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ВСТУП 
 

Для колективу Дніпродзержинського державного технічного університету 
та і для кожного особисто 2014 рік був напруженим, неоднозначним та 
тривожним. Однак, колектив університету в цих складних умовах стабільно 
працював на всіх напрямах діяльності: освітньому, методичному, науковому та 
організаційному. 

Висловлюю щиру вдячність як науково-педагогічним працівникам, так і 
співробітникам, і студентам за сумлінну працю і навчання, творчість, прагнення 
до нового, спрямування своєї діяльності на підготовку фахівців оновленої 
країни та підвищення авторитету університету в Україні та міжнародному рівні. 

Сьогодні університет є потужним осередком освіти й науки                      
м. Дніпродзержинська, здобутки якого презентовані на національному та 
міжнародному рівнях. Зокрема, університет є  переможцем шостого конкурсу 
програми TEMPUS та бере участь у міжнародному проекті Темпус – 544031      
– TEMPUS – 1 – 2013 – AT –TEMPUS – JPHES «Knowledge Transfer Unit (KTU) 
– From Applied Research and Technology-Entrepreneurial Know-How Exchange to 
Development of Interdisciplinary Curricula Modules» (12/2013 – 11/2016) («Сектор 
передачі знань - від обміну інженерно-підприємницькими інноваціями до 
розробки міждисциплінарних навчальних планів»). Партнерами проекту є 
університети з Австрії, Угорщини, Швеції, Іспанії та України. Співробітники 
Дніпродзержинського державного технічного університету Садовой О. В. – 
проректор з наукової роботи та Яшина К. В. – начальник науково-дослідної 
частини прийняли активну участь у зустрічах консорціуму проекту, що 
відбулися в Україні (м. Київ, січень 2014 року), Австрії   (м. Грац, лютий               
2014 року), Іспанії (м. Жирона, червень 2014 року), Швеції (м. Стокгольм, 
листопад 2014 року).  

Завдяки участі у проекті «Knowledge Transfer Unit» ДДТУ активно 
впроваджує сучасну європейську концепцію розвитку, яка базується на 
трикутнику знань «освіта – наука – інновації». Таким чином, університет є 
одним з не багатьох вищих навчальних закладів України, які займаються 
питанням трансферу знань, впровадженням інноваційної діяльності - основи 
успішного функціонування сучасного університету. Згідно з завданнями 
проекту «Knowledge Transfer Unit» 3 березня 2014 року у складі науково-
дослідної частини університету створено підрозділ «KTU - центр передачі 
знань». На сьогоднішній день розроблена чітка стратегія цього підрозділу, 
згідно з якою співробітники KTU активно займаються наступними видами 
діяльності: комунікації, внутрішнє консультування, підтримка та розвиток 
досліджень, послуги, пов’язані з 3D друком. 

ДДТУ виступає офіційним партнером Європейського проекту 
«International Research Network for study and development of new tools and 
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methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning 
and intercultural competences» (2014 – 2017) («Міжнародна дослідницька мережа 
з вивчення та розробки нового інструментарію та методів передової 
педагогічної науки у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, 
електронного навчання та міжкультурних компетентностей»), розробленого у 
контексті 7-ї рамкової програми Європейського Союзу з підтримки навчання та 
кар’єрного росту дослідників (Програма обміну Марі Кюрі). 

Офіційними учасниками проекту є вищі навчальні заклади Польщі, Чехії, 
Словаччини, Нідерландів, Іспанії, Австралії, Португалії, Росії та України. При 
цьому українське партнерство представлено лише двома університетами: 
Дніпродзержинським державним технічним університетом та Київським 
університетом імені Бориса Грінченка. 

В рамках проекту співробітники ДДТУ (доцент Романюха М.В., доцент 
Сорокіна Л.М., професор Наказний М.О.) співпрацювали з університетами 
Іспанії, Португалії, Словаччини, Польщі та провели на базі ДДТУ міжнародну 
науково-методичну конференцію «Інновації у вищий освіті та розповсюдження 
початкових результатів досліджень юридичних, етичних, технічних, соціальних 
факторів електронного навчання і міждисциплінарної комунікації у різних 
країнах» (24 – 26 червня 2014 року). 

Укладено договір  на виконання науково-технічної роботи «Розробка і 
дослідження властивостей углепластиків на основі поліефирефіркетона» з 
інститутом матеріалів Північно-західного політехнічного університету,            
м. Сіань, Китай на суму 30,0 тисяч доларів США. 

Науковці кафедри соціології університету приймали активну участь у 
підготовці методологічної та джерельної бази проекту українського 
декоративно-орнаментального живопису «Петриківський розпис», який являє 
собою унікальну культурну спадщину не лише Дніпропетровщини і України, а 
й усього світу, що підтверджено його включенням у грудні 2013 року до списку 
нематеріальної спадщини людства ЮНЕСКО. Надання Петриківському розпису 
статусу нематеріальної спадщини людства – це історична подія для нашої 
держави і потужний стимул для зміцнення міжнародного іміджу України в 
світі. 

У консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України       
2014 року, який розроблений інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» та 
включає 292 ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації  Дніпродзержинський державний 
технічний університет займає 167 місце. Отриманий узагальнений рейтинг 
враховує рейтингові місця вузів у най авторитетних серед експертів та засобів 
масової інформації національних і міжнародних рейтингах  ВНЗ України: «Топ 
200 Україна», «Scopus» та «Вебометрикс», кожен з яких використовує різні 
критерії оцінювання вищих навчальних закладів, зокрема: 
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- в рейтингу «Топ 200 Україна» університет посів 179 місце ( критерії 

оцінювання: оцінка якості науково-педагогічного потенціалу, оцінка якості 
навчання, оцінка міжнародного визнання); 

- в рейтингу за показниками науково-метричної бази даних «Scopus»  
займає 110 місце (критерії оцінювання: кількість публікацій у Scopus, кількість 
цитувань у Scopus, індекс Гірша (h-індекс)). 

Після прийняття нового Закону України «Про вищу освіту» в університеті 
розпочата робота по його імплементації, розробці нормативних документів 
відповідно до вимог; продовжувалась діяльність щодо реалізації завдань,  
викладених у Концепції розвитку Дніпродзержинського державного технічного 
університету на 2013 – 2020 рр. 

Зараз всі зусилля колективу університету спрямовані на подальший 
розвиток університету, впровадження прогресивних технологій навчання, 
оновлення змісту вищої освіти, створення умов для проведення наукових 
досліджень та їх впровадження. 

Керуючись законами України, наказами та розпорядженнями 
Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-розпорядчими 
документами у галузі освіти, Статутом університету, Колективним договором 
між адміністрацією та профспілковим комітетом Дніпродзержинського 
державного технічного університету ректор у межах наданих йому 
повноважень організовував діяльність університету щодо:  

 провадження освітньої діяльності відповідно до державних стандартів 
вищої освіти;   

 виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з 
вищою освітою;   

 провадження наукової діяльності шляхом здійснення наукових 
досліджень та забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, 
підготовки наукових кадрів  вищої кваліфікації;   

 забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 
наукової та інноваційної діяльності;   

 формування особистості майбутніх фахівців;   
 налагодження міжнародних зв’язків і провадження міжнародної 

діяльності в галузі освіти, науки та спорту;   
 вивчення попиту на фахівців на ринку праці та сприяння 

працевлаштуванню випускників тощо.  
Упродовж  2014 року ректор забезпечував виконання завдань відповідно 

до умов контракту від 08.07.2014 року № ІІ-6, укладеного з Міністерством 
освіти і науки України.  

 



7 
 

1. Підготовка фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів на 
рівні державних стандартів якості освіти; наукових, науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації (кандидатів наук, докторів наук)  
та їх атестація для присвоєння вчених звань 

  

Протягом звітного періоду університет здійснював освітню діяльність з 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», 
«магістр»; перепідготовки спеціалістів; підготовки наукових кадрів вищої 
кваліфікації; підвищення кваліфікації фахівців; підготовки іноземних громадян  
за акредитованими напрямами (спеціальностями), підготовки до вступу у вищі 
навчальні заклади громадян України.   

Провадження університетом освітньої діяльності регламентується 
ліцензіями Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 458745, видана 
05.08.2014 року), сертифікатом про акредитацію за статусом вищого 
навчального закладу IV рівня (серія РД-IV № 0455202, виданий           
13.07.2012 року) та сертифікатами про акредитацію відповідних напрямів 
підготовки та спеціальностей.   

Організація освітньої діяльності в університеті упродовж звітного періоду 
здійснювалася відповідно до законів України  «Про вищу освіту», «Про 
наукову і науково-технічну діяльність», постанов Кабінету Міністрів України, 
інших нормативно-правових актів та розпорядчих документів у сфері вищої 
освіти, стандартів вищої освіти, навчальних планів підготовки фахівців, планів 
роботи університету й визначалася сучасними тенденціями розвитку вищої 
освіти та пріоритетними завданнями університету.   

У 2014 році університет розширив спектр надання освітніх послуг, 
пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 
магістра. Ліцензовано освітню діяльність з підготовки фахівців за 
спеціальністю 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» та з 
підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян України обсягом     
400 осіб. 

Успішно здійснено акредитацію напрямів підготовки та спеціальностей: 
- 7.03050801  «Фінанси і кредит»; 
-  6.040203 «Фізика»; 
- 7,8.04020302 «Фізика конденсованого стану»; 
- 6.040301  «Прикладна математика»; 
- 7,8.04030101  «Прикладна математика»; 
- 7,8.05050301 «Металорізальні верстати та системи»; 
- 7,8.05050311 «Інструментальне виробництво»; 
-  7,8. 05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв»; 
- 6.050702 «Електромеханіка»; 
- 7,8.05070202 «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»; 



8 
 

-  6.050901 «Радіотехніка»; 
- 7,8.05090102 «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення»; 
-  6.051401 «Біотехнологія»; 
-  7,8.05140101 «Промислова  біотехнологія». 
До відділу ліцензійної експертизи та нормативно-правового забезпечення 

Департаменту наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів  
Міністерства освіти і науки України подано 2 ліцензійні справи: на 
провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників та спеціалістів закладів освіти за акредитованими напрямами та 
спеціальностями; ліцензування діяльності з надання освітньої послуги у сфері 
вищої освіти,  пов’язаної  з підготовкою фахівців напряму 6.020106 
«Менеджмент соціокультурної діяльності», 8.18010016 «Бізнес-
адміністрування». 

Сьогодні університет забезпечує підготовку фахівців:  
 за освітнім рівнем «бакалавр» – за 23 напрямами підготовки;  
 за освітнім рівнем «спеціаліст» – за 28 спеціальностями;  
 за освітнім рівнем «магістр» – за 27 спеціальностями (що складає 96,4% 

від загальної кількості спеціальностей).  
Це підтверджує позитивну динаміку розвитку університету та врахування 

в його діяльності потреб ринку праці.  
Загалом за всіма напрямами підготовки та спеціальностями освітніх 

рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» вищу освіту в університеті 
здобувають 3455 осіб.  
Таблиця 1.1. Контингент студентів Дніпродзержинського державного  
                      технічного університету 

 

№ 
з/п 

Форма навчання 
Контингент студентів 

за рахунок коштів 
державного замовлення 

за рахунок коштів фізичних 
або юридичних осіб 

1 Денна 1659 408 
2 Заочна 185 1097 

Разом 1844 1505 
Перепідготовка спеціалістів - 49 
Аспіранти 47 7 
Докторанти 3 - 

Разом 3455 
 
У структурі університету здійснюють освітню діяльність три 

відокремлених структурних підрозділи: хіміко-технологічний коледж, 
економічний коледж та комерційний технікум. Загалом за всіма напрямами 
підготовки та спеціальностями освітніх рівнів «молодший спеціаліст», 
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«бакалавр», «спеціаліст», «магістр» вищу освіту в університеті та у 
відокремлених структурних підрозділах здобувають 5243 особи.  
Таблиця 1.2. Контингент   студентів   Дніпродзержинського   державного  
                      технічного університету  разом з відокремленими   
                      структурними підрозділами 
 

№ 
з/п 

Форма навчання 
Контингент студентів 

за рахунок коштів 
державного замовлення 

за рахунок коштів фізичних 
або юридичних осіб 

1 Денна 2701 603 
2 Заочна 381 1452 

Разом 3082 2055 
Перепідготовка спеціалістів - 49 
Аспіранти 47 7 
Докторанти 3 - 

Разом 5243 
 

Освітній процес в університеті забезпечують 6 факультетів, зокрема: 
металургійний, механічний, енергетичний, електроніки та комп'ютерної 
техніки, хіміко-технологічний і менеджменту, економіки, соціології та 
філології. 

Для забезпечення ступеневої підготовки фахівців та координації спільної 
діяльності з підготовки фахівців для підприємств та установ різних галузей і 
форм господарювання в університеті функціонує навчально-науково-виробничі 
комплекси «Прометей» і «Наука», в межах яких здійснюється підготовка 
фахівців на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».   

Актуальні питання організації освітньої, наукової та інноваційної 
діяльності університету обговорювалися на засіданнях вченої ради 
університету, рішення якої вводилися в дію наказами та розпорядженнями 
ректора. Окрім того, поточні питання освітньої діяльності університету 
обговорювалися на засіданнях ректорату. 

Протягом звітного періоду ректор приділяв значну увагу підготовці 
нормативних документів, що визначають організацію освітнього процесу. 
Зокрема, за ініціативи ректора обговорювалися питання удосконалення та 
розроблення навчальних планів підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів. 
Результатом проведеної роботи у 2014 році є: запровадження ваги 1 кредиту 
ЕКТС – 30 годин та зниження обсягів аудиторної роботи науково-педагогічних 
працівників, періодичне оновлення видів навчального навантаження та їх норм 
відповідно до рівня освітніх технологій, розробка навчальних планів освітнього 
рівня «магістр» з терміном навчання 1,5 роки за всіма спеціальностями 
університету.  
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Упродовж звітного періоду ректор контролював навчально-методичне 
забезпечення навчального процесу. Так, на виконання розпорядження ректора 
від 08.10.2014 року здійснено перевірку стану навчально-методичного 
забезпечення дисциплін навчальних планів усіх напрямів підготовки та 
спеціальностей денної та заочної форм навчання.   

Упродовж звітного періоду ректор повсякчас контролював питання 
видання науково-педагогічними працівниками університету навчальної та 
науково-методичної літератури; стан виконання планів видання кафедрами 
університету навчальної та науково-методичної літератури, зокрема, й з 
грифами Міністерства освіти і науки України на 2013-2014 навчальний рік, а 
також створення електронних засобів навчального призначення.  

У звітному періоді науково-педагогічні працівники університету активно 
працювали над створенням й опублікуванням навчальних, науково-методичних 
праць та електронних навчальних ресурсів. У 2014 році Вчена рада та науково-
методична рада університету рекомендували до друку:   

 10 навчальних посібників;  
 6 монографій;  
 430 навчально-методичних посібників  та методичних рекомендацій; 
 3 збірника наукових праць ДДТУ; 
 1 журнал «Математичне моделювання»; 
 тези доповідей міжнародної конференції «Інновації у вищій освіті та 

розповсюдження початкових результатів досліджень юридичних, етичних, 
технічних, соціальних факторів розвитку електронного навчання і 
міжкультурної комунікації у різних країнах»; 

 тези доповідей Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми 
математичного моделювання»; 

 12 випусків газети «Вогонь Прометея». 
Загалом упродовж звітного періоду рекомендовано до друку                  

452 найменування навчальної та науково-методичної літератури. 
В умовах впровадження норм Закону України «Про вищу освіту», а саме  

зменшення максимального аудиторного навантаження науково-педагогічних 
працівників      з 900 до 600 годин, зменшення кількості годин в одному кредиті 
з 36 до 30, самостійна робота студентів та її навчально-методичне забезпечення 
набувають особливої актуальності. Зважаючи на це, ректор ініціював розгляд 
на засіданні науково-методичної ради університету питання організації 
самостійної роботи студентів (18.12.2014 року, протокол № 4).   

Якісний рівень навчально-методичного забезпечення сьогодні 
неможливий без впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних 
технологій. Одним із напрямів цієї діяльності є забезпечення функціонування 
сайту «Інформаційний портал», як елементу дистанційного навчання, і який  
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створений з метою удосконалення навчального процесу та полегшення доступу 
студентів до методичних та навчальних матеріалів. З метою розвитку 
«Інформаційного порталу ДДТУ» постійно ведеться робота по його 
удосконаленню. На даний момент кожен студент, де б він не знаходився, може 
у будь-який час ознайомитися з навчально-методичною базою сайту, 
включаючи навчальну і робочу програми курсу, конспект лекцій, методичні 
вказівки до виконання лабораторних, практичних, самостійних та контрольних 
робіт; з назвою дисциплін, що викладаються, факультетами, кафедрами; 
переглянути перелік усіх спеціальностей та всіх викладачів по кожній кафедрі 
та «впізнати свого викладача в обличчя».  

Загалом на сайті «Інформаційний портал» розміщено 9 894 документи,       
із яких 2089 робочих програм, 859 навчальних програм, 824 конспектів лекцій, 
985 методичних вказівок до лабораторних робіт, 1198 методичних вказівок до 
практичних занять, 1366 методичних вказівок до самостійної роботи,              
615 методичних вказівок до контрольних робіт, 670 тестових завдань. 

У розділі сайту «Інформація. Оголошення. Матеріали» були внесені зміни 
до зовнішнього вигляду та класифікації документів. 

Стабільно працює головний сайт університету, який є одним з 
найдієвіших інструментів інформаційної роботи університету. В 2014 році сайт 
університету відвідали понад 15 тисяч користувачів, що здійснили понад 100 
тисяч переглядів. Середньодобова кількість відвідувачів складає 254. За цей час 
самими популярними місцями відвідувань були сторінки: «Факультети» – 2015, 
стрічка новин – 3728, «Правила прийому до ДДТУ» – 2520, «Сторінка 
абітурієнта ДДТУ» – 2160. 

