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ВСТУП 

Дніпродзержинський державний технічний університет потужний 
регіональний осередок вищої освіти м. Дніпродзержинська 20 квітня  
2015 року відзначив своє 95- річчя.  

До цієї знаменної дати ТОВ «Логос Київ» надрукувало історичне 
презентаційне видання «Дніпродзержинський державний технічний 
університет», яке включає матеріали щодо становлення нашого навчального 
закладу від політехнікуму до університету починаючи з  
1920 року, його ректорів, професорів та інших керівників структурних 
підрозділів університету. 

 

 
 
У виданні представлена об'ємна інформація про колишніх випускників 

університету, які здобули певних успіхів у своїй професійній діяльності. 
За збереження та примноження традицій університету, плідну 

викладацьку діяльність кращі науково-педагогічні працівники з нагоди  
95-річчя університету були відзначені нагородами Міністерства освіти і науки 
України, обласних та міських  виконавчих органів влади, а саме: 

- завідувач кафедри соціології, професор Богомаз Костянтин Юхимович 
нагороджений Міністерством освіти і науки України нагрудним знаком  
«За наукові та освітні досягнення» та Почесною грамотою обласної ради; 

- радник ректора, професор Огурцов Анатолій Павлович нагороджений 
Міністерством освіти і науки України нагрудним знаком «Відмінник освіти»; 

- доцент кафедри металургії чорних металів Губарєв Ігор Володимирович 
нагороджений Міністерством освіти і науки України нагрудним знаком 
«Відмінник освіти»; 

- ректор університету Коробочка Олександр Миколайович нагороджений 
федерацією професійних спілок України почесним знаком «За розвиток 
соціального партнерства», «Відзнакою міського голови»; 
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- завідувач кафедри металургії чорних металів, професор Сігарьов Євген 
Миколайович та доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності 
Левчук Катерина Олександрівна нагороджені Подякою Міністерства освіти і 
науки України; 

- професор кафедри обробки металів тиском Максименко Олег Павлович, 
доцент кафедри електроніки Багрій Віктор Васильович, доцент кафедри 
фізики конденсованого стану Косинська Ольга Леонідівна, доцент кафедри 
апаратури радіозв'язку, радіомовлення і телебачення Рязанцев Олег 
Вадимович та доцент кафедри металургії чорних металів Сігарьов Микола 
Ксенофонтійович нагороджені подякою міського голови; 

- вчений секретар університету, доцент Сорокіна Людмила Миколаївна, 
декан механічного факультету, доцент Солод Володимир Юрійович, завідувач 
кафедри перекладу, доцент Воронова Зоя Юріївна нагороджені Почесною 
грамотою обласної ради. 

 

 
 

Почесними грамотами Дніпродзержинського державного технічного 
університету нагороджені 15 викладачів та співробітників університету. 
Завершилися урочисті заходи загальними зборами трудового колективу та 
святковим концертом за участю творчих колективів університету. 

Отже, ювілей продемонстрував наші можливості, суспільну вагу, вказав 
на наші проблеми і став, врешті, нагодою переосмислити наші шляхи як до, 
так і після визначної дати. 
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1. Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними 
освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами 

на різних рівнях вищої освіти 
 

1.1. Організація освітнього процесу 
 

Протягом звітного періоду університет здійснював освітню діяльність за 
відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими 
програмами на таких рівнях вищої освіти: 

- перший (бакалаврський) рівень; 
- освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст; 
- другий (магістерський) рівень; 
- третій (освітньо-науковий) рівень; 
- науковий рівень. 

Здобуття вищої освіти на кожному рівні було підставою для 
присудження відповідного ступеня: бакалавра, спеціаліста, магістра, доктора 
філософії. 

Освітній процес в університеті здійснюється відповідно до «Положення 
про організацію освітнього процесу в ДДТУ», розробленого на основі Закону 
України «Про вищу освіту», який набув чинності 06.09.2014 року,  
з урахуванням діючих галузевих стандартів вищої освіти та інших  
нормативно-правових актів України з питань освіти. 

Освітня діяльність в університеті упродовж звітного періоду 
здійснювалась відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України 
(серія АЕ № 636341 від 05.05.2015 року), сертифікату про акредитацію за 
статусом вищого закладу освіти  ІV рівня (серія РД-IV, № 0455202 від 
13.07.2012 року) та сертифікатів про акредитацію діючих напрямів підготовки 
та спеціальностей університету. 
 

1.2.  Питання акредитації та ліцензування 
 

Протягом 2014/2015 навчального року здійснено процедуру акредитації 
за напрямами і спеціальностями, термін дії ліцензії та сертифікатів яких 
закінчився 1 липня 2015 року: 

- 7,8.05050301   «Металорізальні верстати та системи»; 
- 7,8.05050302  «Інструментальне виробництво»; 
- 6.050702          «Електромеханіка»; 
- 7,8.05070202  «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»; 
- 6. 040301         «Прикладна математика»; 
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- 7,8.04030101  «Прикладна математика»; 
- «Підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими 

спеціальностями». 
  На виконання Закону України «Про вищу освіту» та надання можливості 
здобувачів вищої освіти на продовження навчання за магістерськими 
програмами до управління ліцензування та акредитації Міністерства освіти і 
науки України подано 10 ліцензійних справ на збільшення ліцензованого 
обсягу, пов'язаного з підготовкою фахівців за ступенем «магістр».  
  Підготовлено 5 акредитаційних справ за напрямами та спеціальностями, 
термін дії сертифікатів яких закінчується  01 липня 2016 року: 

- 6.020303  «Філологія»;        
- 7.02030304  «Переклад»; 
-  6.070106   «Автомобільний транспорт»; 
- 7,8.07010601  «Автомобільний транспорт»; 
- 6.030601   «Менеджмент»; 
- 7,8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування  

(за видами економічної діяльності)»; 
- 6.050103           «Програмна інженерія»; 
- 7,8.05010301   «Програмне забезпечення систем»; 
- 6.050801           «Мікро- та наноелектроніка» 
- 7,8.05080102   «Фізична та біомедична електроніка». 

З метою якісного проходження процедури акредитації був організований 
та проведений самоаналіз за зазначеними напрямами та спеціальностями. 
Відповідними наказами по університету затверджено склад груп для 
проведення самоаналізу, призначені відповідальні особи по факультетах, 
розроблений та затверджений графік проведення комплексних контрольних 
робіт з циклів дисциплін: соціально-гуманітарного, фундаментальної 
(природничої) підготовки, професійної підготовки фахівців з вищою освітою 
за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями. Під час самоаналізу здійснено 
детальний аналіз кадрового, інформаційного, науково-методичного та 
навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. Проаналізовані 
також рівні наукової роботи структурних підрозділів, їх  
матеріально-технічний стан і соціальне забезпечення учасників  
навчально-виховного процесу. 
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У 2015 році університет забезпечував підготовку здобувачів вищої 
освіти: 
 за ступенем «бакалавр»  за 23 напрямами; 
 за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»  за  

28 спеціальностями; 
 за ступенем  «магістр»  за 27 спеціальностями (що складає 96,4 % від 

загальної кількості спеціальностей). 
 

 
 

Університетом відповідно до пункту 7 частини першої статті 13 Закону 
України «Про вищу освіту»,постанови Кабінету Міністрів України  
від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти»,наказу МОН України від 06.11.2015 року № 1151 
розроблений Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними 
рівнями),бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу 
Дніпродзержинського державного технічного університету. 

 Згідно з цим Актом, який затверджений Міністерством освіти і науки 
України 11 грудня 2015 року кількість спеціальностей зменшилось з 28 до 20. 
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Відповідно до Акту з 2016 року  університет буде здійснювати підготовку 
бакалаврів і спеціалістів з 12 спеціальностей, та підготовку магістрів з  
11 спеціальностей, перелік яких наведено у таблиці. 

 

Таблиця 1.1.  Узагальнений перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги 
Дніпродзержинського державного технічного університету 

 

№ 
з/п 

Шифр  
галузі 

Галузь знань Код 
спеціальності 

Найменування 
спеціальності 

Ліцензований 
обсяг 

Денна Заочна 

1 2 3 4 5 6 7 
Ступінь бакалавра 

1. 03 Гуманітарні науки 035 Філологія 55 30 

2. 05 Соціальні та 
поведінкові науки 054 Соціологія 25 25 

3. 07 Управління та 
адміністрування 

071 Облік і оподаткування 20 20 

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 40 40 

073 Менеджмент 40 40 

4. 10 Природничі науки 
101 Екологія 35 35 
104 Фізика та астрономія 25 - 

5. 11 Математика та 
статистика 113 Прикладна математика 25 - 

6. 12 Інформаційні 
технології 121 Інженерія програмного 

забезпечення 50 50 

7. 13 Механічна інженерія 

131 Прикладна механіка 145 170 

133 Галузеве 
машинобудування 50 50 

136 Металургія 130 175 

8. 14 Електрична 
інженерія 

141 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

135 135 

144 Теплоенергетика 40 35 

9. 15 Автоматизація та 
приладобудування 153 Мікро- та наносистемна 

техніка 25 - 

 
10. 

 
16 

 
Хімічна та 
біоінженерія 

161 Хімічні технології та 
інженерія 25 20 

162 Біотехнології та 
біоінженерія 25 - 

11. 17 Електроніка та 
телекомунікації 

171 Електроніка 35 35 

172 Телекомунікації та 
радіотехніка 25 30 

12. 27 Транспорт 274 Автомобільний 
транспорт 55 55 

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 
1. 03 Гуманітарні науки 035 Філологія 50 30 

2. 05 Соціальні та 
поведінкові науки 054 Соціологія 20 20 
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1 2 3 4 5 6 7 

3. 07 Управління та 
адміністрування 

071 Облік і оподаткування 20 20 

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 25 45 

073 Менеджмент 20 50 

4. 10 Природничі науки 
101 Екологія 35 35 
104 Фізика та астрономія 20 - 

5. 11 Математика та 
статистика 113 Прикладна математика 20 - 

6. 12 Інформаційні 
технології 121 Інженерія програмного 

забезпечення 50 50 

7. 13 Механічна інженерія 

131 Прикладна механіка 120 90 

133 Галузеве 
машинобудування 70 70 

136 Металургія 105 115 

8. 14 Електрична 
інженерія 

141 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

125 80 

144 Теплоенергетика 35 30 

9. 15 Автоматизація та 
приладобудування 153 Мікро- та наносистемна 

техніка 25 - 

10. 16 Хімічна та 
біоінженерія 

161 Хімічні технології та 
інженерія 35 35 

162 Біотехнології та 
біоінженерія 20 - 

11. 17 Електроніка та 
телекомунікації 

171 Електроніка 30 30 

172 Телекомунікації та 
радіотехніка 25 40 

12. 27 Транспорт 274 Автомобільний 
транспорт 50 50 

Ступінь магістра 

1. 05 Соціальні та 
поведінкові науки 054 Соціологія 5 - 

2. 07 Управління та 
адміністрування 

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 15 - 

073 Менеджмент 40 - 

3. 10 Природничі науки 
101 Екологія 5 - 
104 Фізика та астрономія 5 - 

4. 11 Математика та 
статистика 113 Прикладна математика 12 - 

5. 12 Інформаційні 
технології 121 Інженерія програмного 

забезпечення 5 5 

6. 13 Механічна інженерія 

131 Прикладна механіка 20 20 

133 Галузеве 
машинобудування 10 10 

136 Металургія 15 15 

7. 14 Електрична 
інженерія 

141 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

20 10 

144 Теплоенергетика 5 5 
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1.3. Контингент студентів. Абсолютна успішність та якість 

навчання 
 

Загалом вищу освіту в університеті здобувають 3065 осіб, що на 390 осіб 
менше, ніж у попередньому навчальному році. Таким чином, зменшення 
загальної чисельності студентів становить 11,3 %. 

В числі студентів денної і заочної форм навчання за рахунок державного 
бюджету навчається 1745 осіб, на умовах контракту  1320 осіб. Частка 
студентів, які навчаються за рахунок державного замовлення, складає 
майже 57 %, із них кількість студентів пільгових категорій: 

- студенти – сироти або позбавлені  
батьківського піклування       60 осіб; 

- студенти  інваліди       36 осіб; 
- студенти, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи      4 особи; 
- студенти  учасники антитерористичної операції  28 осіб; 
- студенти, батьки яких мають стаж підземної роботи  2 особи. 

В університеті навчаються студенти, які користуються соціальними 
пільгами, а саме: 
-    студентські сімї  20 осіб(із них 8 матерів-одиначок); 

- студенти, які були зараховані з  
Донецької та Луганської областей     8 осіб. 

