

січня
28 січня 1992 року Верховна рада України затвердила Державний

прапор України.

Міжнародний день захисту персональних даних28

січня
26 квітня 2006 року Комітет Міністрів Ради Європи вирішив

започаткувати день захисту  персональних даних, який буде
відзначатися щороку 28 січня. Ця дата відповідає річниці відкриття
для підписання Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв'язку з
автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового
протоколу до неї щодо органів нагляду та транскордонних потоків
даних (Конвенція 108 як її називають у Європі) - відкриття для
підписання Конвенції відбулось  28 січня 1981 року. Конвенція
ратифікована 43 державами-членами Ради Європи та відкрита для
підписання  будь-якими країнами світу.

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/60/7
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День пам’яті Героїв Крут29

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

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

Ільченко Ольга Никифорівна30

січня
Ільченко Ольга Никифорівна народилась  у 1949 р. Редактор

редакційно-видавничого відділу.

Антонович Володимир Боніфатійович30

січня
180 років від дня народження Володимира Боніфатійовича

Антоновича (1834 – 1908), українського історика, археолога,
етнографа, археографа, дослідника історії козацтва.

Міжнародний день ювеліра31

січня
Професія ювеліра — одна з найдавніших, адже прикрашати себе

люди любили завжди. Перші прикраси виготовляли з різноманітних
підсобних матеріалів, що піддавались обробці примітивними
інструментами того часу. У православній традиції покровителями
ковалів та ювелірів вважають святих Косьму і Даміана. Ідея встанови
професійне свято – День ювеліра, за даними проекту DilovaMova.com,
з’явилася ще влітку 2002-го року. Дата щорічного святкового заходу
– 31-е січня.

http://www.work.ua/ua/holidays/205/
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Лютий

Історичний музей ім. Д. І. Яворницького1849

лютий
165 років тому у м. Катеринославі було засновано обласний

історико-археологічний музей. Нині – Дніпропетровський історичний
музей ім. Д. І. Яворницького.

Студентський страйк1904

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

студентських страйків.

Гаврюк Георгій Федорович1

лютого
Гаврюк Георгій Федорович народився у 1954 р. Кандидат технічних

наук (1989), доцент кафедри маркшейдерії. Закінчив
Дніпропетровський гірничий інститут у 1976 р. Працює в НГУ з 1976
р.

Кравченко Зінаїда Павлівна2

лютого
Кравченко Зінаїда Павлівна народилась у 1939 р. Старший лаборант

кафедри хімії.

Юридична клініка2

лютого
З метою підвищення практичних знань і умінь студентів-правників

2 лютого 2004 року на юридичному факультеті почала роботу
Юридична клініка «Pro bono». Кураторами Клініки Леоновою О.В. та
Гончаренко В.О. було розроблено Положення про Юридичну клініку
юридичного факультету Національного гірничого університету та
Програму клінічної освіти для студентів-консультантів Юридичної
клініки НГУ. На сьогодні, в Україні, Юридичні клініки ефективно
вирішують значне коло проблем. Розвитку юридичної клінічної
освіти в Україні сприяють програми фінансової допомоги
Міжнародного фонду «Відродження». В 2004 році Юридична клініка
ЮФ НГУ разом із Громадською організацією «Фонд підтримки
гуманітарної освіти» розробила власний проект: «Підготовка
спеціалістів для надання правової допомоги «третьому сектору» в
межах Юридичних клінік».



27

День бабака2

лютого
День Бабака (англ. Groundhog Day) — одна з найпопулярніших

традицій США, яка полягає у визначенні тривалості і погідності
весни за поведінкою спеціально «призначеного» бабака.
Відзначається щороку 2 лютого.

Ганкевич Валентин Феодосійович3

лютого
Ганкевич Валентин Феодосійович народився у 1939 р. Гірничий

інженер-механік, кандидат технічних наук, доцент кафедри гірничих
машин та інжинірингу. Закінчив Дніпропетровський гірничий
інститут у 1962 р. В НГУ з 1962 р.

Всесвітній день боротьби проти раку4

лютого
Всесвітній день боротьби проти раку — відзначається щорічно 4

лютого. Проголошений «Міжнародним союзом по боротьбі з
онкологічними захворюваннями» (Міжнародний союз проти раку)
(UICC).

Міжнародний день бармена6

лютого
День бармена відзначається 6 лютого в день святого Аманда і став в

багатьох країнах професійним святом барменів і рестораторів.

Уманець Тетяна Дмитрівна8

лютого
Уманець Тетяна Дмитрівна народилась у 1954 р. Старший викладач

кафедри іноземних мов. Створила секцію української мови, наразі
очолює секцію німецької мови. Член методради кафедри іноземних
мов.

Кафедра економічного аналізу та фінансів8

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

фінансів. З моменту створення і до 2013 року її очолювала доктор
економічних наук, професор Галушко О.С., а на теперішній час
професор Єрмошкіна О.В.

Менделєєв Дмитро Іванович8

лютого
180 років від дня народження Дмитра Івановича Менделєєва (1834-

1907), російського вченого-хіміка, відкривача періодичного закону
хімічних елементів.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://www.work.ua/ua/holidays/27/


28

Міжнародний день стоматолога9

лютого
Відзначання Дня стоматолога 9 лютого, в день Святої Аполлонії

має вагомі причини, перша серед яких - це дивно привабливий образ
Аполлонії, що дійшов до нас через століття.

Чарльз Роберт Дарвін12

лютого
205 років від дня народження Чарлза Роберта Дарвіна (1809-1882),

англійського природознавця, науковця, що створив теорію еволюції і
запропонував разом з Альфредом Расселом Воллесом принципи
природного добору.

Писаржевський Лев Володимирович13

лютого
Писаржевський Лев Володимирович народився у 1874 р. Професор

загальної та фізичної хімії (1904), заслужений професор (1925),
академік АН УРСР (1928), академік АН СРСР (1930), лауреат премії
ім. В.І. Леніна 1930 р. Закінчив Новоросійський університет у 1896 р.
Працював у Національному гірничому університеті в 1913 - 1930 pp.,
завідував кафедрою хімії в 1913 – 1930 рр., ректор у 1924 – 1926 рр., з
1927 р. - директор Українського інституту фізичної хімії.
Основоположник електрохімії. Широко відомі його роботи,
присвячені дослідженню теорії каталізу, проблемам гальванічних
елементів, вивченню перекисів і надкислот, впливу розчинника на
хімічну рівновагу. Помер у 1938 р.

Всесвітній день радіо13

лютого
13 лютого відзначається Всесвітній день радіо. Мета цього свята –

віддати належне радіо як засобу зв'язку, укріпити міжнародну
співпрацю радіомовних компаній, а також сприяти як крупним ЗМІ,
так і місцевим радіостанціям в розширенні доступу до інформації і
свободи висловлювання думок на хвилях радіо. А рішення про його
проведення ЮНЕСКО прийняло в 2011 р. Дата проведення вибрана
не випадкова — саме 13 лютого 1946 року вперше вийшло в ефір
«Радіо ООН», станція якого розташовувалася в штаб-квартирі
Організації Об'єднаних Націй.

Крилов Іван Андрійович13

лютого
245 років від дня народження Івана Андрійовича Крилова (1769-

1844), російського письменника, байкаря, журналіста.

http://www.work.ua/ua/holidays/59/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%96%D1%80
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День комп'ютерник14

лютого
14 лютого - День комп'ютерника. Саме в цей день в 1946 році був

запущений перший реально працюючий електронний комп'ютер
ENIAC.

День Святого Валентина14

лютого
День Святого Валентина в усьому світі відзначається як День

закоханих. У Західній Європі День Святого Валентина почав
святкуватися ще з ХІІІ століття. В Україні святкується з початку 90-х
рокув 20 століття. Класичною емблемою Валентинового дня
вважаються червоні троянди і «валентинки».

День вшанування учасників бойових дій на
території інших держав

15

лютого Відповідно до Указу Президента України № 180/2004 від 11-го
лютого 2004 року, 15 лютого в Україні відзначається День
вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Цей
день приурочений до роковин виведення військ СРСР з Афганістану.

Стрітення господнє15

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

Стрітення свічки звалися «громічними», бо їх запалювали і ставили
перед образами під час грози, щоб оберегти людей і худобу від
грому. Здавна вважалося, що в цей день зима з літом стрічається. Про
це свідчать народні прикмети: «На Стрітення сніжок – весною
дощик», «Яка погода на Стрітення, така й весна буде».

Відзначають в пам'ять про те, як Свята Діва Марія принесла до
Єрусалимського Храму Ісуса Христа на 40-й день після його
народження.

Галілео Галілей15

лютого
450 років від дня народження Галілео Галілея (1564-1642),

італійського фізика, механіка і астронома, одного із засновників
природознавства.

Мясопустний тиждень17-23

лютого
17-23 лютого в 2014 році Мясопустний тиждень. Це тиждень

приготувань до Великого посту. З дохристиянських часів це було
свято прощання із зимою і вітання весни.

http://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=180%2F2004
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=180%2F2004
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
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Станкевич Леонід Йосипович19

лютого
Станкевич Леонід Йосипович народився у 1909 р. Гірничий

інженер-геолог, доктор геолого-мінералогічних наук (1961),
професор (1962). Закінчив ДГІ в 1931 р. Працював у Національному
гірничому університеті в 1932 -1971 pp., завідував кафедрами
мінералоги та кристалографії в 1946 -1964 pp., мінералогії,
кристалографії та петрографії в 1964 -1971 pp. Засновник наукової
школи генетичної мінералогії осадових корисних копалин Півдня
України. Найважливіші праці присвячено дослідженням мінералогії
та рудоносності Керченського залізорудного і Нікопольського
марганцеворудного родовищ. Помер у 1971 р.

Тризуб19

лютого
19 лютого 1992 році Верховна Рада України затвердила малий

Державний герб України – тризуб.

Міжнародний день захисту морських ссавців19

лютого
Цей день вважається днем захисту не лише китів, але і всіх

морських ссавців та інших живих істот морів та океанів. Святкується
цей день з 1986 року, коли після 200-річного винищення китів
Міжнародна китова комісія ввела заборону на китовий промисел.

Всесвітній день соціальної справедливості20

лютого
Всесвітній день соціальної справедливості проголошений

Генеральною Асамблеєю ООН 26.02.2007 р. (A/RES/62/10)
відзначається щорічно з 2009 року.

Міжнародний день рідної мови21

лютого
Міжнародний день рідної мови проголошений Генеральною

Асамблеєю ЮНЕСКО у листопаді 1999 року відзначається щороку з
лютого 2000 р. (Резолюція 30-й сесії ЮНЕСКО).

Міжнародний день рідної мови вперше святкувалось 21 лютого
2000 року в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі. Історія свята має
трагічний початок. Дата 21 лютого вибрана тому, що саме цього дня
в 1952 році загинули п'ять студентів, які брали участь в демонстрації
за надання рідній їм бенгальській мові статусу державної в
тодішньому Пакистані, частина якого пізніше стала незалежною
державою Бангладеш.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/1986
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/62/10
http://www.un.org/ru/events/observances/mother_language_day.shtml
http://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/2000
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://uk.wikipedia.org/wiki/1952
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
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Всесвітній день екскурсовода21

лютого
Це свято відзначається щороку за ініціативою Міжнародної

федерації асоціацій екскурсоводів. Одне із завдань свята –
привернути увагу місцевої влади, співвітчизників і мас-медіа до
якості і цінності роботи професійних екскурсоводів.

Міжнародний день підтримки жертв злочинів22

лютого
Міжнародний день підтримки жертв злочинів відзначається з 1990

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

День захисника Вітчизни23

лютого
У Радянському Союзі цього дня відзначався День Радянської Армії

та Військово-Морського Флоту. 23 лютого 1999 року Президент
України Леонід Кучма видав Указ «Про День захисника Вітчизни»,
залишивши таким чином цей день святковим, оскільки навіть після
розпаду СРСР його відзначали як чоловічий день.

Масляна24

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

традиційної святкової їжі. Після Масляної починався Великий піст,
тож цей тиждень був останній перед Великоднем, коли не було
обмежень у їжі. Найпопулярнішими стравами на Масляну були
млинці та вареники. Вареники символізували багатство і
продовження роду. Їх робили з різноманітними начиннями.
Найголовнішою стравою на Масляну були млинці, які своєю формою
та кольором символізували сонце і прихід весни, що були вже не за
горами. За давньою традицією, у п’ятницю на Масляну чоловіки
ходили до тещі на млинці.

У 2014 р. Масляна 24 лютого- 2 березня.

«Апостол»24

лютого
440 років тому (1574) вийшов у світ «Апостол» – перша друкована

книга, видана Іваном Федоровим у Львові.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=202%2F99
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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БЕРЕЗЕНЬ

Науково-дослідний сектор

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

науково-дослідна частина.

Баранник Ліана Олексіївна1

березня
Баранник Ліана Олексіївна народилась у 1949 р. Старший лаборант

кафедри історії та політичної теорії.

Всесвітній день цивільної оборони1

березня
Всесвітній день цивільної оборони. Відзначається за рішенням ІХ

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

Міжнародний день боротьби з наркоманією та
наркобізнесом

1

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

Амеріго Веспуччі2

березня
560 років від дня народження Амеріго Веспуччі (1454-1512),

флорентійського мореплавця, іменем якого названо Америку.

Прощена неділя2

березня
Останній день масляного тижня називається прощеною неділею. В

цей день прийнято просити вибачення один у одного за всі образи,
спричинені протягом року.
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Всесвітній день письменника3

березня
Всесвітній день письменника відзначається за рішенням 48-го

конгресу Міжнародного ПЕН-клубу, що відбувся 12-18 січня 1986
року. ПЕН-клуб був заснований в 1921 році.

Назва організації - абревіатура, утворена першими літерами
англійських слів poets - поети, essayists - нарисовці, novelists -
романісти (слід зазначити, що абревіатура в даному випадку
збігається зі словом pen - ручка в перекладі з англійської).

Початок Великого Посту3

березня
Великий піст готовить християн до гідної зустрічі свята

Воскресіння Христова (Пасхи). Він починається за сім тижнів до
Пасхи і складається з чотиридесятниці – сорока днів – і Страсної
седмиці – тижня перед самою Пасхою. Закінчується 19 квітня

Соболевський Петро Костянтинович4

березня
65 років з дня смерті Соболевського Петра Костянтиновича, який

народився у 1868 р. Гірничий інженер, професор (1903). Закінчив
Санкт-Петербурзький гірничий інститут у 1898 р. Працював у
Національному гірничому університеті в 1901 - 1903 pp., завідував
кафедрою маркшейдерського мистецтва та геодезії. Основоположник
нової наукової дисципліни -"Геометрія надр". Наукові праці
присвячено маркшейдерській справі, геодезії, теорії інструментів у
вищій математиці. Помер у 1949 р.

Татомир Костянтин Іванович4

березня
35 років з дня смерті Татомира Костянтина Івановича, який

народився у 1900 р. Гірничий інженер, професор, член-кореспондент
АН УРСР (1939). Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у
1927 р. Працював у Національному гірничому університеті в 1929 -
1941 та 1945 - 1949 рр., декан гірничого факультету в 1937 - 1941 pp.
Найважливіші праці присвячено дослідженню теорії комплексного
розрахунку оптимальних плоских перетинів підземних гірничих
виробок і теорії оптимального проектування шахт, проблемам
економіко-математичного моделювання шахт. Помер у 1979 р.

Івасюк Володимир4

березня
65 років від дня народження Володимира Івасюка (1949 – 1979),

українського поета і композитора.



34

Жуковицький Володимир Іванович5

березня
Жуковицький Володимир Іванович народився у 1924 р. Гірничий

інженер-електромеханік, доктор технічних наук (1985), професор
(1987), завідував кафедрою електроніки та обчислювальної техніки в
1964 -1976 pp. Відмінник освіти України (1999). Закінчив ДГІ у
1951 р. Працював в НГУ з 1955 p. Основні напрями наукової
діяльності: електронні системи та прилади автоматичного
вимірювання маси вантажів, їх транспортування стрічковими
транспортерами, потужними автосамоскидами та рудниковими
поїздами, автоматизація управління вуглезбагачувальними
фабриками і транспортними системами, захист мовної інформації у
системах цифрового зв'язку.

Поставний Василь Георгійович6

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

історичних наук (1984), професор (1985), заслужений працівник
вищої школи України (1984). Закінчив Дніпропетровський
державний університет (1951). Працював у Національному гірничому
університеті в 1951 - 1992 pp., завідував кафедрою історії в 1966 –
1992 рр. Фахівець у сфері державних та громадських організацій.
Помер у 1992 р.

Міжнародний день прав жінок і миру8

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

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

День землевпорядника8

березня
День землевпорядника відзначається в Україні згідно з Указом

Президента (№ 1556/99, від 11.12.99 р.) у другу суботу березня.
Розвиток суспільства в усі часи був пов'язаний із землею, яка і тепер
залишається основним засобом для існування людства і джерелом
суспільного багатства.

Шевченко Тарас Григорович9

березня
200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка (1814

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

http://www.work.ua/ua/holidays/61/
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Міжнародний день ді-джея (World DJ Day)9

березня
World DJ Day – це не тільки офіційне свято, але і важлива

благодійна подія, яка відбувається від імені міжнародної клубної
індустрії з 2002 року. Кожного року 9 березня в рамках Дня Ді-джея в
усьому світі проходить благодійна акція на допомогу дитячим
організаціям.
Ініціаторами акції виступають фонд World DJ Fund і організація
Nordoff Robbins Music Therapy, яка використовує музику для
лікування дітей та дорослих. Весь прибуток, отриманий ді-джеями,
клубами, радіостанціями і рекорд лейблами в цей день направляється
в різні міжнародні дитячі фонди і заклади.

Гагарін Юрій Олексійович9

березня
80 років від дня народження Юрія Олексійовича Гагаріна (1934-

1968), першого у світі космонавта.

Євразійська асоціація університетів10

березня
10 березня 2009 р НГУ став членом Євразійської асоціації

університетів (EAU).

Бажін Геннадій Михайлович12

березня
Бажін Геннадій Михайлович народився у 1949 р. Кандидат

технічних наук (1988), доцент кафедри систем електропостачання
(1997). Працює в НГУ з 1970 р.

Всесвітній день дій проти гребель, на захист річок,
води й життя

14

березня Цей день започаткований в 1997 році з метою об'єднання зусиль
людей всього світу в боротьбі проти гребель, а також здійснення
просвітництва щодо впливу гребель на річкові екосистеми.

День числа «ПІ»14

березня
14 березня людство, чи, щонайменше, його частина, небайдужа до

математики, відзначає день числа «Пі». Число «Пі» – математична
константа, яка виражає відношення довжини кола до довжині його
діаметра.

http://uk.wikipedia.org/wiki/1997
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Ейнштейн Альберт14

березня
135 років від дня народження Альберта Ейнштейна (1879-1955),

німецько-швейцарсько-американського фізика, автора теорії
відносності.

Всесвітній день споживача15

березня
Всесвітній день прав споживачів відзначається щорічно під егідою

ООН з 15.03.1983 р.

Міжнародний день планетаріїв16

березня
Це свято має «європейське» коріння, вперше воно було проведено в

Італії у 1990 році за ініціативи Асоціації італійських планетаріїв.
Мета проведення свята – знайомство суспільства з діяльністю
планетаріїв та пропаганда астрономічних знань. Місто проведення –
міські планетарії. Дата святкування випадає на найближчу неділю до
дня весняного рівнодення. В 2014 році Міжнародний день
планетаріїв припадає на 16 березня.

День працівників житлово-комунального господарства
і побутового обслуговування населення

16

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

Бєляєв Олександр Романович16

березня
130 років від дня народження Олександра Романовича Бєляєва

(1884-1942), російського письменника, одного з основоположників
радянської наукової фантастики, відомого також як «російський
Жуль Верн».
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Малиновський Андрій Едуардович17

березня
Малиновський Андрій Едуардович народився у 1884 р. Фізик-

математик з дипломом І ступеня, доктор фізико-математичних наук
(1929), професор (1919). Закінчив Київський університет в 1909 р
Працював у Національному гірничому університеті в 1923 - 1937 pp.,
завідував кафедрою фізики в 1923 - 1937 pp. Репресований у 1937 p.,
реабілітований у 1957 р. Засновник наукової школи електронної
теорії горіння та електропровідності низькотемпературної плазми.
Основні праці присвячено вивченню фізики процесів горіння і
вибухів. Стажувався в лабораторіях всесвітньо відомих фізиків
В. Рентгена та А. Зоммерфельда. Помер у 1957 р.