Зокрема, організовано роботу з представлення анонсів подій, новин та 
фоторепортажів з життя університетської спільноти. За поточний рік на сайті 
університету розміщено 127 новин та близько 50 фоторепортажів. Крім того, 
розміщено анонси 23 зовнішніх конференцій.  

Для зручного та оперативного інформування громадськості університет 
представлений офіційними сторінками в соціальній мережі «ВКонтакте» та на 
каналі «Youtube», де публікуються анонси подій, новини з життя університету, 
фото- та відео репортажі. Зокрема, «ВКонтакте» постійна аудиторія складає      
4 835 користувачів, на «Youtube» завантажено 23 відеоматеріалів  із життя 
університету. 

В умовах створення глобального інформаційного простору важливою 
складовою якісної підготовки фахівців є інформаційне забезпечення організації 
освітнього процесу. Згідно з наказом ректора від 12.03.2014 року № 165 в 
університеті введено в експлуатацію корпоративну електронну мережу, за 
допомогою якої здійснюється документообіг.  
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Наявність корпоративної пошти дозволяє суттєво скоротити час та 
матеріали для роботи з адміністративними документами. 

 
    В  університеті постійно проводиться робота  по удосконаленню 
автоматизації розрахунку ставок науково-педагогічних працівників 
університету з урахуванням змін нормативних документів та прийняттям 
Закону України «Про вищу освіту». В 2014 році було завершено апробацію 
автоматизованої системи розрахунку навчального навантаження кафедр 
університету з урахуванням ваги 1 кредиту ЄКТС – 30 годин у навчальних 
планах усіх напрямів та спеціальностей. 

Використання інформаційних технологій в освітньому процесі дозволяє 
отримати підтримку  для традиційної системи освіти, що історично склалася.  В 
цьому випадку, інформаційні ресурси являють собою засоби інтенсифікації 
навчального процесу, автоматизації рутинної роботи пошуку необхідної 
інформації. Впровадження інформаційних технологій призводить до змін 
ідеології навчання, перегляду форм і методів організації навчання і освіти.  
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Серед пріоритетних завдань університету є забезпечення якості 
практичної підготовки студентів, їх конкурентоспроможності на ринку праці. В 
університеті проводиться багатовекторна політика з удосконалення організації 
та змісту всіх видів практик студентів. У звітному періоді ректор акцентував 
увагу деканів факультетів та завідувачів випускових кафедр на визначення 
оптимальних термінів проведення практик, їх якісне програмне та методичне 
забезпечення, узгодження з потенційними роботодавцями обсягів і видів 
практичної підготовки студентів, відборі відповідних баз практик та укладанні з 
ними угод, охороні праці в галузі, дотриманні техніки безпеки на виробництві 
на час практики та правил поведінки практикантів, особливо тих, які працюють 
у польових умовах (хіміко-технологічний факультет, напрям підготовки 
«Екологія») або в лабораторіях.   

Загалом, упродовж 2013-2014 навчального року згідно з навчальними 
планами в університеті організовано 158 практик студентів денної та заочної 
форм навчання, із них 35 – виробничі. Протягом звітного періоду університет 
уклав понад 210 угод з базами практик, спроможними сформувати у студентів 
необхідні практичні уміння й навички за обраним фахом та сприяти адаптації 
випускників на первинних посадах.  

Навчально-методичне забезпечення практик відповідає нормативним 
вимогам. На всіх напрямах підготовки (спеціальностях) є наскрізні та робочі 
програми всіх видів практик, розроблено методичні комплекси з практик. 
Зауважимо, що започатковане впровадження наукових досліджень студентів до 
системи безперервної практичної підготовки забезпечує їм можливість обирати 
єдиний напрям наукових досліджень уже під час перших практик.  

Питання якості організації та проведення практик повсякчас перебуває у 
полі зору ректорату, обговорюється на засіданнях кафедр, вчених рад 
факультетів та Вченої ради університету.  

Керівництво практиками здійснюють провідні викладачі університету, 
якісний склад керівників практик за підсумками практик ІІ семестру 2013/2014 
навчального року складає 69,2% (9,6% докторів наук, 57,7% кандидатів наук, 
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доцентів). Моніторинг ефективності навчальних та виробничих практик 
засвідчує належний рівень їх проходження студентами. Абсолютна успішність 
студентів за результатами практик складає 99%, якісний показник  - 82,8 %.   

Упродовж звітного періоду ректор забезпечував здійснення контролю за 
поточною успішністю студентів та результативністю семестрового контролю,  
своєчасну ліквідацію студентами академічної заборгованості.  

Цілеспрямоване використання позитивних моментів кредитно-модульної 
системи в ДДТУ дозволило прогнозовано досягти результатів сесій у межах 
92% за абсолютною успішністю і 50% – за якістю і, не зважаючи на 
демографічну кризу, зберегти кількість випускників на достатньому рівні. 
 Проведення ректорських контрольних робіт є одним із засобів контролю 
якості підготовки студентів, їх знань, умінь та навичок з циклів дисциплін 
навчальних планів спеціальностей. Організація та проведення ректорського 
контролю знань студентів регламентуються Положенням про проведення 
ректорських контрольних робіт у Дніпродзержинському державному 
технічному університеті затвердженого 17.01.2013 року (протокол №5). 

Згідно з наказом ректора від 04.11.2014 року № 769 проведено ректорські 
контрольні роботи для визначення рівня залишкових знань студентів за 
результатами літньої семестрової атестації 2013/2014 навчального року з шести 
гуманітарних, фундаментальних, професійних дисциплін. Загалом по 
університету студенти при 89,5% абсолютній успішності показали якість 
успішності 43,3%. 

Підсумки проведених контрольних робіт обговорювалися на засіданнях 
ректорату 23.12.2013 року та 08.12.2014 року  «Про результати проведення 
ректорських контрольних робіт» з розробкою заходів поліпшення якості 
підготовки студентів. 

Ректорат університету постійно працює над розвитком системи 
матеріального стимулювання студентської праці – відмінного навчання, 
активної наукової і громадської роботи шляхом призначення  іменних 
стипендій кращим студентам. Підставою для цього є плідна робота з 
роботодавцями, народними депутатами, стимулювання наукової роботи 
студентів тощо. 

Важливим моментом у досягненні якості освіти є стимулювання 
студентів та молодих вчених університету завдяки вибору кращих для 
призначення іменних стипендій різних рівнів. Всього призначено у 2014 році 
25 стипендій, із них: 
 стипендія Верховної Ради України – 2; 
 стипендія Президента України – 2; 
 стипендія Кабінету Міністрів обдарованим студентам із числа інвалідів – 1; 
 обласна іменна стипендія – 2; 
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 стипендія міського голови – 6; 
 стипендія Вченої ради університету – 6; 
 стипендія молодим ученим університету, призначена комітетом з 

Державних премій України в галузі науки і техніки – 6. 
Державна атестація випускників вищих навчальних закладів згідно із 

Законом України «Про вищу освіту» – це встановлення відповідності рівня 
отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти.  Державна 
атестація студентів здійснюється державними екзаменаційними комісіями після 
завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні з метою 
встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам 
освітньо-кваліфікаційної характеристики. 

Державна комісія перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку 
випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного освітньо-
кваліфікаційного рівня та кваліфікації, видання державного документа про 
освіту, надає пропозиції щодо поліпшення якості освітньо-професійної 
підготовки спеціалістів в університеті. 

Аналіз висновків Державних екзаменаційних комісій про якість 
підготовки випускників дає змогу оцінити ефективність освітнього процесу 
кафедр  університету та скоординувати і удосконалити освітній процес, як у 
цілому по університету, так і по кожному факультету, кафедрі.       

У 2014 році за всіма формами навчання  1628 студентів закінчили  
відповідний рівень навчання, здобули базову та повну вищу  освіту і отримали 
дипломи державного зразку. 

Здобули базову вищу освіту і отримали диплом бакалавра – 816 
випускників (із них 27 – з відзнакою), здобули повну вищу освіту та отримали 
дипломи спеціаліста – 658  випускників (із них 7 – з відзнакою) та – 154 
випускника - дипломи магістра (із них 24 – з відзнакою). 

Посилилась практична спрямованість випускних кваліфікаційних робіт та 
дипломних проектів, абсолютна більшість яких виконується з використанням 
пакетів прикладних програм. Так,  дипломні проекти виконані із застосуванням 
ЕОМ складають  83 %, дослідницького характеру -  29% , з реальними 
проектно-конструкторськими розробками - 43% , рекомендовані ДЕК до 
впровадження - 42%, виконані на замовлення підприємств - 35 %. 

Важливим показником якості підготовки фахівців є результат отримання  
випускниками дипломів з відзнакою, які видаються навчальним закладом за 
підсумками державної атестації. Так,  у 2014 році дипломи з відзнакою 
отримали 58 випускників денної форми навчання (3,6%).  Якісний показник 
державної атестації студентів денної форми навчання складає 78%. 

Рішенням Міністерства освіти і науки України від 18.12.2013 року     
№44-20/4531 головами державних екзаменаційних комісій були затверджені            
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25 провідних висококваліфікованих фахівців, науковців, науково-педагогічних 
працівників з відповідного напряму підготовки. До складу державних комісій 
включені професори, доценти, а також фахівці окремих розділів (економіки та 
охорони праці), які мають вчений ступінь. 

Наказом № 55 від 22.01.2014 року по університету були затверджені            
25 державних екзаменаційних комісій з прийому державних екзаменів, 
випускних кваліфікаційних робіт та захисту дипломних проектів (робіт) із        
28 спеціальностей. 

За матеріалами захищених магістерських робіт були направлені до 
редакцій наукових збірок та журналів  65  статей та  48 тез доповідей. 

На кафедрі електротехніки та електромеханіки студент гр.  ЕП-13-1дс 
Немченко Б.Г. під керівництвом доцента Количева С.В. брав участь у виконанні 
міжуніверситетського комплексного проекту, у якому були задіяні студенти 
чотирьох вищих навчальних закладів: Дніпродзержинського державного 
технічного університету, Кременчуцького національного університету             
ім. Михайла Остроградського, Вінницького національного технічного  
університету та  Дніпропетровської національної гірничої академії. Загальна 
тема проекту: «Модернізація електроприводів основного обладнання 
безперервного листового прокатного стану 1680», тема роботи студента 
Немченка Б.Г. – «Автоматизовані електроприводи прокатних клітей №№ 5,6 
чистової групи». Захист проекту проходив у режимі online  на високому 
технічному та професійному рівні. Робота визнана реальною та рекомендована 
до впровадження у виробництво. 

Магістерська дисертація студента групи ТУЗ-13-1дм Малюка Ю.А. 
(керівник професор Камель Г.І.) «Дослідження термодинамічних характеристик 
зерен зміцнюючої фази зносостійкого  покриття деталей без їх руйнування при 
наплавленні» була направлена на міжнародний конкурс магістерських 
дипломних проектів, дипломних робіт та магістерських дисертацій студентів 
вищих навчальних закладів з напряму "Зварювання" до Донбаської державної 
машинобудівної академії м. Краматорськ, де посіла ІІІ місце та отримала 
диплом. 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  
№ 404 від 27.04.2011 р. «Про затвердження Типового положення про підрозділ 
навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і 
випускників» у ДДТУ було створено Центр планування кар’єри, однією з 
функцій якого є сприяння працевлаштуванню студентів та випускників. 
Відповідні підрозділи було створено і у коледжах, які входять до складу 
університету. 

У 2014 році випуск спеціалістів і магістрів денної форми, які навчалися 
на місцях державного замовлення, становив 487 осіб ( із них 248- спеціалістів і 
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90 – магістрів). Направлення на роботу отримали – 307 осіб, подовжили 
навчання в аспірантурі 5 осіб, отримали довідку про самостійне 
працевлаштування (жінки, які мають дітей віком до трьох років, вагітні та 
інваліди І та ІІ груп) – 22 особи. 

Дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування у випуску 2014 року 
нараховувалося 7 осіб, всі вони працевлаштовані.    

Таким чином, у 2014 році працевлаштовані 92,6 % випускників. На 
сьогоднішній день університет отримав 265 підтверджень про 
працевлаштування, що складає 86 %. 

Особливу увагу упродовж звітного періоду ректор надавав питанням 
підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів наук, 
докторів наук) та їх атестації щодо присвоєння вчених звань (доцента, 
професора). В університеті така постійно діюча підготовка здійснюється в 
аспірантурі за 12 спеціальностями на 19 кафедрах. У січні 2015 року 
підготовлені документи щодо відкриття аспірантури за спеціальність 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит", (протокол Вченої ради № 7 від 22.01.2015року). 

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
17.02.2012 р. №186 в університеті розширено перелік наукових спеціальностей 
для підготовки в докторантурі докторантів зі спеціальності 05.09.03.                    
– електротехнічні комплекси та системи, де на теперішній час навчаються               
2 докторанти. 

У 2014 році захищено: 2 докторські дисертації ( доц. Кравцов Ю.С.,      
доц. Перемітько В.В.) та 7 кандидатських дисертацій (викладачами:          
Радченко Т.А., Кузьменко Н.В., Левицька О.Г., Шеломовська О.М.,                            
Кабаков Д.Ю., Губарєв С.В.).   

Два аспіранта достроково захистили кандидатські дисертації. Це 
Левицька О.Г. (науковий керівник доктор технічних наук, професор                
Волошин М.Д.) та Кабаков Д.Ю. (науковий керівник доктор технічних наук, 
професор Самохвалов С.Є.). 

Рішенням Вченої ради університету затверджені теми 6 докторських 
дисертацій доцентам:  Волянському Р.С., Сасову О.О.,  Ярошевській Т.В., 
Дерцю О.Л., Солоду В.Ю.,  Алексеєву І.А. 

Підготовлені до захисту 2 докторські дисертації співробітниками 
університету: Бойко М.П.,   Клімовою О.В.  та 16 кандидатських дисертацій 
випускниками аспірантури, працівниками університету: Осінньою О.С., 
Кізенко О.П., Гавриліним С.Ю., Волошиним Р.В., Вернигорою В.Д., 
Харитоновою А.А.,  Стороженко С.А., Часовим Д.П,, Олійником М.А.,    
Власян С.В., Крупником О.О., Шишкіною О.М., Тимченко С.В.,              
Музичкою Д.Г., Присвітлою О.В., Гольтер І.М. 
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Поза аспірантурою працюють над дисертаціями 10 здобувачів наукового 
ступеня кандидата наук. 

В університеті діє спеціалізована вчена рада К 09.091.01 із захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальностями: 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та 
спеціальних сплавів» та 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
теплоенергетика». У 2014 році до Міністерства освіти і науки України подані 
документи щодо відкриття спеціальності 21.06.01 "Екологічна безпека". За 
період 2013-2014 року в ній захищено 4 кандидатські дисертації.  

В 2014 році з аспірантури  у зв'язку із закінченням терміну навчання 
випущено  9 аспірантів, 1 аспіранта - випускника працевлаштовано в 
університеті на кафедру екології та охорони навколишнього середовища. 

За звітний період 8 науково-педагогічним працівникам університету 
рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно 
вчене звання доцента, 1 - вчене звання професора.  
 

2.  Проведення підготовки та перепідготовки педагогічних, науково-
педагогічних працівників, їх економічного, правового  

й професійного навчання, включаючи обов'язкове особисте підвищення 
кваліфікації та стажування  

 

Протягом звітного періоду ректор сприяв підвищенню науково-
теоретичного та методичного рівнів науково-педагогічних працівників 
університету. Порядок підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і 
науково-педагогічних працівників університету регламентується Положенням 
про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-
педагогічних працівників, затвердженим Вченою радою університету  
26.09.2013 року (протокол №3).  

За 2014 рік 72 науково-педагогічних працівника (26,9%) підвищили 
кваліфікацію шляхом стажування та навчання на курсах підвищення 
кваліфікації, завершення навчання в аспірантурі та докторантурі, а саме:  

 курси підвищення кваліфікації – 2 особи; 
 підвищення кваліфікації у інших ВНЗ – 62 особи; 
 стажування за кордоном – 3 особи; 
 захист дисертації – 5 осіб; 
 завершення навчання в аспірантурі – 3 особи. 

Окрім того, на базі університету пройшли стажування 80 педагогічних 
працівників з інших вищих навчальних закладів міста та регіону, підвищили 
свою кваліфікацію спеціалісти підприємств, установ та організацій за 
програмами: 

 «Комп’ютерна графіка – основи сучасного проектування»; 
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 «Офісні комп’ютерні технології»; 
 «Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку». 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України  
від 20 березня 2013 року № 207  "Про затвердження  Порядку видачі ваучерів 
для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці", якою 
затверджено Порядок видачі ваучерів для підтримання 
конкурентоспроможності осіб на ринку праці та перелік професій, 
спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими 
може бути виданий ваучер для підтримання конкурентоспроможності осіб 
(віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років)  на 
ринку праці Дніпродзержинський державний технічний університет з 2013-2014 
навчального року розпочав прийом документів на перепідготовку – отримання 
другої вищої освіти -  за заочною формою навчання з напряму  "Програмна 
інженерія" (спеціальність 7.05010301 "Програмне забезпечення систем"). 

Дніпродзержинський державний технічний університет має ліцензію 
Міністерства освіти и науки України про акредитацію за IV рівнем  на 
перепідготовку спеціалістів за спеціальністю 7.05010301 "Програмне 
забезпечення систем" з ліцензованим обсягом за заочною формою 25 осіб. 

Згідно з рішеннями Державної екзаменаційної комісії по захисту 
випускних дипломних робіт слухачами перепідготовки спеціальності  
7.05010301 "Програмне забезпечення систем"  заочної форми  навчання 
випуску 2014 року видано 21 диплом про перепідготовку спеціаліста  
(отримання другої вищої освіти) з присвоєнням кваліфікації "Аналітик  
комп’ютерних систем". Серед зазначених випускників – 20 навчалися за 
ваучерами.  