 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

8. 15 Автоматизація та 
приладобудування 153 Мікро- та наносистемна 

техніка 5 5 

9. 16 Хімічна та 
біоінженерія 

161 Хімічні технології та 
інженерія 5 5 

162 Біотехнології та 
біоінженерія 5 - 

10. 17 Електроніка та 
телекомунікації 

171 Електроніка 5 5 

172 Телекомунікації та 
радіотехніка 5 5 

11. 27 Транспорт 274 Автомобільний 
транспорт 

5 5 

Всього: 2092 1825 
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Таблиця 1.2.  Контингент студентів Дніпродзержинського  
                державного технічного університету 
 

№ 
з/п Форма навчання 

Контингент студентів, осіб 
за рахунок коштів 
державного 
замовлення 

за рахунок коштів 
фізичних 
або юридичних осіб 

1 Денна 1558 406 
2 Заочна 138 875 
Разом 1696 1281 
Перепідготовка 
спеціалістів - 32 

Аспіранти 47 7 
Докторанти 2 - 
Усього 1745 1320 
Разом 3065 

 
 
Таблиця 1.3.  Контингент   студентів   Дніпродзержинського державного 
       технічного університету разом із відокремленими структурними 

     підрозділами 
 

№ 
з/п Форма навчання 

Контингент студентів, осіб 
за рахунок коштів 
державного 
замовлення 

за рахунок коштів 
фізичних 
або юридичних осіб 

1 Денна 2595 529 
2 Заочна 338 1122 
Разом 2933 1651 
Перепідготовка 
спеціалістів - 32 

Аспіранти 47 7 
Докторанти 2 - 
Усього 2982 1690 
Разом 4672 

 

Одним із основних показників якості підготовки фахівців є успішність 
студентів, так як семестрова атестація показує результати роботи протягом 
семестру, констатує рівень засвоєння теоретичних знань, практичних умінь і 
навичок та визначає його рейтинг. 

За результатами комплексного аналізу у 2014/2015 навчальному році 
абсолютна успішність студентів денної форми навчання становила 95,1 %, що 
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на 0,5 % більше, ніж у 2013/2014 навчальному році; якість успішності 
навчання  51,0 %, що на 0,4 % більше, ніж у 2013/2014 навчальному році. 

Підсумки успішності студентів були розглянуті Вченою радою 
університету 22.01.2015 року, протокол № 7. 

Згідно з наказом по університету у березні 2015 року були проведені 
ректорські контрольні роботи для перевірки залишкових знань студентів 
денної форми навчання 1, 2, 3 курсів з 25 дисциплін. Результати ректорських 
контрольних робіт розглянуті на засіданні ректорату 27 квітня 2015 року. 

В цілому за звітний період як абсолютна успішність, так і якість 
навчання знаходились на достатньо стабільному рівні. 

Важливим моментом у досягненні якості освіти є стимулювання 
студентів та молодих вчених університету завдяки вибору кращих для 
призначення іменних стипендій різних рівнів. Всього у 2015 році призначено 
25 іменних стипендій, із них: 

- стипендія Верховної ради України    2; 
- стипендія Президента України    2; 
- обласна іменна стипендія     2; 
- стипендія міського голови     6; 
- стипендія Вченої ради університету   6; 
- стипендія Кабінету Міністрів України 

молодим вченим університету              6; 
- академічна стипендія Президента 

України (аспірант)                1. 
Із загальної кількості студентів університету 80 % отримують 

стипендію, в тому числі соціальну,  а 6 %   отримують підвищену стипендію. 
 

1.4. Державна атестація здобувачів вищої освіти 
 
Державна атестація студентів здійснювалась відповідно до «Положення 

про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у 
Дніпродзержинському державному технічному університеті», затвердженого 
Вченою радою ДДТУ від 26.03.2015 року, протокол № 2. 

Рішенням  Вченої ради університету затверджено 25 екзаменаційних 
комісій та їх голів з 28 спеціальностей. Головами комісій призначено: 
7 професорів, докторів наук; 3 доцентів, кандидатів наук з інших вищих 
навчальних закладів; 15 осіб – керівників та заступників керівників, 
начальників цехів, провідних спеціалістів підприємств. До складу 
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Екзаменаційних комісій увійшли науково-педагогічні працівники університету 
тільки з науковими ступенями та вченими званнями. 
 За результатами звітів голів Екзаменаційних комісій можна зробити 
висновок, що посилилась практична спрямованість випускних кваліфікаційних 
робіт бакалаврів і магістрів, дипломних проектів спеціалістів, абсолютна 
більшість яких виконується з використанням комп'ютерної техніки. Так,  
76 % дипломних проектів виконані із застосуванням пакетів прикладних 
програм (Microsoft Office, MathCAD та MathLab, SolidWorks, КОМПАС-3D та 
КОМПАС - Графік, САПР ТП "Технопро" та "СПРУТ", CAD/CAM- систем та 
ін.); 32 %  дослідницького характеру, 35 %  з реальними  
проектно-конструкторськими розробками, 29 %  рекомендовані до 
впровадження, 29 %  виконані на замовлення підприємств. За результатами 
захисту дипломних проектів (робіт) Екзаменаційними комісіями 
рекомендовані до аспірантури  3,2 % випускників 2015 року. 

Відповідність дипломних проектів Держстандартам та нормам ЕСКД 
контролюється на кафедрах нормоконтролем. Відповідальні за нормоконтроль 
на кафедрах затверджені наказом ректора від 23.04.2015 року № 281. 
 Всі випускні роботи бакалаврів, дипломні проекти (роботи) спеціалістів 
та магістрів проходять рецензування. До складу рецензентів входять викладачі 
університету споріднених кафедр та провідні фахівці підприємств. 

Тематика випускних робіт бакалаврів, дипломних проектів (робіт) 
спеціалістів та дипломних робіт магістрів щорічно оновлюється згідно з 
вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик у відповідності до 
навчальних програм нормативних і вибіркових дисциплін підготовки 
бакалаврів, спеціалістів, магістрів, та галузевих стандартів вищої освіти 
України. 

Тематика дипломних проектів (робіт) різноманітна, актуальна, 
відповідає потребам державних та приватних підприємств регіону та науковим 
напрямам випускових кафедр. Багато дипломних проектів (робіт) виконані на 
замовлення підприємств за реальними темами, які відповідають актуальним 
питанням сьогодення та рекомендуються до впровадження на виробництві. 
Екзаменаційні комісії відмітили оригінальність та самостійність роботи 
студентів, а в деяких випадках принципово нові конструктивні рішення різних 
інженерних задач, які можуть бути використані технічними і проектними 
службами підприємств при розробці конкретних заходів по підвищенню 
продуктивності, надійності, зменшенню металоємкості технологічного 
обладнання підприємств. Студенти вільно володіють обчислювальною 
технікою, за допомогою якої розв’язують складні інженерні задачі, 
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користуючись великою кількістю програм, як стандартних так і складених 
викладачами кафедр. 

Дипломні роботи виконані студентами спеціальностей «Менеджмент 
організацій та адміністрування», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» 
відображають актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитних відносин та 
функціонування суб’єктів господарювання в трансформаційних умовах, мають 
практичну спрямованість. Більшість робіт виконані на замовлення 
підприємств, установ, комерційних банків, страхових компаній, де студенти 
проходили переддипломну практику, і мають реальний прикладний характер. 
Випускники спеціальності «Соціологія» продемонстрували вміння вдало 
застосовувати та аналізувати теоретико-методологічні підходи соціологічної 
науки до розгляду актуальних питань соціуму, проблем соціальної політики, 
моделей сучасної соціально-економічної поведінки, соціології споживання, 
виховання та професійного визначення молоді. Позитивним моментом є те, що 
значна кількість робіт мають висновки, які включають практичні рекомендації 
та пропозиції щодо вирішення актуальних проблем на рівні регіону та 
суспільства в цілому. 

За матеріалами дипломних проектів спеціалістів та випускних 
магістерських робіт були направлені до редакцій наукових збірок та журналів 
80статей та80  тез доповідей,отримано 1 патент на винаходи. 
  

 
 

У 2014/2015 навчальному році було захищено 1409 дипломних  
проектів (робіт), в тому числі освітньо-кваліфікаційних рівнів  
«бакалавр»  754, «спеціаліст»  543, «магістр»  112. 
 Важливим показником якості підготовки фахівців є результат отримання 
випускниками дипломів з відзнакою, які видаються за підсумками державної 
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атестації. Так, у 2015 році дипломи з відзнакою отримали 70 випускників 
денної та заочної форм навчання (4,97 %), у 2014 році дипломи з відзнакою 
отримали 58 випускників (3,65 %). Ці дані свідчать про зростання якісних 
показників навчання студентів та підготовки висококваліфікованих фахівців. 
  

 
 

Традиційно, найвищі показники успішності навчання і захисту 
випускних робіт демонструють студенти, які здобувають освітній рівень 
«магістр», тому кількість дипломів з відзнакою є найбільшою серед 
випускників саме цього освітнього ступеня, а саме 29 дипломів.  
 В цілому результати державної атестації студентів ДДТУ свідчать про 
те, що випускники університету отримують відповідну кваліфікацію, яка у 
повному обсязі відповідає державним стандартам та класифікатору  
професій ДК 003: 2010. 
 У цьому році ДДТУ вперше провів формування замовлень на видачу 
документів про освіту з використанням ЄДЕБО – єдиної загальнодержавної 
мережі інформації про суб'єкти навчання, підпорядкованої Міністерству 
освіти і науки України. Університет заздалегідь підготувався до внесення 
персональних даних випускників за встановленою формою до ЄДЕБО для 
присвоєння серій та номерів дипломів: 
- деканати факультетів сформували файли з інформацією про набуті 
компетенції (знання і розуміння, застосування знань і розумінь, формування 
суджень), відомості про результати навчання; 
- навчальний відділ перевірив правильність внесеної інформації. 

Навчальним відділом, деканатами та випусковими кафедрами проведено 
роботу щодо підготовки та заповнення програм додатків до дипломів 
європейського зразка за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр»  випуску 
2015 року за денною та заочною формами навчання. 

3,65 %

4,97 %

Загальна кількість дипломів з відзнакою

2014
2015
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Для забезпечення формування електронного замовлення (додатка до 
диплома європейського зразка) було проведено ряд заходів, в тому числі 
підготовлений електронний довідник англійською мовою з інформацією про 
освітні компоненти та результати навчання, які були внесені до програми 
Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року  
№ 1556-VІІ, постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 року № 
193 «Про документи про вищу освіту державного зразка» вищі навчальні 
заклади виготовляють документи про вищу освіту самостійно. Тому цього 
року Вченою радою та студентським активом був затверджений дизайн 
дипломів, а виготовлення дипломів та додатків європейського зразка до них 
здійснила міська друкарня. 
 

1.5.  Організація прийому студентів. Робота приймальної комісії 
 
Одним із основних показників роботи університету є організація і 

проведення вступної кампанії 2015 року, для реалізації якої Приймальною 
комісією, деканами факультетів та науково-педагогічними працівниками 
університету проводилась багатогранна і напружена робота щодо формування 
якісного контингенту студентів. Але введення системи пріоритетності заяв 
вступників внесло деяку непередбаченість результатів виконання обсягів 
державного замовлення на підготовку фахівців за освітнім ступенем 
«бакалавр». 

Після формування рейтингових списків в Єдиній державній базі з питань 
освіти виявилось, що на деяких напрямах підготовки бакалаврів денної форми 
навчання не заповнені місця державного замовлення абітурієнтами на базі 
повної загальної середньої освіти. І лише завдяки своєчасному зверненню до 
Міністерства освіти і науки України з пропозиціями щодо перерозподілу місць 
державного замовлення планові показники прийому були виконані у обсязі 
290 осіб (у т.ч. на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста  121 особа). 

Після детального аналізу перерозподіл місць державного замовлення був 
здійсненим наступним чином. 

Обсяг державного замовлення для вступників на базі повної загальної 
середньої освіти на 11 напрямах підготовки було зменшено на 45 місць, а саме 
за напрямами: 

- 6.050503 Машинобудування     на 9 місць; 
- 6.050801 Мікро- та наноелектроніка   на 8 місць; 
- 6.040203 Фізика *      на 7 місць; 
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- 6.050802 Електронні пристрої та системи  на 5 місць; 
- 6.050901 Радіотехніка      на 5 місць; 
- 6.050502 Інженерна механіка     на 4 місця; 
- 6.050103 Програмна інженерія    на 3 місця. 

На чотирьох напрямах було зменшено державне замовлення на одне 
місце, це: 

- 6.040301 Прикладна механіка; 
- 6.050401 Металургія; 
- 6.050301 Хімічна технологія; 
- 6.070106 Автомобільний транспорт. 

За рахунок такого перерозподілу обсяг державного замовлення був 
збільшений на 6 місць для вступників на базі повної загальної середньої освіти 
за напрямом 6.051401 Біотехнологія та на 39 місць для вступників на базі 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно за 
напрямами: 

- 6.050702 Електромеханіка на 16 місць; 
- 6.050901 Радіотехніка      на 9 місць; 
- 6.050401 Металургія      на 5 місць; 
- 6.070106 Автомобільний транспорт   на 5 місць; 
- 6.050802 Електронні пристрої та системи  на 2 місця; 
- 6.050504 Зварювання      на 2 місця. 

Всього до приймальної комісії було подано 1570 заяв від абітурієнтів, 
які виявили бажання навчатись на 1 курсі бакалаврату університету (із них на 
денну форму навчання – 1520 заяв, на заочну форму навчання – 50 заяв). 
Із них через «Електронний вступ» зареєструвались 699 осіб. 