Шилов Павло Михайлович18

березня
Шилов Павло Михайлович народився у 1904 р. Гірничий інженер-

електромеханік, доктор технічних наук (1953), професор (1953),
заслужений працівник вищої школи України (1988). Закінчив
Дніпропетровський гірничий інститут у 1930 р. Працював у
Національному гірничому університеті в 1930 -1994 pp. Засновник
кафедри технології гірничого машинобудування та її завідувач у 1943
- 1976 pp. Основні праці присвячено формуванню деталей,
використанню матеріалі з високими експлуатаційними
характеристиками, організації ремонту і обслуговування гірничої
техніки, питанням надійності та довговічності гірничих машин і
комплексів. Помер у 1994 р.

«ОНДЛ безпеки і надійності роботи
електроустаткування гірничорудних підприємств

Мінчормета УРСР»

19

березня

19 березня 1984 р. наказом Міністерства чорної металургії УРСР і
Міністерства освіти УРСР № 520/76, наказом Дніпропетровського
гірничого інституту № 91 від 02.06.1984 р. було скореговано напрям
досліджень кафедри систем електропостачання і найменування
лабораторії «ОНДЛ безпеки і надійності роботи електроустаткування
гірничорудних підприємств Мінчормета УРСР» (ОНДЛ-8). На
лабораторію покладалося проведення досліджень з аналізу
електротравматизму, розробки засобів електробезпеки і забезпечення
надійної роботи електроустаткування гірничорудних підприємств
Мінчормета УРСР. Науковим керівником було призначено доктора
технічних наук, заслуженого діяча науки і техніки УРСР, професора
С.А. Волотковського. Об’єм фінансування НДР складав 35 тис.
крб./рік. У грудні 1986 р. лабораторію ОНДЛ-8 було закрито.
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Гікова Валентина Олександрівна20

березня
Гікова Валентина Олександрівна народилась у 1954 р. Провідний

бухгалтер відділу нарахування заробітної плати та стипендії.

Первий Геннадій Леонідович20

березня
Первий Геннадій Леонідович народився у 1964 р. Кандидат

історичних наук, доцент кафедри історії та політичної теорії.
Заступник завідувача кафедри з міжнародних відносин; директор
Українсько-шведського наукового центру; заступник головного
редактора «Гуманітарного журналу»; завідувач лабораторії
інформаційних методів навчання. Закінчив Московський Державний
Університет у 1988 р.

Всесвітній день Землі20

березня
Це популярне міжнародне свято стало гарною відправною точкою,

на хвилі якої у багатьох країнах стали прийматися відповідні закони і
державні акти, які безпосередньо стосуються вирішенню екологічних
проблем та охорони навколишнього середовища.

Міжнародний день щастя20

березня
Визнаючи актуальність щастя і благополуччя як загальнолюдських

цілей і устремлінь в житті людей у всьому світі і важливе значення їх
віддзеркалення в завданнях державної політики, Генеральна
Асамблея в своїй резолюції А/res/66/281 від 28 липня 2012 року
проголосила 20 березня Міжнародним днем щастя.

Всесвітній день лісів21

березня
Резолюція, прийнята Генеральною Асамблеєю 21 грудня 2012 р.

A/res/67/200 постановила проголосити 21 березня кожного року
Міжнародним днем лісів і відзначати його починаючи з 2013 року в
ознаменування важливості всіх видів лісів і дерев, зростаючих за
межами лісових масивів, і для підвищення обізнаності про їх
значення.

Всесвітній день поезії21

березня
Всесвітній день поезії відзначається щорічно згідно з Резолюцією

30-ї Сесії ЮНЕСКО, яка відбулася в Парижі у 1999 р. Цей День,
вважає ЮНЕСКО, покликаний послужити створенню в засобах
масової інформації позитивного образу поезії як справді сучасного
мистецтва, відкритого людям.

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gumj/index.html
http://www.msu.ru/
http://www.msu.ru/
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Весвітній день людей з синдромом Дауна21

березня
У грудні 2011 року Генеральна Асамблея оголосила 21 березня

Всесвітнім днем людей з синдромом Дауна (A/res/66/149). Цей День
відзначається 21 березня щороку починаючи з 2012 року.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової
дискримінації

21

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

Міжнародний день лялькаря21

березня
Відзначати у всьому світі Міжнародний день лялькаря

запропонував відомий діяч лялькового театру Джівада Золфагаріхо
(Іран). Традиція Свята лялькарів усього світу бере початок з 21
березня 2003 року. Саме в цей день всі професіонали і прихильники
театру ляльок святкують Міжнародний день лялькаря.

Міжнародний день сну21

березня
Сон нам життєво необхідний. Під час нормального і здорового сну

в нашому організмі відбуваються унікальні відновні процеси, без
яких нам ніяк не можна відчути бадьорість і компенсувати повноту
наших сил. Ідея відзначати «День сну» існує давно. Європейські
країни давно оцінили важливість і користь заходів, присвячених
«Міжнародному дню сну», який проводиться кожну третю п’ятницю
березня. В 2014 році Міжнародний день сну припадає на 21 березня.

День Землі21

березня
День Землі відзначається щорічно в день весняного сонцестояння.

Проголошено Генеральним секретарем ООН у березні 1971 року.

Огієвецький Ісаак Юхимович22

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

математичних наук (1938), професор кафедри вищої математики та
аналітичної механіки (1925). Закінчив Новоросійський університет у
1913 р. Працював у НГУ в 1921-1932 pp. До кола його наукових
інтересів входили геометрія, математичний аналіз, теорія функцій,
принципові проблеми, пов'язані з кінематикою плоских і
просторових механізмів, питання підсумованих рядів. Помер у
1956 р.

http://www.work.ua/ua/holidays/38/
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Всесвітній день водних ресурсів22

березня
Всесвітній день водних ресурсів відзначається за резолюцією

Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/47/193) від 22 грудня 1992 року.
День водних ресурсів бере свій початок з Конференції з довкілля та

розвитку, що проходила у 1992 році у Ріо-де-Жанейро. Основною
причиною святкування цього дня є швидке зменшення запасів питної
води.

День таксиста22

березня
Міжнародне професійне свято працівників численних

таксомоторних парків і приватних таксі. Щорічно відзначається 22-го
березня.

Всесвітній день метеорології23

березня
В 1960 році Всесвітня організація метеорології вирішила, що 23

березня буде святкуватися як Всесвітній день метеорології. Метою
святкування є акцентування важливості метеорології і
метеорологічної служби у забезпеченні благополуччя населення.
Щороку вибирається нове гасло цього дня, яке покликане допомогти
людям зрозуміти значення метеорологічної служби.

Всесвітній день боротьби з туберкульозом24

березня
Всесвітній день боротьби з туберкульозом відзначається за

рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на
туберкульоз

24

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

Міжнародний день пам'яті жертв рабства і
трансатлантичної работоргівлі

25

березня Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної
работоргівлі відзначається, починаючи з 2008 року, щороку 25
березня. Цей Міжнародний день проголошений Генеральною
Асамблеєю ООН в 2007 році (резолюція № A/res/62/122).

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/47/193
http://uk.wikipedia.org/wiki/1992
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE
http://www.work.ua/ua/holidays/62/
http://uk.wikipedia.org/wiki/1960
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
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День Служби безпеки України25

березня
День Служби безпеки України відзначається в Україні згідно з

Указом Президента (№ 193/2001, від 22.03.2001 р.) у день прийняття
Верховною Радою України Закону України «Про Службу безпеки
України».

День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ
України.

26

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

Вирвинський Петро Петрович27

березня
Вирвинський Петро Петрович народився у 1944 р. Кандидат

геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри техніки розвідки
родовищ корисних копалин. Працює в НГУ з 1969 р.

Міжнародний день театру27

березня
Міжнародний день театру відзначається щорічно з 1962 року.

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

Горобець Лариса Жанівна30

березня
Горобець Лариса Жанівна народилась у 1939 р. Гірничий інженер-

технолог, професор кафедри збагачення корисних копалин (2004),
доктор технічних наук (2005). Закінчила Дніпропетровський гірничий
інститут у 1961 p. Працює в НГУ з 1963 p. Наукові праці присвячено
розвитку наукових основ подрібнення порід, дослідженню технології
струминних млинів, механоактивації та збагаченню подрібнених
твердих матеріалів.

День Кирила31

березня
Цього дня щільно закривали ворота, щоб несподівано не

повернулася зима.
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Квітень

Міжнародний день птахів1

квітня
Міжнародний день птахів відзначається з 1906 року. За традицією в

цей час в очікуванні пернатих розвішують шпаківні, синичники,
гоголятники та інші „пташині будиночки”. Міжнародний день птахів
масово стали відзначатися з 1994 р.

День сміху1

квітня
Як День сміху, 1 квітня почали святкувати ще за часів Римської

імперії – імператор Костянтин видав указ про те, що один день у році
Римом буде правити хтось із блазнів. У деяких державах цей день
воліють називати Днем дурня.

Гоголь Микола Васильович1

квітня
205 років від дня народження Миколи Васильовича Гоголя (1809 –

1852), українського і  російського письменника.

Чечель Марина Іванівна2

квітня
Чечель Марина Іванівна народилась у 1954 р. Бухгалтер І категорії

відділу бухгалтерського обліку та звітності.

Міжнародний день дитячої книги2

квітня
Міжнародний день дитячої книги відзначається з 1967 року за

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

Всесвітній День розповсюдження знань про аутизм2

квітня
Всесвітній день розповсюдження інформації про проблему аутизму,

встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, прийнятої 18-
го грудня 2007-го року (№ A/RES/62/139). Відзначається тепер
щорічно 2-го квітня.

Юрков Костянтин Володимирович4

квітня
Юрков Костянтин Володимирович народився у 1949 р. Начальник

першого відділу.
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Міжнародний день Інтернету4

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

Більш того, вже одинадцятий рік день Інтернету святкується в
багатьох країнах після того, як Папа Іван Павло II дав свою санкцію.

День веб-майстра4

квітня
4 квітня відзначають своє професійне свято всі розробники,

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

День геолога6

квітня
День геолога відзначається в Україні згідно з Указом Президента

(№ 110/95, від 7.02.95 р.) у першу неділю квітня як професійне свято
працівників геології, геодезії та картографії.

Благовіщення Пресвятої Богородиці7

квітня
За народними повір’ями, Благовіщення – найбільше свято на небі й

на землі, свято радості та спокою. На Благовіщення православні
звертаються до Богородиці з молитвами, в яких просять її
заступництва та благодаті. В основі свята — повідомлення архангела
Гавриїла Діві Марії «благої вісті» (звідси і Благовіщення) про
народження у неї божественного немовляти, Спасителя роду
людського. Дата свята Благовіщення пов’язується з датою Різдва
Христового. Між ними рівно 9 місяців.

Всесвітній день здоров’я7

квітня
Відзначається щорічно 7 квітня починаючи з 1950 року. Цього дня

в 1948 році вступив в силу Статут Всесвітньої організації охорони
здоров'я (ВОЗ). Тема Всесвітнього дня здоров'я 2014 роки —
трансмісивні хвороби.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%97%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%97%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1950
http://uk.wikipedia.org/wiki/1948
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Крюков Дмитро Кузьмич10

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

доктор технічних наук (1969), професор (1971). Закінчив
Новочеркаський політехнічний інститут у 1948 р. Працював у
Національному гірничому університеті в I960 -1989 pp., завідував
кафедрою електропривода (1975 - 1989). Засновник школи механіки
рудорозмелювального устаткування, автор стійких проти
спрацювання футеровок барабанних млинів, розробник наукових
основ визначення параметрів млинів, що реалізують принцип
примусового саморозмелювання. Основні наукові дослідження
присвятив автоматизованому електроприводу та енергетиці
подрібнення корисних копалин. Помер у 1989 р.

Афанасьев Микола Лаврентійович11

квітня
Афанасьев Микола Лаврентійович народився у 1919 р. Гірничий

інженер-геофізик, доктор геолого-мінералогічних наук (1973),
професор кафедри геофізичних методів розвідки (1973). Закінчив
Свердловський гірничий інститут у 1943 р. Працював у
Національному гірничому університеті в 1945 -1987 pp.
Найважливіші праці присвячено розробці теорії і практики
перетворення та інтерпретації гравітаційного й магнітного полів.
Помер у 1988 р.

Міжнародний день визволення в’язнів
фашистських концтаборів

11

квітня Міжнародний день звільнення в’язнів фашистських концтаборів.
Саме в цей день в 1945 році в’язні концтабору Бухенвальд підняли
інтернаціональне повстання проти гітлерівців і вийшли на волю.

День працівників ракетно-космічної галузі12

квітня
Враховуючи значний внесок працівників ракетно-космічної галузі

України у наукові дослідження, створення сучасної ракетно-космічної
техніки і впровадження високих космічних технологій в народне
господарство, Указом Президента України № 230 від 13 березня 1997
року в Україні оголошено свято, що відзначається щорічно 12 квітня -
День працівників ракетно-космічної галузі України.
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Всесвітній день авіації та космонавтики12

квітня
За рішенням Міжнародної авіаційної федерації (ФАІ) 12 квітня

відзначається як «Всесвітній день авіації та космонавтики».

Всесвітній день рок-н-ролу13

квітня
Історична подія, яка послужила основою для свята, відбулася днем

раніше: 12 квітня 1954 Білл Хейлі (Bill Haley) записав сингл "Rock
Around The Clock", що став знаковим у новому музичному напрямку
та швидко подолав кордони США і поширився по країнах і
континентах, кинувши виклик суспільству і традиціям.

Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя)13

квітня
За тиждень до Великодня настає Вербна неділя. Цього дня

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

Младецький Ігор Костянтинович14

квітня
Младецький Ігор Костянтинович народився у 1944 р. Гірничий

інженер-електромеханік з автоматизації, доктор технічних наук
(1992), професор кафедри збагачення корисних копалин (1996).
Закінчив Харківський інститут гірничого машинобудування,
автоматики та обчислювальної техніки в 1967 р. Працює в НГУ з
1968 р. Основні наукові напрями роботи - математичне моделювання
процесів збагачення корисних копалин.

День ДАІ МВС України14

квітня
14 квітня 1997 Кабінет Міністрів затвердив Положення про

Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ.

Пугач Іван Іванович15

квітня
Пугач Іван Іванович народився у 1979 р. Кандидат технічних наук,

доцент кафедри аерології та охорони праці. Заступник директора
Гірничого інституту з навчальної роботи по молодшим курсам.
Закінчив Національну гірничу академію України у 2001 р. працює в
НГУ з 2001 р.
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День працівників карного розшуку України15

квітня
15 квітня 1919 р. Декретом Раднаркому України була утворена

окрема секція судово-кримінального розшуку. Своє професійне свято
«День працівника карного розшуку» відзначають по всій Україні всі
фахівці, що беруть участь у цій нелегкій і небезпечну працю.

День екологічних знань15

квітня
Щорічно 15 квітня у багатьох країнах світу відзначається День

екологічних знань. Він веде свою історію з 1992 року, коли на
Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро, де обговорювалися проблеми
навколишнього середовища, було підкреслено величезне значення
екологічної освіти населення всіх країн світу в реалізації стратегії
виживання і для сталого розвитку людства.
У нашій країні це свято відзначається з 1996 року за ініціативою
громадських природоохоронних організацій.

День пам’яток історії та культури18

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

Указом Президента (№ 1062/99, від 23.08.99 р.) у Міжнародний день
пам’яток і визначних місць.

Міжнародний день пам’яток і визначних місць18

квітня
Цей День встановлений у 1983 році Асамблеєю Міжнародної ради з

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

Цюп’як Ірина Костянтинівна19

квітня
Цюп’як Ірина Костянтинівна народилась у 1964 р. Кандидат
філологічних наук, доцент кафедри історії та політичної теорії.
Директор Центру культури української мови ім. Олеся Гончара.
Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1986 р.
Працює в НГУ з 2002 р.

День Голокоста19

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

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

http://calendate.com.ua/day/04-15
http://ipt.nmu.org.ua/ua/spivr/tsyupyak.php
http://ipt.nmu.org.ua/ua/spivr/tsyupyak.php
http://www.dnu.dp.ua/
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Всеукраїнський день довкілля19

квітня
Відзначається в Україні щороку починаючи з 1999 року. Свято

встановлене згідно з Указом Президента України «Про День
довкілля» № 855/98 на підтримку ініціативи Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і
громадських природоохоронних організацій, з метою розвитку
діяльності, започаткованої Всеукраїнською акцією «Дерево-Життя»
та іншими громадськими ініціативами. Відзначається щорічно в
третю суботу квітня.

Мурзін Володимир Олексійович20

квітня
Мурзін Володимир Олексійович народився у 1919 р.Гірничий

інженер-електромеханік, доктор технічних наук (1965), професор
(1965). Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1941 р.
Працював у Національному гірничому університеті в 1952 -1981 pp.,
завідував кафедрою гірничої механіки (1963 - 1981). Визначний
фахівець у галузі гірничої механіки. Основний напрям наукової
діяльності - дослідження і вдосконалення шахтних стаціонарних
установок, питання безпеки експлуатації шахтних підйомних
установок, кондиціонування повітря в гірничих виробках глибоких
шахт. Помер у 1981 р.

Почепов Віктор Миколайович20

квітня
Почепов Віктор Миколайович народився у 1964 р. Гірничий

інженер, кандидат технічних наук, доцент кафедри підземної
розробки родовищ, заступник завідувача кафедри, член Вченої ради
гірничого факультету. Працює в НГУ з 1992 р.

Великдень20

квітня
У цей день християни святкують Воскресіння Ісуса Христа, що

сталося на третій день після його смерті, при чому день смерті
вважається першим днем. Свято називають також Пасха або Паска.
Завжди припадає на неділю.

Скабаланович Олександра Іванівна21

квітня
Скабаланович Олександра Іванівна народилась у 1939 р. Старший

лаборант кафедри хімії.

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=855%2F98
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=855%2F98
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
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Інститут Гуманітарних проблем22

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

проблем. У листопаді 2011 року йому присвоєне ім’я Героя України
академіка П.Т. Тронька.

День Землі22

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

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

Всеукраїнський день психолога23

квітня
Всеукраїнський день психолога відзначається 23 квітня.

Психологія - це прикладна й академічна наука, що вивчає поведінку,
психіку і психічні процеси людини. Наукова психологія постійно
розвивається і є системою теоретичних, експериментальних і
методичних властивостей пізнання.

Вільям Шекспир23

квітня
450 років від дня народження Вільяма Шекспіра (1564 – 1616),
англійського драматурга і поета, гуманіста доби Відродження.

Міжнародний день секретаря23

квітня
Міжнародний день секретаря (Formerly Secretaries Day) почали

відзначати з 1952 року в США. Цей день проходить у рамках тижня
професійних адміністративних працівників (Administrative
Professionals Week), що став традиційним у США. Свято відзначають
у середу останньго повного тижня квітня. Зараз це свято відзначають
не тільки секретарі, але і всі ті, від кого залежить робота офісу.
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Всесвітній день книги і авторського права23

квітня
Всесвітній день книги і авторського права відзначається ЮНЕСКО

з 1996 р. в день смерті В. Шекспіра та М. Сервантеса. Ідея
святкування виникла в Каталонії, де 23 квітня, в день Святого
Георгія — покровителя Каталонії, жінкам вручають троянди, а кожен
чоловік може розраховувати на отримання в подарунок хоч однієї
книги. Троянда натякає на кров, пролиту Георгієм в битві з драконом,
а книжки нагадують про сумну дату 23 квітня 1616 року, день смерті
Сервантеса, автора романа «Винахідливий гідальго Дон Кіхот з
Ламанчі». У 1996 році ЮНЕСКО інтернаціоналізувала це свято,
підтвердивши свою прихильність справі заохочення читання,
книговидання і захисту інтелектуальної власності.

Рябчій Владислав Валерійович24

квітня
Рябчій Владислав Валерійович народився у 1969 р. Кандидат

технічних наук (1998), доцент кафедри геодезії (2001 р.), виконуючий
обов’язки завідувача кафедри геодезії, вчений секретар Вченої ради
Національного гірничого університету. Закінчив Дніпропетровський
гірничий інститут (1993 та 2011 рр.). Працює в НГУ з 1997 р.