В 2014-2015 навчальному році за ваучерами зараховано 20 осіб. 
Відповідно до статті 18  Закону України «Про охорону праці», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 року № 991, листа 
Міністерства освіти і науки України від 09.08.2013 року № 27-04-510                         
11 вересня 2013 року на базі Українського державного хіміко – технологічного 
університету (м. Дніпропетровськ) пройшли навчання, перевірку знань та 
отримали підвищення кваліфікації з питань охорони праці, пожежної і 
радіаційної безпеки, дорожнього руху, санітарної гігієни, цивільного захисту та 
дій у надзвичайних ситуаціях ректор Коробочка О.М., перший проектор                
Гуляєв В.М., начальник відділу охорони праці Бараннік С.В., які отримали 
відповідні посвідчення. 

А також відповідно до статті 18  Закону України «Про охорону праці», 
наказу Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013року № 991,  наказу 
по університету від 14.03.2014 року № 176 на базі Дніпродзержинського 
державного технічного університету пройшли навчання та перевірку знань у 
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період з 19.03.2014 року по 08.04.2014 року з питань безпеки життєдіяльності 6 
деканів факультетів, 6 заступників деканів, 286 науково-педагогічних 
працівників, 34 керівника структурних підрозділів, співробітника 
адміністративно – господарської частини та  допоміжного складу, які отримали 
відповідні посвідчення. Всього атестацію пройшли 345 осіб. 

Відповідно до наказу керівника Дніпропетровської територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту від 30 вересня      
2014 року № 2 «Про проведення штабних тренувань з органами управління 
Дніпропетровської територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту та її ланок, спеціальних об’єктових навчань і тренувань на 
підприємствах, в установах та організаціях» і наказу департаменту освіти і 
науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 09.10.2014 року 
№ 612/0/212-14 «Про проведення заходів цивільного захисту в закладах освіти»  
16 жовтня 2014 року проведене позачергове об’єктове тренування на тему: «Дії 
персоналу, студентів при виявленні підозрілих предметів на території 
навчального закладу – університеті (територія навчального корпусу № 5а 
ДДТУ)» з оцінкою – добре. 

У грудні 2014 року проведене штабне тренування евакуаційної комісії на 
тему: «Порядок проведення евакуаційних заходів  у ДДТУ у разі загрози або 
виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру». 

Підготовка постійного складу працівників університету до захисту та дій 
у надзвичайних ситуаціях здійснюється за Типовою програмою. Відповідно до 
Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту пройшли навчання на 
курсах цивільного захисту міста 7 чоловік, на обласних курсах  -  3 чоловіка. 
Вжито конкретних заходів щодо лабораторної повірки  спеціальних приладів 
радіаційної розвідки та придбання засобів медичного захисту. 

Таким чином, План основних заходів підготовки цивільного захисту 
університету на 2014  рік  виконаний. 
 

3. Виконання державного замовлення та інших договірних зобов'язань 
університету 

 

Протягом звітного року ректор контролював виконання державного 
замовлення  на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», 
«спеціаліст», «магістр», чому сприяла профорієнтаційна робота. Стан 
виконання факультетами планів профорієнтаційних заходів та шляхи 
активізації цієї роботи обговорювався на засіданні Вченої ради університету 
25.09.2014 року (протокол № 3).  
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За підтримки ректорату структурні підрозділи та приймальна комісія 
університету у 2014 році реалізували низку профорієнтаційних заходів, 
зокрема:  

 розміщено інформацію про університет у засобах масової інформації та  
на сайті університету; 

 розміщено Правила прийому до Дніпродзержинського державного 
технічного університету у 2014 році на офіційному сайті університету; 

 розроблено та розповсюджено рекламну продукцію про університет 
(буклети, календарі); інформаційні листівки про напрями підготовки та 
спеціальності, з яких здійснюється підготовка фахівців в університеті; 
надруковано спеціальний випуск газети «Вогонь Прометея» з роз’ясненням 
Правил прийому до Дніпродзержинського державного технічного університету 
у 2014 році; 

 розроблено «Довідник абітурієнта»; 
 розміщено інформацію про університет у «Довіднику вищих навчальних 

закладів України» (видавництво «Торба») та «Новому довіднику для вступника 
до ВНЗ» (видавництво «ГРАНД»); 

 організовано та проведено спільно з Дніпродзержинським міським 
центром зайнятості захід «Ярмарок професій» (14.05.2014 року); 

 проведено дні відкритих дверей (з 14.01.2014 по 03.02.2014 року); 
 проводилася робота з обдарованою учнівською молоддю в рамках 

підготовки до міських, районних, обласних олімпіад; 
 здійснювалася підготовка громадян України для вступу до вищих 

навчальних закладів на підготовчих курсах; 
 проводилися економічні турніри, спортивні змагання, мистецькі 

конкурси, культурно-масові заходи із залученням учнівської молоді 
загальноосвітніх навчальних закладів тощо. 

У 2014 році університет відновив практику проведення предметних 
олімпіад із навчальних предметів, які є конкурсними при вступі до 
університету. Викладачами кафедри екології та охорони навколишнього 
середовища ініційовано в закладах освіти створення факультативів та 
спецкурсів екологічного спрямування  з метою об'єднання всіх складових 
екологічного виховання в єдиний алгоритм: СІМ’Я – СЗОШ – ПОЗАШКІЛЬНІ 
ЗАКЛАДИ – УНІВЕРСИТЕТ – СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ. Щорічно у 
листопаді - грудні разом з міським управлінням освіти та обласним центром з 
підвищення кваліфікації вчителів проводиться ІІ (міський) та ІІІ (обласний) 
етап Всеукраїнської олімпіади з екології серед учнів 10-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів усіх рівнів.  

На  базі університету діє консультаційно-реєстраційний пункт реєстрації 
осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень 
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випускників шкіл м. Дніпродзержинська. Щорічно складаються графіки їх 
організованої реєстрації, узгоджені з управлінням освіти і науки міста 
Дніпродзержинська. 

В університеті, технологічному та економічному коледжах діє 6 пунктів 
зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників. До роботи на пунктах 
тестування у 2014 році було залучено всього 398 осіб, із них педагогічних та 
науково – педагогічних працівників університету і коледжів - 240 осіб, учителів 
загальноосвітніх шкіл -158 осіб. 

На пункті реєстрації університету на конкурсні предмети ЗНО проведено 
5794 реєстрації  - це 1515 осіб випускників загальноосвітніх шкіл, технікумів, 
коледжів та закладів професійно-технічної освіти поточного та минулого років.  

У 2014 році загальний обсяг прийому на місця державного замовлення до 
університету складав 777 осіб, зокрема:  
 – державне замовлення на підготовку фахівців за ОКР «бакалавр» 
складало 392 особи, із них 360 осіб на денну форму навчання та 32 – на заочну;  
 – державне замовлення на підготовку фахівців за ОКР «спеціаліст» – 288 
осіб, із них 265 осіб на денну форму навчання та 23 – на  заочну;  
 – державне замовлення на підготовку фахівців за ОКР «магістр» денної 
форми навчання – 97 осіб.  

Поступило 1704 заяви на навчання за ОКР «бакалавр»  денної форми 
навчання, тобто 4,7 заяви на 1 місце. Для здобуття цього ж ОКР на заочною 
формою навчання подано 145 заяв, тобто 4,5 заяви на 1 місце.  

Найбільші конкурсні показники на денну форму навчання на одне 
держбюджетне місце для здобуття ОКР «бакалавр» зафіксовано за такими 
напрямами підготовки: «Облік і аудит» – 25,67 заяв, «Менеджмент» – 9,67 заяв, 
«Програмна інженерія» – 9,07 заяв, «Мікро – та наноелектроніка» – 7,20 заяви, 
«Екологія» - 6,10 заяви.  

Водночас, найнижчі конкурсні показники мали напрями підготовки 
«Інженерна механіка» (3,0), «Хімічна технологія» (2,80), «Машинобудування» 
(2,63), «Ливарне виробництво» (2,60), «Металургія» (2,34). 

На денну форму навчання за програмами підготовки фахівців ОКР 
«спеціаліст» було подано 541 заяву, на заочну – 320 заяв, тобто в середньому по 
університету відповідно 2,04 та 13,91 заяви на 1 місце.   

Щодо навчання за ОКР «магістр», то на денну форму навчання подано 
321 заяву, на заочну – 71.  

Загалом за результатами вступної кампанії 2014 року на навчання до 
університету зараховано 1296 осіб, у тому числі 777 осіб – за кошти державного 
бюджету, що складає майже 60% зарахованих, та 519 осіб  – за кошти фізичних 
і юридичних осіб (40%), із них :   
 – за ОКР «бакалавр» зараховано 576 осіб, зокрема, за кошти державного 
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бюджету – 392 особи (68,1%), за кошти фізичних та юридичних осіб – 184 
особи (31,9%);  
 –  за ОКР «спеціаліст» – 580 осіб, із них за кошти державного бюджету – 
288 осіб (49,7%), за кошти фізичних та юридичних осіб – 292 особи  (50,3%);  
 –  за ОКР «магістр» – 140 осіб, із них за кошти державного бюджету – 97 
осіб (69,3%), за кошти фізичних та юридичних осіб – 43 особи (30,7%).  

Внаслідок проведеної роботи показники  обсягів державного замовлення 
на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», 
«спеціаліст», «магістр» у 2014 році університетом виконано у повному обсязі.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.07.2014 
року за № 808 «Про затвердження розподілу обсягів державного замовлення на 
підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів на підвищення 
кваліфікації та перепідготовку кадрів у вищих навчальних закладах, 
підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, для державних потреб у 
2014 році» та листа Міністерства освіти і науки України від 30.07.2014 року за 
№ 102-01/394 у 2014 році виконано державне замовлення щодо прийому до 
аспірантури та докторантури університету. Зокрема, за рахунок державного 
бюджету з відривом від виробництва до аспірантури зараховано 9 осіб, без 
відриву від виробництва – 5 осіб, у тому числі за рахунок коштів фізичних осіб 
у звітному році зараховано з відривом від виробництва 4 особи. До 
докторантури університету за рахунок держбюджету з відривом від 
виробництва зарахована 1 особа. 

На виконання листа Міністерства освіти і науки України «Щодо 
формування конкурсних пропозицій обсягу прийому та випуску фахівців з 
вищою освітою на 2015 рік» від 17.11.2014 року № 1/9-599 робоча група на чолі 
з ректором сформувала конкурсні пропозиції обсягів прийому та випуску 
фахівців з вищою освітою за державним замовленням на плановий 2015 рік та 
перспективу на 2016 і 2017 роки. Конкурсні пропозиції погоджено з 
Дніпропетровським обласним центром зайнятості, Департаментом освіти і 
науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та своєчасно 
надіслано до Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України.  

 

4. Дотримання університетом Ліцензійних умов надання освітніх послуг  
у сфері вищої освіти 

  

Ректор повсякчас контролює дотримання університетом Ліцензійних 
умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 року № 847 (у редакції 
наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1377              
від 29.11.2011 року). 
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 4.1. Кадрове забезпечення  
  

Важливою умовою виконання Ліцензійних умов надання освітніх послуг 
у сфері вищої освіти є належний рівень кадрового забезпечення освітнього 
процесу.   

Освітній процес в університеті забезпечують 279 осіб, із них 271 штатний 
науково-педагогічний працівник та 8 науково-педагогічних працівників, які 
працюють за сумісництвом. Щодо якісного складу науково-педагогічних 
працівників, то освітній процес забезпечують 40 докторів наук, професорів    
(14,3%) та 186 кандидатів наук, доцентів (67%). Отже, загалом кількість 
науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями 
в університеті складає 81%.  

Із 271 штатного науково-педагогічного працівника – 219 (81%) з 
науковими ступенями та вченими званнями, зокрема, 38 докторів наук, 
професорів (14%), 181 кандидат наук, доцент (67%). Щодо факультетів, то 
найвищі якісні показники кадрового забезпечення освітнього процесу на 
металургійному факультеті (90%), факультеті електроніки та комп'ютерної 
техніки (85%), факультеті менеджменту, економіки, соціології та філології 
(82%). 

 Серед штатних науково-педагогічних працівників університету є: 
заслужені діячі науки і техніки,  заслужені працівники освіти України, 
заслужені раціоналізатори України, лауреати Державних премій, лауреати 
нагороди Ярослава Мудрого, академіки та члени-кореспонденти галузевих 
академій наук, академік міжнародної академії наук педагогічної освіти, 
заслужені тренери України, нагороджені нагрудними знаками: «За наукові та 
освітні досягнення», «Петра Могили», «Знак пошани»; відмінники освіти 
України.          

Аналізуючи якісний склад штатних науково-педагогічних працівників 
університету, необхідно відзначити його позитивну динаміку, що 
підтверджується такими статистичними даними.  

Всі кафедри очолюють особи з науковими ступенями і вченими званнями, 
із них 26 кафедр (84%) доктори наук, професори; 5 кафедр (16 %) кандидати 
наук, доценти. Із 8 фундаментальних та загальноосвітніх кафедр 4 очолюють 
доктори наук, професори (50 %). 

За звітний період проведені заходи, які дозволили протидіяти тенденції 
старіння науково-педагогічних кадрів, і зараз серед них 47% віком до 50-ти 
років. Частка жінок серед деканів факультетів становить 33 %, завідувачів 
кафедр - 16 %. 

Пріоритетними завданнями кадрової політики ректора є сприяння 
підготовці кадрів вищої кваліфікації, підтримка талановитої молоді, 
забезпечення оптимальних вікових пропорцій між досвідченими і молодими 
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викладачами та науковцями, розширення спектра наукових спеціальностей 
аспірантури та докторантури, розширення кількості спеціалізованих вчених рад 
із захисту кандидатських і докторських дисертацій.  
  

 4.2. Матеріально - технічне забезпечення  
 

Дніпродзержинський державний технічний університет – це великий 
технічний комплекс, що включає 31 будівлю загальною площею приміщень 
76433,5 кв. м, розташованих на території загальною площею 29,3 га, та 
об’єднаних у загальну інфраструктуру університету. До складу університету 
входять 7 навчальних корпусів, 4 гуртожитки, 20 будівель допоміжного та 
функціонального призначення. Головне розташування будівель університету – 
на вул. Дніпробудівській. Додатково у різних частинах міста розташовані 
чотири  окремих будівлі навчальних корпусів ( №1, 2, 10, гуртожиток №4). 

Окрім будівель і споруд, університет має велику кількість інженерних 
мереж, комунікацій та технологічного обладнання, зокрема: 

- системи електропостачання ( 8377 м), теплопостачання (1884 п.м), 
водопостачання ( 1797 п.м), каналізаційні мережі ( 1258 п.м); 

- системи телекомунікацій та телефонного зв’язку; 
- оптиковолоконні системи забезпечення Інтернет-зв’язку. 
На даний час усі корпуси університету оснащені тепловими вузлами – 

автоматичними регуляторами з комп’ютерною  підтримкою, обладнані 
лічильниками обліку споживання електро-  та теплової енергії, природного 
газу, води. 

Майновий комплекс університету утримується в належному стані. 
Обслуговування всіх споруд здійснюється силами адміністративно - 
господарчої частини. 

У грудні 2014 року отримано ліцензійний висновок про технічний стан 
будівельних конструкцій будівлі лабораторії зварювання, 1953 року 
будівництва, згідно з яким вона класифікується як аварійна з рекомендацією 
розробки проекту по його демонтажу.  

Значна частина будівель університету датується початком та серединою 
минулого століття. Наприклад, навчальні корпуси №1 ( 1929 року), №2               
(1915 року) забудови, тому вони потребують постійного ретельного догляду, 
капітального ремонту та реконструкції з метою підтримання їх експлуатаційних 
характеристик, відповідності сучасним будівельним нормам  та потребам 
освітнього процесу. 

У 2014 року були здійснені такі най важливіші заходи, спрямовані на 
створення безпечних та комфортних умов праці, навчання та проживання 
студентів та співробітників  університету: 
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 власними силами виконано ремонт аудиторного, лабораторного та 
житлового фонду на суму   - 132,1 тис. грн.; 

 підрядними силами виконано невідкладних ремонтних робіт на суму 
132,1 тис. грн.: відновлено 2 кабельні мережі РП–14 – довжиною 348 м, ремонт 
тепломережі навчального корпусу №2 – довжиною 32 м, ремонт 
водопостачання навчального корпусу №3 – довжиною 118,3 м. 

 групою невідкладних робіт університету були виконані наступні роботи: 
ремонт стін, стелі та підлоги галереї до навчального корпусу № 7; ремонт стін 
та стелі коридору, кабінетів, санвузлів навчального корпусу № 7; ремонт стін, 
стелі та підлоги, наклейка шпалер, ремонт вбудованих шаф, монтаж металевих 
дверей 4–го та 5–го поверхів гуртожитку № 2; оздоблювальні роботи місць 
загального користування в спортивно - оздоровчому таборі; частковий ремонт 
аудиторного, лабораторного фонду навчальних корпусів № 3,6,7,10.  

Відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об’єктами 
державної власності» та з метою забезпечення статутної діяльності ДДТУ, 
університетом здійснюється проведення державної реєстрації  речових прав на 
нерухоме майно та земельні ділянки.  

 

 4.3. Навчально-методичне забезпечення  
 

Підготовка фахівців в університеті здійснюється відповідно до  
державних та галузевих стандартів вищої освіти України. Навчально-методичне 
забезпечення освітнього процесу відповідає нормативним вимогам. Розроблені 
освітньо-кваліфікаційні  характеристики (у тому числі  варіативні компоненти) 
та освітньо-професійні програми підготовки фахівців (у тому числі варіативні 
компоненти), засоби діагностики якості вищої освіти, навчальні та робочі 
навчальні плани, що сформовані відповідно до структурно-логічних схем.   

Структура навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців 
напрямів та спеціальностей відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх 
послуг у сфері вищої освіти. Розробка навчально-методичного забезпечення 
регламентується Положенням про науково-методичну роботу викладачів, 
Положенням про видання навчально-методичної літератури та Положенням про 
підготовку конспектів лекцій до видання Дніпродзержинського державного 
технічного університету. 