Всього зараховано на 1 курс університету 342 особи, а саме: 
- на денну форму навчання – 326 осіб, із них: за державним  

замовленням – 290 осіб, за кошти фізичних або юридичних осіб – 36 осіб; 
- на заочну форму навчання за кошти фізичних або юридичних  

осіб – 16 осіб. 
 На скорочений термін навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста (1 курс денної форми навчання) зараховано 123 особи, 
із них: за держаним замовленням – 121 особу, за кошти фізичних або 
юридичних осіб – 2 особи. 
 На навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста 
зараховано 531 особу: 

- на денну форму навчання – 270 осіб (у т.ч. за державним  
замовленням – 191 особу, за кошти фізичних або юридичних осіб – 79 осіб); 
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- на заочну форму навчання – 261 особу (у т.ч. за державним  
замовленням – 9 осіб, за кошти фізичних або юридичних  
осіб – 252 особи). 
 На навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра 
зараховано 144 особи: 

- на денну форму навчання – 130 осіб (у т.ч. за державним  
замовленням – 76 осіб, за кошти фізичних або юридичних осіб – 54 особи); 

- на заочну форму навчання – 14 осіб за кошти фізичних або юридичних 
осіб. 
 Велику роботу провели випускові кафедри по залученню випускників 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації на 2 та 3 курси. Всього до 
університету на 2 та 3 курси денної та заочної форм навчання випускників 
коледжів та технікумів на відповідні напрями підготовки зараховано  
162 студента, із них:на 2 та 3 курси денної та заочної форм навчання – 77 та  
85 осіб відповідно. 
 На перепідготовку фахівців з вищою освітою за кошти фізичних або 
юридичних осіб зараховано 29 осіб, із них 25 осіб на спеціальність 7.05010301 
«Програмне забезпечення систем» (по ваучерах) і на спеціальність7.03060101 
«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)» – 4 особи. 

Підводячи результати виконання планових показників прийому   
у 2015 році, можна констатувати, що університет повністю виконав план 
державного замовлення на підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів. 

Прийом на навчання у 2015 році здійснювала Приймальна комісія ДДТУ 
відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2015 році, 
Правил прийому до ДДТУ у 2015 році та з використанням Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти. 

Правила прийому до ДДТУ були розроблені на підставі умов прийому, 
затверджених Вченою радою ДДТУ в листопаді 2014 року, які на початку 
грудня 2014 року оприлюднені на офіційному web-сайті університету.  

Усі структурні підрозділи приймальної комісії були вчасно створені та 
затверджені наказами ректора ДДТУ. В цілому, робота приймальної комісії у 
2015 році, так само, як і в попередніх роках, проходила в спокійній, 
доброзичливій обстановці. Усі технічні секретарі, що безпосередньо 
здійснювали прийом документів, засвоїли основні принципи та правила 
роботи, чітко справилися із завданнями. Відповідальний секретар приймальної 
комісії доцент І.В. Губарєв, заступники відповідального секретаря, 
адміністратор та оператори Єдиної державної електронної бази з питань освіти 
виконали великий обсяг роботи по організації її роботи. 
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З вересня 2015 року з метою якісного формування контингенту 
студентів університету, виконання обсягів державного замовлення у 2016 році 
та якісної підготовки випускників загальноосвітніх шкіл регіону до складання 
Зовнішнього незалежного оцінювання знань 2016 року на базі університету 
вперше започатковано (щосуботи) безкоштовний цикл навчальних занять, які 
будуть оцінюватись на основній сесії ЗНО 2016, як результати навчання, 
здобуті на основі повної загальної середньої освіти. Навчальні заняття 
проводяться з дисциплін: «Українська мова», «Англійська мова», «Історія 
України», «Математика», «Фізика», «Хімія», які проводять професори, 
доценти, старші викладачі кафедр університету. 

Науково-педагогічні працівники університету постійно беруть участь у 
батьківських зборах шкіл міста з метою роз'яснення особливостей та змісту 
основних етапів Вступної кампанії 2016 року, процедури зовнішнього 
незалежного оцінювання. Проведена нарада-семінар «Вступ-2016» з 
директорами середніх загальноосвітніх шкіл міста, направлені до 
Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації матеріали для видання каталогу навчальних закладів області. 
Створено Інтернет  сторінку в соціальній мережі «В Контакте» 
(https://vk.com/ddtu_dniprodzerzhinsk), яка дала свої позитивні результати. 
Кількість зареєстрованих осіб за 14 днів існування сторінки сайту склало 
понад 800 осіб.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Місцезнаходження зареєстрованих осіб має широку географію 
(Дніпродзержинськ, Вільногірськ, Верхньодніпровськ, Таромське, Аули, 
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Українка та ін.). Наші зусилля, спрямовані на розвиток профорієнтаційної 
роботи, стали привабливими для вступників, адже створена університетом 
особлива атмосфера роботи приймальної комісії та передуюча їй змістовна 
профорієнтаційна та рекламно-інформаційна робота дала та продовжує 
нарощувати свої позитивні результати. 
 

1.6. Видання науково-методичної та навчально-методичної 
літератури 

 
У 2014/2015 навчальному році кафедрами університету було 

заплановано до видання 363 методичні розробки, підготовлено до видання та 
надруковано 415 методичних розробок, із них 88 конспектів лекцій,  
259 методичних розробок до курсового та дипломного проектування, 
самостійної роботи студентів, практичних і семінарських занять, 
лабораторних робіт. 
 Науково-педагогічними працівниками у 2015 році на поліграфічній базі 
університету та інших видавництв видано 18 навчальних посібників, 
8 монографій, 1 хрестоматію, 2 випуски видання «Збірник наукових праць 
ДДТУ»; 2 випуски журналу «Математичне моделювання», 1 випуск журналу 
«Славута»; тези доповідей Всеукраїнських науково-методичних конференцій 
«Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі», 
«Східні слов'яни: історія, мова, культура, переклад», «Особливості  
соціально-економічного розвитку незалежної України (1991-2004 рр.)», 
«Розвиток основних напрямів соціо-гуманітарних наук: проблеми та 
перспективи», «Проблеми математичного моделювання»; тези доповідей 
міжнародної наукової конференції «Математичні проблеми технічної  
механіки  2015»; тези доповідей міжнародного наукового симпозіуму 
«Тиждень еколога   2015».  
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На нинішній день редакція журналу «Математичне моделювання» 
займається проблемою вводу журналу у науково - метричну базу Scopus. 
Одним із необхідних етапів є те, що журнал повинен мати свій  
web - сайт, відокремлений від засновника, тобто від університету. На даний 
момент є доменне ім’я matmod.dp.ua і написано шаблон web-сайту. 

 

 
 

Редколегією журналу «Математичне моделювання» для цього 
здійснюються заходи: 

- для забезпечення фінансування видання журналу розроблено нові 
вимоги до авторів, які передбачають оплату за друк статей і проведено 
переговори з Дніпропетровським видавництвом «Видавець Біла К.О.», яке 
буде здійснювати тиражування журналу і на чий рахунок автори 
перераховуватимуть кошти за друк статей; 

- з метою реєстрації журналу в ISSN International Centre, що необхідно для 
включення у будь-яку науково-метричну базу, ведеться підготовка 
відповідних матеріалів; 

- для одержання ISSN для кожного видання обов’язково має бути  
web - сторінка, яка відокремлена від сайту засновника видання. У зв’язку з 
цим на аматорських засадах здійснюється розробка сайту журналу, на рік 
придбано і зареєстровано ім’я сайту matmod.dp.ua, проводиться пошук коштів 
на його хостинг.   

 
1.7. Робота Центру новітніх інформаційних технологій 
 

Одним із дієвих форм інформаційної роботи університету є офіційний  
web-сайт, в контенті якого можна виділити два основних  
напрямки  інформаційний та комунікаційний. 

Інформаційний напрямок представлений у вигляді різноманітної 
довідкової інформації, що дає змогу студенту та викладачу вільно 
орієнтуватися в питаннях організації освітнього процесу (розклад навчальних 
занять, екзаменаційних сесій, практичних занять, навчальні плани, список 
літератури, її наявність в бібліотеці). Домінуючу частину цього напрямку 
складають електронні інформаційні ресурси, такі як  навчальні посібники, 
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книги, журнали, документація, пакети програм. Також на сайті представлені 
установчі та нормативні документи, що забезпечують навчальну,  
науково-дослідну, виховну та інші аспекти діяльності університету. 

Комунікаційна складова дає змогу спілкування співробітникам 
університету за допомогою зручної електронної пошти, яка була створена та 
введена в дію восени 2013 року. 

Для допомоги студентам різних спеціальностей та форм навчання в 
отриманні методичних та навчальних матеріалів з будь-якої дисципліни 
функціонує сайт «Інформаційний портал», який містить інформацію про 
факультети та кафедри, склад науково-педагогічних працівників відповідної 
кафедри, розклад занять студентів денної та заочної форм навчання, робочі 
програми дисциплін, методичні матеріали, конспекти лекцій, контрольні 
питання до різних видів занять та багато іншої корисної інформації. 

 

 
 

У  2015 році за типами документів було завантажено: 
- навчальні плани, навчальні та робочі програми дисциплін  42087; 
- підручники, навчальні посібники, монографії, словники,  

глосарії, конспекти лекцій        34302; 
- методичні матеріали для різних видів навчальних занять,  

практики, курсового і дипломного проектування   –71018; 
- інші навчально-методичні матеріали                26502. 
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На інформаційному порталі на теперішній час розміщено  
близько 6000 документів, із них у відсотках  по роках: 

 

 
 

На порталі розміщується інформація про діяльність університету, а саме: 
рішення Вченої ради, накази та розпорядження ректора, антикорупційна 
програма, нормативна документація, що стосується навчальної, методичної та 
наукової роботи кафедр. У вільному доступі розміщені: річний план 
державних закупівель, фінансова, бюджетна та інша звітність за останні роки, 
штатний розпис, тарифи на проживання в гуртожитках та інша інформація, що 
стосується життя та діяльності університету. 

Портал дозволяє переглянути і інформаційний ресурс бібліотеки. Він 
складається з електронного каталогу, повнотекстової бази даних електронної 
бібліотеки, репозитарія ДДТУ (цифровий архів інтелектуального надбання 
університету), який включає монографії, підручники, посібники, збірники 
наукових праць науковців університету, журнал «Математичне моделювання». 

У сучасній ситуації для ефективного використання в освітній сфері 
наявних людських та інформаційних ресурсів, доцільно використовувати 
можливості інформаційних порталів, в підготовці та наповнюванні яких 
беруть участь не розрізнені, випадкові групи користувачів, а 
висококваліфіковані фахівці одного колективу. Використання можливостей 
інформаційного порталу дозволяє підвищити ефективність самостійної роботи 
студентів над навчальними матеріалами, що надає можливість провести 
реорганізацію навчальної роботи, метою якої є створення єдиного 
інформаційно-освітнього середовища, у якому кожен її учасник, як викладач, 
так і студент, повинен усвідомити себе повноправним учасником освітнього 
процесу. В рамках такої концепції викладач являє собою важливу, але не 
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єдину складову творчого росту студента, як майбутнього фахівця. Функція 
викладача є не в диктуванні лекційного матеріалу та ходячого довідника, а як 
провідника напряму творчого розвитку студентської молоді, у наданні 
інструментів та матеріалів для своєї самореалізації. Формування навиків  
інформаційної культури стимулює розвиток у студентів розширення знань  
щодо телекомунікацій та електронних мас-медіа, навчає проводити оцінку 
достовірності та актуальності інформації, розвиває критичне мислення, вміння 
правильно побудувати інформаційний процес.     

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 вищою освітою. 

Для адміністрації та викладачів університету зворотний зв'язок студентів 
є безцінним джерелом інформації, завдяки якому вони можуть дізнатися, 
наскільки студенти задоволені  навчальним матеріалом, яким чином вони 
оцінюють хід навчання або методи викладання, використані на курсах, та в 
цілому діяльність університету. Цінні дані можна отримати за допомогою 
питань, що стосуються вербального і невербального вираження.  

З метою підтримки зв'язку із випускниками університету практикується 
проведення опитування з таких питань:  

- чи допомогло навчання в їхній кар'єрі; 
- є  що-небудь, у чому випускники мали потребу протягом навчання; 
- які найвиразніші враження випускників, пов'язані з навчанням. 

На основі отриманих відповідей пропонується зміни структури тих або 
інших дисциплін, введення нових курсів, поліпшення освітнього процесу та 



26 
 

його насиченість з метою покращення конкурентних можливостей 
випускників. 

Силами відділу, кафедр програмного забезпечення систем та соціології 
проведено в 2015 році on-line опитування випускників університету 
«ДДТУ очима випускників». Отримано наступні результати: 
 

 
 
 

 

Ваш вибір

Я задоволений тим, що навчався в ДДТУ Я жалкую, що вибрав для навчання ДДТУ

Мені однаково

Що корисного отримано за час навчання 
в університеті

Навчилися працювати, знаходити корисну інформацію

Підвищили загальну ерудицію

Знайшли друзів

Отримали корисні знання зі спеціальності

Навчилися спілкуватися та працювати в команді

Навчилися ефективно планувати свій час

Підняли рівень знань англійської мови

Нічого

Завели корисні знайомства (з викладачами)
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На сайті університету також є сторінка молодіжного студентського 
парламенту. На ній висвітлені основні напрямки діяльності Молодіжного 
студентського парламенту університету, його завдання, події у студентському 
житті. 

Випускникам шкіл (ліцеїв, гімназій, колегіумів) і всім особам, що 
отримали загальну середню освіту, випускникам технікумів і коледжів, що 
отримали професійну освіту та бажають вступити до нашого ВНЗ, 
пропонується модуль «Сторінка абітурієнта», де можна отримати повну 
інформацію про вступ до університету, загальні характеристики напрямів 
підготовки (спеціальностей), напрямки майбутньої роботи випускників. 
 