Міжнародний день солідарності молоді24

квітня
Міжнародний день солідарності молоді відзначається з 1957 року за

рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді.
Цей пам’ятний день служить ще одним приводом, аби привернути
увагу державних органів, суспільства та засобів масової інформації до
проблем молоді.

Всесвітній день боротьби проти малярії25

квітня
Всесвітній день боротьби проти малярії відзначається щорічно 25

квітня починаючи з 2008 року.

Міжнародний День ДНК25

квітня
Міжнародний День ДНК встановлено на честь виходу 25 квітня

1953 року британського журналу «Nature», в якому була опублікована
невелика стаття вчених з Кембриджу англійця Френсіса Кріка та
американця Джеймса Уотсона під назвою «Молекулярна структура
нуклеїнових кислот» та відкриттю подвійної спіралі ДНК.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/1616
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/1996
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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Алексєєнко Сергій Олександрович26

квітня
Алексєєнко Сергій Олександрович народився у 1949 р. Кандидат

технічних наук доцент (1985 р.) кафедри аерології та охорони праці.
Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1975 р. Працює в
НГУ з 1975 р.

Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних
аварій і катастроф

26

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

Міжнародний день інтелектуальної власності26

квітня
Щорічно 26 квітня світове співтовариство відзначає Міжнародний

день інтелектуальної власності. Цей день був засновано Генеральною
Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ)
(World Intellectual Property Organization (WIPO)).

Всесвітній день споріднених міст27

квітня
Всесвітній день поріднених міст проводиться щорічно в останню

неділю квітня за рішенням Всесвітньої федерації споріднених міст.

Всесвітній день охорони праці28

квітня
Міжнародна організація праці (МОП) оголосила 28 квітня

Всесвітнім днем охорони праці з тим, щоб привернути увагу світової
громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином
створення і просування культури охорони праці може сприяти
зниженню щорічної смертності на робочому місці. Вперше він
відзначався у 2003 році. Ідея проведення Всесвітнього дня охорони
праці бере початок від Дня пам'яті загиблих працівників, вперше
проведеного американськими і канадськими трудящими у 1989 році в
пам'ять про працівників, загиблих та постраждалих на роботі.
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День охорони праці28

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

уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів
господарювання, громадських організацій до питань охорони праці,
запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним
захворюванням, вшанування пам'яті осіб, які загинули на
виробництві…» згідно з Указом Президента України «Про День
охорони праці» від 18 серпня 2006 р. № 685/2006. Відзначається
щорічно 28 квітня - у Всесвітній день охорони праці.

Міжнародний день танцю29

квітня
Міжнародний день танцю відзначається з 1982 року за рішенням

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

Аеровокзал29

квітня
40 років з того часу, як у м. Дніпропетровську було відкрито новий

аеровокзал.

Міжнародний день джазу30

квітня
Перший Міжнародний день джазу (International Jazz Day) пройшов

у 2012 році. Про введення нової дати в календар Генеральна
конференція ЮНЕСКО оголосила в листопаді 2011 року. В якості
основної мети цього свята його засновники позначали «підвищення
ступеня інформованості міжнародної громадськості про джаз як про
силу, що сприяє миру, єдності, діалогу і розширенню контактів між
людьми».

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

Кафедра техничної механіки1919

травень
Під керівництвом О.М. Дінника кафедра теоретичної механіки

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

Швидько Ганна Кирилівна1

травня
Швидько Ганна Кирилівна народилась у 1944 р. Історик, доктор
історичних наук (1988), професор кафедри історії та політичної теорії
(1989), академік Української академії історичних наук (1997).
Заслужений діяч науки і техніки України (1997). Заслужений
професор Національного гірничого університету (2007). Лауреат
Всеукраїнської премії ім. Дмитра Яворницького Національної спілки
краєзнавців України (2013). Закінчила Дніпропетровський державний
університет у 1972 р. Працює в НГУ з 1995 р. Голова правління
Дніпропетровської обласної організації Національної спілки
краєзнавців України (1991-2008), з 2009 р – заступник голови.
Директор Дніпропетровського регіонального відділення Науково-
дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН
України. Зав. кафедри Історії і культури Придніпров’я Інституту
гуманітарних проблем. Науковий консультант історико-краєзнавчого
клубу «Грані». Редактор щорічників «Історія і культура
Придніпров'я. Невідомі та маловідомі сторінки» (фахове видання);
«Січеславський альманах», «Січеславщина. Краєзнавчий альманах»
(Дніпропетровська обласна університетська наукова бібліотека).
Провідний спеціаліст з проблем історії, історіографії та
джерелознавства України XVII - XX ст.

День міжнародної солідарності трудящих1-2

травня
День міжнародної солідарності трудящих встановлено конгресом ІІ

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

Балашов Сергій Васильович2

травня
Балашов Сергій Васильович народився у 1959 р. Гірничий інженер,

кандидат технічних наук, доцент кафедри основ конструювання
механізмів і машин. Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у
1981 р.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Iikp/index.html
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Iikp/index.html
http://www.ukrbook.net/DZMI_obl/Dnipropetr_obl/Dnipr_mag_P-S.htm
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C.%3EI%3D%D0%9669523%3C.%3E%29&Z21ID=&S21SRW=&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX
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Лой Євгеній Миколайович2

травня
Лой Євгеній Миколайович народився у 1934 р. Комендант корпусу

та полігону кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин.

Всесвітній день свободи преси3

травня
Всесвітній день свободи преси відзначається щорічно, за рішенням

Генеральної Асамблеї ООН (20 грудня 1993 року). Ця дата була
встановлена для вшанування Віндхукської декларації про сприяння
незалежній і плюралістичній пресі Африки, яка була прийнята 3
травня 1991 р. Головним заходом в святковий день є вручення
Всесвітньої премії ЮНЕСКО за внесок у справу вільної преси
ім. Гільєрмо Кано. Премія заснована на честь загиблого
колумбійського журналіста. Її розмір - 25 тис. дол.

День Сонця3

травня
День Сонця відзначається з 1994 р. за ініціативи європейського

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

День кондитера3

травня
День кондитера пропонується відзначати 3-го травня. У день, коли

в далекому 1932-му році постановою Ради Народних Комісарів був
створений окремий Всесоюзний Науково-дослідний інститут
кондитерської промисловості, який впритул зайнявся вивченням
якісних властивостей промислової сировини і її раціональним
використанням, скороченням втрат у виробництві, модернізацією та
удосконаленням виробничого устаткування, яке використовується
при виготовленні кондитерських виробів, а також поліпшенням
якості продукції, що випускається, освоєнням нових видів,
вдосконаленням методів контролю за їх якістю.

Ляльковий театр3

травня
75 років тому у м. Дніпропетровську відкрито ляльковий театр. З

1997 р. він увійшов до складу Українського молодіжного театру.

Міжнародний день боротьби за права інвалідів5

травня Міжнародний день боротьби за права інвалідів світова спільнота
відзначає 5 травня. В Україні за останніми офіційними
статистичними даними кількість інвалідів зростае. Щороку
інвалідами стають декілька тисяч чоловік.
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День радіо7

травня
7 травня - професійне свято працівників всіх галузей зв'язку. За

радянських часів це неофіційне свято відзначалося на високому рівні.
Цього дня 1895 року російський фізик Олександр Степанович Попов
здійснив перший сеанс радіозв'язку і продемонстрував світові
перший радіоприймач.

День пам’яті і примирення8-9

травня День пам’яті і примирення, присвячений пам’яті жертвам Другої
світової війни, проголошений 22 листопада 2004 року Генеральною
асамблеєю ООН (A/RES/59/26).

День Перемоги9

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

Симоненко Володимир Іванович10

травня Симоненко Володимир Іванович народився у 1949 р. Гірничий
інженер, доктор технічних наук (2004), професор (2005). Закінчив
Дніпропетровській гірничий інститут у 1976 р. В НГУ працює на
кафедрі відкритих гірничих робіт з 1976 р. Науковий напрям -
дослідження технологій розробки нерудних родовищ із
внутрішньокар'єрним складуванням відходів гірничого виробництва.

Міжнародний день астрономії10

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

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

Сальвадор Далі11

травня
100 років від дня народження Сальвадора Далі (1904-1989),

іспанського і американського художника.

День Матері11

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

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

http://uk.wikipedia.org/wiki/1895
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%87
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/59/26
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Всесвітній день медичних сестер12

травня
12 травня відзначається Всесвітній день медичних сестер. Хоча

фактично святу вже більше ста років, офіційно воно було засновано
тільки в 1971 році.

Панас Мирний13

травня
165 років від дня народження Панаса Мирного (1849 – 1920),

українського письменника.

Шкрабець Федір Павлович13

травня
Шкрабець Федір Павлович народився у 1949 р. Гірничий інженер-

електрик, доктор технічних наук (1989), професор (1991), академік
Академії наук вищої школи України (1996). Завідувач кафедри
відновлюваних джерел енергії з 1998 р. Лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки. Закінчив Дніпропетровський
гірничий інститут у 1971 р. Працює в Національному гірничому
університеті з 1971 р. Основні напрями наукової роботи -
дослідження процесів у розподільних і тягових мережах при
несиметричних пошкодженнях, оптимізація режимів роботи
електричних мереж, забезпечення надійності систем
електропостачання гірничих підприємств, розробка методів і
пристроїв захисту мереж від несиметричних пошкоджень і витоків
струму на землю, системна автоматика.

Чуїщева Людмила Олександрівна14

травня
Чуїщева Людмила Олександрівна народилась у 1949 р. Редактор

редакційно-видавничого відділу.

Онищенко Володимир Іванович15

травня
Онищенко Володимир Іванович народився у 1924 р. Інженер-

механік, кандидат фізико-математичних наук (1958), професор
(1969). Закінчив Дніпропетровський державний університет у 1950 p.
Працював у Національному гірничому університеті з 1950 по
1953 рр., потім з 1973 р. У 1973 - 1982 pp. - ректор. Завідував
кафедрою теоретичної та будівельної механіки (1973 -1993). Основні
праці присвячено просторовій теорії пружності, міцності та стійкості
конструкцій літальних апаратів, гірничих машин, шахтних канатів,
напружено-деформованого стану гірського масиву. Помер у 2005 р.

Утятникова Ольга Маратівна15

травня
Утятникова Ольга Маратівна народилась у 1954 р. Інженер-

програміст Інформаційно-компьютерного комплексу.

http://www.work.ua/ua/holidays/94/
http://vde.nmu.org.ua/ua/kafedra/shcrabets.php
http://vde.nmu.org.ua/ua/kafedra/shcrabets.php
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Всесвітній день клімату15

травня
Святкується у зв'язку з проголошенням метеорологами

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

Міжнародний день сім’ї15

травня
Міжнародний день сім’ї відзначається щорічно за рішенням

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

Доброгорський Микола Олександрович16

травня
Доброгорський Микола Олександрович народився у 1934 р.

Гірничий інженер-геолог, доктор геолого-мінералогічних наук (1988),
професор кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин
(1990). Академік і заслужений діяч науки Міжнародної академії наук
екології та безпеки життєдіяльності людини (1999). Закінчив
Дніпропетровський гірничий інститут у 1957 р. Працював в НГУ з
1964 р. Засновник наукового напряму утилізації відходів переробки
вугілля, пов'язаного з охороною навколишнього середовища.
Найважливіші праці присвячено дослідженню речовинного складу
відходів спалювання вугілля на теплових електростанціях і напрямків
їх промислового використання. Помер у 2010 р.

Ягодіна Вікторія Станиславівна16

травня
Ягодіна Вікторія Станиславівна народилась у 1974 р. Провідний

бібліотекар.

День біографів16

травня
Саме слово біографія утворилося від двох давньогрецьких слів –

життя і пишу. Іншими словами, біографією називають життєпис
людини, створене іншою людиною або кількома людьми. У більшості
випадків біографія стає найпершим джерелом інформації, яку ми
хочемо отримати про людину. Саме завдяки скурпулезності та
невтомній праці біографів до наших днів дійшли навіть самі,
здавалося б, незначні відомості про життя великих людей тієї чи
іншої епохи, про традиції та звичаї цієї епохи. Одним з перших
біографів можна назвати давньогрецького філософа Плутарха.

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/47/237
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День науки17

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

145/97, від 14.02.97 р.) в третю суботу травня як професійне свято
працівників науки.

Всесвітній день інформаційного суспільства17

травня
27 березня 2006 Генеральна Асамблея ООН прийняла Резолюцію, в

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

День Європи17

травня
День Європи відзначається щорічно за рішенням, прийнятим

лідерами країн-членів ЄС на зустрічі в Мілані у 1985 р. З 2003 року в
третю суботу травня в Україні відзначається День Європи відповідно
до Указу Президента № 339/2003 від 19 квітня 2003 року.

Міжнародний день музеїв18

травня
18 травня музейні працівники всього світу відзначають своє

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

Всеукраїнський день працівників культури та
майстрів народного мистецтва

18

травня Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного
мистецтва відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№
1209/2011, від 30.12.2011 р.) у третю неділю травня.

День молодіжних та дитячих громадських організацій18

травня
День молодіжних та дитячих громадських організацій відзначається

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

День пам'яті жертв політичних репресій18

травня
День пам'яті жертв політичних репресій відзначається в Україні

згідно з Указом Президента (№ 431/2007, від 21.05.2007 р.) у третю
неділю травня.
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Залізничний вокзал18

травня
130 років тому у м. Катеринославі було відкрито залізничний

вокзал та двоярусний залізничний міст через Дніпро, збудований за
проектом інженера М. А. Белелюбського.

Артур Конан Дойл20

травня
155 років від дня народження англійського прозаїка Артура Конан

Дойля (1859 – 1930).

День банківських працівників20

травня
День банківських працівників відзначається в Україні згідно з

Указом Президента (№ 316/2004, від 06.03.04 р.). Цим святом
держава підкреслює важливу роль банківської системи і значний
внесок банківських працівників у розвиток економіки України та
забезпечення її фінансової стабільності.

Всесвітній день метролога20

травня
Всесвітній день метрології (World Metrology Day) щорічно

відзначається 20 травня. День обраний в ознаменування підписання
20 травня 1875 року в Парижі, на міжнародній дипломатичній
конференції, відомої «Метричної Конвенції».

Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я
діалогу та розвитку

21

травня Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку
проголошено Генеральною Асамблеєю ООН 20 грудня 2002 року
(A/RES/57/249).

Гуменик Ілля Львович22

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

шахтобудівник, доктор технічних наук (1994), професор (1996).
Завідує кафедрою відкритих гірничих робіт з 1996 p., з 1978 р. завідує
проблемною науково-дослідною лабораторією. Академік АН вищої
школи України (1997), академік Української екологічної академії
наук (1995), член-кореспондент Академії гірничих наук України
(1993). Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1961 р.
Працює в НГУ з 1963 p. Основні праці присвячено дослідженню
комплексного освоєння родовищ мінеральної сировини та охорони
навколишнього природного середовища під час розробки родовищ
корисних копалин відкритим способом.

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/57/249
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Міжнародний день біологічного різноманіття22

травня
20 грудня 2000 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 22

травня Міжнародним днем біологічного різноманіття (A/RES/55/201)
(International Day for Biological Diversity). Саме у цей день, у 1992
році була прийнята Конвенція про біологічне різноманіття.

Дніпропетровська обласна універсальна наукова
бібліотека ім. Первоучителів слов`янських Кирила і

Мефодія

22

травня

180 років тому, у м. Катеринославі відкрито публічну бібліотеку.
Нині – Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім.
Первоучителів слов`янських Кирила та Мефодія.

День слов’янської писемності і культури24

травня
День слов'янської писемності і культури відзначається в Україні

згідно з Указом Президента (№ 1096/2004, від 17.09.04 р.) в день
вшанування пам'яті Святих рівноапостольних Кирила та Мефодія.

День Святих рівноапостольних Кирила та Мефодія,
вчителів слов’янських

24

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

Європейський День Парків24

травня
Європейський День парків відзначається з 1999 року за ініціативою

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

День кадровика24

травня
Дата 24 травня обрана невипадково. У цей день 1835 вийшла

постанова «Про ставлення між господарями фабричних закладів і
робочими людьми, які працюють по найму». Вона стала першим
документом, що регламентує взаємини роботодавця та найманого
працівника. Цю дату логічно вважати початком формування відносин
між роботодавцями та найманими працівниками в нашій країні. У
будь-якої, навіть найменшої компанії, є працівник, відповідальний за
роботу з персоналом, а у великих структурах - це цілі відділи.

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/55/201
http://www.work.ua/ua/holidays/156/
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День хіміка25

травня
Професійне свято працівників хімічної та нафтохімічної

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

День філолога25

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

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

Вронський Юрій Іванович27

травня
Вронський Юрій Іванович народився у 1964 р. Старший викладач

кафедри маркшейдерії. Закінчив Дніпропетровський гірничий
інститут у 1989 р. Працює в НГУ з 1994 р.

Міжнародний день солідарності жінок28

травня
Міжнародний день солідарності жінок проголошено на міжнародній

зустрічі жінок у Гавані (квітень 1998 р.).

День прикордонника28

травня
День прикордонника – професійне свято, яке відзначається щорічно

28 травня» (Указ Президента № 431 від 21.05.2003).

Міжнародний День Миротворця ООН29

травня
Міжнародний День миротворця Організації Об'єднаних Націй

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

http://www.work.ua/ua/holidays/69/
http://www.work.ua/ua/holidays/67/
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Вознесіння Господнє29

травня
Свято Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа в Небесні Оселі

відзначається християнами всього світу на 40-й день після свята
Воскресіння Господнього, тобто свята Пасхи Христової. Як правило
це відбувається в четвер 6-го тижня, рахуючи з Дня Великодня. У всі
дні, які проходять від Великодня до свята Вознесіння в усіх
християнських Церквах першими вітальними словами є радісна
звістка - Христос воскрес! Воістину воскрес!
В 2014 році Вознесіння Господнє припадає на 29 травня.

Європейський день сусідів30

травня
Засновником цього свята – заходу був француз А. Періфан, в даний

час він є координатором Європейського дня сусідів і Президентом
Європейської федерації місцевого єднання. В свята вже більше 1200
партнерів в більше 30 країн – учасниць, і Україна у тому числі.

Всесвітній день без тютюну31

травня
Всесвітня організація охорони здоров’я в 1988 році оголосила 31

травня Всесвітнім днем без тютюну (Резолюція 42.19 42-ї сесії)
(World No-Tobacco Day). Перед світовою спільнотою було
поставлено завдання - домогтися того, щоб в XXI столітті проблема
тютюнопаління зникла. XXI століття настало, але проблема не
зникла. Боротьба з нікотином триває.

День блондинок31

травня
Найяскравіша, найпомітніша й найбільш світлоголова частина

людства нарешті здобула своє власне довгоочікуване і заслужене
свято. Можливо тому, що білявих дам, як вони гнівно стверджують,
глумливо зневажають буквально по всьому світу, світла дата 31
травня оголошена Всесвітнім днем блондинок. Вони гідно відзначили
цю дату вперше у 2006 році, а саме - вирішили віддати собі по
заслугах і зробитися лауреатками ексклюзивної премії - «Діамантова
шпилька».

День працівників видавництв, поліграфії та
книгорозповсюдження

31

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

Інститут гуманітарних проблем ім. П.Т. Тронька

червень
Інститут гуманітарних проблем Національного гірничого

університету засновано у червні 1999 року наказом Міністра освіти і
науки України. У листопаді 2011 року йому присвоєне ім’я Героя
України академіка П.Т. Тронька.

День працівників водного господарства1

червня
День працівників водного господарства відзначається в Україні

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

День працівників місцевої промисловості1

червня
День працівників місцевої промисловості відзначається в Україні

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

День захисту дітей1

червня
Перший Міжнародний день захисту дітей було проведено в 1950

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

Всесвітній день молока1

червня
Вперше це свято відзначили в 2001 році за пропозицією

продовольчої і сільськогосподарської організації ООН. З того часу
традиція набула широкого поширення в багатьох країнах світу. Мета
свята — популяризація молока і молочних продуктів серед людей, а
також інформування населення про діяльність, пов'язану з молоком і
молочним виробництвом.

