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15 травня в Україні відзначається День науки. У незалежній Україні ця 

дата була встановлена «На підтримку ініціатив відомих вчених, наукових 

установ, а також професійніх спілок України» Указом № 145/97 від 14-го 

лютого 1997-го року діючого на той момент Президента України і  

відзначається у третю суботу травня.  

Мета цього свята – вшанування наукових традицій, досягнень учених, 

якими ми цілком справедливо пишаємося, і на яких покладаємо великі 

сподівання. Розвиток науки, ефективне використання результатів наукової 

діяльності, впровадження новітніх технологій – запорука економічного 

зростання держави. Разом з тим це – основа інтелектуального потенціалу нації. 

Без наукового працівника, без педагога держава не має майбутнього.  Ці люди –  

справжні сіячі й садівники на ниві суспільного буття, які творять нове, 

вирощують зерна мудрості, добра, людяності. 

Україна являє собою державу з високим рівнем освіти і науки. НАН 

України - Національна Академія Наук України, була заснована 27-го листопада 

1918-го року і зараз має 3 секції, близько 14-ти відділень і 170 інститутів та 

інших наукових установ, а також 1400 науково-дослідних інститутів і 330 

вищих навчальних закладів, в котрих процюють більш ніж 7000 докторів і 

78000 кандидатів наук. Гідне місце серед них належить і Донбаському 

державному педагогічному університету. Станом на 1 вересня 2020 року в 

ДДПУ працює 44 доктори наук, професори   та 240 кандидатів наук, доцентів.  

 До Дня науки читальна зала №1 пропонує книжкову виставку «Наукові 

праці викладачів ДВНЗ «ДДПУ» (факультету початкової, технологічної та 

професійної освіти, педагогічного факультету та факультету фізичного 

виховання). 
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