1.8. Інформаційне забезпечення освітнього процесу 
 
Бібліотека  університету є структурним підрозділом 

університету,діяльність якої спрямована на вирішення завдань: забезпечення 
відповідності обсягу і складу фонду інформаційним потребам користувачів; 
збереження фонду і наукової спадщини університету для прийдешніх 
поколінь; вивчення та аналіз світових інформаційних ресурсів, створення 
електронних колекцій документів, забезпечення доступу користувачів до 
світових і вітчизняних науково-освітніх ресурсів за рахунок використання 
інформаційно-комунікаційних технологій, підвищення комфортності 
обслуговування всіх категорій користувачів; проведення виховної та 
культурно-просвітницької роботи зі студентською молоддю.  

Бібліотечна система обслуговування користувачів у ДДТУ включає:  
3 абонементи, навчальної, наукової, художньої літератури, інформаційно-

Сильні сторони університету

Викладачі Рівень студентів

Престижність диплому Дисципліни, які викладалися

Культурне життя Співробітництво з роботодавцями
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бібліографічний відділ, 3 традиційні читальні зали, автоматизовану 
бібліотечну систему, повнотекстову базу даних навчальної літератури,  
репозитарій та сторінку бібліотеки на сайті університету. 

Інформаційний ресурс бібліотеки університету становить: 
- чисельність фонду  складає понад 568 тисяч примірників; 
- обсяг  електронних баз даних - 187 тис. описів, з них  у електронному 

каталозі 183тисячзаписів; 
- повнотекстові бази даних електронної бібліотеки інформаційного 

порталу  ДДТУ; 
- репозитарій  ДДТУ; 
- відкриті електронні бібліотеки ; 
- web - бібліографія  Інтернет – ресурсів; 
- АРМ  з виходом  в мережу  Інтернет ; 
- Wi-Fi  для  всіх відвідувачів читальної   зали; 
- електронна доставка документів з інших бібліотек; 
- сторінка бібліотеки у Facebook. 

Пріоритетним інформаційним продуктом бібліотеки є база даних 
«Електронний каталог», що відображає весь активний фонд бібліотеки та 
створює основу для виконання різноманітних запитів користувачів. Каталог 
постійно поповнюється новими бібліографічними описами, ключовими 
словами, рубриками ББК, УДК. Складовою електронного каталогу є база 
даних «Електронна картотека статей». Відкрито доступ до бази даних 
polpred.com, що містять огляд засобів масової інформації. База даних на 
тисячу позицій, мови ru, en, fr (235 країн і територій, 42 галузі,600 джерел). 
На сторінці бібліотеки сайту університету  було презентовано: 

- ювілейне видання книги Дніпродзержинський державний технічний 
університет - 95 років; 

- унікальний загально-технічний довідник Hütte, який витримав у 
Німеччині 33 перевидання. Дев'ятнадцять  томів цього довідника, виданого 
на початку ХХ ст., зберігається в фондах бібліотеки; 

- 11 віртуальних книжкових виставок : «Голодомор мовою документів» 
(до днів вшанування пам’яті жертв голодоморів), «Етнокультурна  мозаїка 
України», «Соборна Україна»,  «Охорона праці, як суспільно-економічний 
чинник», «Вода для життя» (до всесвітнього дня води), «Душа належить 
людству і епохам» (до 85-річчя  Л.Костенко) та ін. 

Соціокультурна  робота включає не тільки кількість проведених заходів 
і способів донести книгу до читача, це складова виховної системи 
університету, до якої входить і бібліотека. Вона сприяє розвитку й 
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вихованню моральних якостей особистості, розвиває почуття гуманізму, 
орієнтації на українську мову, культуру, національно-патріотичні традиції. 

Процес виховання розвитку сучасної молодої людини потребує 
постійних пошуків оптимальних варіантів створення необхідних гуманних, 
освітніх, духовних умов впливу на її формування відповідно до вимог 
нашого динамічного часу.     

Мета і завдання соціокультурної роботи: 
- формування культурної особистості; 
- формування у молоді позитивного ставлення до національних та 

загальнолюдських цінностей; 
- залучення якомога більше студентської молоді до читання; 
- заохочення студентської молоді до читання шляхом популяризації 

творів класиків національної та світової літератури. 
У рамках вшанування  пам’яті Т.Г.Шевченка в бібліотеці була 

оформлена трибуна поета: «Довго щирими сими словами до людей 
промовлятиму я...». Разом зі студентами та викладачами  факультету 
менеджменту,  економіки, соціології та філології проведено Шевченківські 
читання: декламувались вірші, проведено конкурс читців, розгорнуто 
виставку літератури «Скарби безсмертного Кобзаря» про життя і творчість 
Кобзаря, проведено презентацію  книг.  

 

 
 

В читальній залі бібліотеки пройшли читання з нагоди Дня української 
писемності та мови з ініціативи молодіжного студентського парламенту та 
студентів факультету менеджменту, економіки, соціології і філології 
відбулося святкування цієї події. Для присутніх організована виставка 
«Українська мова в житті суспільства», де були представлені художні твори 
та поезія українських авторів, книжкові видання про історію української 
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мови, вислови та цитати відомих людей про її красу та величність, трибуна 
поета:«Рідна мова – життя духовного основа». Був проведений конкурс 
читачів, де звучали вірші Т.Г. Шевченка,Л. Костенко, Л. Українки,  
В. Сосюри та вікторина, в якій учасники показали свої знання з історії 
української писемності та мови. На завершення заходу студенти-філологи 
показали фрагмент вистави з п’єси М. Старицького «За двома зайцями».     

В Міжнародний день студента було нагороджено Почесними 
грамотами студентів, які перемогли в п’яти  номінаціях «Кращий читач  
2015 року». До Дня захисника України та з метою вшанування мужності та 
героїзму захисників  незалежності і територіальної цілісності  України на 
сторінці бібліотеки сайту університету та на університетському телебаченні у 
передсвятковий день була презентована віртуальна виставка літератури  
«За славу,за волю,за козацьку долю». Оформлені книжкові виставки:  

- « І покажемо,що ми, браття, козацького роду!» ; 
- «Тої слави козацької  повік не забудемо …»; 
- Трибуна поета : «Роду козацького вірні сини».        

В рік  95- річчя університету та бібліотеки, яка нерозривно пов’язана з 
історією університету, в читальній залі експонувалися: книжкова виставка 
ілюстрована світлинами «Університет -  люди, роки, життя» та відкритий 
перегляд літератури рідкісних видань «Крізь сивину століть», які стали 
основою фонду у 1920 році. На сторінці сайту університету була 
представлена віртуальна виставка «З чого починалась бібліотека», 
інформація про заходи. Оформлена трибуна поета: «Ліра Прометея» з 
поезією викладачів, студентів, співробітників університету. 
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Для студентів-першокурсників в бібліотеці традиційно проводиться 
Декада першокурсника, яка включає: ознайомчі екскурсії з бібліотекою, 
знайомство з специфікою роботи відділів, консультації щодо користування 
довідково-пошуковим апаратом, правилами користування бібліотечною 
літературою, що дає навички самостійного пошуку матеріалів; видачу 
підручників комплектами. 

У 2015 році також були проведені екскурсії по бібліотеці, фондам 
книгосховища для студентів старших курсів. Для них, частково, надано 
відкритий доступ до фондів фахової літератури.      

Для розкриття фондів бібліотеки та інформування про нові 
надходження проводились інформаційні заходи для  
професорсько-викладацького складу: Дні інформації, Дні кафедр 
теплоенергетики, електромеханіки та електротехніки. На web-сторінці 
бібліотеки поповнювалась постійно діюча виставка «Праці вчених» 
виданнями, які видані у 2015 році. 

Однією з форм поповнення фонду є дарчі відання. Так, в рамках акції 
«Подаруй бібліотеці нову книгу», була подарована бібліотеці література від 
підприємств, організацій, народного депутата Верховної ради Віталія Купрія, 
викладачів,співробітників та студентів-випускників. 

Провідні співробітники бібліотеки брали участь у конференціях, 
науково-практичних семінарах та круглому столі бібліотек ВНЗ 
Дніпропетровської  області та України, за результатами роботи яких 
отримували сертифікати. Завідуюча бібліотекою А.М. Орлова прийняла 
участь у засіданні Круглого столу «Роль вузівських бібліотек в освітянському 
просторі», присвяченому 85-річниці науково-технічної бібліотеки 
Українського державного хіміко-технологічного університету, де виступила з 
доповіддю, яка була опублікована в ювілейному збірнику УДХТУ. 

Співробітники бібліотеки пройшли  стажування в бібліотеці  
Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара  та отримали 
свідоцтва про підвищення кваліфікації. 

Укладено  та видано методичні рекомендації «Інвентаризація(перевірка 
бібліотечних фондів)». 

На сторінці Facebook бібліотекарі ведуть блоги, рекламують 
університетську бібліотеку, її інформаційний ресурс, інформують про 
заходи, які проводять в бібліотеці, наповнюють фотогалереї, обмінюються 
досвідом з колегами. З метою популяризації бібліотеки та  її послуг до  
95 річчя бібліотеки було створено презентацію «Бібліотека ДДТУ». 
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1.9. Діяльність науково-методичної ради 
 
Діяльність науково-методичної ради в університеті спрямована на 

вдосконалення змісту вищої освіти, організації та проведення освітнього 
процесу з метою підвищення якості підготовки фахівців. 
 Науково-методичну роботу в університеті координує науково-методична 
рада, метою діяльності якої є забезпечення якості методичного забезпечення 
освітнього процесу; планування та контроль його стану на кафедрах; розробка 
практичних рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення освітнього 
процесу; покращення якості викладання; впровадження сучасних 
інформаційних та освітніх технологій навчання; узагальнення та 
розповсюдження передового досвіду у сфері навчальної і методичної 
діяльності. 
 Свою роботу науково-методична рада здійснює шляхом проведення 
регулярних засідань, створення робочих груп та експертних комісій з окремих 
питань, організації науково-методичних заходів. 
 У 2015 році було проведено 9 засідань науково-методичної ради, на яких 
було розглянуто 34 питання з різних напрямів науково-методичної роботи. 
При цьому значна увага приділялась пошуку шляхів усунення недоліків в 
методичній роботі. Результатом цієї роботи стала розробка та введення в дію 
нових та оновлення існуючих нормативних документів, спрямованих на 
виконання Закону України «Про вищу освіту»; удосконалення методичного 
забезпечення, організації та проведення освітнього процесу: 

- положення про організацію освітнього процесу у Дніпродзержинському 
державному технічному університеті; 

- Стандарт установи СОУ ДДТУ 1:2009 «Випускні, курсові проекти і 
роботи. Загальні вимоги та правила оформлення»; 

- Норми часу для планування й обліку навчальної, методичної, наукової, 
організаційної роботи та складання індивідуальних планів роботи науково-
педагогічних працівників; 

- положення про оцінювання знань студентів та проведення поточного і 
підсумкового семестрового контролю; 

- положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін, 
визначення та ліквідацію академічної різниці; 

- положення про робочу навчальну програму дисципліни та методичні 
рекомендації щодо її розробки. 
 В рамках основного напряму діяльності науково-методичної ради 
«Удосконалення змісту вищої освіти, науково-методичне та нормативне 
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забезпечення освітнього процесу» було підготовлено і розглянуто на 
засіданнях питання: 

- «Про розробку робочих програм дисциплін»; 
- «Про виконання плану видання навчально-методичної літератури»; 
- «Про    затвердження    навчальних   планів  підготовки  бакалаврів, 

спеціалістів і магістрів»; 
- «Про практику проведення відкритих занять»; 
- «Про методичне книгозабезпечення спеціальностей університету, у тому 

числі текстових баз електронної бібліотеки»; 
- «Організаційне  та  методичне забезпечення  підготовки  та  виконання 

контрольних робіт студентами заочної форми навчання»; 
- «Про   стан   методичного  забезпечення курсового і  дипломного 

проектування»; 
- «Про навчально-методичне  забезпечення  практичних  занять  на 

випускових кафедрах»; 
- «Щодо  особливостей організації освітнього процесу та формування 

навчальних планів у 2015/2016 навчальному році». 
 В полі зору науково-методичної ради знаходяться питання 
впровадження та ефективного використання передових освітніх та 
інформаційних технологій. У звітному періоді були розглянуті такі питання: 

- «Наповнення інформаційного порталу навчально-методичними 
комплексами дисциплін»; 

- «Про стан формування електронної бази тестових завдань з дисциплін»; 
- «Про  застосування  інформаційних  і  комп'ютерних  технологій  при 

викладанні навчальних дисциплін». 
 Науково-методична рада планує і у подальшому спрямовувати свою 
роботу на координацію і удосконалення науково-методичної діяльності; 
підвищення ефективності та якості освітнього процесу; розробку 
рекомендацій щодо організації основних видів навчальної та методичної 
роботи, націлених на покращення теоретичної, практичної і професійної 
підготовки майбутніх фахівців; впровадження інноваційних технологій 
навчання, оптимального використання єдиного інформаційного середовища 
університету. 
 