Питання навчально-методичного забезпечення навчального процесу 
обговорювалися на засіданнях Вченої ради, ректорату, науково-методичної 
ради університету та науково-методичних рад факультетів. Зокрема, 
обговорювалися питання на засіданні Вченої ради: стан навчально-методичного 
забезпечення навчальних дисциплін, викладання яких забезпечують кафедри 
університету, (25.12.2014 року, протокол № 6); дотримання ліцензійних та 
акредитаційних вимог щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-
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методичного, інформаційного забезпечення підготовки фахівців кафедрами 
факультету електроніки та комп'ютерної техніки (27.11.2014 року, протокол    
№ 5), механічного та енергетичного факультетів (25.09.2014 року, протокол    
№ 3); про затвердження матеріалів акредитаційних справ економічного 
коледжу ДДТУ з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» (27.11.2014 року, протокол № 5); про затвердження 
Концепції університету щодо ліцензування освітньої послуги з підготовки 
магістрів зі спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» (26.12.2013 
року, протокол № 6); питання щодо активізації роботи кафедр з видання 
навчальної та навчально-методичної літератури та підвищення якості 
навчальних видань, підготовлених науково-педагогічними працівниками 
університету до друку,  обговорювалося  на засіданні науково-методичної ради 
університету (19.06.2014 року, протокол № 11; 18.12.2014 року, протокол № 4) 
тощо.  

Завданням колективу університету на 2015 рік є розробка нових освітніх 
програм у межах ліцензованих напрямів підготовки та спеціальностей, нових 
навчальних планів підготовки фахівців (з урахуванням задекларованого в 
новому Законі України «Про вищу освіту» зменшення кількості годин в одному 
кредиті з 36 до 30 годин) та відповідне оновлення навчально-методичного 
забезпечення підготовки фахівців.  

Для забезпечення функціонування сайту «Інформаційний портал», який є 
елементом дистанційного навчання і створений з метою удосконалення 
освітнього  процесу та полегшення доступу до методичних та навчальних 
матеріалів. На даний момент кожен студент, де б він не знаходився, може у 
будь-який час ознайомитися з навчально-методичною базою сайту, включаючи 
навчальну і робочу програми курсу, конспект лекцій, методичні вказівки до 
виконання лабораторних, практичних, самостійних та контрольних робіт, 
назвою дисциплін, що викладаються, факультетами, кафедрами; переглянути 
перелік всіх спеціальностей та всіх викладачів по кожній кафедрі та «впізнати 
свого викладача в обличчя».  
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 За допомогою порталу створенні умови для підвищення ефективності 
самостійної роботи студентів, їх самоосвіти, самовдосконалення та подальшої 
самореалізації. Насамперед, це засновано на кількості та якості матеріалу, 
наявного на інформаційному порталі.  

В університеті здійснені заходи щодо впровадження елементів 
дистанційної освіти, таких як програма перевірки знань, в рамках якої кожен 
викладач може проводити адміністрування своїх тестів, студентів, що 
проходять тестування, і переглянути результати поточного тестування та інше. 
 

  

У 2014 навчальному році відбулося наповнення інформацією розділу сайту 
«Бібліотека», до якого були внесені 7 монографій, 32 збірники наукових праць, 
28 рефератів, 16 підручників. 

Отриманий досвід використання інформаційного освітнього порталу 
доводить доцільність і ефективність спеціалізованого інформаційного ресурсу  
через наступні обставини: 

 доступ   до   електронних   інформаційних   носіїв   істотно   простіше   в  
порівнянні з традиційними паперовими ресурсами; 

 насичення інформаційного порталу проводиться швидше і ефективніше,  
ніж поповнення фонду традиційних бібліотек; 

 використання інформаційного ресурсу дозволяє викладачеві підвищувати  
ефективність існуючого методичного матеріалу, зокрема, внесення змін, або 
повний перегляд, наприклад, частини матеріалу; 

 використання сучасних мультимедійних технологій дозволяє забезпечити  
новий рівень якості освіти; 

 можливість  участі  студентів  у  формуванні інформаційного порталу та  
якості його матеріалів; 

 реалізація   можливостей,   що   надаються  мережевими  технологіями  і,  
зокрема, мережею Інтернет, дозволяє досягти рівня конкурентоздатності, які 
ставляться    перед нашою освітою. 
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Ректор і керівництво університету, приділяють велику увагу розвитку, 
організації та веденню інформаційного порталу.  
  

 4.4. Інформаційне забезпечення  
 

В епоху сучасного реформування процесів вищої освіти ключовою для 
університетських бібліотек є проблема формування якісного та ефективного 
інформаційного забезпечення навчального процесу та наукових досліджень 
вищих навчальних закладів. 

Ситуація, пов’язана з реформуванням системи вищої освіти, зміною 
статусу ВНЗ, введенням нових освітніх стандартів, впливаючи на всі сторони 
його діяльності, звичайно ж, не може не стосуватися бібліотечного 
обслуговування, оскільки бібліотеку сьогодні розглядають як підсистему 
університету, яка перетворилася в суб’єкт освіти, рівноцінний  іншим освітнім 
структурам – факультетам, кафедрам. 

Бібліотека Дніпродзержинського державного технічного університету 
заснована у 1920 році і має давні традиції. І сьогодні вона як інформаційна 
структура входить до освітнього простору університету, зазнає потужного 
впливу таких факторів як глобалізація освіти, трансформація традиційних форм 
і методів надання інформації, насичення навчального процесу сучасними 
телекомунікаційними засобами, розвиток нових форм і засобів комунікативного 
впливу. 

Інформаційний ресурс бібліотеки університету складає: 
- чисельність фонду  - понад 568 тис. примірників; 

 - обсяг  електронних баз даних - 187 тис. описів, із них  в електронному 
каталозі - 177 тис. записів; 
 - всі комп’ютери мають  вихід  у глобальну мережу Інтернет ;                 
 - відвідувачі читальної зали  мають можливість користуватися Wi-Fi  з 
трьома точками  доступу. 

Електронні  інформаційні  ресурси  бібліотеки  включають: 
 електронний  каталог; 
 повнотекстові бази даних електронної бібліотеки «Інформаційний 

портал»; 
 репозитарій; 
 світові наукові бази даних відкритого доступу; 
 бібліографічні  бази  даних; 
 інформаційно-правові системи; 
 веб-бібліографія  Інтернет – ресурсів; 
 безкоштовна електронна доставка документів із інших бібліотек             

електронною  поштою  library@dstu.dp.ua; 
 сторінка  бібліотеки  у Фейсбуці. 
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 Новим форматом обслуговування користувачів при проектуванні та 
впровадженні електронних форм у роботу бібліотеки є активне застосовання 
інституційного репозитарію – цифрового архіву інтелектуального надбання 
університету і мережевий сервіс відкритого доступу для зберігання, 
систематизації та управління цифровими колекціями інтелектуальних продуктів 
університетських спільнот та розповсюдження цифрових матеріалів, створених 
інституцією чи її співробітниками. Так, у 2014 році на сайті університету 
створено репозитарій ДДТУ: http://portaldstu. localnet/Portal/WWW/Repository/ 
TreeView/libraryR.php. 
 Також у бібліотеці відкрито доступ до повнотекстових баз даних: 

- POLPRED.COM, яка містить огляди преси провідних інформаційних 
агентств та ЗМІ ( 230 країн, 42 галузі), посилання на цю базу даних є на 
сторінці бібліотеки Web- сайту університету, з якої безкоштовно можна скачати 
необхідну інформацію; 

- Ліга Закон – законодавча база даних у правовій сфері України. 
 Соціокультурний напрям у діяльності бібліотеки вважається одним із 
основних, оскільки завдяки йому реалізується вплив на духовність і культуру 
студентської молоді, політичне, економічне право та трудове виховання. 

Українська мрія – єдність, свобода і незалежність. У світі буремних подій 
2014 року, на підтримку проекту «Єдина країна – Единая страна» у бібліотеці 
оформлені книжкові виставки  «Сила народу в єдності» та  «Духовна і 
національна єдність» (до Дня Гідності та Свободи в Українi), інформація про 
які була розміщена на сайтi університету. 

На сторінці бібліотеки сайту університету  за 2014 рік було представлено  
7 віртуальних виставок : «Т.Г. Шевченко: постать та творчість» (до 200-річчя 
від дня народження), «Слов’янська писемність» (до Дня слов’янської 
писемності), «І. Мазепа: погляд крізь століття» (до 370-річчя від дня 
народження) та ін. 
 Доповнювались та редагувались  постійно діючі віртуальні виставки 
«Праці вчених ДДТУ 2014»,  «Нові надходження до бібліотеки», «Моє місто». 
Були підготовлені віртуальні виставки-презентації: «За славу, за волю, за 
козацьку долю» (до дня українського козацтва), «Споконвіку було Слово» (до 
дня  української писемності та мови), «Соціологія - наука про суспільство» (до 
дня соціолога), «Енергетика. Енергозбереження» (до дня енергетика) 
«Машинобудування» (до дня машинобудівника), «Останній козак на престолі» 
(до 360-річчя від дня народження Д. Апостола)  та ін. До Шевченківських 
читань була проведена  презентація книги К.Тур-Коновалова, та Д. Замрія  
«Художник». 

На виконання Указу Президента України від 29 жовтня 2014 року 
№830/2014 «Про заходи у зв’язку з Днем пам’яті жертв Голодоморів» та з 
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метою гідного вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу  був 
підготовлений в традиційному та електронному вигляді бібліографічний 
покажчик «Невиплакані сльози України» та книжкові виставки «Голодний мир 
1932-1933 рр.», «Чорна тінь Голодомору 1932-1933 років». До тижня пам’яті  
жертв  Голодомору 17-22 листопада 2014 року на сторінці бібліотеки сайту 
університету  був представлений  перелік фільмів, важливих книжкових 
публікацій, збірників документів, спеціалізованих інтернет-ресурсів.  

Серед значних подій року варто відзначити, що  до 200-річчя від дня 
народження 2014 рік  проголошено Роком  Тараса Шевченка в Україні. У 
рамках святкування   Шевченківських днів протягом року  були оформлені і  
проведені:  

 Шевченківські читання на факультеті менеджменту,економіки, соціології 
та філології, де була презентована книга  авторів Тур-Коновалова К., Замрія Д. 
«Художник»; 

 книжкові виставки: «Т.Г. Шевченко – духовний батько української нації»; 
« Мистецька спадщина Т.Г.Шевченка »; 

 віртуальна    виставка    на    сторінці    бібліотеки    сайту   університету  
«Т. Г. Шевченко: постать та творчість »;  презентація книги авторів Тур-
Коновалова К., Замрія Д. «Художник»; 

 трибуна поета: «Вічне Тарасове слово»; 
 бібліографічний покажчик в електронному вигляді до 200-річчя від дня 

народження Т.Г. Шевченка «Шляхами великої долі».   
Бібліотека має свою адресу в у Фейсбуці,   бібліотекарі ведуть  блоги, 

використовують різні інтернет-сервіси для створення і надання інформаційних 
продуктів і послуг: рекламують університетську бібліотеку, її  інформаційний 
ресурс, розповідають про історію бібліотеки, створюють фотогалереї, 
віртуальні книжкові виставки, надають довідки. 

Сучасний економічний стан України, її співробітництво з країнами 
Європейського Союзу, а також інтеграційні процеси вимагають від 
студентської молоді володіння іноземними мовами як обов’язкової складової їх 
знань. Якість підготовки майбутнього спеціаліста пов’язана з необхідністю 
оволодіння іноземними мовами, що сприяє мобільності українських студентів у 
міжнародному просторі. 

В жовтні в читальній залі було організовано  розгорнутий перегляд 
літератури «Science look ahead», де експонувалися  підручники з англійської, 
французької, німецької мов, які є ґрунтовними дослідженнями з проблем 
перекладу, а також  фахова та художня література іноземними мовами як 
вітчизняних так і зарубіжних видавництв. Студентів технічних спеціальностей 
зацікавили книги з програмування, хімії, хімічної термодинаміки тощо.  
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Для студентів-першокурсників проводилась Декада першокурсника, яка 
включала ознайомчі екскурсії: знайомство з бібліотекою, правилами 
користування бібліотечною літературою, специфікою роботи відділів, 
консультації щодо користування довідково-пошуковим апаратом бібліотеки, 
видачу підручників комплектами. Було проведено 45 екскурсій для студентів    
1 курсу денної та заочної форм навчання. 

Читальна зала бібліотеки - це зона комунікативного комфорту, де у 
неформальній обстановці відвідувачі можуть спілкуватися, обмінюватися 
думками. У 2014 році були оформлені: 

- виставка картин, вишивок, біжутерії студенток Шульги Ю. та         
Демченко К.;  

- виставка та майстер – клас   малюнків у стилі  коміксів студента                
Лаховського Е.;    
 - виставка  іграшок, сплетених гачком (hand-made) лаборанта    кафедри  
загальної хімії Ващенко Л. 

У читальнiй залі  постійно оновлюється виставка нових журналів і газет, 
які надходять до бібліотеки. 

 

5. Дотримання положень законодавства при прийнятті на роботу науково-
педагогічних та наукових працівників 

  

При прийнятті на роботу науково-педагогічних працівників ректор 
неухильно дотримується чинного законодавства України, а саме: Закону 
України «Про вищу освіту», Положення про обрання та прийняття на роботу 
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів 
акредитації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
24.12.2002 року № 744, Колективного договору між адміністрацією та 
виборним органом профспілкової організації університету, а також Положення 
про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 
науково - педагогічних працівників Дніпродзержинського державного 
технічного університету, затвердженого Вченою радою 27.11.2014 року 
(протокол №5). 
  

6. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету,  
в тому числі впровадження результатів його наукових досліджень, 

міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 
 

Наукова діяльність університету організовується, здійснюється і 
фінансується відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», 
«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями 
розвитку науки і техніки», «Про інноваційну діяльність», Національної 
доктрини розвитку освіти, інших нормативно-правових актів та Статуту 
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університету, зосереджена на пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки і  
спрямована на розробку нових ресурсозберігаючих технологій в енергетиці та 
промисловості, нових речовин і матеріалів; створення ефективних методів і 
засобів захисту навколишнього природного середовища; розробку 
перспективних інформаційних технологій; впровадження новітніх технологій 
виробництва нових видів продукції та забезпечення її необхідної якості у 
відповідності до світових стандартів, удосконалення підготовки фахівців з 
вищою освітою.  

Основні пріоритетні тематичні наукові напрями університету, 
затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
07.06.2011року № 535: 

 оптимізація керованих систем відносно різних критеріїв якості: 
швидкодії, мінімуму затрат  енергії, мінімізації відстані; 

 методи розрахунку та дослідження напружено-деформованого стану, у 
тому числі при наявності дефектів різного походження; 

 новітні енергоефективні системи і технології в енергетиці та 
промисловості; 

 комплексне використання природних ресурсів в обсягах та способами, які 
забезпечують сталий економічний розвиток та охорону навколишнього 
середовища. 

В університеті успішно діють п’ять  наукових шкіл:  “Прогресивні схеми 
калібровок складних профілів” (заснована проф. Ілюковичем Б.М.), 
“Оптимізація процесів електромеханічного перетворення енергії” (науковий 
керівник проф. Садовой О.В.), “Теорія і практика сталеплавильних процесів” 
(науковий керівник проф. Огурцов А.П.), “Теорія та практика аглодоменно-
конвертерного виробництва в умовах сировинної бази України” (заснована 
проф.  Чернятевичем А.Г), “Фізико-хімічні основи гетерогенних систем” 
(науковий керівник проф. Волошин М.Д.).  

 Університет організовує і проводить науково-технічні та науково-
методичні конференції і семінари міжнародного і національного рівнів. У 2014 
році проведено: Міжнародну конференцію у рамках європейського проекту 
IRnet «Інновації у вищій освіті та розповсюдження початкових результатів 
досліджень юридичних, етичних, технічних, соціальних факторів розвитку 
електронного навчання і міжкультурної комунікації у різних країнах», ХІІІ 
Міжнародну наукову конференцію „Математичні проблеми технічної механіки 
- 2014”, Всеукраїнську науково-методичну конференцію „Проблеми 
математичного моделювання”, Всеукраїнську науково-методичну конференцію 
студентів, аспірантів, молодих вчених „Мова і світ: сучасні тенденції 
викладання іноземних мов у вищій школі”,  Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію «Формування основних напрямів розвитку соціогуманітарних 
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наук», Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Вивчення 
юридичних дисциплін у технічних вищих навчальних закладах -  шлях до 
розбудови правової держави», Всеукраїнську наукову конференцію «Проблеми 
та шляхи удосконалення ступеневої підготовки фахівців-металургів», у рамках 
семінару Національної Академії наук України з комплексних проблем „Наукові 
основи електроенергетики” – семінар „Оптимізація роботи електромеханічних 
систем”. За матеріалами конференцій видаються збірники доповідей та тез 
доповідей. 

Для інформування про наукові дослідження вчених в університеті 
щорічно видаються фахові видання: науковий журнал „Математичне 
моделювання” та „Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного 
технічного університету (технічні науки)”, публікуються монографії вчених, 
підручники, навчальні посібники тощо. У 2014 році основні наукові та 
практичні результати досліджень опубліковані у 17 монографіях та навчальних 
посібниках, 678 статтях та тезах доповідей (із них 205– у співавторстві зі 
студентами). 

Наукові дослідження, що виконуються науковцями ДДТУ, є джерелом, 
змістом і засобом підготовки фахівців для різних галузей економіки, складовою 
інноваційних циклів створення та реалізації  наукоємної конкурентоспроможної 
продукції.  

В університеті проводяться як фундаментальні, так і прикладні науково-
дослідні роботи. Пріоритет надається наукоємним роботам у напрямку 
створення високих технологій. Щорічно виконуються  наукові та науково-
технічні дослідження за рахунок коштів спеціального фонду бюджету.    

