
Благодійність – це стимул для високої науки 

 

З часів свого заснування Національний гірничий університет славиться 

традиціями своїх наукових шкіл, глибиною наукових здобутків, щирістю у 

передачі досвіду молоді. 111 років лакмусовим папірцем успішної роботи з 

обдарованою молоддю є відкритість і доступність старших поколінь науковців 

НГУ, серед яких 24 дослідника стали Лауреатами Державної премії України в 

галузі науки і техніки. 

Як це не банально, не останню роль у становленні молодих дослідників 

відіграє адресна та своєчасна матеріальна підтримка. Тому за пропозицією 

нашого ректора, починаючи з 1998 року, Державні премії України в галузі 

науки і техніки, що отримують провідні науковці університету, 

перераховуються до спеціально створеного Благодійного фонду підтримки 

наукової молоді. Свій внесок у його поповнення зробили визнані дослідники 

гірничої науки: Півняк Г.Г., Пілов П.І., Шашенко О.М., Бондаренко В.І., 

Рибалко А.Я., Халимендик Ю.М., Садовенко І.О., Заїка В.Т., Разумний Ю.Т., 

Голінько В.І., Ткачов В.В., Дриженко А.Ю., Борисенко  С.Г., Швидько П.В. 

Кошти Фонду щорічно спрямовуються на виплату стипендій для молодих 

науковців університету. На сьогодні щомісячна сума становить близько 2 тис. грн. 

Вже одержали кошти на розвиток власних досліджень понад 100 дослідників. До 

2007 року стипендії отримували студенти й аспіранти, а після впровадження 

значної кількості студентських наукових стипендій, фінансова допомога надається 

тільки аспірантам, які мають найкращі показники у виконанні дисертаційних робіт, 

публікуванні наукових результатів, презентації здобутків на конференціях, 

володінні іноземними мовами, участі у національних та зарубіжних конкурсах, 

громадській роботі. За результатами вересневого конкурсу її отримають 4 аспіранта 

НГУ, які пройшли відбір на факультетах. Запрошуємо всіх аспірантів гірничого 

університету долучитися до благодійної справи спочатку в ролі здобувачів нашого 

Фонду, а в майбутньому і самим стати благодійниками молодих учених ІІІ-го 

тисячоліття! 

До речі, я й сам був стипендіатом благодійного Фонду в 2002 році. Добре 

пам’ятаю, як завдяки цій стипендії мав можливість вільно їздити у відрядження, 

копіювати необхідний обсяг документації, купувати папір, чорнила для принтера та 

друкувати перші варіанти своєї дисертації, що була успішно захищена саме завдяки 

своєчасної матеріальної підтримки! 

Результатом влучної фінансової підтримки народилися нові форми 

благодійності. Наприклад, вже за моєю безпосередньою участю засновано премії 

для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів м. Дніпропетровська на 

щорічному міському конкурсі роботодавців «Інтелект – Творчість – Успіх». Поки 

що цих премій лише 2 (по 500 грн.). Розумію, що до Державної премії України в 

галузі науки і техніки мені ще далеко, але разом з тим дуже приємно відчувати 

надзвичайно позитивні емоції, коли твою допомогу отримує нове покоління 

найталановитішої наукової молоді! 
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