1.10. Практична підготовка студентів 
 

Серед пріоритетних завдань університету – забезпечення якості 
практичної підготовки студентів, їх конкурентоспроможності на ринку праці. 
Упродовж звітного періоду ректор акцентував увагу деканів факультетів та 



34 
 

завідувачів випускових кафедр на визначення оптимальних термінів 
проведення практик, їх якісного програмного та методичного забезпечення, 
узгодження з потенційними роботодавцями обсягів і видів практичної 
підготовки студентів, підборі відповідних баз практик та своєчасному 
укладанню з ними договорів; охорони праці в галузі, дотримання техніки 
безпеки на виробництві під час практики та правил поведінки  
студентів – практикантів, особливо тих, які проходять практику в польових 
умовах (напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування») або в лабораторіях 
кафедр. 

Практична підготовка студентів університету здійснюється згідно з 
вимогами галузевих стандартів відповідно до навчальних планів за різними 
напрямами підготовки, спеціальностями, видами практики. Університет 
постійно шукає нові шляхи і способи здійснення практичної підготовки 
студентів, зокрема, проведення практик не тільки на провідних державних 
підприємствах з новітніми технологіями та сучасним обладнанням, але й в 
акціонерних та приватних, державних установах, банківських та фінансових 
структурах. 

Протягом останніх років в університеті відпрацьовувалися нові підходи 
до підвищення якості практичної підготовки студентів. Окрім пошуку нових 
баз практики випусковими кафедрами проводиться активна робота щодо 
створення філій кафедр на підприємствах та в інших структурах. В результаті 
плідної роботи в цьому напрямі створено 16 філій кафедр. 

Фахівці філій кафедр, при необхідності, залучаються до участі в 
освітньому процесі: проведенні відкритих лекцій, лабораторних занять; 
розробці та узгодженні робочих програм практики студентів; роботі 
конференцій та науково-практичних семінарів; здійснення керівництва 
курсовими та дипломними проектами (роботами) за замовленнями 
підприємств з наступним впровадженням розробок у виробництво; виконання 
науково-дослідних робіт. 

Загалом впродовж 2014/2015 навчального року згідно з навчальними 
планами організовано і проведено 149 практик студентів денної та заочної 
форм навчання, 33 із них – виробничі (22,4 %). 

Навчально-методичне забезпечення практик відповідає нормативним 
вимогам. З усіх спеціальностей розроблені наскрізні та робочі програми 
практик. 

За звітній період укладено195 договорів з базами практик, спроможними 
сформувати у студентів необхідні практичні уміння й навички за обраним 
фахом та сприяти адаптації випускників на первинних посадах. Кількість 
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підприємств та організацій  баз практики систематично поповнюється 
новими підприємствами з сучасним обладнанням та новітніми технологіями, 
новими видами і формами діяльності. 

 

 
 

При розподілі студентів на практику випускові кафедри орієнтуються, 
насамперед, на потужні промислові підприємства нашого міста та 
підприємства Дніпровського регіону. 

Питання якості організації та проведення практик повсякчас перебуває у 
полі зору ректора, обговорюються на засіданнях випускових кафедр, вчених 
радах факультетів та Вченій раді університету. 

Керівництво практиками здійснюють провідні викладачі університету, 
85,2 % яких мають наукові ступені та вчені звання (20,7 % докторів 
наук,професорів, 64,5 % кандидатів наук, доцентів). 
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Моніторинг ефективності ознайомчих та виробничих практик засвідчує 
належний рівень їх проходження студентами. Абсолютна успішність студентів 
за результатами ознайомчої практики – 100 %,  якісний показник 
складає – 80,4 %; виробничої практики відповідно: абсолютна – 99,5 %, 
якісний – 80,4 %. 

 
1.11. Робота щодо сприяння працевлаштування випускників 

університету 
 
У 2015 році випуск спеціалістів денної форми навчання у ДДТУ склав 

335 осіб (250 осіб – за державним замовленням). Випуск магістрів склав 123 
особи (92 особи – за державним замовленням). Загальна кількість студентів, 
які навчалися  за державним замовленням, склала 342 особи. 

Центр планування кар’єри працює на підставі укладання договорів із 
підприємствами-замовниками міста та області. Між університетом та 
підприємствами середнього, малого та великого бізнесу на працевлаштування 
випускників за кожною окремою спеціальністю чи напрямом укладено  
47 договорів. Договірні обов’язки виконуються в повному обсязі.  

Крім договорів із підприємствами укладена угода про співпрацю між 
Центром планування кар’єри та Дніпродзержинським міським центром 
зайнятості.  

Для проведення розподілу випускників університет в 2015 році були 
проведені наступні заходи: 

- особисті зустрічі з керівниками підприємств та начальниками відділу 
кадрів; 

- надсилання листів-запрошень з інформацією про перелік 
спеціальностей, за якими університет готує фахівців; 

- регулярний телефонний зв'язок із відділами кадрів підприємств; 
- налагодження тісної співпраці із міським центром зайнятості; 
- круглі столи та семінари з питань працевлаштування за участю студентів 

соціологічного напряму. 
На сайті університету створена сторінка Центру планування кар’єри, де 

розміщена наступна інформація: 
- структура Центру планування кар’єри; 
- нормативно-правова документація та положення про центр; 
- цікава та корисна інформація з питань працевлаштування для допомоги 

молодим фахівцям ; 
- випускники, якими пишається ДДТУ (за напрямами підготовки); 
- вакантні посади (підприємство, посада, вимоги); 



37 
 

- анкета; 
- резюме; 
- інформація стосовно семінарів та тренінгів; 
- посилання для пошуку роботи в просторі Internet. 

 У 2015 році відбулася зустріч в університеті студентів спеціальності 
«Хімічні технології неорганічних речовин» із представниками компанії 
«Хімдівізіон» міста Дніпродзержинська. Ця компанія запропонувала 10 
вакансій для наших студентів. 

ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» надіслав запрошення на 
співбесіду для 7 студентів спеціальностей «Металургійне обладнання» та 
«Електронні системи». Починаючи із вересня 2015 року в університеті була 
проведена зустріч із представниками заводу «Інтерпайп» м. Дніпропетровська, 
після якої студентам були запропоновані 79 посад для напрямів: 

- металургійного     – 57; 
- механічного     – 11; 
- хімічного     – 2; 
- енергетичного    – 5; 
- студентів факультету електроніки  

та комп’ютерної техніки   – 4. 
Заводом «Євраз-БКХЗ» надано 5 вакансій: 2 для спеціальності «Хімічні 

технології неорганічних речовин», 2 для спеціальності «Електронні системи» 
та 1 для спеціальності «Технології машинобудування». 

Результати цієї співпраці надані в таблиці 1.4: 66 % спеціалістів та  
83 % магістрів отримали направлення на роботу.  

Контроль за працевлаштуванням випускників здійснюється шляхом 
отримання повідомлень про їх прибуття до місць призначення протягом року і 
вибірковий контроль про подальше кар’єрне зростання, у 2015 році отримано 
169 (спеціалісти) та 61 (магістри) таких повідомлень, що складає відповідно 
68% та 66%. Продовжили своє навчання в університеті: 13 спеціалістів та 6 
магістрів в аспірантурі. Після закінчення навчання 6 студентів денної форми, 
які навчалися за державним замовленням, стали на облік до 
Дніпродзержинського міського центру зайнятості (2% від загальної кількості 
випуску спеціалістів). 
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Таблиця 1.4.   Працевлаштування випускників 2015 року денної форми  
навчання 

 

№ 
з/п 

Назва 
спеціальності 

Випуск 
всього, 

осіб 

Отримали 
направлення 

на роботу, 
осіб 

Випущено фахівців, що навчалися за державним 
замовленням, всього (осіб) 

всього 

з них 
підтверд- 

ження 

продов- 
жили 

навчання 

надано право на 
самостійне 

працевлаштування  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 

1 
Фізика 
конденсованого 
стану 

10 3 6 2 1 2 

2 Обробка металів 
тиском 11 8 10 8 - - 

3 
Металургія 
чорних металів 31 21 29 14 - 3 

4 

Ливарне 
виробництво 
чорних та 
кольорових 
металів та сплавів 

9 4 8 4 - 2 

5 
Технології та 
устаткування 
зварювання 

11 9 10 9 - - 

6 

Екологія та 
охорона 
навколишнього 
середовища 

12 7 10 6 - 2 

7 Промислова 
біотехнологія 14 5 13 5 2 1 

8 
Хімічні технології 
неорганічних 
речовин 

13 11 13 11 - 2 

9 Прикладна 
математика 9 7 9 6 1 1 

10 
Програмне 
забезпечення 
систем 

15 12 13 12 1 1 

11 

Апаратура 
радіозв’язку, 
радіомовлення і 
телебачення 

11 5 9 5 4 - 

12 Електронні 
системи 12 7 9 7 - - 

13 
Фізична та 
біомедична 
електроніка 

8 3 8 3 - - 

14 Технології 
машинобудування 24 20 24 20 - 1 

15 
Металорізальні 
верстати та 
системи 

4 2 4 2 - 2 

 



39 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16 Інструментальне 
виробництво 5 3 5 3 - 1 

17 Металургійне 
обладнання 10 4 6 4 - - 

18 

Обладнання 
переробних і 
харчових 
виробництв 

5 5 5 5 - - 

19 
Автомобілі і 
автомобільне 
господарство 

11 7 8 7 - - 

20 Енергетичний 
менеджмент 14 6 9 5 1 1 

21 Теплоенергетика 13 12 13 10 - 1 

22 

Електричні 
системи і 
комплекси 
транспортних 
засобів 

9 8 9 7 1 - 

23 

Електромеханічні 
системи 
автоматизації та 
електропривод 

10 7 9 4 1 - 

24 
Менеджмент 
організацій і 
адміністрування 

12 8 11 8 1 - 

ВСЬОГО: 277 166 250 169 13 20 
Ступінь магістра 

1 
Фізика 
конденсованого 
стану 

2 2 2 2 - - 

2 Обробка металів 
тиском 4 2 4 - 2 - 

3 Металургія 
чорних металів 5 3 5 3 - 2 

4 

Ливарне 
виробництво 
чорних та 
кольорових 
металів та сплавів 

4 2 4 2 - - 

5 
Технології та 
устаткування 
зварювання 

5 5 5 4 - - 

6 

Екологія та 
охорона 
навколишнього 
середовища 

5 5 5 4 - - 

7 Промислова 
біотехнологія 5 3 5 1 1 1 

8 
Хімічні технології 
неорганічних 
речовин 

5 3 5 1 - 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Прикладна 
математика 4 4 4 4 - - 

10 
Програмне 
забезпечення 
систем 

5 5 5 5 - - 

11 

Апаратура 
радіозв’язку, 
радіомовлення і 
телебачення 

4 4 4 1 - - 

12 Електронні 
системи 5 4 4 4 - - 

13 
Фізична та 
біомедична 
електроніка 

4 3 4 3 - 1 

14 Технології 
машинобудування 5 4 5 4 1 - 

15 
Металорізальні 
верстати та 
системи 

2 2 2 2 - - 

16 Інструментальне 
виробництво 3 3 3 3 - - 

17 Металургійне 
обладнання 4 2 4 2 1 - 

18 

Обладнання 
переробних і 
харчових 
виробництв 

2 2 2 2 - - 

19 
Автомобілі і 
автомобільне 
господарство 

4 4 4 4 - - 

20 Енергетичний 
менеджмент 5 4 4 1 - - 

21 Теплоенергетика 5 4 5 4 - 1 

22 

Електричні 
системи і 
комплекси 
транспортних 
засобів 

3 2 3 1 - - 

23 

Електромеханічні 
системи 
автоматизації та 
електропривод 

4 4 4 4 - - 

 ВСЬОГО 94 76 92 61 6 6 
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2. Кадрове забезпечення освітнього процесу 
 

2.1. Склад науково-педагогічних працівників 
 

Університет здійснює свою діяльність у сфері формування якісного 
складу науково-педагогічних працівників на підставі Кодексу законів про 
працю України, чинних законодавчих актів, що встановлюють порядок 
організації і діяльності управління персоналом, наказу Міністерства освіти і 
науки України «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 
працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) від 
05.10.2015 року № 1005». 

На сьогодні в університеті працюють 227 штатних науково-педагогічних 
працівників, із них 189 осіб (83,3 %) мають наукові ступені та вчені звання.  
В загальному числі викладачів 35 докторів наук, професорів (15,4 %),  
154 кандидатів наук, доцентів (67,8 %). 

 

 
 

Науково-педагогічні працівники працюють на умовах строкових 
трудових договорів та контрактів. З метою забезпечення повної зайнятості 
конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 
оголошується тільки за умови повного навчального навантаження штатних 
працівників кафедр. Перелік вакантних посад науково-педагогічних 
працівників оприлюднюється на офіційному web - сайті університету. 
 У 2015 році зменшилась загальна штатна чисельність працівників 
університету на 107 осіб (14 %), у тому числі: науково-педагогічних на  

67,80 %

15,40 %
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40 осіб (15 %); навчально-допоміжного персоналу на 28 осіб (21 %); 
адміністративно-господарського персоналу на 39 осіб (12 %). 
 Середній вік науково-педагогічних працівників університету становить 
50 років, із них докторів наук, професорів – 63 роки, кандидатів наук,  
доцентів – 50 років. Загалом, серед викладачів 66 осіб пенсійного віку. 
 Серед науково-педагогічних працівників нагороджені або присвоєні  
їм звання: 

- нагрудними знаками: «За наукові та освітні досягнення»  4 чол.;  
«Петра Могили»  1 чол.; «Знак пошани»  1 чол.;  

- лауреат нагороди Ярослава Мудрого  1 чол.; 
- звання «Відмінник освіти України»  23 чол.; 
- почесні звання України: «Заслужений працівник освіти  

України»  2 чол.; «Заслужений раціоналізатор України»  1 чол.; 
«Заслужений тренер України»  1 чол. 