Всесвітній день батьків1

червень
На 66-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН, у вересні 2012 року, був

проголошено Всесвітній день батьків (Global Day of Parents), як
щорічне свято, яке відзначається в перший день літа, починаючи з
2013 року.
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Михайло Іванович Глінка1

червня
210 років від дня народження Михайла Івановича Глінки (1804-

1857), російського композитора, основоположника російської
класичної музичної школи.

Підготовка проектів будівель КВГУ3

червня
«Комітет» (Комітет для збору пожертвувань і облаштування

будинків КВГУ під головуванням губернатора князя Святополк-
Мирського 1898 р.) вирішив доручити підготовку проектів будівель
училища академіку архітектури О. М. Бекетову.

Схвалення проекту КВГУ4

червня
Схвалення імператором Миколою ІІ проекту «Положення про

Катеринославське Вище гірниче училище»

День господарських судів України4

червня
4 червня 1991 Верховною Радою України був прийнятий Закон

№ 1142-XII «Про арбітражний суд» (а 6 листопада 1991 -
Арбітражний процесуальний кодекс України, який набув чинності з 1
березня 1992 року). З тих пір 4 червня і вважається днем створення
господарських (арбітражних) судів України.

Міжнародний день безвинних дітей4

червня
Міжнародний день безвинних дітей - жертв агресії відзначається за

постановою Генеральної Асамблеї ООН від 19 серпня 1982 року.
(A/RES/ES-7/8).

Всесвітній день навколишнього середовища5

червня
Щороку 5 червня світова громадськість відзначає Всесвітній день

навколишнього середовища.

Лєдєньова Наталія Дмитрівна6

червня
Лєдєньова Наталія Дмитрівна народилась у 1964 р. Завідувачка
відділу бібліотеки.

http://www.work.ua/ua/holidays/188/
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/ES-7/8
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День журналіста6

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

прийняття Спілки журналістів України в 1992 році в Міжнародну
федерацію журналістів. (Указ Президента України від 25.05.1994 №
251/94).

Пушкін Олександр Сергійович6

червня
215 років від дня народження Олександра Сергійовича Пушкіна

(1799 – 1837), російського поета.

Трійця (П’ятидесятниця)8

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

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

День працівників легкої промисловості8

червня
В Україні День працівників легкої промисловості відзначається

відповідно до Указу Президента від 9 червня 1994 роки № 285/94, у
другу неділю червня.

Всесвітній день океанів8

червня
Своєю резолюцією 63/111 від 5 грудня 2008 року Генеральна

Асамблея постановила оголосити 8 червня Всесвітнім днем океанів.
Офіційні заходи в рамках Всесвітнього дня океанів є прекрасною
можливістю для підвищення глобальної обізнаності про проблеми, з
якими стикається міжнародне співтовариство у зв'язку з океанами.

Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна8

червня
Це, ще неофіційне свято присвячено всім, хто сидить удома і

піклується про благополуччя сім’ї. Відзначається 8-го червня. До речі
буде сказано, що в 2003 році в Італії була створена перша в світі
організація чоловіків-домохозяїв. У цю асоціацію вступають
одружені представники сильної статі, щоб навчитися веденню
домашнього господарства.

Всесвітній день друзів9

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

навіщають тих, кого давно не бачили.
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Галузева науково-дослідна лабораторія
промислових досліджень технологічних процесів

видобутку руди

12

червня

За наказом Мінчермета УРСР і Мінвузу УРСР № 323/184 від
12.06.1979 р. на базі Запорізького залізорудного комбінату створена
Галузева науково-дослідна лабораторія промислових досліджень
технологічних процесів видобутку руди (ГНДЛ-14).

День працівника фондового ринку12

червня
Відповідно до Указу Президента від 11 березня 2008 року

№ 202/2008 День працівника фондового ринку України відзначається
щорічно 12 червня.

Марко Черемшина13

червня
140 років від дня народження Марка Черемшини (1874-1927),

українського письменника і культурно-громадського діяча.

Всесвітній день донора крові14

червня
У травні 2005 р., в ході Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я,

міністри охорони здоров’я світу одностайно прийняли заяву про
прихильність і підтримку добровільного донорства крові. У резолюції
WHA58.13 вони постановили щорічно проводити Всесвітній день
донора крові 14 червня.

Міжнародний день блогеру14

червня
Щорічно 14 червня інтернет-спільнота відзначає Міжнародний

День блогера. Ідея проведення цього свята народилася в 2004 році.
Відразу 500 чоловік з більш ніж 40 країн, об'єднавшись, вирішили, що
їм потрібен свій день – свого роду символ дружніх відносин між
мережевими блогерами усього світу.

День медичного працівника15

червня
Святкування Дня медичного працівника у третю неділю червня

закріплено Указом Президента України № 281/94 від 03.06.1994.

http://calendate.com.ua/day/06-14
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Всесвітній день вітру15

червня
Щорічно 15 червня відзначається Міжнародний день вітру. У цей

день по всьому світу проходять тисячі публічних заходів, кожен
бажаючий може відвідати вітроелектростанцію, зустрітися з
експертами, відвідати різноманітні заходи, присвячені цій технології
та знайти для себе відповідь на всі питання, які пов'язані з сучасною
вітроенергетикою. Починаючи з 2011 року Україна стала офіційним
учасником цього заходу. 2011 рік став знаковим для
вітроенергетичного сектору України та ввійшов у його історію як рік
реалізації в Україні перших приватних проектів промислових
вітроелектростанцій (ВЕС).

Всесвітній день боротьби з опустелюванням та
засухою

17

червня Всесвітній день боротьби з опустелюванням та засухами був
проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1994 році
(A/RES/49/115)

Пам’ятник Т. Г. Шевченка18

червня
75 років тому в Каневі відкрили пам’ятник Т.Г. Шевченку.

День дільничного інспектора міліції18

червня
У 2004 році наказом Міністра внутрішніх справ України 18 червня

було офіційно затверджено Днем дільничного інспектора міліції.

Капшук Володимир Ілліч19

червня
Капшук Володимир Ілліч народився у 1939р. Технік 1-ї категорії

кафедри військової підготовки.

Некрасовський Яків Ельконович19

червня
20 років з дня смерті Некрасовського Якова Ельконовича, який

народився у 1903 р. Гірничий інженер, доктор технічних наук з 1952
p., професор з 1952 p., лауреат Державної премії України 1975 р. У
НГУ працював у 1931 -1941 та 1943 -1979 рр., завідував кафедрою
підземної розробки родовищ (1950 -1971). Засновник наукової школи
технології розробки крутих пластів, небезпечних раптовими
викидами вугілля та газу, а також безлюдного виймання вугілля.
Помер у 1994 р.

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/49/115
http://www.work.ua/ua/holidays/191/
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Коркач Наталія Василівна22

червня
Коркач Наталія Василівна народилась у 1954 р. Провідний

економіст планового відділу.

Початок Великої Вітчизняної війни22

червня
Віроломний напад фашистської Німеччини на Радянський Союз.

Початок Великої Вітчизняної війни (1941 р.)

День скорботи і вшанування пам'яті22

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

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

День державної служби23

червня
День державної служби відзначається в Україні щорічно з 2003 року

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

Міжнародний Олімпійський день23

червня
У 1967 році Міжнародний Олімпійський комітет прийняв рішення:

23 червня вважати Міжнародним Олімпійським днем.

День митної служби25

червня
День митної служби України відзначається щорічно 25 червня в

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

День дружби і єднання слов’ян25

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

мільйонів людей по всій планеті. Його відзначають щорічно. Це
свято вважається народним, оскільки воно символізує єднання
багатьох націй, які мають одні й ті ж корені, схожі культурні традиції
та звичаї. День дружби і єднання слов'ян відзначають росіяни,
українці, білоруси, поляки, серби, чехи, болгари, словенці та інші
народи. Крім того, цей день нагадує вихідцям із слов'янських
республік, які проживають далеко за кордоном, про їхні корені.
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Міжнародний день підтримки жертв тортур26

червня
Міжнародний день підтримки жертв тортур проголошено

Генеральною Сесією ООН 12 грудня 1997 року.

Міжнародний день боротьби із зловживанням
наркотиками та їх незаконним обігом

26

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

Всесвітній день рибальства27

червня
Всесвітній день рибальства відзначається щорічно з 1985 року.

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

Шатова Любов Анатоліївна28

червня
Шатова Любов Анатоліївна народилась у 1954 р. Гірничий інженер-

технолог, науковий співробітник кафедри збагачення корисних
копалин. Закінчила Дніпропетровскький гірничий інститут у 1978 р..
Працює в НГУ з 1987 р.

День Конституції України28

червня
День Конституції України вважається святковим неробочим днем

(ст. 73 Кодексу законів про працюУкраїни).

День молоді29

червня
Щорічно, підтримавши ініціативу молодіжних об'єднань і

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

Зустріч випускників1964

липень
Початок традиційних зустрічей випускників у гірничій Alma-mater.

Бондарук Олександр Григорович1

липня
Бондарук Олександр Григорович народився у 1939 р. гірничий

інженер-маркшейдер, кандидат технічних наук (1988), доцент (1989),
завідував кафедрою геодезії (1991-2011). Працює в НГУ з 1966 р.
Помер у 2011 р.

День слідчого1

липня
Цього дня своє професійне свято відзначають усі слідчі України.

Всесвітній день архітектури1

липня
Всесвітній день архітектури установлено в 1985 році у перший

понеділок липня Міжнародним союзом архітекторів, що виник в 1946
році, після Другої світової війни, коли потрібно було піднімати з
розвалин міста, відновлювати підприємства, відтворювати пам'ятники
архітектури. З 1996 року Всесвітній День архітектора приурочено до
Міжнародного дня житла, який відзначається в перший понеділок
жовтня. Це рішення ухвалив Міжнародний союз архітекторів на XX
Генеральній асамблеї ООН у Барселоні.

День архітектора1

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

«Встановити День архітектури України, який відзначати щорічно 1
липня, - у Всесвітній день архітектури».

Жорж Санд1

липня
210 років від дня народження Жорж Санд (1804-1876),

французької письменниці

http://www.work.ua/ua/holidays/171/
http://uk.wikipedia.org/wiki/1985
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/1946
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Татарінова Таїсія Олександрівна2

липня
Татарінова Таїсія Олександрівна народилась у 1939 р. Завідувач

лабораторіями кафедри геофізичних методів розвідки.

Міжнародний день спортивного журналіста2

липня
Міжнародний день спортивного журналіста відзначають щорічно 2

липня. Ця дата пов'язана з проведенням установчого засідання
Міжнародної асоціації спортивної преси, яке відбулося в 1924 році в
Парижі. На сьогоднішній день в цю організацію входять близько 150
національних спілок журналістів, які пишуть на спортивну тематику.

День працівника податкової служби2

липня
Президент України 24.10.2005 підписав Указ «Про День працівника

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

День судового експерта4

липня
День судового експерта відзначається в Україні згідно з Указом

Президента (№424/2009, від 10.06.2009 р.).

Сучков Сергій Миколайович5

липня
5 липня 1899 р директором КВГУ було призначено випускника

Петербурзького гірничого інституту, гірничого інженера з м. Харкова
Сергія Миколайовича Сучкова, який згодом пожертвував училищу
2571 том книг та періодичних видань і цим поклав початок
формуванню бібліотеки Училища.

Кузнецов Георгій Віталійович5

липня
Кузнецов Георгій Віталійович народився у 1949 р. Інженер-

електрик, доктор технічних наук (1992), професор (1995), академік
Української академії інформатики (1994). Заслужений працівник
народної освіти України (1999). Закінчив ДГІ у 1971 р. Працював в
НГУ у 1973-2011 рр., завідував кафедрою електроніки та
обчислювальної техніки у 1993-2011 рр., науковий керівник
інформаційного комплексу у 1997-2011 рр., директор Міжгалузевого
інституту безперервної освіти з 1995 р. по 2011 р. Напрями наукової
діяльності - створення автоматизованих систем контролю та
керування технологічними процесами гірничовидобувних
підприємств, системи і засоби передачі інформації цифрових мереж
зв'язку спеціального призначення. Помер у 2011 р.

http://www.work.ua/ua/holidays/33/
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Кухарєв Валентин Миколайович6

липня
25 років з дня смерті Кухарєва Валентина Миколайовича, який

народився у 1951 р. Гірничий інженер, доктор технічних наук (1974),
професор (1976). Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у
1953 р. Працював у Національному гірничому університеті в 1966 -
1989 pp., завідував кафедрою організації виробництва в 1975 -1989 pp.
Створив наукову школу оптимізації основних параметрів гірничих
підприємств, яка набула широкого визнання серед гірничої
громадськості. Вивчав проблеми економіко-математичного
моделювання параметрів гірничих підприємств та ефективності
капітальних вкладень. Померу 1989 р.

Орел Майя Василівна6

липня
Орел Майя Василівна народилась у 1949 р. Доцент кафедри

перекладу. Закінчила Черкаський національний університет
ім. Б. Хмельницького у 1971 р. Працює в НГУ з 1990 р.

День Військ Протиповітряної оборони України6

липня
Це свято було встановлено Указом Президента України № 602/97 за

заслуги Військ ППО у забезпеченні обороноздатності держави.
Відзначаеться у першу неділю липня.

Всесвітній день поцілунку6

липня
Всесвітній день поцілунку вперше було відзначено у

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

День працівника природно-заповідної справи7

липня
День працівника природно-заповідної справи відзначається в

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

http://pereklad.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/institutes_faculties/Institute_PE/
http://pereklad.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/institutes_faculties/Institute_PE/
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Івана Купала7

липня
Івана Купала, Купайла – традиційне українське свято, яке

відзначали вночі перед Івановим днем (24 червня за старим стилем).
Зараз також його привязують до сонцевороту (21 червня, у
високосний рік - 20 червня за часом UTC). У зв'язку із введенням
григоріанського календаря у 01.03.1918 церковне свято Різдво Івана
Предтечі припадає на 7 липня. Свято отримало свою назву від імені
християнського святого Івана. Квінтесенцією свята є очищення за
допомогою вогню і води, найдавніша форма магічних дій. Одне із
чотирьох головних свят сонячного календаря. Ймовірно, свято було
встановлено в часи, коли сонцестояння випадало на 24 червня.
Святкували Купала здавна по всій Україні, щоправда з певними
відмінностями по регіонах.

День родини в Украине8

липня
Український День родини відносно молоде свято і стало

відзначатися з 2012 року. Відповідний Указ Президента України
№1209/2011 "Про святкування в Україні деяких пам'ятних дат і
професійних свят" був підписаний 30 грудня 2011 року.

Капіца Петро Леонідович9

липня 120 років від дня народження Петра Леонідовича Капіци (1894-
1984), російського фізика, лауреат Нобелівської премії (1978).

Ігнатова Неля Миколаївна10

липня
Ігнатова Неля Миколаївна народилась у 1949 р. Доцент кафедри

перекладу. Закінчила Дніпропетровський державний університет.
Працює в НГУ з 1992 р.

Лупацій Любов Павлівна10

липня
Лупацій Любов Павлівна народилась у 1959 р. Завідувач канцелярії.

Всесвітній день народонаселення11

липня
Всесвітній день народонаселення відзначається міжнародними

організаціями системи ООН. Установлений ООН в 1989 році на
згадку про День п'яти мільярдів — 11 липня 1987 року — день, коли
чисельність населення Землі перевищила 5 млрд осіб.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/UTC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/1978
http://pereklad.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/institutes_faculties/Institute_PE/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://uk.wikipedia.org/wiki/1989
http://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1987
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96
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Всесвітній день шоколаду11

липня
Всесвітній день шоколаду або World Chocolate Day відзначається

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

Фортунато Лев Михайлович12

липня
80 років з дня смерті Фортунато Льва Михайловича, який

народився у 1861 р. Інженер-металург, професор (1924). Закінчив
Санкт-Петербурзький гірничий інститут у 1895 р. Працював у
Національному гірничому університеті в 1904 -1930 pp., завідував
кафедрою металургії сталі в 1904 -1930 рр. Основні праці присвячено
металургії сталі. Розробив спосіб продування томасівських чавунів з
високим вмістом кремнію. Помер у 1934 р.

День Петра і Павла12

липня
У народі свято відоме під назвами: Петрів день, Пе́тра, Петр,

Петро-Павло, Петропавлов день, Свято Петра й Павла, День Петра і
Павла.

День апостолів Петра і Павла — християнське свято на честь
апостолів Петра та Павла. У народі знаменує закінчення купальських
святкувань «маківки літа» і літніх весіль, прощання з весною та
підготовку до сінокосу. Перший зажин озимого жита. Християнська
церква у цей день вшановує святих первоверховних Апостолів Петра
й Павла. Це свято було встановлене ще в апостольські часи, перші
згадки про нього датовані четвертим століттям. На честь святих, за
часів Константина Великого були збудовані перші храми.

День фотографа12

липня
День фотографа за традицією відзначається 12 липня - це день

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

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%28%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%28%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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День рибалки13

липня
В Україні професійне свято працівників рибного господарства -

День рибалки відзначається щорічно у другу неділю липня згідно з
Указом Президента № 464/95 від 22.06.1995.

Валова Тетяна Миколаївна14

липня
Валова Тетяна Миколаївна народилась у 1954 р. Завідувачка сектора

бібліотеки.

Гресь Наталія Леонідівна14

липня
Гресь Наталія Леонідівна народилась у 1964 р. Кандидат

економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту. В.о завідувача
кафедри обліку і аудиту. Закінчила Київський інститут народного
господарства ім. Д.С. Коротченка. Працює в НГУ з 2000 р.

День українських миротворців15

липня
Верховна Рада України, 21 травня 2013 року, одноголосно

прийняла Постанову №  292-VII «Про встановлення Дня українських
миротворців». Постановою визначено 15 липня Днем українських
миротворців з подальшим відзначенням його на державному рівні, з
метою вшануванням мужності і звитяги, зразкового виконання
службових обов'язків, вірності присязі учасників миротворчих
операцій та забезпечення збереження пам'яті славетних героїв-
миротворців, які загинули під час виконання обов'язків у складі
миротворчого контингенту та миротворчого персоналу.

Всесвітній день мотоцикліста16

липня
Традиція відзначати Всесвітній день мотоцикліста з'явилася 22

липня 1992 року, коли відразу в декількох країнах ентузіасти,
залишивши автомобілі в гаражах, відправилися на роботу на
мотоциклах і скутерах. Спочатку день так і називався — Ride to Work
Day, що можна перекласти з англійської мови як «На роботу на
мотоциклі», і лише пізніше поступово перетворився у Всесвітній день
мотоцикліста. Проводиться щорічно в третю середу липня.

День бухгалтера16

липня
День бухгалтера відзначається в Україні згідно з Указом

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

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B2
http://calendate.com.ua/day/07-22
http://calendate.com.ua/day/07-22
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День етнографа17

липня
Професійне свято представників різних етнографічних шкіл,

введений в честь дня народження етнографа і мандрівника
М.М. Миклухи-Маклая.

Меморіальний будинок-музей Д. І. Яворницького18

липня
50 років тому у м. Дніпропетровську відкрито меморіальний

будинок-музей Д. І. Яворницького.

Мануйлов Олександр Аполлонович20

липня
85 років з дня смерті Мануйлова Олександра Аполлоновича, який

народився у 1861 р. Юрист, доктор економічних наук (1901),
професор кафедри політичної економії (1903) Московського
університету, де працював з 1895 по 1911 pр. Закінчив у 1883 р.
Новоросійський університет. У 1905 - 1911 рр. ректор Московського
університету. У 1907 р. обраний членом Державної Ради від Академії
наук і російських університетів. З 1911 р. викладав політичну
економію у Московському комерційному інституті, Університеті ім.
А.Л. Шанявського і на Вищих жіночих курсах. У 1919 р - викладач
політичної економії Національного гірничого університету. 3 1918 р.
входив до Ради Державного банку, брав участь у фінансовій реформі
1924 р. і був професором Інституту народного господарства ім. Г.В.
Плеханова. Помер у 1929 р.

День металурга20

липня
День металурга відзначається в Україні згідно з Указом Президента

(№ 187/93, від 3.06.93 р.) в третю неділю липня як професійне свято
працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.