Загальний обсяг фінансування науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт,  враховуючи всі джерела фінансування, складає  у 
2014 р. 376,9 тис. грн. у тому числі: 

- із загального фонду –    323,8 тис. грн.,   
- із спеціального фонду –  53,1 тис. грн. 
Університет підтримує ділові зв’язки з навчальними закладами, 

організаціями, підприємствами Європи  та країн СНД на рівні кафедр, 
факультетів, ректорату, окремих фахівців за  сумісними договорами про  
співробітництво з:  Росією - 3; Республікою Казахстан - 4, Ізраїлем-1, 
Білоруссю - 1, Іспанією -1, Польщею-1, Чехією -1, Китаєм - 2 .  У процесі 
співпраці між університетом та зарубіжними партнерами підтримуються 
науково-творчі зв’язки, здійснюється спільна видавнича діяльність, участь у 
Міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах, форумах, проходження 
практики студентів у країні партнера, залучення іноземних громадян на 
навчання в університеті, сумісна участь у міжнародних програмах і проектах. 
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За Міжнародними програмами академічних обмінів студенти 
університету  навчаються в магістратурі Техаського університету (США),      
університету м. Умео  (Швеція), університету L’Aguila  (Італія),  університету 
м. Гамбурга (Німеччина), Гданської політехніки м. Гданськ (Польща); в 
аспірантурі Федерального технологічного університету ETH м. Цюріх 
(Швейцарія), університету м. Шефілд (Великобританія), університету                      
м. Інсбрук (Австрія), університету Бокконі м. Мілан (Італія) за освітньо-
кваліфікаційним рівнем бакалавра в університеті  Монтани (США). 

З грудня   2013 року університет   включено  співвиконавцем  проекту 
KTU «Сектор передачі знань - від обміну інженерно-підприємницькими 
інноваціями до розробки міждисциплінарних навчальних планів» Європейської 
програми ТЕМПУС, угода 544031-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES 
(країни-учасники: Австрія, Угорщина, Іспанія, Швеція) та  офіційним 
партнером Європейського проекту IRNet «Міжнародна дослідницька мережа з 
вивчення та розробки нового інструментарію та методів передової  педагогічної 
науки у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, електронного 
навчання та міжкультурних компетентностей» у контексті 7-ї Рамкової 
програми Європейського Союзу, угода PIRSES-GA-2013-612536 (країни-
учасники: Польща, Нідерланди, Іспанія, Словаччина,  Австралія, Португалія, 
Чехія). 

У грудні 2014 року укладено договір  на виконання науково-технічної 
роботи «Розробка і дослідження властивостей углепластиків на основі 
поліефирефіркетона» з інститутом матеріалів Північно-західного 
політехнічного університету, м. Сіань, Китай на суму 30,0 тисяч доларів США 

Університет протягом тривалого часу плідно співпрацює з центром 
Альянс- Франсез,  Програмою академічних обмінів ім. В. Фулбрайта США), 
Міжнародною програмою співпраці та мобільності у сфері вищої освіти 
Еразмус Мундус, Міжнародною Асоціацією студентів і молодих спеціалістів 
„AIЕSEC”, Міжнародною спілкою викладачів іноземних мов TESOL-
UKRAINE, Міжнародним Спенсерівським суспільством США. 

В літній  програмі Work and Travel USA,  одній з популярних програм 
міжнародного студентського обміну,  кожен рік приймають участь  5-10 
студентів університету. 

Студенти кафедри соціології у 2014 році приймали участь у 
міжнародному молодіжному обміні "Let's joke", який проходив за підтримки 
програми Європейської комісії "Молодь в дії". Щорічно студенти кафедри 
соціології відвідують традиційний міжнародний фестиваль-ярмарок 
"Петриківський дивоцвіт", у якому беруть участь представники Білорусі, Росії, 
Польщі. 
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В 2013 році університет пройшов вдруге ліцензування освітньої 
діяльності з підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами і 
спеціальностями і отримав ліцензію з надання освітніх послуг, пов’язаних з 
одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, 
спеціаліста, магістра, з ліцензованим обсягом  50 осіб, терміном дії до 
01.07.2018 року. Протягом 2013-2014 навчального року в університеті 
навчалися громадяни з Таджикистану, Росії, Ізраїлю, Cудану, Казахстану, 
Азербайджану – всього 10 осіб. 

Протягом 2013-2014 навчального року для участі в наукових 
конференціях і форумах, виконання роботи за міжнародними проектами, 
проведення експериментальної і теоретичної  роботи, вирішення питань 
співробітництва, оформлено виїздів за кордон    39  співробітникам, аспірантам 
та студентам. 

 

7. Одержання конкурентоздатних наукових і науково-прикладних 
результатів 

 

Результати теоретичних досліджень науковців втілюються у виробництво 
на підставі госпдоговірних науково-дослідних та дослідно-конструкторських 
робіт, направлених на розробку і впровадження комплексу заходів з 
енергозбереження; створення ресурсозберігаючих технологій у металургії, 
машинобудуванні з метою підвищення ефективності виробництва, 
забезпечення оптимальних витрат енергетичних та сировинних ресурсів в 
умовах гнучкої сировинної бази України, а також на  удосконалення технологій 
біологічної очистки побутових і стічних вод; створення і впровадження 
інтенсивної технології отримання добрив з осадів міських стічних вод. 

  За останні роки найбільш ефективними науковими підрозділами 
університету створено ряд конкурентоспроможних прикладних розробок та 
нових технологій за пріоритетними  напрямами розвитку науки і техніки: 

 науковим колективом кафедри електротехніки та електромеханіки, який 
активно працює в межах тематики наукової школи «Оптимізація процесів 
електромеханічного перетворення енергії» (науковий керівник                                   
проф. Садовой О.В.) та спрямовує свої зусилля  на розробку та дослідження 
енергоефективних автоматизованих систем керування технологічними 
процесами переважно в галузі енергетики, розроблені та впроваджені 
автоматизовані системи керування паровими котлоагрегатами, кульовими 
млинами, компресорними установками, фільтро-компенсуючими пристроями 
електричних мереж. Впровадження автоматизованих систем керування тільки 
двома котлоагрегатами ТЕЦ ПАТ «ДніпроАзот» дозволило отримати річний 
економічний ефект більше 5 млн.грн. Для Комунального підприємства 
Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» оформлена 
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проектно-кошторисна документація по встановленню приладів частотного 
регулювання обертів електроприводів трьох мережних насосів з асинхронними 
двигунами. Впровадження частотного регулювання обертів електроприводів 
мережних насосів котелень дозволить забезпечити економію споживаної 
електроенергії вподовж опалювального сезону; 

 за результатами досліджень наукового колективу кафедри металургії 
чорних металів під керівництвом проф. Чернятевича А.Г. розроблено і 
впроваджено нову технологію та конструкцію гарнісажної фурми, які 
забезпечують підвищення  стійкості футерівки 160-т конвертерів киснево-
конвертерного цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Одержані патенти 
України на корисні моделі №50940 «Торкрет-фурма для ремонту футерівки 
конвертера» та №50942 «Спосіб ремонту футерівки конвертера», власником 
яких є ДДТУ, впроваджені у постійну промислову експлуатацію в киснево-
конвертерному цеху ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;  

 науковці кафедри обробки металів тиском ім. Ілюковича Б.М. 
розробляють технології та виконують розрахунки калібровок для виготовлення 
малотоннажних партій сталевих квадратних та прямокутних труб, проектують 
дрібносортно-середньосортні стани для прокатування сортових, фасонних, 
гнутих профілів і профільних труб, спеціальне прокатно-волочильне 
устаткування, розробляють технологічну документацію на пусковий сортамент. 

На замовлення ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» розроблено 
раціональні параметри наскрізної технології прокатування та термічної обробки 
осей у новопрокатному цеху та на стані 250 комбінату, виконано 
експериментальне випробування розроблених режимів прокатки. Промислове 
впровадження технології дозволить знизити сумарний відсоток браку осей на 
25…50%, що призведе до зниження витрат на виробництво осей. 

На лабораторному стані «300» кафедри під керівництвом                               
проф. Єршова С.В. розроблена технологія деформування замкового з’єднання 
при прокатуванні шпунтових профілів Л-5Д. Промислове провадження  
технології у рейкобалковому цеху ВАТ “Дніпровський металургійний комбінат                   
ім. Дзержинського” дозволить знизити брак шпунтових профілів на 25-50% по 
відношенню до показників 2009 року та знизити матеріальні витрати на 
виробництво шпунтових профілів; 

- під керівництвом проф. Волошина М.Д. науковцями кафедри хімічної 
технології неорганічних речовин протягом багатьох років проводяться 
дослідження в галузі очистки стічних вод і водопідготовки. Впровадження 
удосконалених технологій біологічної очистки промислових і побутових 
стічних вод на ПАТ «ДніпроАзот», Дніпропетровському заводі 
«Дніпротяжмаш», КП «Дніпродзержинське виробниче управління 
міськводоканалу» дозволило значно поліпшити чистоту стічних вод, що 
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скидаються в р. Дніпро. Створено нову технологію доочистки міських стічних 
вод з підвищеним вмістом фосфатів, яка рекомендована до впровадження на 
міських очисних спорудах,  та отримано сировину для виробництва фосфорних 
добрив на основі осадів після доочистки міських стічних вод від фосфатів.  
Очікуваний економічний ефект при впровадженні розробленої технології –       
1,5 млн. грн/рік; 

- науковим  колективом  кафедри екології та охорони навколишнього 
середовища під керівництвом проф. Зберовського О.В. запропоновано науково-
методичні принципи створення геоінформаційної технології інженерно-
екологічного моніторингу земель, які порушені при видобутку корисних 
копалин на кар’єрах, що базуються на розроблених методиках створення 
комп’ютерних баз геоекологічних даних та даних властивостей штучних ґрунтів і 
лісонасаджень у зонах рекультивації.  Створена нова технологія оперативного 
керування процесами рекультивації порушених земель на гірничих 
підприємствах на основі використання геоінформаційних систем та 
супутникової  навігації, розроблено методи організації та структуру баз даних у 
системі керування. Впроваджено на філії «Вільногірський ГМК»,                            
ПАТ «Кримський ТИТАН» рекомендації щодо впровадження геоекологічних 
інформаційних систем оперативного керування процесами рекультивації земель 
на кар'єрах та рекомендації щодо застосування геоінформаційних технологій 
при  гірничотехнічній та біологічній рекультивації земель, які порушуються 
при відкритому видобутку корисних копалин.  

 

8. Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової  
та науково-технічної діяльності, отримані за рахунок бюджетних 

коштів 
 

Статистика з патентування виглядає так: кількість поданих заявок на 
винахід та корисні моделі складає у 2014 році – 16. Кількість отриманих 
патентів на об’єкти інтелектуальної власності за 2014 рік складає 18. 
Університетом, як і раніше, подаються переважно заявки на корисні моделі і в 
значно меншому обсязі – на винаходи. У 2014 році сектором інтелектуальної 
власності оформлено і направлено в Український інститут промисловості 4 
заявки на винаходи і 12 – на корисні моделі.  

Отримано у 2014 році 18 патентів України, з них 4 на винаходи , 14 на 
корисні моделі. Університет підтримує чинність дії 40 патентів України на 
винаходи та корисні моделі. 

За рахунок бюджетних коштів у 2014 році на патентні дії витрачено                    
1560,0 гривень.  Відсутність належного фінансування вимушує науковців 
здійснювати патентування за власні кошти. В 2014 році авторами було 
витрачено на сплату зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти 
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інтелектуальної власності для підтримання чинності дії патентів України та 
подання заявок на видачу патентів України 1670,0 гривень. 

 

9. Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 
підготовки кадрів із вищою освітою 

 

Наукова робота в університеті сприяє підвищенню рівня підготовки 
молодих фахівців. Важливим етапом підготовки висококваліфікованих 
фахівців, здатних вирішувати найактуальніші завдання науки, техніки та 
промисловості, є активне залучення студентів до наукових досліджень. Участь 
студентів у науково-дослідній роботі передбачається як планами наукових 
гуртків і секцій, так і навчальними програмами відповідних дисциплін. 
Обдарована студентська молодь залучається до виконання науково-дослідних 
робіт, що фінансуються за рахунок асигнувань з державного бюджету та 
госпдоговірних робіт. 

Найбільш масово студенти університету приймають  участь  у  науково-
змагальних заходах,  які проводяться Міністерством освіти і науки  України, 
галузевими Міністерствами, молодіжними та громадськими організаціями, 
центральними та регіональними органами влади.  Відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки  України  від 23.12.2013 року № 1820 «Про 
проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2013/2014 року», в 
університеті в період з січня по березень 2014 року проводився перший етап 
Всеукраїнської студентської олімпіади, в якому  прийняло участь 2024 
студента, що складає 93% від загальної кількості контингенту  денної форми 
навчання. На другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади 
організаційним комітетом було відібрано  40 студентів - переможців І –го 
етапу. Це студенти кафедр:  соціології, обліку і аудиту, екології, загальної хімії, 
ливарного виробництва, металургії чорних металів, технології 
машинобудування, обладнання харчових виробництв, інформатики та 
комп’ютерних технологій,  перекладу, обробки металів тиском. Підсумки  ІІ 
етапу Всеукраїнської олімпіади показали, що у 16 предметних та фахових 
олімпіадах   студенти   університету вибороли  Диплом Міністерства освіти і 
науки України. Студенти факультету електроніки та комп’ютерної техніки 
прийняли  участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з 
програмування серед університетів Дніпропетровської області, команда нашого 
університету посіла ІІІ місце.  

На Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт з природничих, 
технічних і гуманітарних наук направлено 52 конкурсні науково-дослідні 
роботи, із яких 16 робіт нагороджені  Дипломами Переможця Міністерства 
освіти і науки України.  
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На  базі  університету проводився   Всеукраїнський конкурс студентських 
наукових робіт з розділу “Електротехніка та електромеханіка”, в якому взяла 
участь 251 робота з  38 вищих навчальних закладів України. На підсумковій 
науково-практичній конференції конкурсу виступили 115 студентів з 28 вищих 
навчальних закладів України.   

Актуальним показником  з НДРС  на  сьогоднішній день ще є і участь 
студентів у Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. У 2014 
році в збірниках міжнародних та Всеукраїнських конференцій і в друкованих 
виданнях опубліковано більше 200 наукових статей та тез за участю студентів у 
співавторстві з викладачами.   

Університет приймає активну участь у заходах облдержадміністрації 
щодо активізації наукової діяльності молодих учених і підвищення 
ефективності роботи рад молодих учених, приймаючи участь у щорічних 
регіональних конкурсах «Краща рада молодих учених» та «Кращий молодий 
учений», які проводяться  у рамках регіональної цільової соціальної програми 
«Молодь Дніпропетровщини: 2012-2021 роки», затвердженої рішенням 
обласної ради від 03.02.2012 № 239-11/VІ.  Метою конкурсів є виявлення та 
підтримка найбільш активних молодих науковців Дніпропетровщини, 
створення умов для реалізації їх інтелектуального потенціалу у сфері наукової 
та науково-технічної діяльності.   

Переможцем конкурсу проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині» за 
проект «Розробка наукових основ енергозберігаючої технології отримання 
біогазу та органо-мінеральних добрив з осадів міських стічних вод»  стала 
молода вчена університету доцент Іванченко А.В.   

Аспірант кафедри електротехніки та електромеханіки Тищенко Є. зайняв 
ІІІ місце  в Міжнародному науковому форумі-конкурсі студентів і молодих 
учених  «Проблемы недропользования», що проводиться в Росії на базі Санкт-
Петербурзького державного гірничого інституту.  

Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки 
призначено стипендії шести молодим ученим  університету:   доценту кафедри 
хімічної технології неорганічних речовин Іванченко А.В., доценту кафедри 
програмного забезпечення систем Яловій К.М.; начальнику науково-дослідної 
частини Яшиній К.В.; старшому викладачу кафедри охорони праці та безпеки 
життєдіяльності Романюку Р.Я., доценту кафедри програмного забезпечення 
систем Завгородньому В.В.; аспіранту кафедри електротехніки та 
електромеханіки Тищенку Є.В.  

Розпорядженням Президента України № 316/2013-рп молодій вченій 
університету Іванченко А.В. призначено грант Президента України для 
проведення наукового дослідження «Проект ефективної очистки міських 
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стічних вод з високим вмістом фосфатів до європейських норм з одержанням 
органо-мінеральних фосфорних добрив».   
 

10. Організація навчального процесу у відповідності до Державного 
стандарту України ISO 9001-2001 

 

З метою впровадження системи внутрішнього забезпечення якості 
освітньої діяльності  ректор університету у 2014 році здійснив низку 
організаційних заходів щодо імплементації норм Закону України «Про вищу 
освіту», зокрема:  

- розроблено та затверджено Вченою радою внутрішню систему 
забезпечення якості освітньої діяльності в Дніпродзержинському державному 
технічному університеті (27.11.2014 року, протокол № 5); 
 - розпочато роботу над оновленням освітніх програм, навчальних планів 
підготовки фахівців та нормативних документів, що регламентують діяльність 
університету, на засіданні Вченої ради ухвалено Положення про порядок 
створення та організацію роботи екзаменаційної комісії та Положення про 
організацію освітнього процесу в Дніпродзержинському державному 
технічному університеті (22.01.2015 року, протокол № 7);  
 - розроблено та затверджено Вченою радою університету Правила 
прийому до Дніпродзержинського державного технічного університету в              
2015 році (27.11.2014 року, протокол №5), які розміщено на офіційному сайті 
університету (portalDSTU@ukr.net) та внесено до єдиної державної електронної 
бази з питань освіти; 
 - університет у 2015 році буде приймати участь у семінарі з впровадження 
та сертифікації системи управління якістю освітніх послуг на відповідність 
вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000; 

- для ефективного управління освітнім процесом впроваджено 
інформаційні системи: «Деканат», «Відділ кадрів», «Абітурієнт», 
«Навантаження» та ін.  