У звітному періоді 14 науково-педагогічних працівників університету за 
багаторічну сумлінну працю, збереження та примноження традицій 
університету, гідний внесок у розвиток вітчизняної вищої школи нагороджено: 

- нагрудними знаками: «За наукові та освітні досягнення»  1 чол.; 
«Відмінник освіти»  2 чол.;  

- подякою Міністерства освіти і науки України  2 чол.; 
- почесними грамотами Дніпропетровської обласної ради 3 чол.; 
- Грамотою Дніпропетровської обласної ради  1 чол.; 
- подякою міського голови Дніпродзержинська  5 чол. 

В університеті впроваджена система безперервної підготовки наукових і 
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації з використанням різних форм: 
докторантура, аспірантура, переведення на посаду наукового співробітника 
для завершення докторської дисертації, прикріплення до кафедр здобувачів 
наукового ступеня для виконання дисертаційних робіт, підготовки та 
складання кандидатських екзаменів. 

На сьогодні в університеті діє докторантура з 4 спеціальностей, де 
проходять підготовку 2 докторанти; аспірантура з 12 спеціальностей, де 
навчаються 54 аспіранти. Наукове керівництво докторантами і аспірантами 
здійснюють 30 докторів наук та 5 кандидатів наук. 

Протягом 2015 року було захищено науково-педагогічними 
працівниками університету 3 докторські та 8 кандидатських дисертацій. 
Підготовлено до захисту 2 докторські та 15 кандидатських дисертацій. 
Присвоєно вчені зівання: професора – 5 викладачам, доцента – 7 викладачам. 
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2.2. Підвищення кваліфікації педагогічних та науково педагогічних 
працівників  

 
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 звітний період підвищили кваліфікацію 89 науково-педагогічних 
працівників шляхом стажування та навчання на курсах підвищення 
кваліфікації, що становить 39,2 % (у 2014 році - 26,9%).  Навчання працівників 
здійснювалося за такими формами: 

- курси підвищення кваліфікації – 7 осіб; 
- підвищення кваліфікації у інших ВНЗ – 81 особа; 
- стажування за кордоном – 1 особа. 

 
 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
 

 
 

Також підвищили свою кваліфікацію 20 бібліотечних працівників 
університету та провідний інженер кафедри хімічної технології неорганічних 
речовин. 

Упродовж минулого року відбувалося розширення баз для проходження 
підвищення кваліфікації та стажування, в яких проходять стажування 
педагогічні та науково-педагогічні працівники університету.  
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60,8% 
39,2% 
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73,1% 26,9%
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Параметри 2014 2015 Динаміка 
Кількість баз для проходження підвищення 
кваліфікації (відповідно до офіційних угод 
про співробітництво) 

6 10 +4 

 

На теперішній час університет має договори про співпрацю з такими 
вищими навчальними закладами: 

- Криворізький національний університет; 
- Запорізький національний університет; 
- Запорізька державна інженерна академія; 
- Запорізький національний технічний університет; 
- Дніпропетровська національна металургійна академія України; 
- Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара; 
- ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»; 
- Дніпропетровський національний гірничий університет; 
- Національний університет залізничного транспорту ім. В.Лазаряна; 
- Національний університет «Львівська політехніка». 

Університет і надалі буде розширювати географію стажування 
викладачів та забезпечувати впровадження набутого практичного досвіду під 
час підвищення кваліфікації в освітній процес. Надалі необхідно активізувати 
проходження стажування в закордонних ВНЗ за рахунок фінансової підтримки 
(грантів, стипендій) приймаючої сторони. Виконання плану підвищення 
кваліфікації викладачів відслідковується на етапах ліцензування, акредитації 
та перевірок вищого навчального закладу. 

На базі університету підвищили кваліфікацію за програмою  
«WEB-програмування» 10 педагогічних працівників та пройшли стажування 
40 педагогічних працівників з інших вищих навчальних закладів міста  
та регіону. 

У 2015 році підвищив кваліфікацію у Придніпровській державній 
академії будівництва та архітектури ректор Коробочка Олександр 
Миколайович з дисциплін «Проектування автотранспортних підприємств» та 
«Надійність вузлів і механізмів автомобілів». 

Згідноз 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 
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(віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років)  на 
ринку праці, Дніпродзержинський державний технічний університет з  
2013-2014 навчального року здійснює перепідготовку фахівців – 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 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 2015 року видано 19 дипломів про перепідготовку спеціаліста  
(отримання другої вищої освіти) з присвоєнням кваліфікації «Аналітик  
комп’ютерних систем». Всі вони навчалися за ваучерами.  

В 2015-2016 навчальному році на навчання за ваучерами зараховано  
24 особи. 

В університеті для науково-педагогічних працівників з жовтня 2015 року 
організовано проведення курсів англійської мови (базовий курс для 
середнього рівня В2) загальним обсягом 140 годин. Основною метою курсів є 
оволодіння слухачами необхідним рівнем компетенції для вирішення завдань 
у різних галузях спілкування із зарубіжними партнерами в освітньому або 
професійному середовищі до рівня В2 за Загально-Європейською 
класифікацією рівнів мовної компетенції CEFR з подальшим отриманням 
сертифікату. 

Затверджена програма базується на принципах особистісно-орієнтованої 
парадигми навчання і дає можливість слухачам домогтися значущих для них 
навчальних і особистісних результатів, дозволяє розширити світогляд, дає 
доступ до англомовних джерел інформації та вчить нею користуватися. Для 
забезпечення високої якості навчання використовуються сучасні педагогічні 
технології: навчання у співпраці, використання інформаційно-комунікаційних 
технологій, розвиток критичного мислення тощо. 

Відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та з 
метою підвищення рівня знань з англійської мови для внутрішньо 
переміщених осіб в Україні для досягнення ними комунікативної компетенції  
в університеті згідно з наказом ректора від 1 жовтня 2015 року № 648 діють 
курси англійської мови для зазначених осіб на рівні А1. 

Курси англійської мови створені з метою розвитку у слухачів мовної, 
соціокультурної і компенсаторної компетенції, що сприятиме їх реалізації у 
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майбутньому професійному житті. Для належного функціонування  курсів і 
якісного проведення навчання затверджено Положення про курси англійської 
мови для початківців(рівень А1), програму курсів загальним обсягом 60 годин, 
відповідального за організацію і проведення курсів, список слухачів у 
кількості 10 осіб. 

 
2.3.  Підготовка науково-педагогічних кадрів в університеті 
 

Дніпродзержинський державний технічний університет є провідним  
освітнім центром міста та області, який готує фахівців вищої кваліфікації для 
потреб закладів освіти, наукових установ та промислових підприємств. 

В університеті існує система безперервної підготовки  кадрів вищої 
наукової кваліфікації з використанням різних форм підготовки : докторантура, 
аспірантура, переведення на посаду  наукового співробітника для завершення 
докторської дисертації, прикріплення до кафедр здобувачів наукового ступеня 
для виконання  дисертаційних робіт, підготовки та складання кандидатських 
іспитів, яка здійснюється відповідно до вимог  «Положення про підготовку  
науково-педагогічних кадрів». 

Для підготовки фахівців вищої наукової кваліфікації в університеті 
відкрита докторантура з 4 спеціальностей : 

05.03.05. – процеси та машини обробки тиском ; 
05.09.03. – електротехнічні комплекси та системи ; 
05.16.02. – металургія чорних і кольорових металів  

та спеціальних сплавів; 
05.16.04. – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. 
 На даний час у докторантурі університету проходять підготовку 

2 докторанти: 
- за спеціальністю 05.09.03. – електротехнічні комплекси та системи  

Шеремет О.І. (науковий керівник проф. Садовой О.В.); 
- за спеціальністю 05.14.06. – технічна теплофізика та промислова 

теплоенергетика Надригайло Т.Ж.( науковий керівник проф.  
Самохвалов С.Є.). 

Аспірантура в університеті відкрита на 19 кафедрах і готує аспірантів за  
12 спеціальностями (постійнодіюча). 

- 01.04.07Фізика твердого тіла; 
- 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи; 
- 05.02.09 Динаміка та міцність машин; 
- 05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти; 
- 05.03.05 Процеси та машини обробки тиском; 
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- 05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи; 
- 05.13.07 Автоматизація процесів керування; 
- 05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика; 
- 05.16.02 Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів; 
- 05.16.04. Ливарне виробництво; 
- 05.17.07 Хімічна технологія палива і пально-мастильних матеріалів; 
- 21.06.01 Екологічна безпека. 

На виконання  наказу Міністерства освіти і науки України від  
06.11.2015 року №1151 «Про особливості запровадження переліку галузей 
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 
2015 року № 266» розроблено та затверджено таблицю відповідності Переліку 
наукових спеціальностей2015 року та  Правила прийому до аспірантури 
університету в 2016 році. 

План прийому до аспірантури університету на 2015-2016 рік, 
затверджений МОН України, складає 13 місць (8-очних, 5-заочних). 
Зараховано до аспірантури 16 (11/5) чоловік, із них на бюджетну форму 
навчання 13 (8/5), 3 аспіранти  проходять навчання на умовах повного 
відшкодування витрат на навчання. До докторантури зараховано 1 докторанта 
за спеціальністю 05.09.03. електротехнічні комплекси та системи. 

Слід відмітити існуючу тенденцію щодо зменшення виділення  
бюджетних місць  до аспірантури. 

Кожному зарахованому аспіранту наказом ректора університету 
призначено наукового керівника. Наукове керівництво аспірантами 
здійснюють 28 докторів та 5 кандидатів наук.  

У 2015 році відбувся захист 1 докторської дисертації та 8 кандидатських 
дисертацій. Підготовлені до захисту докторські дисертації співробітниками 
університету: Бойко М.П., Волянським Р.С. та 15 кандидатських дисертацій 
випускниками аспірантури та співробітниками університету, таких як: 
Осінньою О.С., Кізенко О.П., Гавриліним С.Ю.,Волошиним Р.В.,  
Вернигорою В.Д.,  Марченком С.В., Очеретнюк О.С.,Власян С.В.,  
Олійником М.А., Ащеуловою О.О., Крупником О.О., Гапічем Г.В.,  
Тищенком Є.В., Волянською Н.В., Куликом М. 

З 2008 по 2015 рік захищено 13 докторських та  
63кандидатських дисертацій. Зберігається диспропорція в захисті докторських 
та кандидатських дисертацій. 

Відповідно до п. 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і 
наукових кадрів, науковий керівник здійснює керівництво роботою аспіранта 
над дисертацією, контролює виконання затвердженого ним індивідуального 
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плану та несе особисту відповідальність за якісну та своєчасну підготовку 
аспірантом дисертації. 

На 20  листопада  2015 року в аспірантурі ДДТУ навчається  
54 аспіранти, із них: 

- 40 з відривом від виробництва; 
- 14 без відриву від виробництва. 
Із загальної кількості аспірантів на бюджетній основі навчаються  

47 аспірантів (33/14). За кошти фізичних та юридичних осіб навчається  
7 аспірантів . 

В 2015 році з аспірантури у зв'язку із закінченням  навчання випущено  
16 аспірантів (9/7). 

З метою активізації та поліпшення результативності, на сьогоднішній 
день проводиться детальний і всебічний аналіз роботи кафедр, наукових 
керівників по підготовці аспірантів та стан роботи над кандидатськими 
дисертаціями самих аспірантів за участю ректора та керівництва університету. 

Проведені засідання наукових семінарів металургійного та  
хіміко-технологічного факультетів. Заслухані та всебічно розглянуті роботи 
аспірантів Волошина Р.В., Ащеулової О.О., Гапіча Г.В., Зберовського В.О., 
Похвалітого А.А. , Клименко І. та інших. 

 
3.  Діяльність Вченої ради університету 

 
Вчена рада університету керується у своїй діяльності Законом України 

«Про вищу освіту», Статутом університету, Положенням про Вчену раду, 
нормативними документами Міністерства освіти і науки України та чинним 
законодавством у сфері освіти. 

Склад Вченої ради університету затверджений наказом від  
23.06.2014 року № 409. У 2015 році до складу Вченої ради були внесені зміни 
наказами: від 02.04.2015 року № 217; від 24.09.2015 року № 627 та 
26.11.2015 року № 787. 

Склад Вченої ради сформований із дотриманням квот, визначених 
Статутом університету. Зараз до її складу входять 58 осіб. 

У звітному періоді Вченою радою розглядалися актуальні питання 
життєдіяльності університету, які стосуються сфери навчальної, наукової, 
методичної роботи, підготовки науково-педагогічних кадрів, оцінки діяльності 
структурних підрозділів. 

У 2015 році Вченою радою були прийняті рішення: 
- про затвердження 19 акредитаційних та 11 ліцензійних справ;  

14 нормативних документів університету; плану заходів щодо попередження 
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корупції; підсумків наукової діяльності; звіту про роботу аспірантури; плану 
видавничої діяльності тощо; 

- про відкриття спеціалізованих Вчених рад із захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями: 

- 21.06.01 «Екологічна безпека» та 05.16.02 «Металургія чорних та 
кольорових металів та спеціальних сплавів»; 

- 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»; 
- про відкриття аспірантури за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і 

кредит»; 
- про оцінку діяльності Дніпродзержинського економічного коледжу; 

приймальної комісії; Вченої ради; науково-методичної ради;  
спортивно-оздоровчого табору університету. 