Міжнародний день шахіста20

липня
Вже багато років, починаючи з 1966 року, у всьому світі 20 липня

відзначають Міжнародний день шахів. Це свято проводиться за
рішенням ФІДЕ - Всесвітньої шахової федерації (заснована в 1924).

http://www.work.ua/ua/holidays/137/
http://www.work.ua/ua/holidays/149/
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Франческо Петрарка20

липня
700 років від дня народження Франческо Петрарки (1304-1374),

італійський поет та літописець, ранній гуманіст. Один із засновників
гуманізму, його називають «батьком гуманізму». Особливо відомі
сонети Петрарки, які вважаються зразком жанру. Мова творів
Петрарки, Данте та Бокаччо (відомі також як «три корони» - італ. tre
corone) заклала основу сучасної італійської мови, зокрема першого
словника італійської Vocabulario degli Accademici della Crusca
виданого 1612 року.

Шутов Валерій Юрійович21

липня
Шутов Валерій Юрійович народився у 1959 р. Гірничий інженер-

технолог, науковий співробітник кафедри збагачення корисних
копалин.

Ернест Хемінгуей21

липня
115 років від дня народження Ернеста Хемінгуея (1899 – 1961),

американського прозаїка, письменника та журналіста, лауреата
Нобелівської премії з літератури за 1954 рік.

Свєткіна Олена Юріївна24

липня
Свєткіна Олена Юріївна народилась у 1959 р. кандидат хімічних

наук (1985 р.), доцент кафедри хімії. Закінчила Дніпропетровський
державний університет у 1981 р. Працює в НГУ з 1988 р.

День системного адміністратора25

липня
День системного адміністратора - свято, яке придумав

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

День парашутиста26

липня
26 липня 1930 група радянських льотчиків-парашутистів на чолі з

Б. Мухортовим вперше здійснила під Воронежем серію стрибків з
літаків. Ця подія поклала початок масовому розвитку парашутизму в
СРСР.

День флоту України27

липня
З 2012 року, згідно Указу Президента України від 30 грудня

№1209/2011 "Про святкування в Україні деяких пам'ятних дат і
професійних свят", День флоту України відзначається в останню
неділю липня.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/1612
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/1954
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День працівників торгівлі27

липня
У останню неділю липня в Україні святкують День працівників

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

Всесвітній день боротьби з гепатитом28

липня
Перший подібний день було проведено в 2008 році за ініціативою

Міжнародного альянсу з боротьби з гепатитом. У 2011 році Всесвітня
організація охорони здоров'я (ВООЗ) внесла цю дату в свій календар,
таким чином, Всесвітній день боротьби з гепатитом (World Hepatitis
Day) отримав офіційний статус і відзначається щорічно 28 липня.

День PR-спеціаліста28

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

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

День хрещення Київської Русі28

липня
День хрещення Київської Русі відзначається в Україні згідно з

Указом Президента (№ 668/2008, від 25.07.98 р.) у день пам'яті
святого рівноапостольного князя Володимира - хрестителя Київської
Русі.

Міжнародний день дружби30

липня
27-го квітня 2011-го року Генеральна асамблея ООН резолюцією

№ 65/275 заснувала нове свято «Міжнародний день дружби».
«Міжнародним днем дружби» в календарі стала дата 30-е липня.

http://calendate.com.ua/day/07-28
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Гуськов Володимир Олександрович31

липня
Гуськов Володимир Олександрович народився у 1869 р. Гірничий

інженер, доктор технічних наук, екстраординарний професор кафедри
гірничого мистецтва  (1909), професор (1917). Закінчив Санкт-
Петербурзький гірничий інститут у 1895 р. Працював у
Національному гірничому університеті у 1902 – 1946рр., декан
гірничого факультету в 1921 -1925 pp., завідував кафедрою
збагачення корисних копалин у 1903 – 1946 рр. Засновник наукової
школи, кафедри та спеціальності збагачення корисних копалин.
Розробив теорію гравітаційного збагачення вугілля, вперше
застосував фотокінометод для дослідження руху мінеральних
частинок у воді. Організував при НГУ інститут проектування
вуглезбагачувальних фабрик. Помер у 1951 р.

Кожевніков Анатолій Олександрович31

липня
Кожевніков Анатолій Олександрович народився у 1939 р. Гірничий

інженер, доктор технічних наук (1999), професор кафедри техніки і
розвідки родовищ корисних копалин з 2000 р. Закінчив
Дніпропетровський гірничий інститут у 1961 р. Працює в НГУ з
1965 р. Головні напрями наукової роботи - вивчення процесу
руйнування порід, розробка породоруйнівного інструменту,
імпульсних технологій у бурінні.

Луценко Наталія Василівна31

липня
Луценко Наталія Василівна народилась у 1969 р. Директор

культурно-освітнього центру.
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Серпень

День інкасатора1

серпня
Цього дня в 1939 році була створена служба інкасації при

Держбанку СРСР. Необхідність транспортування та охорони
грошових коштів і цінностей виникла одночасно з їх появою в кінці
IX століття в Київській Русі. Головними торговцями і скарбниками у
давньому Києві виступали Князь і бояри. Вони і забезпечували
охорону торгових караванів силами своїх дружин. З тих давніх часів
гроші транспортувалися або їх власниками, або людьми, яких вони
спеціально для цього наймали і яким довіряли.

День Святого пророка Іллі2

серпня
У народну традицію святий Ілля увійшов покровителем дощу і

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

День високомобільних десантних військ Збройних сил2

серпня
Указом Президента № 457 від 27-го липня 2012-го року на зміну

Дню аеромобільних військ прийшов «День високомобільних
десантних військ Збройних Сил України». Це було зроблено з метою
відродження та розвитку українських національних військових
традицій.

Мостика Юрій Сергійович3

серпня
Мостика Юрій Сергійович народився у 1954 p. Гірничий інженер-

електрик, доктор технічних наук (2006), професор кафедри
збагачення корисних копалин (2006). Закінчив Дніпропетровський
гірничий інститут у 1977 р. Працює в НГУ з 1977 р. Основні напрями
наукової роботи - теоретичні й експериментальні дослідження
сепарації слабомагнітних руд у сильних магнітних полях, кінетика
високоградієнтної магнітної сепарації, очищення нерудних
матеріалів.

http://www.work.ua/ua/holidays/172/
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День Повітряних Сил Збройних Сил України3

серпня
Всі ті, хто так чи інакше пов’язує своє життя з Повітряними Силами

Збройних Сил України, відзначають своє професійне свято, що
носить назву «День Повітряних Сил Збройних Сил України» на
підставі Указу Президента України № 579/2007 від 27-го червня 2007
року щорічно, починаючи з 2007 року в перший неділю серпня.

В 2014 році День Повітряних Сил Збройних Сил України припадає
на 3 серпня.

Орел Валентина Пантеліївна4

серпня
Орел Валентина Пантеліївна народилась у 1939 р. Старший

викладач кафедри вищої математики.

Міжнародний день світлофора5

серпня
Міжнародний день світлофора відзначають 5 серпня. Попередник

сучасних світлофорів був встановлений 5 серпня 1914 року в Америці
у місті Клівленд, мав зелений і червоний сигнали. Але перший
світлофор винайшов британець Джей Найт в 1868 році. Цей
світлофор був встановлений у Лондоні біля парламенту, мав два
семафорних крила і управлявся вручну. Перший світлофор в Україні
був встановлений в 1936 році у Харкові.

Введенська Тетяна Юріївна6

серпня Введенська Тетяна Юріївна народилась у 1959 р., кандидат
філологічних наук, професор, завідувачка кафедри перекладу.

Міжнародний день «Лікарі світу за мир»6

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

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

Фрундін Володимир Юхимович8

серпня
Фрундін Володимир Юхимович народився у 1939 р. Кандидат

технічних наук (1970 р.), доцент (1978 р.) кафедри аерології та
охорони праці. Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1961
р. Працює в НГУ з 1978 р.

http://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1914
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/1868
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1936
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://pereklad.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/institutes_faculties/Institute_PE/
http://pereklad.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/institutes_faculties/Institute_PE/
http://pereklad.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/institutes_faculties/Institute_PE/
http://pereklad.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/institutes_faculties/Institute_PE/
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Міжнародний день альпінізму8

серпня
Жак Бальма і Мішель-Габріель Паккард 8-го серпня 1786-го року у

18:23 першими в світі  досягли піка гірської вершини Монблан,
висота якої досягає 4810 метрів над рівнем моря. Саме цей День, в
середовищі професіоналів і любителів даного виду діяльності та
спорту прийнято вважати Міжнародним днем альпінізму.

День військ зв'язку8

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

з Указом Президента від 01.02.2000 № 154/2000.

Пасічний Володимир Григорович9

серпня
Пасічний Володимир Григорович народився у 1959 р. Доктор

технічних наук (1998), професор кафедри гідрогеології та інженерної
геології (1999 - 2003). У 1981 р. Закінчив Дніпропетровський
гірничий інститут за фахом "Гідрогеологія та інженерна геологія" у
1981 р. Основні наукові праці пов'язані з розробкою водозахисних
заходів під час підземного вуглевидобутку. Помер у 2005 р.

Міжнародний день корінних народів світу9

серпня
Міжнародний день корінних народів світу відзначається за

рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 23 грудня 1994 року
(A/RES/49/214) кожний рік 9 серпня.

День фізкультурника9

серпня
Свято здорового способу життя - День фізкультурника, бере свій

початок з незабутніх 80-х років. На передодні його офіційного
виникнення в СРСР були проведені перші, в історії Олімпійські ігри
на території сучасної Східної Європи. Це були перші Ігри, які
проводилися в соціалістичній країні. Можливо саме цей факт
надихнув радянських керівників, і 1-го жовтня 1980-го року вийшов
Указ Президії Верховної Ради СРСР за №-м 3018-Х. В Указі
святкуванню Дня фізкультурника встановлювався щорічний характер,
підкреслювалося особливе позитивне значення цього своєрідного
пам’ятного дня. Надалі це було підтверджено в редакції Указу
Верховної Ради Радянського Союзу «Про внесення змін до
законодавства СРСР про святкові і пам’ятні дні» від 1-го листопада
1988-го року № 9724-XI. Святкування Дня фізкультурника було
встановлено в другу суботу серпня.

В 2014 році День фізкультурника припадає на 9 серпня.

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/49/214
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Ястремський Леонід  Станіславович10

серпня
Ястремський Леонід Станіславович народився у 1939 р. Інженер-

електрик. Cтарший викладач кафедри програмного забезпечення
комп'ютерних систем, заступник завідувача кафедрою. Закінчив
Дніпропетровський гірничий інститут у 1967 р. Працює в НГУ з 1968
р.

День працівників ветеринарної медицини10

серпня
Свято встановлено в Україні згідно з Указом Президента України

«Про День працівників ветеринарної медицини» від 1 листопада
2001 року № 1035/2001. Відзначається щорічно у другу неділю
серпня.

День будівельника10

серпня
День будівельника відзначається в Україні згідно з Указом

Президента (№ 273/93, від 22.07.93 р.) у другу неділю серпня як
професійне свято працівників будівництва і промисловості
будівельних матеріалів.

Міжнародний день молоді12

серпня
Міжнародний день молоді встановлений Генеральною Асамблеєю

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

Всесвітній день шульги13

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

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

Сдвижкова Олена Олександрівна13

серпня
Сдвижкова Олена Олександрівна народилась у 1959 р. Інженер-

механік, доктор технічних наук (2002), професор (2002). Закінчила
Дніпропетровський гірничий інститут у 1982 р. В НГУ працює з 1982
р. З 2007 р. - завідувач кафедри вищої математики. Основний
науковий напрям - дослідження механіки грунтів і гірських порід.

http://www.work.ua/ua/holidays/81/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/2001
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Маковія14

серпня
Маковія (також Перший Спас, Спас на воді, Медовий Спас) —

народна назва православного свята Винесення чесних древ
Животворчого Хреста Господнього, або Свято Всемилостивого Спасу
та Пресвятої Богородиці, яке відзначають у перший день Успінського
посту 14 серпня (1 серпня за старим стилем).

День археолога15

серпня
День археолога відзначається в Україні згідно з Указом Президента

(№ 694/2008, від 06.08.08 р.). Слово «археологія» вперше вжито
Платоном в значенні «історія минулих часів».

Папіж Юлія Сергіївна18

серпня
Папіж Юлія Сергіївна народилась у 1979 р. кандидат економічних

наук. Доцент кафедри менеджменту виробничої сфери. Закінчила
Національний гірничий університет в 2002 р. Працює в НГУ з 2003 р.

Урочиста закладка новобудов19

серпня
19 серпня 1899 р відбулася урочиста закладка новобудов на

Соборній площі за проектом О. М. Бекетова двох кам’яних корпусів
КВГУ – головного і хімічного.

День пасічника19

серпня
День пасічника - професійне свято бджолярів - в Україні почали

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

Преображення Господнє (Яблучний Спас)19

серпня
На нашу землю свято Преображення Господнього прийшло з

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

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
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Всесвітній день гуманітарної допомоги19

серпня
Всесвітній день гуманітарної допомоги заснований Всесвітньою

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

Бродський Олександр Ілліч21

серпня
45 років з дня смерті Бродського Олександра Ілліча, який

народився у 1895 р. Доктор хімічних наук і професор з 1926 р.,
академік АН УРСР (1939). Закінчив Московський державний
університет у 1922 р. Працював у Національному гірничому
університеті в 1926 - 1941 pp., завідував кафедрою хімії в 1930 - 1941
pp., директор Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського в 1939
- 1959 р. Уперше почав досліджувати хімічні реакції ізотопним
методом, для вивчення ізотопів свинцю, торію, аргону застосував
фізичні та фізико-хімічні методи аналізу, які дозволили провести
цикл робіт з дослідження ізотопного складу деяких гірських порід та
мінералів. Уперше отримав важку воду. Помер у 1969 р.

Дніпропетровський державний інститут фізичної
культури і спорту

21

серпня 35 років тому Радою Міністрів СРСР прийнято постанову про
організацію у Дніпропетровську на базі факультету Київського
інституту фізкультури Дніпропетровського інституту фізичної
культури. В кінці квітня 1980 року отримав статус самостійного
ВУЗу.

Максимов Олександр Павлович22

серпня
Максимов Олександр Павлович народився у 1919 р. Гірничий

інженер-шахтобудівник, доктор технічних наук (1965), професор
(1966). Закінчив Московський гірничий інститут у 1943 р. Працював
у Національному гірничому університеті з 1944 p., завідував
кафедрами шахтного будівництва в 1953 -1955 pp., проведення і
кріплення виробок у 1962 - 1965 pp., будівництва шахт і підземних
споруд у 1965 -1990 pp. Основні напрями науково-дослідних робіт -
забезпечення стійкості підземних виробок та їх кріплення. Помер у
2008 р.
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Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та   її
ліквідації

23

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

День Державного Прапора України23

серпня
День Державного Прапора України відзначається в Україні згідно з

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

Гутор Марина Вікторівна24

серпня
Гутор Марина Вікторівна народилась у 1964 р. Старший інспектор

відділу кадрів.

День Незалежності України24

серпня
День Незалежності України відзначається згідно з Постановою

Верховної Ради України (№ 2143-ХІІ, від 20.02.92 р.) як державне
загальнонародне свято. Вважається святковим неробочим днем (ст. 73
Кодексу законів про працю України).

День народження картопляних чіпсів24

серпня
24 серпня 1853 були вперше виготовлені картопляні чіпси. Як і

багато інших культових винаходів, чіпси з’явилися випадково і
пройшли довгий шлях на ринок, ставши в результаті однієї з
найбільш споживаних закусок у світі.

Загребельний Павло Архипович25

серпня
90 років від дня народження Павла Архиповича Загребельного

(1924 – 2008), українського письменника, Героя України, лауреата
Державної премії СРСР та Шевченківської премії.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
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Мішин Володимир Васильович27

серпня
Мішин Володимир Васильович народився у 1934. Гірничий

інженер, доктор технічних наук (1985), професор (1987). Заслужений
винахідник України (1994). Закінчив Дніпропетровський гірничий
інститут у 1957 р. Працював у Національному гірничому університеті
в 1960 - 1998 pp., завідував кафедрою прикладної механіки в 1988 -
1998 рр. Основний напрям наукової діяльності - дослідження
головних закономірностей кінематики та динаміки транспортних і
гірничо-транспортних машин (у тому числі шахтних локомотивів) й
оптимізації параметрів цих машин. Помер у 1998 р.

Успіння Пресвятої Богородиці28

серпня
Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста) — день, коли Діва

Марія закінчила своє земне життя, а її тіло й душу Ісус Христос
забрав на небо («небовзяття», «внебовзяття»).

День авіації30

серпня
Професійне свято військових і цивільних авіаторів і працівників

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

День Далекобійника30

серпня
Щорічно в останню суботу серпня тисячі водіїв відзначають своє

професійне свято - свято підкорювачів доріг.

День шахтаря31

серпня
День шахтаря відзначається в Україні згідно з Указом Президента

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

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://www.work.ua/ua/holidays/157/
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Вересень

Кафедра Техніки розвідки родовищ корисних
копалини

1929

вересень В 1929 році у складі геологорозвідувального факультету
Дніпропетровського гірничого інституту була заснована кафедра
розвідки і буріння. На завідування кафедри було запрошено з
Москви гірничого інженера Аврама Яковича Гіммельфарба. Пізніше
вона стала кафедрою розвідувальної справи, а у 1957 році —
кафедрою техніки розвідки родовищ корисних копалин.

Новик Катерина Йосипівна1

вересня
30 років з дня смерті Новик Катерини Йосипівни, яка  народилась у

1898 р. Професор кафедри історичної геології та палеонтології, член-
кореспондент АН України (1951). Закінчила Дніпропетровський
державний університет у 1923 р. У Національному гірничому
університеті працювала в 1923 - 1930 pp. Наукова діяльність
присвячена вивченню кам'яновугільної флори Донецького басейну,
Дніпровсько-Донецької западини, Північного Кавказу, історії
геологічних досліджень Донбасу, а також стратиграфії
кам'яновугільних відкладів у цих регіонах. Померла у 1984 р.

День знань1

вересня
День знань відзначається з 1984 року. Він завжди відрізняється

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

Всесвітній день миру1

вересня
Всесвітній день миру відзначається в день початку Другої світової

війни (1939).

Кафедра безпеки інформації та телекомунікацій2

вересня
2 вересня 1964 року на електротехнічному факультеті ДГІ була

заснована спеціальна кафедра промислової електроніки та
обчислювальної техніки, яка з 2012 року отримала назву кафедра
безпеки інформації та телекомунікацій.
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День нотаріату2

вересня
День нотаріату відзначається в Україні згідно з Указом Президента

(№211/2010, від 22.02.2010 р.).

Пилипенко Юрій Іванович4

вересня
Пилипенко Юрій Іванович народився у 1964 р. Доктор

економічних наук (2011 р.), доцент. З вересня 2012 р. - завідувач
кафедри економічної теорії та основ підприємництва. Закінчив
Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка у 1989 р.

Почесна грамота5

вересня
5 вересня 1944 р Президія Верховної Ради Казахської РСР видала

Указ про нагородження «колективу професорсько-викладацького
складу і студентів ДГІ «Почесною грамотою» за успішну роботу по
наданню допомоги Карагандинському вугільному басейну в розвитку
вуглевидобування».

Міжнародний день благодійності5

вересня
У грудні 2012 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 5
вересня (річниця смерті Матері Терези) Міжнародним днем
благодійності.

Холод Регіна Матвіївна7

вересня
Холод Регіна Матвіївна народилась у 1929 р. Старший лаборант

кафедри історії та політичної теорії.

День підприємця7

вересня
День підприємця відзначається в Україні згідно з Указом

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

День воєнної розвідки7

вересня
7-го вересня в Україні щорічно відзначається День воєнної

розвідки. У цей день, 1992-го року, відповідно до Указу Президента
України «Про Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства
оборони України», у складі оборонного відомства було створено
розвідувальний орган стратегічного рівня, це стало початком історії
воєнної розвідки незалежної України.

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


89

Міжнародний день грамотності8

вересня
Міжнародний день грамотності відзначається згідно з Резолюцією

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

Міжнародний день солідарності журналістів8

вересня
Міжнародний день солідарності журналістів (International Day of

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

День солідарності міст Світової культурної спадщини8

вересня
День солідарності міст Світової культурної спадщини

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

Локшин Абрам Шавельович9

вересня
80 років з дня смерті Локшина Абрама Шавельовича, який

народився у 1893 р. Гірничий інженер-механік, доктор прикладної
механіки (1928), професор (1925). Закінчив Катеринославський
гірничий інститут у 1918 р. Працював у Національному гірничому
університеті в 1920 - 1934 pp., завідував кафедрою теоретичної та
будівельної механіки в 1930 -1934 pp. Основні наукові праці
присвячено динаміці шахтних підйомних канатів, прикладній
математиці, теорії пружності. Помер у 1934 р.