На виконання статті 16 Закону України «Про вищу освіту» та відповідно 
до вимог Національного стандарту України ISO 9001-2009 (Система управління 
якістю. Вимоги. ISO 9001:2008, IDT) ректор зініціював удосконалення 
внутрішньої системи забезпечення якості освіти та її узгодження з 
нормативними вимогами, зокрема, завданням найближчого часу згідно з якою є 
оновлення нормативних документів, які регламентують діяльність 
університету, та посадових інструкцій.   

Відповідність організації освітнього процесу нормативним вимогам, 
зокрема, державним стандартам, якість освітньої діяльності університету 
підтверджено процедурами ліцензійних та акредитаційних експертиз, 
проведених в університеті у 2014 році.   
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11. Дотримання прав і законних інтересів осіб з особливими потребами 
  

Упродовж звітного періоду ректор звертав особливу увагу на дотримання 
прав і законних інтересів осіб з особливими потребами. Зокрема, відповідно до 
Правил прийому до Дніпродзержинського державного технічного  університету 
у 2014 році до складу студентів університету поза конкурсом зараховані 
інваліди I та II груп, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом 
(спеціальністю), у такій кількості: за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«бакалавр» – 3 особи, «спеціаліст» – 6 осіб, «магістр» – 1 особа.   

Прийнято у 2014 році: дітей-сиріт – 21 особу; із багатодітних сімей           
– 1 особу; 21 особу, які мають дітей. 

Стипендіальне забезпечення студентів-осіб з особливими потребами в 
університеті здійснюється відповідно до законодавства, зокрема, Постанови 
Кабінету Міністрів України № 882 від 12.07.2004 року (зі змінами та 
доповненнями). У період з 01.01.2014 по 01.01.2015 року студенти із числа 
дітей-інвалідів та інвалідів I, ІІ груп отримали соціальні стипендії на суму 
1290610 грн. (нарахована індексація у сумі 51373 грн.), виділено: на придбання 
одягу – 34346 грн.; на харчування – 1013065 грн.; матеріальної допомоги – 
198249 грн. 

Випускникам університету із категорії осіб з особливими потребами 
надавалося право вибору місця роботи з наявних вакансій або (за їх бажанням) 
право вільного працевлаштування. Зокрема, у 2014 році із 29 випускників з 
числа інвалідів І та ІІ груп, жінок, які мають дітей, 7 дітей-сиріт 
працевлаштовані,  22 особи отримали право вільного працевлаштування.  

На сьогоднішній день в університеті навчається 67 дітей-сиріт;                
39 інвалідів   І, ІІ груп; 18 дітей із багатодітних сімей; 3 матері – одиначки;        
7 студентських сімей; 156 студентів, які мають дітей. 

 
12. Додержання умов Колективного договору, Статуту університету 
 
Соціально-економічні, виробничі та трудові відносини в університеті 

регулюються Колективним договором між адміністрацією та виборним органом 
профспілкової організації університету. За звітний період ректор забезпечував 
стабільну та ефективну діяльність університету в межах фактичних обсягів 
фінансування та раціонального використання коштів загального та 
спеціального фонду державного бюджету.  

Конференція трудового колективу університету затверджує структуру 
університету (сюди входить і створення структурних підрозділів), обговорює 
можливість надання додаткових освітніх послуг, що потім є підставою щодо  
змін у Статуті університету. На підставі відповідних рішень відбуваються 
зміни у штатному розписі університету, який після погодження з 
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профспілковим комітетом затверджується Міністерством освіти і науки  
України.     

Серед заходів, які вживаються сторонами  соціального партнерства  
(ректорат-профком) для підвищення статусу науково-педагогічного працівника 
є встановлення у діючому колективному договорі  розмірів преміювання 
працівників  відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи 
університету. Так,  премія в розмірі трьох посадових окладів виплачується за 
присвоєння звання «Член-кореспондент» або «Академік»  Національної 
академії наук України, премія в розмірі двох посадових окладів виплачується 
у наступних випадках: 

 захист  докторської   дисертації; 
 наукове консультування докторської дисертації, що підготовлена    

докторантом або науково-педагогічним працівником ДДТУ;   
 присвоєння почесного звання  «заслужений».   

Премія в розмірі посадового окладу виплачується у  випадках:  
 захист кандидатської дисертації;  
 наукове керівництво кандидатської дисертації, що підготовлена 

аспірантом  або  працівником ДДТУ;   
 підготовку кожного переможця або призера II туру Всеукраїнської 

студентської олімпіади чи  ІІІ, ІV турів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
числа учнів коледжів ДДТУ;  

 підготовку кожного переможця або призера Всеукраїнського конкурсу 
студентських науково-дослідних робіт;    

 підготовку кожного студента  переможця  або  призера чемпіонату 
України, Світу та Європи з видів спорту; 

 здійснення наукового відкриття; 
 зайняте І місце у відповідній категорії працівників за підсумками 

наукової діяльності за рік; 
Премія в розмірі посадового окладу виплачується у випадках:   

 у зв'язку з отриманням державних нагород і відзнак; нагород 
Президента України, Верховної Ради України, міністерств, відомств,    
обласної та міської державних адміністрацій;   

 за зайняте ІІ та ІІІ місце у відповідній категорії працівників за 
підсумками наукової діяльності за рік; 

 у зв'язку з наступними ювілеями після досягнення пенсійного віку 
професорам або докторам наук , які відпрацювали не менше 20 років в 
університеті.  

При підведенні підсумків виконання умов колективного договору  на 
конференції трудового колективу у 2014 році  було відмічено, що усі виплати 
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премій відповідно до приведених пунктів науково-педагогічним працівникам 
університету  були  здійснені. 

Нарікань в адресу адміністрації університету з боку профкому не має  
також і підчас оплати за період відпусток працівникам ДДТУ (все надається  
своєчасно і у повному обсязі).         

За погодженням з профспілковим комітетом університету затверджено 
кошторис надходжень та видатків університету на 2014 рік, навчальне 
навантаження науково-педагогічних працівників на 2014-2015 навчальний рік, 
графіки відпусток працівників університету тощо. Спільно з профспілковим 
комітетом працівників університету розглядалися питання забезпечення 
зайнятості, нормування й оплати праці його працівників, дотримання ними 
Правил внутрішнього трудового розпорядку Дніпродзержинського державного 
технічного університету тощо. 

Упродовж звітного періоду в університеті забезпечувалися здорові та 
безпечні умови праці науково-педагогічних працівників та допоміжного 
персоналу. Зокрема, згідно з наказом «Про флюорографічне обстеження 
співробітників університету» від 04.06.2014 року № 373 проведено 
профілактичне флюорографічне обстеження працівників та студентів 
університету; 10 працівників університету оздоровлено в санаторно-курортних 
установах України; повсякчас контролюється реалізація та якість продуктів 
харчування в їдальні та буфетах університету тощо.   

На виконання умов Колективного договору в межах фонду оплати праці, 
затвердженого кошторисом, адміністрація університету упродовж 2014 року 
здійснила виплати:  

 надбавок і доплат особливого характеру на суму              –  2803533 грн.;  
 надбавок за вислугу років                                                      1847630 грн.; 
 надбавок стимулюючого характеру                                      661452 грн.; 
 надбавок педагогічним працівникам                                     146319 грн.; 
 матеріальної допомоги згідно з умовами 

колективного договору                                                             
 

 365822 грн.; 
 матеріальної допомоги на вирішення соціальних 

питань      
 

 43669 грн.; 
 оплату перших 5-ти днів лікарняного                                      77721 грн. 
Для оздоровлення науково-педагогічних, педагогічних та інших 

працівників ректор університету надавав матеріальну допомогу на 
оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань. Станом на                
01.01.2015 року така допомога виплачена на суму   775675 грн.  

Для матеріальної зацікавленості у високих результатах праці, підвищенні 
її ефективності, поліпшення матеріального стану в межах затвердженого фонду 
оплати праці за рахунок наявної економії ректор преміював працівників 
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університету. Станом на 01.01.2015 року сума виплат та премій склала               
217759 грн.  

Упродовж звітного періоду адміністрація університету спільно з 
профспілковим комітетом забезпечувала виконання Ліцензійних умов надання 
освітніх послуг у сфері вищої освіти в частині, що стосується забезпечення 
студентів гуртожитком. За нормативної вимоги 70% університет стовідсотково 
забезпечує потребу студентів у гуртожитку.   

Для сприяння оздоровлення працівників університету організовано 
санаторно-курортне лікування 10 працівникам університету (м. Павлоград,      
м. Трускавець, м. Одеса, м. Вінниця); оздоровлення 18 дітей працівників 
університету; відпочили на базі відпочинку на р. Оріль 85 осіб.  Профспілковим 
комітетом виділені кошти на проведення культурно-масових заходів -                  
68015 грн., масових фізкультурних заходів - 8705 грн., придбання путівок на 
оздоровлення - 43982 грн., грошової допомоги на оздоровлення – 122175грн. 

Загалом упродовж звітного періоду в університеті забезпечувалися 
соціально-побутові гарантії, надавалися пільги та компенсації для працівників і 
студентів, дотримувалися нормативні вимоги з оплати праці, надавалися 
відпустки, забезпечувалася зайнятість працівників.   

Положення Колективного договору діють безпосередньо й обов’язкові як 
для адміністрації, так і профспілкового комітету університету. Адміністрація 
університету й надалі докладатиме зусиль для поліпшення умов праці та 
навчання в університеті, а також виконання зобов’язань Колективного 
договору.  

Щорічно адміністрацією разом з профспілковим комітетом здійснюється 
перевірка якості ведення документації та виконання нормативних актів з 
охорони праці відповідно до Положення про організацію адміністративно – 
громадського контролю. Результати перевірки оформлюються відповідними 
наказами.  

Також згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці 
розпорядженнями на кафедрах та підрозділах призначено відповідальних осіб 
за стан охорони праці, пожежну безпеку та електробезпеку. 

Протягом звітного періоду адміністрація університету організовує 
проведення: 

- вимірювання електричного опору заземлювальних приладів; 
- технічного обслуговування вогнегасників університету. 

  Окрім того, для покращення умов праці, виконання нормативних актів, 
вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в університеті 
щорічно складається Погодження профком – ректорат, де передбачаються 
заходи щодо попередження виробничого травматизму, професійних 
захворювань та покращення умов праці. 
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 На виконання заходів, передбачених у Погодженні профком – ректорат, 
за 2014 рік витрачено 227750 грн. у тому числі: 

- І квартал 2014 року    – 126400 грн.; 
- ІІ квартал 2014 року   – 27400 грн.; 
- ІІІ квартал 2014 року  – 47500 грн.; 
- ІV квартал 2014 року  – 26450 грн. 

 Згідно з наказом по університету від 04.12.2014 року № 852 комісією 
профком – ректорат розроблено «Погодження» по проведенню робіт з 
покращення умов праці на кафедрах та підрозділах університету на 2015 рік. У 
2015 році на ці заходи планується витратити 302800 грн. 
 Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності, заходи щодо їх 
покращення щорічно заслуховуються на ректораті університету. Результатом 
цієї роботи у 2014 році є відсутність виробничого травматизму серед 
співробітників та студентів університету. 

У межах наданих повноважень ректор контролював виконання основних 
завдань діяльності університету, визначених його Статутом.   

 

13. Захист інформації, що складає державну, службову та комерційну 
таємницю відповідно до Законів України «Про державну таємницю» та 

«Про інформацію» 
 

У складі Дніпродзержинського державного технічного університету 
функціонує структурний підрозділ, який здійснює координацію та організацію 
військово-мобілізаційної роботи в університеті, який підпорядкований 
безпосередньо ректору.  

Основною функцією спецвідділу є облік і аналіз ресурсів, придатних до 
військової служби в загальнодержавній системі обліку. Для ефективної роботи 
в загальнодержавній системі обліку та аналізу ресурсів держави, придатних до 
військової служби, спецвідділ університету проводить мобілізаційну роботу і 
бронювання та контролює витоки відомостей, що охороняються державою.  

Функціональна діяльність спецвідділу виконується згідно з нормативно-
правовими актами: Конституцією України, законами і постановами Верховної 
Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 
наказами Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони 
України, наказами ректора, Положенням про спецвідділ з питань оборонно-
мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами. 

Спецвідділ забезпечує виконання заходів, спрямованих на забезпечення 
своєчасної мобілізації, організації розробки та здійснення заходів щодо 
мобілізаційної підготовки і сталого функціонування відділів та структурних 
підрозділів університету в умовах особливого періоду.  
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У відділі зберігаються усі документи, які стосуються охорони державної 
таємниці, незалежно від наявності грифу обмеження доступу.  

В своїй діяльності спецвідділ взаємодіє зі всіма кафедрами і підрозділами 
університету, приймає участь у роботі експертної комісії  і здійснює контроль 
за направленням і вивезенням наукових матеріалів та статей для друку за 
кордон. Відповідно до статей 10,11,12,13 Закону України «Про державну 
таємницю» контролює роботу постійно-діючої експертної комісії.  

Освітня діяльність, яку здійснює спецвідділ щодо військової підготовки 
студентів ДДТУ за програмою офіцерів запасу (на базі Запорізького 
національного технічного університету) за військово-обліковими 
спеціальностями, що визначаються щорічно сумісними наказами Міністра 
оборони України і Міністра освіти і науки України, складається з юридичної, 
документальної, облікової та роз’яснювально-виховної роботи.  

Під керівництвом ректора спецвідділ сприяє забезпеченню зв’язків 
університету в питаннях міжнародного співробітництва та координує сумісні 
дії зі Службою Безпеки України при організації заходів, з метою додержання 
вимог чинного законодавства в питанні охорони відомостей закритого 
характеру в  реалізації міжнародних наукових проектів, програм, договорів, 
грантів та інших форм.   

Відділ забезпечує організацію здійснення власних і делегованих 
повноважень /за належністю/, крім альтернативної невійськової служби.  

 

14. Дотримання законодавства, вживання заходів з удосконалення 
управління університету, зміцнення фінансово-господарської,  

трудової дисципліни 
  

У 2014 року діяльність університету була спрямована на правильне 
застосування та неухильне дотримання норм законодавства України. Зокрема, в 
університеті дотримуються вимоги законодавства щодо провадження освітньої 
та наукової діяльності, оформлення трудових відносин, використання коштів 
державного бюджету, охорони праці, укладення господарських і цивільних 
договорів тощо.  

У  звітному періоді ректор університету у межах наданих йому 
повноважень:  

 координував діяльність усіх структурних підрозділів щодо ефективного 
провадження освітньої діяльності та забезпечення якості підготовки фахівців;  

 контролював дотримання університетом Ліцензійних умов надання 
освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом Міністерства 
освіти і науки України від 24.12.2003 року № 847 (у редакції наказу 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1377 від 29.11.2011 
року); 
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 оперативно доводив до відома трудового колективу нормативно-правові 
та розпорядчі документи в галузі освіти; 

 дотримувався при прийнятті на роботу науково-педагогічних працівників 
Закону України «Про вищу освіту» та Положення про обрання та прийняття на 
роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ-IV 
рівнів акредитації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
24.12.2002 року № 744; 

 спільно з профспілковим комітетом вирішував питання забезпечення 
зайнятості, нормування й оплати праці працівників; 

 контролював дотримання вимог законодавства з формування, 
надходження та використання бюджетних коштів, зокрема придбання товарів, 
робіт та послуг університет здійснював відповідно до вимог Закону України 
«Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 року № 1197-VI тощо. 

Упродовж звітного періоду ректор повсякчас сприяв розширенню 
демократичних засад та оптимізації управління університетом, використанню 
та розвитку можливостей університетської автономії та самоврядування, 
залученню максимально широкого кола членів трудового колективу до 
обговорення, прийняття та реалізації управлінських рішень, контролю за їх 
виконанням. Питання розвитку університету, провадження освітньої, наукової, 
інноваційної та фінансово-господарської діяльності, кадрові та інші питання 
обговорюються колегіально.  Ректор 29.08.2014 року звітував перед колективом 
університету про «Підсумки роботи колективу університету в 2013-2014 
навчальному році та завдання щодо подальшого удосконалення його діяльності 
в світлі вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року                 
№ 1556-VII» (протокол № 1).  

Для удосконалення управління університетом впроваджено 
автоматизовану систему управління «Вищий навчальний заклад»                       
(наказ ректора від 09.12.2014 року за № 23-ОД).  

Протягом звітного періоду ректор забезпечував своєчасне подання до 
Міністерства освіти і науки України, органів державного казначейства, 
статистики та інших державних органів, яким законодавством України надане 
право контролю за відповідними напрямами діяльності університету, необхідну 
бухгалтерську та статистичну звітність.  

Важливою умовою ефективної діяльності університету є належна трудова 
та виконавська дисципліна працівників, яка регламентується Правилами 
внутрішнього трудового розпорядку Дніпродзержинського державного 
технічного університету та умовами контракту з науково-педагогічними 
працівниками.   

Ректор особисто контролював виконання схвалених конференцією 
трудового колективу «Правил внутрішнього трудового розпорядку ДДТУ»   
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(від 26.12.2012 року, протокол № 2). Протягом звітного періоду 6-ти науково-
педагогічним працівникам оголошено догани за недбале ставлення до 
виконання службових обов'язків та порушення посадових інструкцій. 

   

15. Забезпечення виконання навчальних планів і програм, дотримання 
структурними підрозділами штатно-фінансової дисципліни 

  

Упродовж звітного періоду ректор контролював забезпечення виконання 
навчальних планів підготовки фахівців напрямів і спеціальностей університету 
та програм навчальних дисциплін. Так, у встановлені терміни розроблено та 
затверджено Вченою радою університету освітньо-професійні програми, 
навчальні плани підготовки фахівців напрямів та спеціальностей університету 
на 2014-2015 навчальний рік (протокол № 1 від 29.08.2014 року).   

Наказом ректора від 29.08.2014 року за № 578 закріплено викладання 
навчальних дисциплін навчальних планів підготовки фахівців на 2014-2015 
навчальний рік за 31 кафедрою університету.  