Крім того, Вченою радою контролювалися питання профорієнтаційної 
роботи; наповнення інформаційного порталу навчально-методичними 
матеріалами; успішності студентів; роботи адміністративно-господарської 
частини; виконання програми енергозбереження тощо. 

Вченою радою були прийняті рішення про обрання на посади деканів 
факультетів (3 особи); завідувачів кафедр (9 осіб); професорів (3 особи). 

У звітному періоді Вченою радою позитивно були вирішені питання 
щодо присвоєння 3-м науково-педагогічним працівникам вчених звань 
професорів та8 – вчених звань доцентів. 
 Діяльність Вченої ради університету характеризується принципами 
відкритості і прозорості рішень, які приймаються. Всі рішення Вченої ради 
вводяться в дію наказами ректора і оприлюднюються на офіційному  
web - сайті університету. 
 Після громадського обговорення у підрозділах, Вченою радою було 
надано рекомендації щодо затвердження на Конференції трудового колективу 
університету (11 грудня 2015 року, протокол № 3), відповідно до вимог Закону 
України «Про вищу освіту», нової редакції Статуту ДДТУ. 
 До кола інших важливих питань за минулий термін увійшли: 
обговорення та рекомендація кандидатур щодо нагородження з нагоди 
95-річчя заснування Дніпродзержинського державного технічного 
університету, рекомендації за клопотанням ВНЗ України щодо підтримки на 
висунення кандидатів на вакансії членів – кореспондентів НАН України, 
рекомендації щодо укладення договорів про співпрацю з навчальними 
танауковими установами інших держав та багато інших питань. 
 У цілому, прийняті рішення Вченої  ради в 2015 році та надані 
рекомендації сприяли роботі адміністрації щодо управління освітньою та 
науковою діяльністю університету. 
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4. Виховна робота 
 

Виховна робота в університеті розглядається як важлива складова 
навчального процесу і відповідає сучасному розвитку країни. Робота 
проводиться згідно з Планом виховної роботи університету на навчальний рік, 
який розроблений на підставі Державної цільової програми «Молодь України» 
(2009-2015 роки) і планів виховної роботи факультетів. 

Для виховання кожного студента як всебічно розвиненої особистості, 
розширення його кругозору, провідні викладачі кафедр  
соціально-гуманітарних наук на лекційних та семінарських заняттях, куратори 
академічних груп на виховних годинах знайомлять студентів з життєвим 
шляхом та діяльністю видатних діячів української історії, вчених, політиків, 
ювілеї яких відзначаються на державному рівні. Вшановуються трагічні події 
нашої історії, відзначаються День Соборності України, День Європи, День 
людей похилого віку «Золотий вік людини», День партизанської слави. Для 
дітей, які знаходяться у притулку, проводиться «Час доброти», акції 
милосердя «Допоможемо тим, хто цього потребує» (допомога переселенцям із 
Донецької та Луганської областей). 

 
 

Для проведення профілактичної роботи серед студентів щодо 
попередження правопорушень та злочинів, вживання наркотичних та 
токсичних речовин, бездоглядності у молодіжному середовищі в університеті 
введено в практику проведення об'єднаних виховних годин за участю 
представників громадських організацій, медичних центрів, соціальних служб, 
наприклад: 

- щорічна міська акція «Здоровим бути здорово»; 
- відзначення Міжнародного дня відмови від паління; 
- міська профілактична акція «Молодь проти СНІДУ»; 
- акція «16 днів проти насильства»; 
- участь у Всеукраїнському тижні права. 



51 
 

З метою відволікання студентів від девіантної поведінки у 
позанавчальний час, для організації змістовного дозвілля, центр студентської 
творчості та дозвілля організовує роботу творчих колективів університету, які 
працюють над сучасними молодіжними темами: 

- народний та естрадний вокал; 
- народні, естрадні та бальні танці; 
- студентський клуб мініатюр; 
- клуб КВН «Щопопало». 

 

 
 

До кожного свята, яке відзначається в Україні, або є особистим святом 
нашого навчального закладу, ці творчі колективи готують свої шоу-програми, 
дискотеки, конкурси. Творчими колективами центру студентської творчості та 
дозвілля проводяться наступні заходи: 

- «День незалежності України»; 
- «Посвячення у студенти»; 
- «День працівника освіти»; 
- «Міжнародний день студента»; 
- «День захисника України»; 
- щорічна шоу-програма до Дня автомобіліста; 
- Новорічна дискотека; 
- урочиста церемонія до Міжнародного жіночого дня; 
- міжфакультетський фестиваль «Творча весна  2015»; 
- тематична об'єднана виховна година до Дня Перемоги;  
- «А нумо, дівчата»; 
- 72-річниця визволення України від німецько-фашистських загарбників; 
- заходи до Дня захисту дітей. 
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В університеті працює клуб інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?» 
(керівник  старший викладач кафедри електротехніки та електромеханіки 
Філін І.В.). В клубі 9 команд. Секрет популярності ігор в тому, що крім 
спортивного аспекту вони дозволяють підвищити інтелектуальний рівень 
кожного учасника, розширюють кругозір, тренують пам'ять, розвивають 
логічне мислення, виробляють вміння працювати в команді. 

За 2015 рік студенти та викладачі університету взяли участь у  
97 турнірах інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?». Тематичні турніри 
включали ігри за тематикою  музика, кіно, медицина, історія, футбол, шахи, 
географія тощо. 

У жовтні відбувся Чемпіонат Дніпропетровської області. Перемогу 
отримала команда «Мегаполіс  Прометей». Найсильнішими гравцями нашого 
університету стали: 

- Філін І.В.    – викладач кафедри ЕТЕМ; 
- Крикент А.І.   – аспірант кафедри ПМ; 
- Шпес Д.М.   – студент групи ФІЛ-14-1д; 
- Мирошніченко А.Г.  – студент групи МЕО-13-1д 

Активну участь в іграх беруть: енергетичний  
факультет  3 команди, факультети МЕСФ та ЕКТ  по 2 команди, ХТФ та 
металургійний факультет  - по 1 команді. 

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 складовою частиною розвитку фізичної культури в 
університеті є організація поза навчальної спортивно-масової роботи, до якої 
входять: секційна робота з таких видів спорту як волейбол, баскетбол, футбол, 
атлетична гімнастика, гирьовий спорт, настільний теніс; спартакіади серед 
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студентів, професорсько-викладацького складу, серед студентів, які мешкають 
у гуртожитку. 

Так, у лютому 2015 року була проведена спартакіада серед 
професорсько-викладацького складу з шахів, шашок, настільного тенісу, 
волейболу, в якій взяли участь 80 викладачів. 

Збірна команда студентів з волейболу взяла участь в універсіаді 
Дніпропетровської області (12 чоловік). 

У жовтні  листопаді 2015 року пройшли спартакіади з жіночого та 
чоловічого волейболу. 

У грудні  2015 року до Дня Збройних Сил України кафедрою фізичного 
виховання проведені змагання з жиму штанги лежачі. 

З жовтня 2015 року по березень 2016 року команда університету буде 
брати участь у міських змаганнях. 

До 95-річчя університету проведені спортивно-туристичний захід 
«Тиждень здоров'я» та легкоатлетичний пробіг студентів та викладачів, в 
якому взяли участь більше 100 осіб. 

 

  
 

У клубі «Золота шашка» тренується 15 студентів університету, які 
досягли значних успіхів. Починаючи з січня 2015 року наші студенти взяли 
участь у 12 чемпіонатах, із них: чемпіонат України  3, чемпіонат області  5,  
чемпіонат міста  2, де вибороли: 1 місце 5 осіб;2 місце 5 осіб; 
3 місце 2 особи. 

Серед переможців:  
Кушнір В. – студент групи ПЗ-13-1д; Черненко О. – студентка групи  

ЕС-13-1ду; Качан О. – студент групи ОМД-13-1д. 
Кращі шашисти:  
Губарєва О. – студентка групи МЕО-12-1д, у неї найбільше золотих, 

срібних нагород та перемог; Мирошніченко О. – студентка групи ЕС-14-1ду. 
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У листопаді 2015 року Губарєва О. взяла участь у чемпіонаті Європи з 
шашок серед жінок, в якому взяли участь 10 кращих шашисток України. 
Губарєва О. взяла VІ місце. 

 
5. Студентське самоврядування 

 
Дніпродзержинський державний технічний університет має 

упорядковану систему студентського самоврядування, реалізовану через 
молодіжний студентський парламент. 

Робота парламенту виконується згідно з Законом України «Про вищу 
освіту», Положенням про молодіжний студентський парламент та планом 
роботи на поточний рік. 

Молодіжний студентський парламент бере участь у вирішенні майже 
всіх питань студентського життя – це навчальна діяльність; переведення 
студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, 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 розвиток творчих здібностей  та 
естетичних  смаків і почуттів. 

Під керівництвом молодіжного студентського парламенту в університеті 
діє волонтерська організація, яка організовує студентів до благодійних  
акцій – акція «Милосердя» передбачає допомогу соціально-незахищеним 
верствам населення (людям похилого віку, інвалідам, сиротам, переселенцям з 
Донецької та Луганської областей), участь студентської молоді у суспільно-
корисній діяльності, боротьба з правопорушниками, профілактика 
антисоціальної поведінки, пропаганда здорового способу життя, боротьба з 
наркоманією, алкоголізмом, курінням. 
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Члени молодіжного студентського парламенту беруть участь у багатьох 
заходах, які проводить Департамент молоді та спорту на базі міськвиконкому: 

- жовтень 2015 року – зустріч з Міністром молоді та спорту України  
Ждановим І.О.; міські заходи до 72 річниці визволення міста; урочисті 
проводи юнаків до Збройних Сил України (у заходах брали участь також 
творчі колективи університету); 

- листопад 2015 року – загальноміські заходи до Дня Гідності і Свободи. 
У листопаді 2015 року відбулася звітно-виборна конференція 

Молодіжного студентського парламенту університету, головою якого була 
вдруге обрана студентка групи ТМ-15-1дм Придатченко В. Заступником 
голови парламенту обраний студент групи ТЕП-14-1д Устименко І. Також 
були переобрані голови студентських парламентів факультетів. На 
інформаційному порталі університету створено сторінку студентського 
парламенту. 

Членами Вченої ради університету обрано 8 членів студентського 
парламенту (в тому числі 2 члена студентського парламенту з коледжів), що 
становить 13,8 % від загальної кількості. 

 

 
 

Переможцем обласного конкурсу  «Студент року Дніпропетровщини»  
у 2015 році в номінації «Лідер студентського самоврядування року» стала 
голова молодіжного студентського парламенту університету студентка групи 
ТМ-15-1дм Придатченко Вікторія. Лауреатом обласного конкурсу  «Студент 
року Дніпропетровщини» у 2015 році став студент групи ТМ-15-дм Танцура 
Тимофій в номінації «Волонтер року». 
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6. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність 
університету, в тому числі впровадження результатів його наукових 
досліджень, міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 

 
6.1. Науково-дослідна робота 

 
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 
університету: зосереджена на пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки 
і  спрямована на розробку нових ресурсозбережних 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 і 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 професором Ілюковичем Б.М.); 
«Оптимізація процесів електромеханічного перетворення енергії» (науковий 
керівник професор Садовой О.В.); «Теорія і практика сталеплавильних 
процесів» (заснована професором Огурцовим А.П.); «Теорія та практика 
аглодоменно - конвертерного виробництва в умовах сировинної бази України» 
(заснована професором Чернятевичем А.Г); «Фізико-хімічні основи 
гетерогенних систем» (науковий керівник професор Волошин М.Д.).  
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Університет організовує і проводить науково-технічні та  
науково-методичні конференції і семінари міжнародного і національного 
рівнів. У 2015 році проведено: Міжнародну науково-методичну конференцію 
у рамках європейського проекту IRnet «Інновації у вищій школі»;Міжнародну 
наукову конференцію «Математичні проблеми технічної механіки - 2015»; 
Міжнародний науковий симпозіум «Тиждень еколога-2015»; 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 «Розвиток 
основних напрямів соціо-гуманітарних наук: проблеми та 
перспективи»;Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Особливості  
соціально-економічного розвитку незалежної України (1991-2014 рр.)»; 
Всеукраїнську науково-методичну конференцію «Східні слов’яни: історія, 
мова, культура, переклад»; 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 2015 році основні наукові та практичні результати досліджень 
опубліковані у 27 монографіях та навчальних посібниках, 563статтях та тезах 
доповідей (із них 108– у співавторстві зі студентами). 

Оригінальність та новизна розробок захищені 12 патентами України. 
Подано 14 заявок на отримання охоронних документів. Університет підтримує 
чинність дії 38 патентів України на винаходи та корисні моделі. 

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.  
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Загальний обсяг фінансування науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт,  враховуючи всі джерела фінансування, складає  у 
2015 році 748,2 тис. грн., у т.ч.: 

- із загального фонду  –  293,1 тис. грн.; 
- із спеціального фонду –  455,1 тис. грн.   (обсяг на 01.12.2015 року). 

Результати теоретичних досліджень науковців втілюються у 
виробництво на підставі госпдоговірних науково-дослідних та  
дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на розробку і впровадження 
комплексу заходів з енергозбереження; створення ресурсозбережних 
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. 