Всесвітній день краси9

вересня
Всесвітній день краси проводиться за ініціативою Міжнародного

комітету естетики та косметології.

Відновлення діяльності ДГІ9

вересня
У 1944 р. з Караганди в Дніпропетровськ прибули два ешелони з

людьми, майном і устаткуванням. ДГІ відновив свою діяльність.
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День тестувальника9

вересня
9 вересня 1945 вчені Гарвардського університету, які тестували

обчислювальну машину Mark II Aiken Relay Calculator, знайшли
метелика, що застряг між контактами електромеханічного реле.
Виконана робота вимагала опису, і слово було знайдено - «debugging»
(дослівно: звільнення від комахи) - так і нині називається процес
виявлення і усунення багів - причин неправильної роботи
комп’ютера. Витягнуту комаху було вклеєно в техдневнік, з
супровідним написом: «Перший знайдений баг», і в подальшому
передано до музею обчислювальної техніки.

Котляревський Іван Петрович9

вересня
245 років від дня народження Івана Петровича Котляревського

(1769 – 1858) – українського письменника, поета, драматурга,
зачинателя сучасної української літератури, громадського діяча. Він
підтримував зв'язки з декабристами. Його поема «Енеїда» (1798)
стала першим в українській літературі твором, написаним народною
мовою.

День дизайнера-графіка9

вересня
Свято заснували у 2005 році в СНД - в п'ятдесятирічний ювілей

Володимира Чайки - найтитулованішого російськомовного
дизайнера-графіка, лауреата десятків міжнародних і вітчизняних
конкурсів.

Довженко Олександр Петрович10

вересня
120 років від дня народження Олександра Петровича Довженка

(1894-1956), українського кінорежисера і письменника,
кінодраматурга, художника, класика світового кінематографу.

Грабовський Павло Арсенович11

вересня
150 років від дня народження Павла Арсеновича Грабовського

(1864 – 1902), українського поета-лірика, публіциста, перекладача,
яскравого представника української інтелігенції, яка в умовах
самодержавної Російської імперії вела боротьбу за національну волю
України

http://www.work.ua/ua/holidays/138/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%97%D0%B4%D0%B0_%28%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/1798
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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День фізичної культури і спорту13

вересня
День фізичної культури і спорту відзначається в Україні згідно з

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

День програміста13

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

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

День українського кіно13

вересня
Професійне свято працівників кінематографії - День українського

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

Бойко Віктор Миколайович14

вересня
Бойко Віктор Миколайович народився у 1959 р. Директор геолого-

мінералогічного музею.

Міжнародний день пам'яті жертв фашизму14

вересня
Міжнародний день пам'яті жертв фашизму відзначається щорічно у

2 неділю вересня.

День танкіста14

вересня
День танкіста відзначається в Україні згідно з Указом Президента

(№ 922/97, від 29.08.97 р.) в другу неділю вересня.
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День працівників нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості

14

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

Всесвітній день журавля14

вересня
У другу неділю вересня відзначається Всесвітній день журавля.

Перші предки цих птахів з’явилися ще за часів динозаврів, близько
40-60 мільйонів років тому. Історичною батьківщиною журавлів
вважається Північна Америка, звідки вони мігрували спочатку в
Азію, а звідти в Африку та Австралію. На сьогодні популяція
журавлів широко поширена у всьому світі, виняток становлять лише
Антарктида і Південна Америка. Головні місця зимівель журавлів –
Іран і захід Індії.

День міста Дніпропетровськ14

вересня
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. Цього дня проводяться різні святкові заходи по усьому
місту.

Конкурсні іспити15-24

вересня
15-24 вересня 1899 року проводилися конкурсні іспити для

бажаючих навчатися в КВГУ. Прохань про прийом до училища було
подано 352. До перевірочних іспитів з малюнку і креслення з’явилося
177 осіб. Прийнято за конкурсом 59 осіб. Пізніше з дозволу міністра
землеробства і держмайна прийнято ще 17 осіб. Таким чином на
перший курс прийнято 77 осіб.

Охрімчук Людмила Олександрівна15

вересня
Охрімчук Людмила Олександрівна народилась у 1944 р. Старший

науковий співробітник Центра аналітико-технологічних винаходів.
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Міжнародний день демократії15

вересня
Міжнародний день демократії було встановлено Генеральною

асамблеєю ООН в 2007 році і відзначається щорічно 15 вересня. Ця
дата приурочена до 20-ї річниці першої міжнародної конференції
нових і відновлених демократій, яка відзначалася в 2008 році.

День народження Google15

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

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

Міжнародний день збереження озонового шару16

вересня
Міжнародний день збереження озонового шару відзначається за

рішенням Генеральної Асамблеї ООН у день підписання
Монреальського протоколу про речовини, які руйнують озоновий
шар (1987 рік) (A/RES/49/114)

День рятівника17

вересня
День рятівника відзначається в Україні згідно з Указом Президента

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

День HR-менеджера17

вересня
День HR-менеджера щорічно святкують у третю середу вересня.

Формально День HR-менеджера — це професійне свято фахівців з
управління персоналом, тобто кадровиків.

Коцюбинський Михайло Михайлович17

вересня
150 років від дня народження Михайла Михайловича

Коцюбинського (1864-1913), українського письменника і
громадського діяча, голови Просвіти в Чернігові, одного з
організаторів Братства тарасівців.

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/49/114
http://www.work.ua/ua/holidays/160/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2


94

Андрущенко Наталія Анатоліївна18

вересня
Андрущенко Наталія Анатоліївна народилась у 1984 р. Провідний

редактор Інформативно-аналітичного центру.

День народження «Смайла»19

вересня
В цей день 1982 року професор Університету Карнегі-Меллона

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

Нороха Дмитро Петрович20

вересня
Нороха Дмитро Петрович народився у 1974 р. Начальник відділу

договорів.

День винахідника і раціоналізатора20

вересня
День винахідника і раціоналізатора відзначається в Україні згідно з

Указом Президента (№ 443/94, від 16.08.94 р.) в третю суботу вересня
як свято винахідників і раціоналізаторів.

День фармацевтичного працівник20

вересня
День фармацевтичного працівника встановлений Указом

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

День рекрутера20

вересня
20 вересня 2001 кілька кадрових агентств з Білорусії, Грузії, Росії,

Киргизстану, Казахстану і України заснували і вперше відзначили
День рекрутера.

Міжнародний день миру21

вересня
Генеральна Асамблея  ООН проголосила Міжнародний день миру

(A/RES/55/282) як день загального припинення вогню і відмови від
насильства. Він покликаний змусити людей не тільки задуматися про
мир, але і зробити щось заради нього. В Україні День миру
закріплено відповідно до Указу Презедента України № 100 від 5
лютого 2002 року.

http://www.work.ua/ua/holidays/159/
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/55/282
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Різдво Пресвятої Богородиці (Мала Пречиста)21

вересня
Різдво Пресвятої Богородиці або Мала Пречиста – релігійне свято

християнської церкви на честь Богородиці Діви Марії, матері Ісуса
Христа, що є одним з дванадесятих свят. Святкується щороку
православними 21 вересня, католиками – 8 вересня. У цей день
підкреслюється, що Божа Мати є великою праведницею, помічницею
і заступницею людей, покровителькою сільського господарства, яка
народженням Христа зробила перший крок до вічного спасіння усіх
людей.

День працівника лісу21

вересня
День працівника лісу - професійне свято працівників лісового

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

День батька в Україні21

вересня
З пропозицією введення цього дня в Україні виступили

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

Оксень Юрій Іванович22

вересня
Оксень Юрій Іванович народився у 1949 р. Кандидат технічних

наук, доцент кафедри гірничої механіки. Працює в НГУ з 1995 р.

День партизанської слави22

вересня
День партизанської слави відзначається в Україні згідно з Указом

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

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%96_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/2006
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День без автомобілів22

вересня
Ідея мінімізації використання автотранспорту, працюючого на

двигуні внутрішнього згоряння виникла з початку знаменитої
нафтової кризи 1973-го року, яка до цих пір вважається найбільшою у
світовій топлівоенергетічній галузі. Вона оголила безліч проблем,
пов’язаних з використанням чорного золота. Як відомо - прогрес не
стоїть на місці і розуміння нашої не здорової залежності від нафти
плюс наростаюча екологічна напруженість призвели до того, що з
1994-го року в світовому співтоваристві стали звучати все більш
відверті заклики хоча б якось скоротити використання
автотранспорту. Так виник символічний «День без автомобілів», який
став періодично проводитися в країнах Європи 22-го вересня, а потім
поширився і по всьому світу.

День народження Яндекс23

вересня
Офіційно пошукова машина Яндекс була анонсована на виставці

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

Усик Ігор Іванович23

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

технічних наук (1981), професор кафедри будівництва і геомеханіки
(2001). Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1976 р.
Працює в НГУ з 1976 р. Декан факультету будівництва з 1998 p.,
завідував галузевою науково-дослідною лабораторією фізичних
процесів гірничого виробництва в 1989 - 1993 рр. Наукова діяльність
присвячена проблемам удосконалення технологій розробки родовищ
корисних копалин та буропідривних методів руйнування гірських
порід.
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Кузнецов Борис Олександрович25

вересня
Кузнецов Борис Олександрович народився у 1919 р. Гірничий

інженер-шахтобудівник, доктор технічних наук (1962), професор
(1964). Закінчив Московський гірничий інститут у 1941 р. Працював
у Національному гірничому університеті у 1944 – 1975 рр., завідував
кафедрою рудникового транспорту в 1963 -1972 pp. Відомий діяч
гірничої науки. Розробив нормативи устаткування колії і рухомого
складу, сформував науковий напрям з обгрунтування конструктивних
та експлуатаційних параметрів навантажувальних машин і
самохідного устаткування рудникових шахт. Основні наукові праці
присвячено теорії взаємодії рейкової колії і рухомого складу, теорії
стрічкових конвеєрів. Помер у 1975 р.

Всесвітній день моря25

вересня
Всесвітній день моря є офіційним міжнародним святом ООН. Він

був заснований на 10-й сесії Асамблеї МMO (Міжнародної морської
організації) та відзначається з 1978 року. День моря не має
конкретної дати: він припадає на один із днів останнього тижня
вересня. В 2014 році Всесвітній день моря припадає на 25 вересня.

Молчанова Антоніна Іванівна26

вересня
Молчанова Антоніна Іванівна народилась у 1939 р. Гірничий

інженер-технолог, завідувачка учбової лабораторії кафедри
збагачення корисних копалин. Закінчила Криворізький
гірничорудний інститут у 1967 р. Працює в НГУ з 1962 р.

Європейський день мов26

вересня
26 вересня відзначається Європейський день мов, як спосіб

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

ІХ Всеукраїнська наукова конференція27-29

вересня
27-29 вересня 1999 р. у НГАУ відбулася ІХ Всеукраїнська наукова

конференція «Історичне краєзнавство на межі тисячоліть: досвід,
проблеми, перспективи».
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Воздвиження Хреста Господнього27

вересня
Воздвиження Життєдайного Хреста Господнього - свято на честь

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

День вихователя і всіх дошкільних працівників27

вересня
Ідея цього нового загальнонаціонального свята - допомогти

суспільству звернути більше уваги на дитячий сад і на дошкільне
дитинство в цілому.

Всесвітній день туризму27

вересня
Всесвітній день туризму засновано III сесією Генеральної Асамблеї

Всесвітньої туристської організації, яка відбулась у 1980 році.

День туризму27

вересня
День туризму відзначається в Україні згідно з Указом Президента

(№ 1047/98, від 21.09.98 р.).

День машинобудівника28

вересня
День машинобудівника відзначається в Україні згідно з Указом

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

Всесвітній день серця28

вересня
Всесвітній день серця проводиться за ініціативою Всесвітньої

федерації серця за підтримки Всесвітньої Організації Охорони
Здоров’я з 2000 року в останню неділю вересня. Метою цього
міжнародного дня є підвищення обізнаності населення про хвороби
серця, правильний спосіб життя для їх попередження і пропаганда
профілактичних заходів для зменшення смертності від хвороб серця.
В 2014 році Всесвітній день серця припадає на 28 вересня.

http://www.work.ua/ua/holidays/42/
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Марюта Олександр Микитович29

вересня
Марюта Олександр Микитович народився у 1934 р. Інженер-

електрик, доктор технічних наук (1975), професор (1976). Закінчив
Київський політехнічний інститут у 1957 р. Працював у
Національному гірничому університеті в 1961 - 1984 pp., керував
кафедрою прикладної математики і технічної кібернетики в 1972 –
1984 рр. Основний науковий напрям - автоматизовані системи
керування технологічними процесами. Помер у 2009 р.

Міжнародний день перекладачів30

вересня
Міжнародний день перекладачів проголошено Міжнародною

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

Всеукраїнський день бібліотек30

вересня
Всеукраїнський день бібліотек відзначається в Україні згідно з

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

День Віри, Надії, Любові та матері їх Софії30

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

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

Міжнародний день Інтернету30

вересня
У 1998 році Всесвітній день Інтернету санкціоновано Папою

Іоанном Павлом II. Святий покровитель Інтернету поки ще не
затверджений офіційно, хоча з 2000 року тимчасову протекцію
Мережі надає Ісидор Севільський, іспанський єпископ, який жив у
560-636 роках. Його вважають першим енциклопедистом, який
справив значний вплив на історію Середніх століть. Саме в 1988 році
було проведено перший перепис користувачів Рунету. На той момент
їх кількість досягла 1 млн. чоловік.
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День усиновлення30

вересня
День усиновлення відзначається в Україні згідно з Указом

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

Кафедра промислової електроніки та обчислювальної
техніки

1964

жовтень Засновано кафедру промислової електроніки та обчислювальної
техніки.

Міжнародний день осіб похилого віку1

жовтня
Міжнародний день осіб похилого віку проголошено Генеральною

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

Міжнародний день музики1

жовтня
Міжнародний день музики заснований 1 жовтня 1975 за рішенням

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

Міжнародний день соціального педагога2

жовтня
Міжнародний день соціального педагога став відзначатися зовсім

недавно. На черговій XVII Міжнародній конференції соціальних
педагогів, де серед учасників були представлені 44 країни і яка
відбулася в Копенгагені в травні 2009-го року, було засновано це
поважне професійне свято. Значення, яке несуть для суспільства
соціальні педагоги, неможливо виміряти ніякими показниками.
Багато успішних людей, які раніше вважалися важкими підлітками,
що займають в суспільстві свої гідні місця, не рідко згадують своїх
наставників теплими словами, відчуваючи до них почуття глибокої
поваги.
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Назаренко Валентин Олексійович2

жовтня
Назаренко Валентин Олексійович народився у 1954 р. Гірничий

інженер-маркшейдер, доктор технічних наук (2004), професор
кафедри маркшейдерії (2005). Закінчив Дніпропетровський гірничий
інститут у 1980 р. Працює в НГУ з 1980 р. Учений секретар вченої
ради НГУ (1992 - 2002). Основні наукові праці присвячено
дослідженням процесу зрушення земної поверхні при розробці
вугільних родовищ.

Шибка Микола Васильович3

жовтня
Шибка Микола Васильович народився у 1939 р. Кандидат

технічних наук (1969 р.), доцент (1973 р.) кафедри аерології та
охорони праці. Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у
1962 р. Працює в НГУ з 1967 р.

Створення всесвітньої федерації профспілок3

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

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

Всесвітній день посмішки3

жовтня
Всесвітній день посмішки або World Smile Day відзначається з

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

День початку космічної ери4

жовтня
День початку космічної ери людства проголошено Міжнародною

федерацією астронавтики на честь запуску першого в світі штучного
супутника Землі.
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Протодьяконов Михайло Михайлович4

жовтня
Протодьяконов Михайло Михайлович народився у 1874 р.

Гірничий інженер, екстраординарний професор (1908), ординарний
професор кафедри гірничого мистецтва (1909). Закінчив Санкт-
Петербурзький гірничий інститут у 1899 р. Працював у
Національному гірничому університеті в 1904 - 1914 pp. Засновник
визнаних у світі наукових шкіл у галузі гірського тиску, відносної
міцності гірських порід та утворення склепіння природної рівноваги
у процесі підробки масиву гірських порід на рудникове кріплення, а
також науково обгрунтованого нормування праці у гірничому
виробництві. Вперше у світі розробив основні засади ("урочні
положення") проектування гірничих підприємств й створив наукову
базу технічного нормування в гірничій промисловості. Помер у
1930 р.

Міжнародний день учителя5

жовтня
Міжнародний день учителя заснований ЮНЕСКО в 1994 році.

День працівників освіти5

жовтня
День працівників освіти відзначається в Україні згідно з Указом

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

Міжнародний день лікаря6

жовтня
Професійний день працівників охорони здоров'я відзначається по

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

Всесвітній день архітектури6

жовтня
Всесвітній день архітектури проголошено Міжнародною спілкою

архітекторів у 1996 р. Відзначається щорічно в перший понеділок
жовтня.
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Всесвітній день житла6

жовтня
Всесвітній день житла (Всесвітній день Хабітат) відзначається за

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

День юриста8

жовтня
День юриста з'явився в календарі України за Указом Президента №

1022/97 від 16.09.1997 р. Це свято, яке об'єднує юристів різних сфер
діяльності, що стоять на захисті прав і свобод українців.

Всесвітній день пошти9

жовтня
Всесвітній день пошти - один з міжнародних днів, що

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

Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних
лих

10

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

День працівників стандартизації та метрології10

жовтня
День працівників стандартизації та метрології відзначається в

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

Запара Євген Семенович11

жовтня
Запара Євген Семенович народився у 1954 р. Гірничий інженер-

механік, кандидат технічних наук, доцент кафедри гірничих машин
та інжинірингу, заступник завідувача кафедри з навчальної роботи. В
НГУ з 1992 р.

Екатеринославське Вище гірниче училище12

жовтня
12 жовтня 1899 р відбулась Церемонія відкриття

Катеринославського Вищого Гірничого Училища. Церемонія
пройшла в Потьомкінському палаці (нині – Палац студентів).
Першим директором училища був гірничий інженер С. М, Сучков
(1899-1908 рр).
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Музей історії ДГІ12

жовтня
12 жовтня 1974 р. відкрито музей історії ДГІ.

День художника12

жовтня
День художника відзначається в Україні щорічно у другу неділю

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

День працівників державної санітарно-
епідеміологічної служби

12

жовтня Указом Президента від 5 жовтня 2004 року (№ 1178/2004) в Україні
встановлено професійне свято - День працівників державної
санітарно-епідеміологічної служби.

День кадрового працівника12

жовтня
Цього дня в 1918 році рішенням Народного комісаріату юстиції

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

Європейський тиждень місцевої демократії13-19

жовтня
Європейський тиждень місцевої демократії проходить з 13 по 19

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

День Українського козацтва14

жовтня
День Українського козацтва відзначається в Україні згідно з

Указом Президента (№ 966/99, від 7.08.99 р.) в день свята Покрови
Пречистої Богородиці. Зародження і формування української
народності відбулося в XII-XV ст. на основі південно-західної
частині східнослов'янського населення, яке входило раніше до
складу Київської Русі (IX-XII ст.).
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Міжнародний день стандартизації14

жовтня
Міжнародний день стандартизації відзначається в день створення

Міжнародної організації зі стандартизації.

Покрова Пресвятої Богородиці14

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

Наукове товариство Всеукраїнської Академіх наук14

жовтня
90 років тому у м. Катеринославі організовано Наукове товариство

Всеукраїнської Академіх наук (ВУАН).

Лермонтов Михайло Юрійович15

жовтня
200 років від дня народження Михайла Юрійовича Лермонтова

(1814-1841), російського поета, прозаїка, драматурга.

Ніцше Фрідріх15

жовтня
170 років від дня народження Фрідріха Ніцше (1844-1900),

німецькиого мислителя, філософа, психолога і класичного філолога.

Кафедра управління на транспорті15

жовтня
15 жовтня 2004 року наказом ректора університету №294 від

08.10.2004 р. у структурі механіко-машинобудівного факультету
була створена кафедра управління на транспорті, яку очолив доцент,
кандидат технічних наук Таран Ігор Олександрович.