Упродовж звітного періоду ректор акцентував увагу завідувачів кафедр 
на необхідності дотримання нормативних вимог  при проведенні розрахунків  
навчального навантаження. Наказом від 06.06.2014 року за № 384 «Про 
затвердження навчального навантаження на 2014-2015 навчальний рік», яким 
встановлено чіткі вимоги до планування навчального навантаження науково-
педагогічним працівникам кафедр з мінімальним обсягом – 600 годин та 
максимальним – до 900 годин. 

Навчальне навантаження науково-педагогічних працівників університету 
у 2013-2014 навчальному році складало 220012 годин, у тому числі лекційних 
занять – 46921 година. На виконання вищезазначеного навчального 
навантаження наказами від 19.06.2013 року № 412, від 02.09.2013 року № 584 та 
656 затверджено 248,13 ставки науково-педагогічних працівників, що 
розподілені між 31 кафедрою університету.  

Згідно з розпорядженням ректора № 23 від 08.09.2014 року здійснено 
перевірку виконання індивідуальних планів роботи науково-педагогічними 
працівниками університету за 2013/2014 навчальний рік. Окрім того, питання 
щодо виконання науково-педагогічними працівниками університету 
навчального навантаження у 2013-2014 навчальному році та стану його 
планування на 2014-2015 навчальний рік обговорювалося на засіданні науково-
методичної ради 23.10.2014 року, протокол № 2. Навчальне навантаження на 
2013-2014 навчальний рік науково-педагогічними працівниками університету 
виконано у повному обсязі.  

Навчальне навантаження науково-педагогічних працівників університету 
у 2014-2015 навчальному році складає 206031 годину, у тому числі лекційних 
занять – 48138 годин. На виконання значеного навчального навантаження 
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наказом № 578 від 29.08.2014 року затверджено 233,96 ставки науково-
педагогічних працівників, що розподілені між 31 кафедрою університету.  

 

16. Забезпечення високоефективного і стійкого фінансово-економічного, 
господарського стану та науково-виробничої діяльності 

 

Відповідно до чинного законодавства, основними завданнями 
університету  є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна 
діяльність. Тому фінансове, матеріально-технічне та адміністративно-
господарське   забезпечення діяльності університету спрямовані на організацію 
та виконання її основних завдань, а також на соціальний захист студентів, 
аспірантів, докторантів, співробітників університету, створення належних умов 
для їх праці, навчання та відпочинку. 

 

Штатний розпис та соціальні стандарти 
 

Штатним розписом на 2014 рік затверджена середньорічна чисельність 
штатних одиниць – 803,98 ставок, у тому числі за загальним фондом – 660,43 
ставки, що становить 81 % від загальної кількості, за спеціальним фондом – 
149,55 ставок або  19 %. 

 

Таблиця 16.1. Середньорічна чисельність штатних одиниць у 2014 році 
 

 
Категорії персоналу 

Усього   в тому числі: 
Загальний фонд Спеціальний 

фонд 
посад % посад % посад % 

Науково-
педагогічний 
персонал 

248,98 30 175,93 26 73,05 49 

Адмінперсонал, за 
умовами оплати 
праці, віднесений до 
науково-педаго-
гічного персоналу  

 
10 

 
1 

 
10 

 
2 

 
- 

 
- 

Педагогічний 
персонал 

44,25 6 40,25 6 4 3 

Спеціалісти 224,65 28 201,65 32 23 15 
Робітники 282,1 35 232,6 34 49,5 33 
Усього 809,98 100 660,43 100 149,55 100 
 

У продовж звітного періоду здійснювалося підвищення посадових 
окладів працівників університету. Зростала середньомісячна заробітна плата 
в цілому по ДДТУ, в тому числі заробітна плата науково - педагогічних 
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працівників. Зростання заробітної плати обумовлено підвищенням заробітної 
плати при одержанні наукових ступенів та вчених звань, підвищенням 
мінімальної заробітної плати, посадових окладів та сум щомісячної індексації 
заробітної плати відповідно до постанов Кабінету Міністрів України. У 2014 
році середньомісячна заробітна плата по університету на одного працівника 
склала 2955,42 грн., в тому числі середньомісячна заробітна плата науково-
педагогічних працівників (на одного працівника) склала 4795,16 грн.. 

Аналіз фонду оплати праці за 2014 рік приведено в таблиці 16.2. 
 

Таблиця 16.2. Аналіз фонду оплати праці за 2014 рік 
 

  Разом   ЗФ % СФ % 
ФОП-разом 26072,7 100,0 19646,1 75,4 6426,6 24,6 

в тому числі:             
ПВС 14326,8 54,9 10587,4 40,6 3739,4 14,3 
УДП 3356,2 12,9 2539,4 9,7 816,9 3,1 
АУП 3258,5 12,5 2770,3 10,6 488,2 1,9 
ОП 4777,1 18,3 3749,1 14,4 1028,0 3,9 
погодинний фонд 354,0 1,4     354,0 1,4 

 
Співробітникам університету  виплачувалися всі надбавки та доплати до 

посадових окладів, передбачені чинним законодавством, своєчасно 
проводилася індексація заробітної плати. Університет забезпечує в межах 
економії фонду заробітної плати диференціацію заробітної плати 
співробітникам, які мають однакові посадові оклади, за рахунок виплати премій 
і встановлення доплат та надбавок у розмірі до 50 відсотків посадового окладу: 

-  за високі досягнення у праці; 
  -  за виконання особливо важливої роботи; 
 -  за напруженість та складність в роботі. 

На виконання абзацу 11 частини першої статті 57 Закону України «Про 
освіту» у звітному періоді надавалась допомога на оздоровлення у розмірі 
місячного посадового окладу усім педагогічним і науково-педагогічним 
працівникам університету. 

Згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 
«Про затвердження Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних 
працівників»  від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження Порядку виплати 
доплати за вислугу років працівникам державних та комунальних бібліотек» 
зазначеним категоріям персоналу виплачувались надбавки за стаж роботи. 

На підставі абзацу дев’ятого частини першої  статті 57 Закону України 
«Про освіту», постанов Кабінету Міністрів України № 898 від 05.06.2000 ,  
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№ 78 від 31.01.2001 , № 1222 від 19.08.2002, №1062 від 30.09.2009 з метою 
стимулювання творчої, сумлінної праці, педагогічного новаторства 
педагогічним працівникам у 2014 році виплачена грошова винагорода за 
сумлінну працю, зразкове  виконання службових обов’язків.  

Структура фонду оплати праці має наступний вигляд (таблиця 16.3.): 
 

Таблиця 16.3. Структура фонду оплати праці за 2014 рік 
 

Показники Усього 
% 

в тому числі: 
ЗФ % СФ % 

1 2 3 4 5 6 7 
Основна і додаткова 
зарплата 

18 779, 0 72,0 15 087,4 57,9 3 691,6 14,2 

Надбавки і доплати обов'яз-
кового характеру 2 803, 5 10,8 2 158,4 8,3 645,1 2,5 

Надбавки за вислугу років 1 847, 6 7,1 1 280,4 4,9 567,2 2,2 
Надбавки педпрацівникам 146,3 0,6 133,7 0,5 12,6 0,0 
Щорічна допомога на 
оздоровлення 

775, 7 3,0 756,5 2,9 19,1 0,1 

Матеріальна допомога на 
вірішення соціально-
побутових питань 

43,7 0,2 43,7 0,2 - 0,0 

Надбавки стимулюючого 
характеру 

661,5 2,5 185,9 0,7 475,5 1,8 

Премії 217,8 0,8 - 0,0 217,8 0,8 
Матеріальна допомога 
згідно з умовами 
колективного договору 

365, 8 1,4 - 0,0 365,8 1,4 

Оплата перших 5 днів 
лікарняного 77, 7 0,3 - 0,0 77,8 0,3 

Погодинний фонд 351, 0 1,3 - 0,0 351,0 1,3 
Разом 26 069,7 100,0 19 646,1 75,4 6423,6 24,6 

 

17. Виконання кошторисів 
 

Річний кошторис доходів і видатків університету  складається у 
встановленому порядку згідно з постановою Кабінету Міністрів від 28.02.2002  
№ 228 та має дві складові: загальний фонд та спеціальний фонд. 

Загальний фонд містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету 
та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на виконання 
університетом основних функцій.  

Спеціальний фонд містить обсяг надходжень із спеціального фонду 
бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною 
класифікацією на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством, а 
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також на реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням основних 
функцій. 

Виконання кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, 
планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів, 
помісячних планів використання бюджетних коштів здійснюється наростаючим 
підсумком з початку року. 

Кошториси, плани асигнування, плани використання бюджетних коштів, 
помісячні плани використання бюджетних коштів, плани використання 
спеціального фонду та зміни до них затверджені університету у встановленому 
законодавством порядку. 

Структура фінансових ресурсів за 2014 рік приведена в таблиці 17.1. 
 

Таблиця 17.1.Фінансові ресурси університету за 2014 рік 
 

 Загальний фонд Спеціальний 
фонд 

тис. грн.  % тис. грн. % 
Фінансовий ресурс – всього 44300,7 100,0 12277,7 100,0 

в тому числі:     
КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів 
вищими навчальними закладами ІІІ і ІV 
рівнів акредитації та забезпечення 
діяльності їх баз практики» 

43976,9 99,3 11857,7 96,6 

01КПКВ 2201040 Дослідження, наукові 
та науково-технічні розробки, виконання 
робіт за державними цільовими програ-
мами та державним замовленням, 
виконання міжнародних 

    

наукових та науково-технічних програм і 
проектів вищими навчальними 
закладами та науковими установами, 
підготовка наукових кадрів, фінансова 
підтримка наукової інфраструктури та 
наукових об'єктів, що становлять 
національне надбання,  
амбулаторне медичне обслуговування 
працівників Кримської астрофізичної 
обсерваторії 

 
323,8 

 
0,7 

 
420,0 

 
3,4 

 

Структура надходжень за джерелами фінансування  коштів за  
спеціальним фондом за 2014 рік приведена в таблиці 17.2. 
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Таблиця 17.2. Структура надходжень за джерелами фінансування  
                         спеціального фонду за 2014 рік 

 

Показники Сума, тис. грн. % 
КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV 

рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» 
Надходження коштів-усього 9924,9 100 

в тому числі:   
За послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно з їх основною діяльністю 

9464,4 95,4 

Від додаткової (господарської) діяльності 269,9 2,7 
Від оренди майна бюджетних установ 181,2 1,8 
Від  реалізацій у встановленому порядку майна 
(крім нерухомого) 

9,4 0,1 

КПКВ 2201040 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання 
робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, 

виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів 
вищими навчальними закладами та науковими установами, підготовка 

наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури та наукових 
об'єктів, що становлять національне надбання 

Надходження коштів-усього 53,1 100 
в тому числі:   

За послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно з їх основною діяльністю 

53,1 100 

 

Отримане фінансування за загальним фондом  КПКВ 2201160 
«Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 
та забезпечення діяльності їх баз практики» використано в повному обсязі 
згідно з затвердженими кошторисним призначеннями. Розподіл видатків 2014 
року приведено в таблиці 17.3. 

 

Таблиця 17.3. Розподіл касових видатків загального фонду  
                                   КПКВ  2201160 за 2014 рік 

 

Статті видатків 
2014 

грн. % 
Видатки утримання - разом 43976896,64 100,00 

Заробітна плата 19646106 44,67 
Нарахування на заробітну плату 7131714 16,22 
Разом видатки на заробітну плату 26777820 60,89 
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Харчування -дітей-сиріт 1013064,43 2,30 
Утримання дітей-сиріт 34346 0,08 
Оплата теплопостачання 2583150 5,87 
Оплата водопостачання і водовідведення 152300 0,35 
Оплата електроенергії 864611 1,97 
Оплата послуг (крім комунальних) 158773,18 0,36 
Стипендії 12392832,03 28,18 
Разом 43976896,64 100,00 

 

Отримані протягом звітного року доходи, отримані як плата за послуги, 
спрямовані на забезпечення видатків, пов’язаних з наданням послуг. Всі 
видатки проведені згідно з затвердженими кошторисними призначеннями Їх 
структура приведена в таблиці 17.4. 
 

Таблиця 17.4. Касові видатки спеціального фонду кошторису за  
                         КПКВ 220116  за 2014 рік 

 

Видатки   -   усього 11 567,9 100,0 
 у тому числі:                                                                                                                

Поточні видатки 
11 547,9 99,8 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 8 799,80 76,1 
Використання товарів і послуг 2 544,00 22,0 

в тому числі: 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 557,00 4,8 

Продукти харчування 8,40 0,1 
Оплата послуг (крім комунальних) 397,50 3,4 
Видатки на відрядження 117,50 1,0 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  1 456,10 12,6 

в тому числі:   
Оплата теплопостачання 953,90 8,2 
Оплата водопостачання  та водовідведення 62,00 0,5 
Оплата електроенергії 438,10 3,8 
Оплата природного газу 2,10 0,0 
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені   до заходів розвитку 

3,90 0,0 

Соціальне забезпечення 1,90 0,0 
Інші поточні видатки 205,80 1,8 
Капітальні видатки 20,00 0,2 
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 

20,00 0,2 
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18. Використання державного майна і його збереження, раціональне 
використання бюджетних коштів та запобігання погіршення майнового 

стану університету 
 

У звітному періоді своєчасно сплачувалися податки та обов’язкові 
платежі на загальну суму 130,8 тис. грн.. 

Станом на 01.01.2015 на балансі університету обліковуються необоротні 
активи на загальну суму 350 654,4 тис. грн.. Знос необоротних активів 
університету складає 237 660,1 тис. грн., або 68%.  

Для виявлення фактичної наявності та умов збереження матеріальних 
цінностей станом на 01.11.2014 була проведена  інвентаризація згідно з 
Інструкцією з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших 
статей балансу бюджетних установ, затвердженої спільним наказом 
Міністерства фінансів України та Головним управлінням Державного 
казначейства України від 30.10.98 № 90. 
Оборотні активи станом на 01.01.2015 р. складають 3442,9 тис. грн., в тому 
числі: 

 запаси – 400,0 тис. грн.; 
 малоцінні та швидкозношувані предмети – 38,1 тис. грн.; 
 дебіторська заборгованість – 973,1 тис. грн.; 
 грошові кошти, інші кошти – 1908,8 тис. грн.; 
 розрахунки за окремими програмами – 122,9 тис. грн. 

Простроченої дебіторської та кредиторської заборгованостей за 
видатками університет не має, довгострокових позик з державного бюджету не 
отримував. 

Протягом 2014 року дебіторська заборгованість університету зменшилась 
з 1 233,0 тис. грн. на початок року до 973,1 тис. грн. на кінець року, або на 
21,1%. Кредиторська заборгованість зменшилась з 1605,0 тис. грн. на початок 
року до 759,3 тис. грн. на кінець звітного року, або на 52,7%. 

 
19. Дотримання встановленого законодавством порядку 

обслуговування і використання бюджетних коштів, укладення договорів 
оренди нерухомого майна, закріпленого за університетом на праві 

оперативного управління, своєчасність розрахунку за ними 
 
На кінець звітного періоду  фактів недостач грошових та товарно-

матеріальних цінностей не встановлено. 
Протягом 2014 року на університет контролюючими органами накладено 

штрафів на загальну суму 0,3 тис. грн., в тому числі Дніпродзержинською 
міською виконавчою дирекцією Дніпропетровського обласного відділення 
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Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності –                
0,1 тис. грн., управлінням Пенсійного фонду України в Дніпровському районі               
м. Дніпродзержинська – 0,2 тис. грн.. 

Управлінням Державної казначейської служби України від 19.01.2015 
складено Протокол про порушення бюджетного законодавства в частині 
приведення планових показників спеціального фонду власних надходжень у 
відповідність до фактичних надходжень згідно з п.49 постанови Кабінету 
Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Порядок складання, розгляду, 
затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних 
установ». Зазначене порушення не призвело до матеріальної шкоди або 
завдання збитків Державному бюджету.  

Протягом звітного року фінансова, бюджетна, податкова, статистична 
звітність подавалась Міністерству освіти і науки України, органам Державної 
казначейської служби  України, органам статистики фіскальним органам 
України в повному обсязі та в установлені законодавством терміни. 

Виплата заробітної плати та стипендій в університеті здійснювалась у 
встановлені колективним договором терміни. Заборгованість з їх виплати 
станом на 01.01.2015 відсутня. 
 Університет протягом 2014 року у повному обсязі розрахувався за спожиті 
комунальні послуги та енергоносії. Станом на 01.01.2015 заборгованість з їх 
оплати відсутня. 

 

20. Вживання заходів щодо запобігання проявам корупції  
та хабарництва в університеті  

 

Протягом звітного періоду діяльність ректора спрямовувалася на 
запобігання проявам корупції та отримання неправомірної вигоди в 
університеті. Зокрема, 23.01.2014 року ректор затвердив План заходів 
Дніпродзержинського державного технічного університету щодо попередження 
корупції на 2014 рік та Положення про уповноважений підрозділ з питань 
запобігання та виявлення корупції. 

Для формування активної позиції, забезпечення відкритості та 
поінформованості учасників навчально-виховного процесу про заходи із 
запобігання та протидії корупції в університеті функціонує телефон довіри    
(55-13-89), скринька звернень, забезпечується інформування про 
функціонування консультативних телефонів Міністерства освіти і науки 
України, проводиться роз’яснювальна робота щодо підвищення правових знань 
працівників та студентів університету із залученням викладачів кафедри 
філософії та права, провідного юрисконсульта, головного спеціаліста 
Дніпродзержинського міського управління юстиції Дніпропетровської області. 
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На сайті університету розміщена інформація про впровадження проекту 
«ВУЗ: корупція – STOP!», що спрямований на зменшення проявів корупції. 

Особливої уваги ректор надавав питанням забезпечення відкритості та 
прозорості при проведенні прийому до університету. Так, відповідно до Правил 
прийому до Дніпродзержинського державного технічного  університету в            
2014 році приймальна комісія створювала належні умови для присутності 
представників засобів масової інформації та громадських спостерігачів на своїх 
засіданнях. Окрім того, ректор акцентував увагу на обов’язковому розміщенні 
вичерпної інформації для вступників на офіційному сайті університету. Однією 
з найпопулярніших сторінок є: «Правила прийому до ДДТУ»  (2520 
відвідувань), «Сторінка абітурієнта ДДТУ» (2160 відвідувань), «Факультети» 
(2015 відвідувань). 

У період проведення вступної кампанії на інформаційному порталі  
університету розміщені консультаційні телефони оперативного штабу «Вступна 
кампанія - 2014», «Гарячої лінії», телефону довіри. В усіх навчальних корпусах 
встановлені «Скриньки довіри». 

Лабораторія моніторингу рівня знань студентів, яка здійснює супровід 
сайту університету активно приймала участь у Вступній кампанії – 2014, 
підтримувала постійний зворотній зв'язок засобами електронної пошти 
portalDSTU@ukr.net з абітурієнтами, що потребували інформацію про правила 
та умови вступу до ДДТУ, тісно співпрацювала з приймальною комісію, 
своєчасно надаючи звіти щодо електронної реєстрації вступників на сайті, та у 
свою чергу, отримуючи на сайт повну інформацію для абітурієнтів (правила та 
умови прийому, розклад консультацій та іспитів, перелік конкурсних предметів, 
вартість навчання за контрактом, списки рекомендованих до зарахування, 
накази ректора про зарахування). 

Протягом звітного періоду кафедрою соціології досить активно 
практикувалися соціологічні дослідження та анкетування студентів з питань:  

- «Прояви корупції та хабарництва в університеті» - вересень 2014 року; 
- вивчення думки студентів щодо різних аспектів їхнього навчання в 

університеті «Впровадження гуманітарних дисциплін за вільним вибором 
студента»; 

- виявлення думки студентів щодо актуальних проблем соціокультурної 
сфери; 

- на замовлення виконавчого комітету дослідження «Думка мешканців   
м. Дніпродзержинська про міську владу та основні проблеми міста». 

Для попередження, виявлення та усунення недоліків під час літньої 
екзаменаційної сесії 2013-2014 навчального року та зимової екзаменаційної 
сесії 2014-2015 навчального року здійснено перевірку відповідності проведення 
екзаменаційної сесії нормативним вимогам. 
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Відповідно до пункту 2 статті 4 Закону України «Про засади запобігання і 
протидії корупції» та розпорядження ректора від 20.03.2014 року посадові 
особи, які виконують організаційно-розпорядчі функції, надали до відділу 
кадрів університету декларацію про майно, доходи, витрати і фінансові 
зобов’язання за 2013 рік.  

Виконання заходів щодо запобігання та протидії корупції знаходиться на 
особистому контролі ректора університету.  

За 2014 рік до університету надійшло 5 звернень громадян стосовно 
надання архівних довідок про навчання в ДДТУ та поведінки мешканців 
гуртожитку № 4. Крім того співробітники університету 12 разів зверталися на 
гарячу лінію голови облдержадміністрації  та 1 раз на урядову гарячу лінію з 
питань: вступу до аспірантури та працевлаштування, затримки виплати 
стипендій, оновлення комп'ютерних класів, виділення бюджетного місця, 
трудових відносин та умов праці доцента кафедри філософії та права.  

На підставі всіх фактів вищезазначених звернень відповідальними 
особами університету були надані відповіді у встановлені законодавством 
України терміни (від 1 до 10 днів від дня їх надходження) та направлені 
поштою (електронною поштою) або вручені особисто заявнику з відміткою в 
книзі реєстрації звернень громадян. 
 

21. Щорічне звітування перед органами громадського самоврядування 
університету про результати своєї діяльності на займаній посаді 

  

Ректор щорічно звітує перед конференцією трудового колективу 
університету про результати своєї діяльності на займаній посаді. Звіт ректора 
про проведену роботу за 2014 рік заслухано на конференції трудового 
колективу університету 30.01.2015 року, протокол № 1. 
 

22. Розвиток виховної роботи та студентського спорту 
 

Виховна робота у Дніпродзержинському державному технічному 
університеті розглядається, як важлива складова навчального процесу і 
проводиться згідно з Планом виховної роботи на 2014/2015 навчальний рік, 
розробленим на підставі Державної цільової соціальної програми «Молодь 
України» (2009-2015 роки) та планів виховної роботи факультетів. 

Основне питання виховної роботи – посилення відповідальності студентів 
за сумлінне виконання своїх обов'язків у навчальній діяльності, підтримка 
талановитої молоді, участь у науково-змагальних заходах. 

На 01.10.2014 року кращі студенти - бюджетники денної форми навчання 
(1361чол.) отримують стипендію із стипендіального фонду університету. 
 Для проведення профілактичної роботи щодо запобігання 
правопорушень, злочинів та бездоглядності у молодіжному середовищі на 
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2014/2015  навчальний рік університетом сумісно з міським відділом у справах 
сім'ї та молоді заплановано проведення об'єднаних виховних заходів з 
представниками громадських організацій, медичних центрів, соціальних служб, 
наприклад: 

 міський центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді та благодійний 
фонд «Імпульс» – «Твоє життя у твоїх руках» (стосовно наркоманії); 

 обласна організація «Твой выбор» – (стосовно наркоманії та шкідливості 
куріння); 

 Київська громадська організація «Компанія 21» – «Проблема торгівлі 
людьми»; 

 обласний центр зайнятості – Презентація Закону України «Про зайнятість 
населення», тощо. 

З метою відволікання студентів від девіантної поведінки в позаурочний 
час для організації змістовного дозвілля центр студентської творчості та 
дозвілля організує роботу творчих колективів університету, які працюють над 
сучасними молодіжними темами: естрадні та народні танці, бальні танці, 
естрадний та народний спів, студентський клуб мініатюр, клуб КВН 
«Шопопало». У цих творчих колективах беруть участь майже 150 студентів. 
 До кожного свята, яке відзначається в Україні або є особистим святом 
нашого університету, ці творчі колективи готують свої шоу-програми, 
дискотеки, конкурси. 
 З початку 2014-2015 навчального року  центром студентської творчості та 
дозвілля проведена урочиста церемонія «Посвячення у студенти - 2014» 
(29.08.2014 року ); «Спартакіада здоров'я» (02.10.2014 року, сумісно з 
кафедрою фізичного виховання); «День працівника освіти» (03.10.2014 року); 
концертна програми у територіальному центрі соціального обслуговування до 
Дня визволення міста від фашистських загарбників. 
 Команда клубу веселих та кмітливих «Шопопало» своїми перемогами 
прославила наш університет і стала у 2013 – 2014 навчальному році: 

 фіналістом відкритої Дніпродзержинської ліги КВН; 
 лауреатом міжвузівського студентського чемпіонату КВН «Кавун»            

(м. Дніпропетровськ); 
 лауреатом ХХ Всеукраїнського фестивалю команд КВН «Жемчужина у 

моря»; 
 учасником І туру чемпіонату команд КВН України у м. Івано-Франківськ. 

В університеті працює клуб інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?», до 
якого входять  9 команд, які укомплектовані студентами та випускниками 
університету.  Секрет популярності ігор в тому, що крім спортивного аспекту, 
вони дозволяють підвищити інтелектуальний рівень кожного учасника, 
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розширюють кругозір, тренують пам'ять, розвивають логічне мислення, 
виробляють вміння працювати в команді. 

У 2013-2014 навчальному році в Клубі інтелектуальних ігор університету 
було проведено 130 турнірів. Це найвищий показник по Дніпропетровській 
області. За підсумками турнірів команди клубу отримали 112 нагород (грамот, 
дипломів, медалей, призів, 2 кубки). 

 Дніпродзержинський державний технічний університет має упорядковану 
систему студентського самоврядування, реалізовану через молодіжний 
студентський парламент. Робота парламенту ведеться згідно з Положенням про  
молодіжний студентський парламент. У розпорядженні студентського парламенту 
студентський клуб «Полум'яні зорі». 

Молодіжний студентський парламент бере участь у вирішенні майже всіх 
питань студентського життя – це навчальна діяльність; переведення студентів з 
контрактної форми навчання на місця держзамовлення; призначення стипендій; 
відрахування студентів; працевлаштування випускників після закінчення 
університету; пошук місць для роботи у вільний від навчання час; створення 
належних побутових умов для проживання та відпочинку студентів, які 
мешкають у гуртожитках; участь в організації змістовного дозвілля студентів, 
що відволікає молодь від девіантної поведінки, зосереджує її увагу на розвитку 
творчих здібностей та естетичних смаків і почуттів. 

Під керівництвом молодіжного студентського парламенту в університеті 
діє волонтерська організація, яка організує студентів до благодійних акцій – 
акція «Милосердя» передбачає допомогу соціально-незахищеним верствам 
населення (людям похилого віку, інвалідам, сиротам), участь студентської 
молоді у суспільно-корисній діяльності, боротьба з правопорушниками, 
профілактика антисоціальної поведінки, пропаганда здорового способу життя, 
боротьба з наркоманією, алкоголізмом, курінням. 

За останні три роки лідери студентського  парламенту неодноразово 
брали участь у засіданнях круглого столу з питань молодіжної політики, 
організованих керівництвом облдержадміністрації, з’їздах Всеукраїнської 
студентської ради, Всеукраїнському форумі «Розвиток студентського само-
врядування – важливий чинник забезпечення якості вищої освіти». 

Голова молодіжного студентського парламенту університету 
Придатченко В. є головою молодіжної ради міста. 21.10.2014 року на раді з 
питань реалізації в місті державної молодіжної політики, яка проводилась у 
Дніпродзержинському міськвиконкомі, її роботу відмітив заступник міського 
голови Павлюк С.М. 

На інформаційному порталі університету створено сторінку студентського 
парламенту. 
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Членами Вченої Ради університету обрано 7 членів студентського 
парламенту (в тому числі 2 члена студентського парламенту з коледжів), що 
становить 11,1 % складу Вченої Ради. 

З метою полегшення адаптації студентів до системи навчання  в 
університеті та ефективного взаємозв'язку між студентами і викладацьким 
складом протягом навчання в університеті збережено інститут кураторства. 

На даному етапі в період загострення відносин між Україною і Росією 
куратори  груп посилили просвітницько - профілактичну роботу щодо 
створення умов для прояву студентами патріотизму, високих моральних  
цінностей, почуття любові до України, готовності до захисту Батьківщини, 
забезпечення її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, 
поваги до Конституції, Законів України, державної символіки як основи 
консолідації Українського народу. 

В університеті багато уваги приділяється фізичному вихованню 
студентів. Кафедра фізичного виховання та керівництво клубу «Золота шашка» 
залучають до спортивно-масових змагань максимально можливу кількість 
студентів, розширяють загальну програму спортивно-масових заходів з метою 
задоволення різних спортивних вподобань студентів. 

Важливою частиною розвитку фізичної культури в університеті є 
організація поза навчальної спортивно-масової роботи. До спортивно-масової 
та оздоровчої роботи входять такі напрями як: секційна робота з видів спорту 
(волейбол, баскетбол, футбол, атлетична гімнастика, гирьовий спорт, 
настільний теніс, фітнес); спартакіада серед студентів, які мешкають у 
гуртожитку; спортивно-масові та оздоровчі заходи та турніри на 
університетському стадіоні «Буревісник». 

Так, у  І півріччі 2014року кафедрою фізичного виховання проведено: 
 спортивно-туристичну естафету за програмою «Тиждень здоров’я» серед 

студентів І-ІІ курсів; 

 легкоатлетичний пробіг «Золота осінь» (взяли участь близько 300 
учасників); 

 спартакіада університету з гирьового спорту; 

 спартакіада університету з волейболу серед жінок; 

 спартакіади університету з волейболу та баскетболу серед чоловіків. 

Серед наших студентів-спортсменів найбільших успіхів досягли: 
 Слота І. - ІІ та ІІІ місце на Першості України з веслування на байдарці та 

каное, чемпіон області; 
 Ямкач В. - І та ІІ місце на Першості України з плавання, чемпіон області; 
 Губарєва О. – 3- разова чемпіонка Першості України з шашок, чемпіонка 

області; 
 Кушнір В. - чемпіон області з 100-клітинних шашок.   
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У клубі «Золота шашка» тренуються 15 студентів університету, які 
досягли значних результатів: 

- студентка Губарєва О. – бронзовий призер чемпіонату світу (Болгарія). 
У 2014 році вона завоювала на чемпіонаті України 3 золоті , 1 срібну та 1 
бронзову нагороду, виконала норму майстра спорту міжнародного класу; 

 студенти факультету електроніки та комп'ютерної техніки Кушнір В., 
Черненко М., Мірошниченко О. стали призерами чемпіонату області. 

За допомогою народного музею історії Дніпродзержинського державного 
технічного університету, який засновано 28 вересня 1968 року, у студентів 
виховується почуття патріотизму, поваги до України та нашої альма-матер. За 
успіхи у виховній та просвітницько-масовій роботі 6 травня 1976 року 
постановою Колегії Міністерства культури Української РСР музею було 
присвоєно статус народного. За роки роботи музею взято на облік 3962 
експонати, з них 1890 – з основного фонду.  

Музей історії проводить перше знайомство студентів-першокурсників з 
університетом – його історією і сьогоденням що відбувається в його 
приміщенні. Працівники музею прагнуть відтворити атмосферу минулого за 
допомогою атрактивних та унікальних експонатів і засобів, вони допомагають 
відвідувачеві пройнятися духом колишніх часів, пізнати і зрозуміти ту чи іншу 
епоху, психологію, характер, ділові і професійні якості викладачів і студентів, 
ступінь ефективності освітньої системи в різні періоди. 

Музей історії ДДТУ постійно дотримує виконання вимог Положення 
«Про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти і науки України» 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 04.09.2006 року   
№ 640, а саме: 

- фонди музейних предметів реєструються в інвентарній книзі, яка 
скріплена печаткою і завірена підписом директора; 

- експозиції за змістом і оформленням відповідають сучасним вимогам; 
- раз у три роки музей приймає участь в огляді музеїв на підтвердження 

статусу народного музею при закладі освіти Міністерства освіти і науки 
України; 

- облік пам’яток історії проводиться в порядку, визначеному в 
нормативних документах Міністерства культури і мистецтва України. 

Експозиція складається з чотирьох основних розділів: 
- історія створення університету; 
- випускники – наша гордість; 
- досягнення університету в наукових дослідженнях; 
- міжнародні зв’язки музею.  
В результаті ретельного аналізу наявних експонатів продумано детальний 

план комплектування фондів. Музей розвиває тісне співробітництво з 
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деканатами факультетів, викладачами університету та студентами, які 
виявляють зацікавленість його роботою, допомагають у зборі експонатів та 
інформації.  Студенти-активісти надають до музею матеріали про культурно-
спортивне життя університету. 

Робота музею організована на основі самоврядування, вищим керівним 
органом якого є Рада музею, головою якої обрано завідувача кафедрою історії 
України, доктора історичних наук, професора Донченко С.П.  

В музеї розроблено навчально-методичні та оглядові екскурсії для різних 
категорій учнів загальноосвітніх шкіл та студентів університету.  Експонати 
музею, як цінні навчальні посібники, використовуються студентами для 
підготовки рефератів, творів, науково-дослідницьких робіт, виступів, лекцій; 
викладачами – для проведення лекцій. 

Музей висвітлює результати своєї роботи у виступах на міському радіо, 
публікаціях у газеті «Вогонь Прометея», звертається через засоби масової 
інформації до громадськості університету та жителів міста, студентський 
парламент, бере участь у загальноміських культурних заходах.  
 

23. Особистий внесок ректора Дніпродзержинського державного 
технічного університету 

 

За звітний період Коробочка О.М. виконував такі роботи: 
 заступник голови експертної ради ДАК з механіки та транспорту 

Міністерства освіти і науки України; 
 член президії науково-методичної комісії з інженерної механіки 

Міністерства освіти і науки України; 
 член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій у 

Дніпропетровському національному гірничому університеті; 
 член редколегії 3-х наукових фахових видань («Системні технології»,           

м. Дніпропетровськ, «Збірник наукових праць ДДТУ (технічні науки)», «Нові 
технології»,  м. Кременчук); 

 депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань 
освіти, науки, молоді та спорту Дніпродзержинської міської ради; 

 виконував постійні та тимчасові доручення на рівні Міністерства освіти і 
науки України, Дніпропетровської обласної державної адміністрації та 
Дніпродзержинської міської ради тощо. 

Як керівник наукової школи «Автомобілі та автомобільне господарство» 
виконував фундаментальні та прикладні дослідження, в результаті яких 
опубліковано 2 статті, отримано 2 патенти України: «Металевий наповнювач 
для об'ємної обробки виробів», «Машина для випробування розподільних валів 
на тертя та зношування» та видано монографію: «Проектування рульових 
керувань колісних машин».  



65 
 

Він науковий керівник підготовленої до захисту і захищеної  
кандидатської дисертації Авер'янова В.С. та підготовлених до захисту двох 
кандидатських дисертацій аспірантів Часова Д.П., та Піддубного І.М. також він  
є науковим консультантом докторських дисертацій доцентів кафедри 
автомобілів та автомобільного господарства Сасова О.О., Чернети О.Г. 

Коробочка О.М. – є членом координаційної ради освітнього округу 
«Пілотний проект регіональної інтегрованої системи освіти                                 
м. Дніпродзержинськ»,  який створено на базі Дніпродзержинського 
державного технічного університету.  

Коробочка О.М. нагороджений відзнакою ІІ ступеня «За заслуги перед 
містом» за удосконалення навчально-методичної, науково-дослідної та 
виховної роботи закладу, вагомий особистий внесок у розвиток національної 
освіти та активну громадську діяльність.         

 
 
                  Ректор                                                О.М.Коробочка 

 
 
 
 
 
 
 
 