Уайльд Оскар15

жовтня
160 років від дня народження Оскара Уайльда (1854-1900),

ірландського поета, драматурга, письменника, есеїста.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D1%97%D1%81%D1%82
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День Шефа (День Боса)16

жовтня
У 1958 році американська секретарка Патріція Хароскі

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

Міжнародний день кредитних спілок16

жовтня
Міжнародний день кредитних спілок відзначається щороку з 1948

року кожен третій четвер жовтня.

Всесвітній день анестезіолога16

жовтня
Анестезія – втрата чутливості нервів. Штучна анестезія

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

Всесвітній день продовольства16

жовтня
Цей день було встановлено у 1979 році на конференції

Продовольчої та сільськогосподарської організації (FAO), за
підтримки ООН (A/RES/35/70). Мета дня - підвищення рівня
обізнаності населення щодо світової продовольчої проблеми та
зміцнення солідарності у боротьбі з голодом, недоїданням та
злиднями. В останній доповіді FAO зазначається, що нині майже 870
мільйонів осіб хронічно недоїдають, і кількість тих, хто голодує у
світі, як і раніше, неприйнятно велика. Із них переважна більшість
проживає у країнах, що розвиваються, де близько 15 відсотків
населення мають труднощі з отриманням їжі.

Міжнародний день боротьби з бідністю17

жовтня
Міжнародний день боротьби проти бідністі проводиться з 1992

року, підтримано Генеральною Асамблеєю ООН 22 грудня 1992 року
(A/RES/47/196).

http://www.work.ua/ua/holidays/176/
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/35/70
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/47/196
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День працівників целюлозно-паперової промисловостi18

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

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

День працівників харчової промисловості19

жовтня
День працівників харчової промисловості відзначається щорічно у

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

Всесвітній день статистики20

жовтня
На 41-й сесії ООН Статистична комісія прийняла рішення

заснувати Всесвітній день статистики. Відповідна резолюція
Генеральної Асамблеї ООН № 64/267 була прийнята 3-го червня
2010-го року. Дата щорічного святкування цього Дня була
призначена на 20-е жовтня.

Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак
молочної залози

20

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

Всесвітній день людей, що заїкаються22

жовтня
Всесвітній день людей, що заїкаються, проводиться щорічно 22

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

Кондрухіна Наталія Юріївна23

жовтня
Кондрухіна Наталія Юріївна народилась у 1954 р. Старший

інспектор відділу кадрів.

День працівників реклами (День рекламіста)23

жовтня
«Реклама - двигун прогресу», - так говорив незабутній Остап

Бендер. А значить, 23 жовтня - професійне свято самих
прогресивних людей!

http://www.work.ua/ua/holidays/155/
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Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй24

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

Статут ООН.

Міжнародний день боротьби жінок за мир25

жовтня
Міжнародний день боротьби жінок за мир проводиться за рішенням

Міжнародної демократичної федерації жінок з 1980 р.

День маркетолога25

жовтня
Престижна й варта того, щоб нею пишатися, професія, доля тих,

без кого в наш час не може працювати жодна серйозна компанія.
Звичайно ж, мова йде про маркетологів.

День автомобіліста і дорожника26

жовтня
День автомобіліста і дорожника відзначається в Україні згідно з

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

Міжнародний день анімації28

жовтня
28 жовтня 1892 року у Парижі кудесник Еміль Рейно скликав

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

День визволення України від фашистських
загарбників

28

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

http://www.work.ua/ua/holidays/166/
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День працівників служби позавідомчої охорони МВС29

жовтня
Історія позавідомчої охорони веде відлік з 29 жовтня 1952 року,

коли Рада Міністрів СРСР прийняла Постанову «Про використання в
промисловості, будівництві та інших галузях народного
господарства працівників, що вивільняються з охорони, і заходи по
поліпшенню справи організації охорони господарських об’єктів
міністерств і відомств».

Звєрєва Тетяна Михайлівна30

жовтня
Звєрєва Тетяна Михайлівна народилась у 1984 р. Завідувачка

відділу бібліотеки.

День податкової служби30

жовтня
Враховуючи важливу роль державної податкової служби у

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

Корсунський Георгій Якович31

жовтня
Корсунський Георгій Якович народився у 1939 р. Гірничий

інженер, кандидат технічних наук (1970), професор кафедри
відкритих гірничих робіт (2003). Закінчив Дніпропетровський
гірничий інститут у 1961 р. Працює в НГУ з 1963 р. Основний
напрям наукових досліджень - технологія розробки родовищ
корисних копалин; спеціалізація - відкриті гірничі роботи.

Міжнародний день Чорного моря31

жовтня
Міжнародний день Чорного моря відзначається в день підписання

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

Міжнародний день економії31

жовтня
27 жовтня 1988 року представники ощадних кас з 29 країн

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

http://www.work.ua/ua/holidays/167/
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Листопад

День вегана1

листопада
Міжнародний день вегана відзначається щорічно 1 листопада.

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

Всесвітній день чоловіків1

листопада
Всесвітній день чоловіків відзначається в першу суботу

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

Міжнародний день проектного менеджера1

листопада
Професійне свято цього дня відзначається проектними

менеджерами, головним завданням яких є послідовно і надійно
вибудувати процес організації робіт з виконання конкретного
проекту.

Марченко Володимир Григорович2

листопада
Марченко Володимир Григорович народився у 1959 р. Асистент

кафдри аерологіх та охорони праці. Закінчив Дніпропетровський
гірничий інститут у 1981 р. Працює в НГУ з 1985 р.

День працівника соціальної сфери2

листопада
У першу неділю листопада на Україні, згідно з Указом

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

День ракетних військ і артилерії3

листопада
3 листопада в Україні відзначається День ракетних військ і

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

http://www.work.ua/ua/holidays/168/
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День інженерних військ3

листопада
3 листопада в Україні відзначається День інженерних військ. Він

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

День залізничника4

листопада
День залізничника відзначається в Україні згідно з Указом

Президента (№ 257/93, від 15.07.93 р. в редакції Указу Президента
№ 1140/2002,  від 11.12.02 р.) як професійне свято працівників
залізничного транспорту

Пам’ятник Т. Г. Шевченку5

листопада
55 років тому, у м. Дніпропетровську, було встановлено перший

пам’ятник великому українському поетові Тарасу Шевченку.

Міжнародний день запобігання експлуатації
навколишнього середовища

6

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

Терпигорєв Олександр Митрофанович8

листопада
55 років з дня смерті Терпигорєва Олександра Митрофановича,

який народився у 1873 р. Гірничий інженер, професор (1906),
академік АН СРСР (1935), лауреат Державної премії СРСР (1943).
Закінчив Санкт-Петербурзький гірничий інститут у 1897 р.
Працював у Національному гірничому університеті в 1900 - 1918
та в 1921 - 1922 pp., завідував кафедрою гірничого мистецтва в
1900 - 1918 pp. Ректор у 1919 р. Один з організаторів Інституту
гірничої справи АН СРСР, директор Московського гірничого
інституту в 1933 - 1936 pp. Засновник визнаної у світі наукової
школи в галузі механізації та автоматизації гірничих робіт,
гідромеханізації та підземної газифікації. Організатор
гірничотехнічної освіти в СРСР. Один із засновників школи
гірничої справи, яка характеризувалася переходом до
розрахункових методів визначення елементів систем розробки та
розкривання, встановлення законів керування гірським тиском.
Помер у 1959 р.
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Міжнародний день КВК8

листопада
Міжнародний день КВК проголошено міжнародним клубом

КВК і святкується в день, в який у 1961 році вперше вийшла в
ефір гра клубу веселих і кмітливих. У 2001 році 8 листопада
країна вперше в історії відзначала міжнародний день КВК. Ідея
свята була запропонована президентом міжнародного клубу КВК
Олександром Масляковим.

Соляник Людмила Григорівна9

листопада
Соляник Людмила Григорівна народилась у 1954 р. кандидат

економічних наук, доцент кафедри економічного аналізу та
фінансів. Закінчила Дніпропетровський державний університет у
1976 р., Київський інститут народного господарства
Д.С. Коротченка у 1986 р. Працює в НГУ з 2002 р.

День української писемності та мови9

листопада
День української писемності та мови відзначається в Україні

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

День книги рекордів Гіннесу9

листопада
Книгу рекордів створив британський інженер і власник

пивоварні Хью Бивер. У листопаді 1951 року він відправився з
друзями на полювання. Увечері у барі між чоловіками зав'язалася
суперечка, який з диких птахів найшвидший. Чоловіки
проглянули декілька різних довідників, але відповіді не знайшли.
Тоді Бивер вирішив створити книгу, в якій будуть зібрані усі
рекорди. Назвав він її на честь своєї пивоварні.

Всесвітній день молоді10

листопада
Всесвітній день молоді був встановлений на честь річниці з дня

заснування Всесвітньої федерації демократичної молоді в 1945
році. Тоді 10 листопада в Лондоні завершилася тижнева Всесвітня
конференція молоді. Її проведення ініціювала Всесвітня рада
молоді, створена для участі в боротьбі з фашизмом. На
конференції 1945-го року були присутні представники 63 країн. А
в цілому рух об'єднав 30 мільйонів людей по всьому світу.
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Всесвітній день науки за мир та розвиток10

листопада
Всесвітній день науки за мир та розвиток відзначається

міжнародними організаціями системи ООН.

Штефан Наталія Миколаївна11

листопада
Штефан Наталія Миколаївна народилась у 1959 р. інженер-

економіст, кандидат технічних наук, доцент кафедри
економічного аналізу та фінансів. Закінчила Дніпропетровський
гірничий інститут ім. Артема у 1981 р. Працює в НГУ з 1981 р.

Всесвітній день якості13

листопада
Всесвітній день якості відзначається за ініціативою міжнародних

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

Міжнародний день сліпих13

листопада
13 листопада 1745 року у Франції народився Валентин Гаюи -

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

Остап Вишня13

листопада
125 років від дня народження Остапа Вишні (1889 – 1956),

українського письменника і гумориста.

Єфремов Ернест Іванович14

листопада
Єфремов Ернест Іванович народився у 1934 р. Гірничий інженер,

доктор технічних наук (1974), професор (1982), член-
кореспондент НАН України (1985), двічі лауреат Державної
премії України в галузі науки і техніки 1983 і 1997 p., лауреат
премії НАН України ім. О.М. Динника (1989), заслужений діяч
науки і техніки України (1993). Закінчив ДГІ у 1957 р. Працював
у НГУ в 1959 - 1962 pp., з 1982 р. - за сумісництвом. Основні
праці присвячено механіці вибуху, високоефективним, екологічно
надійним технологіям вибухового руйнування гірських порід та
видобутку твердих корисних копалин. Ним створено визнану
наукову школу.

http://eaf.nmu.org.ua/ua/pro_kaf/title_shtefan.php
http://eaf.nmu.org.ua/ua/pro_kaf/title_shtefan.php
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Щукарєв Олександр Миколайович14

листопада
Щукарєв Олександр Миколайович народився у 1864 р. Доктор

хімічних наук (1909), професор (1911). Закінчив Московський
університет у 1889 р. Працював у Національному гірничому
університеті в 1913 -1914 pp., завідував кафедрою загальної хімії в
1913 р. Основні роботи присвячено хімічній термодинаміці,
вченню про розчини, термохімії та електрохімії. Сконструював
ізотермічний калориметр для дослідження повільних теплових
процесів. Помер у 1936 р.

Всесвітній день боротьби із захворюванням на діабет14

листопада
Всесвітній день боротьби із захворюванням на діабет

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

Всесвітній день географічних інформаційних
систем (День ГІС)

15

листопада За ініціативою ряду великих американських компаній і
організацій (Національне географічне товариство, USGS, Sun
Microsystems, Hewlett – Packard, ESRI та ін.) було вирішено
щорічно в середу третього тижня листопада відмічати Всесвітній
День ГІС. У рамках свята, протягом тижня, всюди проходять різні
заходи – виставки, семінари, дні відкритих дверей – де студенти,
школяри, та всі бажаючі знайомляться з останніми досягненнями
в області геоінформатики. День ГІС стає усе більш популярним і
вже перетнув кордони США: минулого року більше 700
організацій з 65 країн приєдналися до цього заходу. У 2014 році
Всесвітній день географічних інформаційних систем (Всесвітній
день ГІС) випадає на 12 листопада.

Поповченко Сергій Євгенович15

листопада
Поповченко Сергій Євгенович народився у 1959 р. Керівник

центру аналітико-технологічних винаходів.

Міжнародний день толерантності16

листопада
Міжнародний день толерантності проголошено Генеральною

Сесією ООН 12 грудня 1996 року.
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День працівників сільського господарства16

листопада
День працівників сільського господарства відзначається в

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

День працівників радіо, телебачення та зв'язку16

листопада
День працівників радіо, телебачення та зв'язку встановлений

Указом Президента 11.11.1994 № 667/94 на підтримку ініціативи
працівників радіо, телебачення і телекомунікаційної галузі
України.

Рубін Павло Германович17

листопада
Рубін Павло Германович народився у 1874 р. Інженер-металург,

професор (1906), заслужений діяч науки і техніки УРСР (1941).
Закінчив Санкт-Петербурзький гірничий інститут у 1898 р.
Працював у Національному гірничому університеті в 1900 -
1930 pp., завідував кафедрою металургії чавуну (1904 - 1930)
Репресований у 1931 p., реабілітований у 1993 р. Піонер коксової
справи в країні. Створив першу металургійну лабораторію та
коксову станцію. Під його керівництвом у Дніпропетровську були
створені Науково-дослідний гірничорудний інститут, Інститут
металів, Вуглехімічний інститут, проектні організації "Коксобуд",
"Діпромез". Основні наукові праці присвячено виробництву
коксу, підготовці сировини для доменного і металургійного
процесів. Помер у 1960 р.

Кафедра іноземних мов17

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

вивчення іноземних мов в Катеринославському училищі почалося
з часу його заснування. Як обов’язковий предмет іноземна мова
введена у 1913 році.

Міжнародний день студентів17

листопада
Міжнародний день студентів встановлено 17 листопада 1946 на

Всесвітньому конгресі студентів, що відбувся в Празі, в пам'ять
чеських студентів-патріотів.



117

День студента17

листопада
День студента відзначається в Україні згідно з Указом

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

Кафедра будівництва і геомеханіки18

листопада
У 1944 році була створена профілююча кафедра «Шахтне

будівництво», на якій розпочата підготовка інженерів-
шахтобудівників з відривом від виробництва. Нині це кафедра
будівництва і геомеханіки.

День склороба19

листопада
Щорічно 19 листопада в Україні відзначається професійне свято

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

День працівників гідрометеорологічної служби19

листопада
19 листопада в Україні щорічно відзначається День працівників

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

Міжнародний чоловічий день19

листопада
Щорічно 19 листопада в світі відзначають Міжнародний

чоловічий день. Вперше його відсвяткували в 1999 році жителі
Республіки Тринідад і Тобаго. Ініціатором Міжнародного
чоловічого дня став доктор Джероме Тілуксінгх з університету
Вест Індії. Він запропонував заснувати свято, яке підкреслить
позитивну роль чоловіків у сім'ї та суспільстві. Мета
Міжнародного чоловічого дня – привернути увагу до гендерної
дискримінації чоловіків при визначенні важливості їх ролі в сім'ї і
вихованні дітей.
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Кузьменко Олександр Михайлович20

листопада
Кузьменко Олександр Михайлович народився у 1949 р.

Гірничий інженер, доктор технічних наук (1996), професор
кафедри підземної розробки родовищ (1997). Член експертної
ради Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і
науки України, член спеціалізованих Вчених рад із захисту
докторських і кандидатських дисертацій у Національному
гірничому університеті та Інституті геотехнічної механіки ім.
М.С. Полякова Національної академії наук України. Закінчив
Дніпропетровський гірничий інститут у 1972 р. Працює в НГУ з
1974 р. Основні наукові праці присвячено технології підземної
розробки родовищ у складних гірничо-геологічних умовах з
геодинамічними полями напруження; закладанню виробленого
простору очисного вибою із застосуванням механізованого
кріплення на базі м'яких оболонок та впливу тектонічної
тріщинуватості гірського масиву на стан гірничих виробок і
ефективність видобутку вугілля.

Міжнародний день філософії20

листопада
Міжнародний день філософії проводиться в третій четвер

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

Всесвітній день дітей20

листопада
У 1954 році Генеральна Асамблея ООН рекомендувала

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

Міжнародний день відмови від паління20

листопада
Міжнародний день відмови від паління відзначається в третій

четвер листопада.
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Орден Трудового Червоного Прапора21

листопада
21 листопада 1949 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР за

видатні успіхи у справі підготовки інженерно-технічних кадрів
для народного господарства і з нагоди 50-річчя з дня заснування
Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема було
нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора, а велику
групу співробітників удостоєно високих урядових нагород.

Всесвітній день телебачення21

листопада
17 грудня 1996 Генеральна Асамблея проголосила 21 листопада

Всесвітнім днем телебачення (A/RES/51/205) в ознаменування
дати проведення першого Всесвітнього телевізійного форуму в
Організації Об'єднаних Націй.

Вольтер21

листопада
320 років від дня народження Вольтера (1694-1778),

французького письменника, філософа, історика.

Всесвітній день привітань21

листопада
Всесвітній день привітань відзначається з 1973 року. Ідея

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

День пам'яті жертв голодоморів22

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

Указом Президента (№ 1310/98, від 26.11.98 р. в редакції Указу
Президента № 431/2007 від 21.05.2007 р.) у четверту суботу
листопада.

Зуска Ада Василівна23

листопада
Зуска Ада Василівна народилась у 1954 р. Інженер-геодезист,

кандидат технічних наук, доцент кафедри геодезії (2011).
Закінчила Львівський політехнічний інститут у 1976 р. Працює в
НГУ з 1981 р.

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/51/205


120

Кривощоков В’ячеслав Іванович23

листопада
Кривощоков В’ячеслав Іванович народився у 1944 р. Кандидат

технічних наук, доцент кафедри збагачення корисних копалин.
Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут у 1973 р. Працює
в НГУ з 1973 р.

Певзнер Мендель Шендерович23

листопада
Певзнер Мендель Шендерович народився у 1934 р. Фізик,

кандидат фізико-математичних наук (1968), професор кафедри
фізики (2003). Закінчив Дніпропетровський державний
університет у 1957 p. Працює в НГУ з 1962 р. Основні напрями
наукових досліджень - класична і квантова теорія поля, фізика
високих енергій, теорія калібрувальних полів, теорія фазових
переходів нульової і ненульової температури.

День завоювання друзів24

листопада
День завоювання друзів відзначається в США в день

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

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насилля
по відношенню до жінок

25

листопада Міжнародний день боротьби за ліквідацію насилля по
відношенню до жінок проголошено Генеральною Асамблеєю
ООН 17 грудня 1999 р. (A/RES/54/134).

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/54/134
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Різдвяний піст28

листопада
28 листопада (15 листопада по старому стилю) починається

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

Всесвітній день відмови від купівель
(День без покупок)

28

листопада Напередодні різдвяних розпродажів, наприкінці листопада в
п’ятницю після Дня подяки в усьому світі відзначається День без
покупок (Buy Nothing Day). Автором ідеї Дня є рекламіст Тед
Дейв, переконаний, що "реклама обманює, коли обіцяє, що ми
станемо щасливішими, якщо придбаємо більше речей". Мета
цього дня - дати зрозуміти людству, що крім товарів, у світі є
багато більш цінних і цікавих речей. Для того щоб приєднатися до
святкування треба лише не робити в цей день покупки і не ходити
по магазинах.

В 2014 році День без покупок припадає на 28 листопада.

Всесвітній день інформації28

листопада
Всесвітній день інформації проголошено Міжнародною

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

День букви «Ё»29

листопада
29 листопада 1783 року на засіданні Академії Російської

словесності княгиня Катерина Дашкова запропонувала замінити
позначення звуку «іо» однією новою буквою «ё». Новаторську
ідею княгині підтримало чимало провідних діячів того часу,
включно з Державіним, який першим почав використовувати «ё»
в особистому листуванні. Відомою ж літера «ё» стала завдяки
Карамзіну. У 1797 році Микола Михайлович вирішив замінити
при підготовці до друку одного зі своїх віршів дві букви у слові
«сліозы» на одну — «ё». Так з легкої руки Карамзіна літера «ё»
увійшла до складу російського алфавіту. Обов`язкове вживання
букви «ё» у шкільній практиці було запроваджено 24 грудня 1942
року.
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Лаврський Аркадій Валеріянович30

листопада
70 років з дня смерті Лаврського Аркадія Валеріяновичя, який

народився у 1863 р. Магістр геології та мінералогії (1900),
екстраординарний професор (1903), ординарний професор (1904).
Закінчив Казанський університет у 1887 р. із ступенем кандидата
природничих наук і працював у ньому до 1903 p. У
Національному гірничому університеті викладав з 1903 по 1907
рр. завідував кафедрою мінералогії та кристалографії. З січня 1908
р. - ординарний професор Томського технологічного інституту.
Помер у 1944 р.

Міжнародний день захисту інформації30

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

випадково став родоначальником свята, саме в цей рік була
зафіксована перша масова епідемія черв'яка, що дістав назву по
імені свого творця - Моріса. Саме тоді фахівці замислилися про
необхідність комплексного підходу до забезпечення
інформаційної безпеки. У 1988 році американська асоціація
комп'ютерного устаткування оголосила 30 листопада
міжнародним Днем захисту інформації.
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ГРУДЕНЬ

Почесна грамота Президії Верховної Ради УРСР

грудень
У грудні 1979 р. за успіхи в організації учбово-виховної роботи і

підготовці висококваліфікованих фахівців для народного хозяйства
ДГІ нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради
УРСР.

Всесвітній день боротьби зі СНІДом1

грудня
Всесвітній день боротьби зі СНІДом проголошено Всесвітньою

організацією охорони здоров'я. Відзначається з 1988 року.

День працівників прокуратури1

грудня
День працівників прокуратури відзначається в Україні згідно з

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

Міжнародний день скасування рабства2

грудня
Міжнародний день скасування рабства відзначається в день

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

Міжнародний день інвалідів3

грудня
У 1992 році Генеральна Асамблея ООН на 47 сесії оголосила 3

грудня Міжнародним днем інвалідів і закликала всі держави й
міжнародні організації співпрацювати задля інтеграції людей з
особливими потребами у життя суспільства, залучаючи їх до
активної участі у політичній, соціальній, економічній, культурній
сферах.
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День інформатики4

грудня
4 грудня 1948 року - день народження радянської інформатики.

Зацікавившись публікаціями про цифрові обчислювальні машини,
що з’явилися наприкінці 40-х років, член-кореспондент АН СРСР по
Відділенню технічних наук І. С. Брук стає активним учасником
наукового семінару, який обговорював питання автоматизації
обчислювальної техніки. Перший у світі цифровий комп’ютер з
програмним керуванням - ZUSE Z3 (1941). У серпні 1948 року разом
зі своїм співробітником молодим інженером Б. І. Рамєєвим (надалі
відомим конструктором обчислювальної техніки, творцем серії
«Урал») він представив проект автоматичної обчислювальної
машини. У жовтні того ж року ними були представлені детально
опрацьовані пропозиції щодо організації в Академії наук лабораторії
для розробки і будівництва цифрової обчислювальної машини. 4
грудня 1948 року Державний комітет Ради міністрів СРСР з
впровадження передової техніки в народне господарство
зареєстрував за номером 10475 винахід І. С. Бруком та Б. І. Рамєєвим
цифрової електронної обчислювальної машини.
Це перший офіційно зареєстрований документ, що стосується
розвитку обчислювальної техніки в СРСР.

Введення у храм Пресвятої Богородиці4

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

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

Всесвітній день волонтерів5

грудня
Всесвітній день волонтерів - це Міжнародний день добровольчих

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

День працівників статистики5

грудня
День працівників статистики відзначається в Україні згідно з

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



125

Денисенко Олександр Іванович6

грудня
Денисенко Олександр Іванович народився у 1929 р. Гірничий

інженер-збагачувальник, доктор технічних наук (1984), професор
кафедри збагачення корисних копалин (1986). Закінчив
Дніпропетровський гірничий інститут у 1953 р. Працював у
Національному гірничому університеті з 1962 р. Основні праці
присвячено безкульовому подрібненню залізних руд, гідравлічній
класифікації подрібнених продуктів. Помер у 2010 р.

День Збройних Сил України6

грудня
День Збройних Сил України відзначається в Україні згідно з

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

День народження мікрохвильової печі6

грудня
Новий вік для кухні почався з дослідних робіт американського

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

День місцевого самоврядування7

грудня
День місцевого самоврядування відзначається в Україні згідно з

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

Міжнародний день цивільної авіації7

грудня
Генеральна Асамблея ООН 6 грудня 1996 року проголосила 7

грудня Міжнародним днем цивільної авіації і настійно закликала
уряди, а також відповідні національні, регіональні, міжнародні та
міжурядові організації зробити відповідні кроки для його
святкування (A/RES/51/33).

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/51/33
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Войцех Сергій Іванович8

грудня
Войцех Сергій Іванович народився у 1949 р. Старший викладач

кафедри безпеки інформації та телекомунікацій. Працює а НГУ з
1973 р.

Комягіна Людмила Миколаївна8

грудня
Комягіна Людмила Миколаївна народилась у 1954 р. Звідувачка

сектора бібліотеки.

Міжнародний день боротьби з корупцією9

грудня
Міжнародний день боротьби з корупцією відзначається за

ініціативою ООН.

День прав людини10

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

5-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/423 (V)). Відзначається в
день прийняття Загальної декларації прав людини.

Всесвітній день футболу10

грудня
У шанувальників футболу всього світу є своє свято - Всесвітній

день футболу. Подякувати за нього можна ООН, яка і запропонувала
його відзначати 10 грудня кожного року.

День Нобеля10

грудня
День Нобеля – це щорічне вручення Нобелівської премії, яке

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

Міжнародний день гір11

грудня
Міжнародний день гір (International Mountain Day) встановлено у

2003 році, за рішенням 57-ї Генеральної Асамблеї ООН
(A/RES/57/245).

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/423%20%28V%29
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/57/245
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Міжнародний день танго11

грудня
Зародилося веселе, запальне - і часом навіть вульгарне танго

наприкінці 19-го століття в Аргентині та Уругваї. Спершу це був
танець бідних кварталів, який виконували іммігранти, моряки та
сільські мешканці. Зараз - це не просто хореографія, а цілий світ зі
своїми правилами і секретами.

Кожевніков В’ячеслав Леонідович12

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

інженер, кандидат технічних наук (1965), професор кафедри
автоматики та комп'ютерних систем (2001). Закінчив
Дніпропетровський гірничий інститут у 1959 р. Працює в НГУ з
1960 р. Основний науковий напрям - дослідження в галузях
комп'ютерних контрольно-вимірювальних систем і систем
автоматики.

День сухопутних військ12

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

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

Стеханова Зінаїда Семенівна14

грудня
Стеханова Зінаїда Семенівна народилась у 1939 р. Кандидат

технічних наук, доцент кафедри менеджменту виробничої сфери,
член НМК МОНУ з менеджменту. Закінчила Дніпропетровський
гірничий інститут ім. Артема в 1962 р. Працює в НГУ з 1967 р.

Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення14

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

вихідці з дитинства. Святкову дату оголосили представники
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Каннах в квітні 1994 року. З тих
пір щорічно другу неділю грудня всі провідні теле- та радіокомпанії
світу надають ефір дітям і дитячим передачам. Всесвітній день
дитячого телебачення і радіомовлення - одне з найсвітліших і добрих
свят. Він закликає не забувати про наших найулюбленіших
маленьких телеглядачів і нагадує дорослим про те, що й вони колись
були дітьми
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День благодійництва14

грудня
День благодійництва відзначається в Україні згідно з Указом

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

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС

14

грудня День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС відзначається в Україні згідно з Указом
Президента (№ 945/2006, від 10.11.2006 р.) у день закінчення
будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком
Чорнобильської АЕС.

Морозова Тетяна Іванівна15

грудня
Морозова Тетяна Іванівна народилась у 1954 р. Старший викладач

кафедри іноземних мов.

День працівників суду15

грудня
15 грудня Указом Президента від 08.12.2000 № 1318/2000 в Україні

встановлено щорічне професійне свято - День працівників суду.

Міжнародний день чаю15

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

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

Бізнес-інкубатор16

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

інкубатор, як підрозділ, покликаний формувати особливе бізнес-
середовище, імітаційну модель ринку для навчання молоді основам
підприємництва та відчуття ними конкурентної атмосфери. Бізнес-
інкубатор НГУ сприяє розвитку коопераційних зв’язків між
науковцями, молодими вченими, студентами та підприємцями.
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День студента-гірника
(День святої великомучениці Варвари)

17

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

День працівника державної виконавчої служби17

грудня
Згідно з Указом Президента від 22.07.2009 р. N 569/2009, 17 грудня

відзначається День працівника державної виконавчої служби.

Міжнародний день мігрантів18

грудня
Міжнародний день мігрантів проголошено Генеральною

Асамблеєю ООН (2000 р.).

Усатий Семен Миколайович19

грудня
70 років з дня смерті Усатого Семена Миколайовича, який

народився у 1875 р. Інженер-електрик, доктор технічних наук (1938),
професор. Закінчив Санкт-Петербурзький електротехнічний інститут
у 1895 р. Працював у Національному гірничому університеті в 1900 -
1902 pp. Організував електротехнічну лабораторію, розробив курси
фізики і термодинаміки. Помер у 1944 р.

Товарнова Алла Леонтіївна19

грудня
Товарнова Алла Леонтіївна народилась у 1959 р. Старший лаборант

кафедри фізичного виховання.

День адвокатури19

грудня
У грудні 2002 Президент України підписав Указ № 1121/2002 про

встановлення в Україні професійного свята - Дня адвокатури, яка
покликана захищати права та представляти законні інтереси
громадян.

День Святого Миколая Чудотворця19

грудня
День Святого Миколая Чудотворця - одного з найбільш шанованих

християнських святих. Саме в цей день прийнято проявляти свою
доброту, гостинність та благодійність.
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День міліції20

грудня
Дата професійного свята встановлена Указом Президента від

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

День народження кросворду21

грудня
Творцем першого кросворду був журналіст Артур Уїнн, який

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

День працівників дипломатичної служби22

грудня
Цього дня в Україні щорічно відзначається День працівників

дипломатичної служби, встановлений Указом Президента від
21.11.05 № 1639/2005. У цей день у 1917 році Урядом Української
Народної Республіки був створений Генеральний секретаріат
міжнародних справ.

День енергетика22

грудня
День енергетика відзначається в Україні згідно з Указом

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

Всесвітній день сноуборду23

грудня
Всесвітній день сноуборду проводиться щорічно 23 грудня. Це

важливе свято для кожного сноубордера, а вперше День Сноуборду
відзначили в Європі в 2006 році.

День працівників архівних установ24

грудня
24 грудня в Україні відзначається День працівників архівних

установ. Це свято було встановлено 30 жовтня в 1998 р. відповідно
до Указу Президента України.
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Дніпропетровський державний академічний  театр
опери та балету

26

грудня 40 років тому у м. Дніпропетровську було відкрито
Дніпропетровський державний академічний  театр опери та балету.

Ренгевич Олександр Олександрович27

грудня
10 років з дня смерті Ренгевича Олександра Олександровича, який

народився у 1916 р. Гірничий інженер-електромеханік, доктор
технічних наук (1963), професор (1964), заслужений працівник
народної освіти України (1997), відмінник освіти України (1995),
стипендіат стипендії Президента України (1996). Заслужений
професор НГУ (2001). Закінчив Дніпропетровський гірничий
інститут у 1939 р. Працював у Національному гірничому
університеті з 1947 p., завідував кафедрою рудникового транспорту
(1972 -1988), у 1963 -1972 pp. - ректор. Основні праці присвячено
дослідженню експлуатаційних режимів рудникової електровозної
відкатки, розвинув наукову школу рудникового транспорту. Помер у
2004 р.

Жихович Ольга Олександрівна27

грудня
Жихович Ольга Олександрівна народилась у 1979 р. Провідний

бібліограф.

Театр одного актора «Крик»28

грудня
25 років тому у м. Дніпропетровську було засновано театр одного

актора «Крик». Засновник, актор і режисер-постановник Михайло
Мельник.

Столбченко Олена Володимирівна28

грудня
Столбченко Олена Володимирівна народилась у 1974 р. Кандидат

технічних наук (2012 р.), асистент кафедри аерології та охорони
праці. Закінчила Український державний хіміко-технологічний
університет у 1998 р. Працює в НГУ з 1999 р.

Міжнародний день кіно28

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

винахідники кінематографа брати Люм’єри влаштували перший у
світі кіносеанс. Після успішного дебюту кінематограф швидко
поширився по Європі.
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Писарєва Лариса Павлівна29

грудня
Писарєва Лариса Павлівна народилась у 1949 р. Заступник

головбуха.
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Алфавітний покажчик прізвищ співробітників
ДВНЗ «НГУ»

А
Алексєєнко Сергій Олександрович – 26 квітня
Андрущенко Наталія Анатоліївна – 18 вересня
Афанасьев Микола Лаврентійович – 11 квітня

Б
Бажін Геннадій Михайлович – 12 березня
Балашов Сергій Васильович – 2 травня
Баранник Ліана Олексіївна – 1 березня
Бас Костянтин Маркович – 23 січня
Бойко Віктор Миколайович – 14 вересня
Бондарук Олександр Григорович – 1 липня
Бродський Олександр Ілліч – 21 серпня

В
Валова Тетяна Миколаївна – 14 липня
Введенська Тетяна Юріївна – 6 серпня
Вирвинський Петро Петрович – 27 березня
Войцех Сергій Іванович – 8 грудня
Вронський Юрій Іванович – 27 травня

Г
Гаврюк Георгій Федорович – 1 лютого
Ганкевич Валентин Феодосійович – 3 лютого
Гікова Валентина Олександрівна – 20 березня
Голінько Василь Іванович – 14 січня
Горобець Лариса Жанівна – 30 березня
Гресь Наталія Леонідівна – 14 липня
Гуменик Ілля Львович – 22 травня
Гуськов Володимир Олександрович – 31 липня
Гутор Марина Вікторівна – 24 серпня

Д
Денисенко Олександр Іванович – 6 грудня
Доброгорський Микола Олександрович – 16 травня

http://pereklad.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/institutes_faculties/Institute_PE/
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Є
Єфремов Ернест Іванович – 14 листопада

Ж
Жихович Ольга Олександрівна – 27 грудня
Жуковицький Володимир Іванович– 5 березня

З
Запара Євген Семенович – 11 жовтня
Звєрєва Тетяна Михайлівна –30 жовтня
Зуска Ада Василівна – 23 листопада

І
Ігнатова Неля Миколаївна – 10 липня
Ільченко Ольга Никифорівна – 30 січня

К
Капшук Володимир Ілліч – 19 червня
Кожевніков Анатолій Олександрович – 31 липня
Кожевніков В’ячеслав Леонідович – 12 грудня
Кожушко Юрій Михайлович – 27 січня
Комягіна Людмила Миколаївна – 8 грудня
Кондрухіна Наталія Юріївна –23 жовтня
Коновалов Дмитро Петрович – 6 січня
Коркач Наталія Василівна – 22 червня
Корсунський Георгій Якович – 31 жовтня
Кравченко Зінаїда Павлівна – 2 лютого
Кривощоков В’ячеслав Іванович – 23 листопада
Крюков Дмитро Кузьмич – 10 квітня
Кузнецов Борис Олександрович – 25 вересня
Кузнецов Георгій Віталійович – 5 липня
Кузьменко Олександр Михайлович – 20 листопада
Кухарєв Валентин Миколайович – 6 липня

Л
Лаврський Аркадій Валеріянович – 30 листопада
Лєдєньова Наталія Дмитрівна – 6 червня
Лой Євгеній Миколайович – 2 травня
Локшин Абрам Шавельович – 9 вересня
Лупацій Любов Павлівна – 10 липня
Луценко Наталія Василівна – 31 липня



135

М
Максимов Олександр Павлович – 22 серпня
Малиновський Андрій Едуардович – 17 березня
Мануйлов Олександр Аполлонович – 20 липня
Марченко Володимир Григорович – 2 листопада
Марюта Олександр Микитович –29 вересня
Мішин Володимир Васильович – 27 серпня
Младецький Ігор Костянтинович – 14 квітня
Молчанова Антоніна Іванівна –26 вересня
Морозова Тетяна Іванівна – 15 грудня
Мостика Юрій Сергійович – 3 серпня
Мурзін Володимир Олексійович – 20 квітня

Н
Назаренко Валентин Олексійович – 2 жовтня
Некрасовський Яків Ельконович – 19 червня
Новик Катерина Йосипівна – 1 вересня
Нороха Дмитро Петрович – 20 вересня

О
Огієвецький Ісаак Юхимович – 22 березня
Оксень Юрій Іванович – 22 вересня
Онищенко Володимир Іванович – 15 травня
Орел Валентина Пантеліївна – 4 серпня
Орел Майя Василівна – 6 липня
Охрімчук Людмила Олександрівна – 15 вересня

П
Папіж Юлія Сергіївна – 18 серпня
Пасічний Володимир Григорович – 9 серпня
Певзнер Мендель Шендерович – 23 листопада
Первий Геннадій Леонідович – 20 березня
Петрук Євген Григорович – 16 січня
Пилипенко Юрій Іванович – 4 вересня
Писарєва Лариса Павлівна – 29 грудня
Писаржевський Лев Володимирович – 13 лютого
Поповченко Сергій Євгенович – 15 листопада
Поставний Василь Георгійович – 6 березня
Почепов Віктор Миколайович – 20 квітня
Протодьяконов Михайло Михайлович – 4 жовтня
Пугач Іван Іванович – 15 квітня

http://pereklad.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/institutes_faculties/Institute_PE/
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Р
Ренгевич Олександр Олександрович – 27 грудня
Рубін Павло Германович – 17 листопада
Рябчій Владислав Валерійович – 24 квітня

С
Сало Валерій Вікторович – 1 січня
Свєткіна Олена Юріївна – 24 липня
Сдвижкова Олена Олександрівна –13 серпня
Симоненко Володимир Іванович – 10 травня
Скабаланович Іван Антонович – 7 січня
Скабаланович Олександра Іванівна – 21 квітня
Соболевський Петро Костянтинович  4 березня
Соляник Людмила Григорівна – 9 листопада
Станкевич Леонід Йосипович – 19 лютого
Стеханова Зінаїда Семенівна – 14 грудня
Столбченко Олена Володимирівна – 28 грудня

Т
Татарінова Таїсія Олександрівна – 2 липня
Татомир Костянтин Іванович – 4 березня
Тельнов Вячеслав Геннадійович – 27 січня
Терпигорєв Олександр Митрофанович – 8 листопада
Товарнова Алла Леонтіївна – 19 грудня
Трифонов Володимир Данилович – 2 січня

У
Уманець Тетяна Дмитрівна – 8 лютого
Усатий Семен Миколайович – 19 грудня
Усик Ігор Іванович –23 вересня
Утятникова Ольга Маратівна – 15 травня

Ф
Фелоненко Станіслав Васильович– 1 січня
Фортунато Лев Михайлович – 12 липня
Фрундін Володимир Юхимович – 8 серпня

Х
Халімендик Юрій Михайлович – 21 січня
Холод Регіна Матвіївна – 7 вересня
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Ц
Цюп’як Ірина Костянтинівна – 19 квітня

Ч
Чернишов Борис Ісидорович – 27 січня
Чечель Марина Іванівна – 2 квітня
Чуїщева Людмила Олександрівна – 14 травня

Ш
Шатова Любов Анатоліївна – 28 червня
Швидько Ганна Кирилівна – 1 травня
Шевяков Лев Дмитрович – 14 січня
Шибка Микола Васильович – 3 жовтня
Шилов Павло Михайлович – 18 березня
Шкрабець Федір Павлович – 13 травня
Штефан Наталія Миколаївна – 11 листопада
Шутов Валерій Юрійович – 21 липня

Щ
Щукарєв Олександр Миколайович – 14 листопада

Ю
Юрков Костянтин Володимирович– 4 квітня

Я
Ягодіна Вікторія Станиславівна – 16 травня
Ястремський Леонід Станіславович – 10 серпня

http://ipt.nmu.org.ua/ua/spivr/tsyupyak.php
http://vde.nmu.org.ua/ua/kafedra/shcrabets.php
http://eaf.nmu.org.ua/ua/pro_kaf/title_shtefan.php
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