За результатами досліджень наукового колективу кафедри фізики 
конденсованого стану під керівництвом професорів Бурі О.І. та Лисенко О.Б. 
створені композиційні матеріали на основі термопластів, армованих 
вуглецевими та органічними  волокнами, з високими фізико-механічними та 
антифрикційними властивостями. Деталі, виготовлені з композиційних 
матеріалів, застосовуються для заміни шарикопідшипників, голчатих 
підшипників, металокераміки, бронзи, пресованої деревини у різних видах 
сучасної техніки; пройшли широкі випробування на підприємствах 
автомобільної, металургійної,текстильної та інших галузях промисловості. На 
ряд композитів антифрикційного призначення розроблені технічні умови. 
Впровадження композитних матеріалів підвищує надійність та довговічність 
вузлів тертя у 2-7 разів, знижує трудомісткість процесу виготовлення деталей. 
Забезпечується економія дефіцитних кольорових металів і сплавів. 

У рамках міжнародного договору «Розробка та дослідження 
властивостей вуглепластиків на основі поліефірефіркетона» (замовник 
Інститут матеріалів Північно-західного політехнічного університету КНР) 
створена технологія одержання в обертовому електромагнітному полі 
композитів на основі поліефірефіркетона. 
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Науковим колективом кафедри електротехніки та електромеханіки, який 
активно працює в межах тематики наукової школи «Оптимізація процесів 
електромеханічного перетворення енергії» (науковий керівник професор 
Садовой О.В.) і спрямовує свої зусилля  на розробку та дослідження 
енергоефективних автоматизованих систем керування технологічними 
процесами переважно в галузі енергетики, для  
КП «Дніпродзержинськтепломережа» оформлена проектно-кошторисна 
документація по встановленню приладів частотного регулювання обертів 
електроприводів трьох мережних насосів з асинхронними двигунами. 
Впровадження частотного регулювання обертів електроприводів мережних 
насосів котелень забезпечує економію споживаної електроенергії впродовж 
опалювального сезону.  

Під керівництвом професора Волошина М.Д. науковцями кафедри 
хімічної технології неорганічних речовин створено нову технологію очистки 
міських стічних вод з підвищеним вмістом фосфатів до європейських норм з 
одержанням органо-мінеральних фосфорних добрив. Впровадження 
розробленої технології на міських очисних спорудах України дозволить 
одержати 207 660 т/рік фосфатної сировини і скоротити її імпорт на 28 %. 
Очікуваний економічний ефект при впровадженні розробленої  
технології – 1,5 млн. грн. /рік. 

Науковим  колективом  кафедри екології та охорони навколишнього 
середовища під керівництвом професора Зберовського О.В. створена нова 
технологія оперативного керування процесами рекультивації порушених 
земель на гірничих підприємствах на основі використання геоінформаційних 
систем та супутникової  навігації. Впроваджено на філії «Вільногірський 
ГМК» ПАТ «Кримський ТИТАН» рекомендації щодо застосування 
геоінформаційних технологій при гірничотехнічній та біологічній 
рекультивації земель, які порушуються при відкритому видобутку корисних 
копалин, та рекомендації щодо впровадження геоекологічних інформаційних 
систем оперативного керування процесами рекультивації земель на кар'єрах. 

Наукова робота в університеті сприяє підвищенню рівня підготовки 
молодих фахівців.  
 

6.2. Науково-дослідна робота студентів 
 

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 роботи наукових гуртків 
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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 беруть участь у  
науково-змагальних заходах, які проводяться Міністерством освіти і науки  
України, галузевими Міністерствами, молодіжними та громадськими 
організаціями, центральними та регіональними органами влади.   

З метою пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для 
її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів в 
університеті проводився перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, в якому взяло 
участь більше ста наукових робіт студентів. Для участі у ІІ турі конкурсу на 
розгляд конкурсних комісій у базові вищі навчальні заклади було направлено 
52 роботи. За даними підсумкового наказу Міністерства освіти і науки 
України від 13.07.2015 року №756 «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 
2014/2015навчальному році» переможцями конкурсу стали 10 студентів 
нашого університету це: 

- студент хіміко-технологічного факультету Теличко Ілля (науковий 
керівник проф. Пікареня Д. С.) отримав Диплом ІІІ ступеня, галузь науки 
«Екологія та екологічна безпека», м. Полтава; 

- студентка факультету електроніки та комп’ютерної техніки  Побегуца 
Анна (науковий керівник доц. Надригайло Т. Ж.) Диплом ІІІ ступеня, галузь 
науки «Математичні науки», м. Вінниця;  

- студенти енергетичного факультету: Сінютіна Надія (науковий керівник 
доц. Долгополов І. С.) Диплом ІІІ ступеня; Павленко Анастасія (науковий 
керівник проф. Горбунов О. Д.) Диплом ІІІ ступеня; Порозова 
Олександра Диплом ІІ ступеня, Рибалка Олександр Диплом ІІІ ступеня, 
Барашкіна Вероніка Диплом ІІІ ступеня (науковий керівник  
доц. Волянський Р. С.), галузь науки «Електротехніка та електромеханіка» 
 м. Дніпродзержинськ, Мороз Людмила (науковий керівник  
доц. Качура О. В.) Диплом ІІІ ступеня; Тітова Вікторія (науковий керівник 
проф. Садовой О. В.) Диплом ІІІ ступеня , галузь науки «Електричні машини  
та апарати», м. Кременчук; 

- студентка факультету менеджменту, економіки, соціології та філології 
Ніколаєва Катерина (науковий керівник доц. Вороніна А.В.) отримала Диплом 
І ступеня за напрямом «Сучасна соціально-економічна та  
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правово-демократична ситуація в Україні. Шляхи розвитку України очима 
молоді», м. Хмельницький. 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 21.10.2014року 
№ 1193«Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з 
природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015навчальному році» 
університет призначений базовим  з проведення ІІ туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки «Електротехніка та 
електромеханіка». На конкурс надійшло 205 робіт з 28 вищих навчальних 
закладів.  Студенти нашого університету одержали  один диплом ІІ ступеня та 
чотири диплома ІІІ ступеня. У межах конкурсу відбулася науково-практична 
студентська конференція «Сучасні проблеми електротехніки та 
електромеханіки». 

У 2014/2015 навчальному році на ІІ Міжнародному конкурсі 
магістерських дипломних проектів, дипломних робіт та магістерських 
дисертацій студентів ВНЗ з напрямку підготовки «Зварювання» робота 
студента  металургійного факультету Малюка Юліана (науковий керівник 
проф. Камель Г. І.) здобула Диплом ІІІ ступеня.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 
23.12.2014року № 1506 «Про проведення Всеукраїнської студентської 
олімпіади 2014/2015 навчального року» в університеті в період з січня по 
березень 2015 року проводився перший етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади, в якому взяли участь 1849студентів, що складає  90% від загальної 
кількості студентів денної форми навчання. На другий етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади організаційним комітетом відібрано 32 студенти-
переможці І-го етапу. За даними підсумкового наказу МОН України від 
16.07.2015року «Про підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади 
2014/2015навчального року» переможцями стали 5 студентів:  

- енергетичний факультет: Головко Олександр Диплом ІІ ступеня 
(науковий керівник Цабенко М. В.) зі спеціальності «Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод» , м. Кременчук;  

- хіміко-технологічний факультет: Журавель Анастасія Диплом ІІІ 
ступеня (науковий керівник проф. Зберовський О. В.) з дисципліни 
«Екологічна безпека», м. Кременчук;  

- металургійний факультет: Кузьмін Євген Диплом І ступеня (науковий 
керівник доц. Штода М. М.) зі спеціальності «Обробка металів тиском»,  
м. Дніпродзержинськ; Кравець Дмитро Диплом ІІ ступеня (науковий 
керівник Стороженко С. А.) зі спеціальності «Обладнання та технологія 
ливарного виробництва», м. Дніпропетровськ; Вершинін Максим Диплом ІІІ 
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ступеня (науковий керівник проф. Перемітько В. В.) зі спеціальності 
«Технологія та устаткування зварювання», м. Івано-Франківськ.  

На базі університету в період з 21 по 23 квітня 2015 року було проведено 
ІІ етап Всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальностей: «Обробка 
металів тиском» та «Обладнання та технології пластичного формування 
конструкцій машинобудування». В олімпіадах взяло участь  
42 студента з 7 вищих навчальних закладів.  Диплом І ступеня у нашого 
студента Кузьміна  Євгена. 

Наказом МОН України від 12.03.2015 року № 276 оголошено 
проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування. Для 
участі у І етапі олімпіади, який проходив  25 квітня у Дніпропетровському 
національному університеті від університету кафедрами прикладної 
математики та програмного забезпечення систем було представлено  
11 команд (студентів І-V курсів). Дві команди під керівництвом  
доц. Божухи Л.М. продемонстрували високі результати і отримали право на 
участь у другому (регіональному) етапі олімпіади, який відбувся 11-13 вересня 
у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського. Команда 
у складі студентів гр. ПЗ-12-1д: Смородського Владислава, Павлюка 
Владислава, Ткаченка Максима була запрошена до участі у ІІІ (фінальному) 
етапі, який відбувся 22-24 жовтня у Харківському національному 
економічному університеті імені Семена Кузнеця. Студенти отримали 
Сертифікат учасників фіналу Всеукраїнської студентської олімпіади з 
програмування.  

Актуальним показником  з НДРС  на  сьогоднішній день є і участь 
студентів у Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.  
У 2015 році у збірниках міжнародних та Всеукраїнських конференцій і 
друкованих виданнях опубліковано більше 200наукових статей та тез за 
участю студентів  у співавторстві з викладачами.  

На базі університету кафедрою перекладу у лютому було проведено  
VІІ Всеукраїнську науково-методичну конференцію студентів, аспірантів, 
молодих вчених «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у 
вищій школі». У роботі конференції взяли участь 102 учасника. За 
результатами конференції видано електронний збірник матеріалів. 

В університеті діє Рада молодих вчених і спеціалістів. Вона поєднує  
інтереси 110 молодих учених та фахівців віком до 35 років. Рада молодих 
учених утворена молоддю університету для сприяння професійному 
становленню науковців-початківців, залучає молодь до активної  
науково-дослідної роботи, допомагає молодим науковцям у підготовці до 
вступу в аспірантуру та складання аспірантського мінімуму, піклується про 
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оволодіння молодими вченими іноземних мов, готує документи для участі у 
заходах науково-змагального характеру. Рада організовує творчі зв’язки 
молодих вчених університету з ученими і фахівцями науково-дослідних 
організацій, установ та підприємств України. Очолює Раду молодих учених і 
спеціалістів доцент кафедри хімічної технології неорганічних речовин 
Іванченко А.В. 

Рада молодих учених і спеціалістів бере активну участь у заходах 
облдержадміністрації з питань активізації наукової діяльності молодих учених 
і підвищення ефективності роботи рад молодих учених, приймаючи участь у 
щорічних регіональних конкурсах, які проводяться  у рамках регіональної 
цільової соціальної програми «Молодь Дніпропетровщини: 2012-2021 роки». 

У 2015 році молоді вчені університету взяли участь у регіональних 
конкурсах: «Краща рада молодих учених»; «Кращий молодий  
учений» – подана кандидатура молодої вченої доцента кафедри ПЗС 
Ялової К. М.; «Молоді вчені – Дніпропетровщині» – подано проект 
«Віртуальний інструментарій як засіб підвищення якості підготовки фахівців у 
вищих навчальних закладах Дніпропетровської області» доцента кафедри ПЗС 
Завгороднього В. В. 

Компанією SeKum Software та радами молодих учених 
Дніпродзержинського державного технічного університету та Українського 
державного хіміко-технологічного університету 25 травня було проведено 
студентську Всеукраїнську наукову конференцію з міжнародною участю 
«Наукова Україна», за результатами якої було видано електронний збірник 
матеріалів. 

Об’єднанням науковців Global Nayka,  радами молодих учених шести 
вищих навчальних закладів України, в тому числі і радою нашого 
університету, 21-22 грудня проведено Міжнародну міждисциплінарну наукову 
конференцію студентів, аспірантів і молодих вчених «Science and Scientists», 
учасники якої отримали сертифікати. 

На здобуття гранту Президента України для підтримки наукових 
досліджень молодих учених від університету було направлено два наукових 
проекти: «Розробка наукових основ ефективної енергозберігаючої технології 
очистки стічних вод коксохімічної та азотної промисловості» (науковий 
керівник доц. Іванченко А.В.) та «Розробка програмного забезпечення 
автоматизованої системи керування дуговою сталеплавильною піччю» 
(науковий керівник доц. Яшина К.В.). 

Наказом МОН України від 28 жовтня  2015 року призначена академічна 
стипендія Президента України на 2015-2016 навчальний рік аспірантці 
кафедри фізики конденсованого стану Єрьоміній Катерині. Працює молодий 
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науковець під керівництвом професора кафедри Бурі О. І. Тема її  
роботи  «Розробка, дослідження властивостей та застосування 
металополімерів на основі термостійкого ароматичного поліамідуфенілону». 
Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки призначено 
стипендії Кабінету Міністрів України шести молодим ученим  університету: 
доценту кафедри хімічної технології неорганічних речовин Іванченко А.В., 
доцентам кафедри програмного забезпечення систем Яловій К.М. та 
Завгородньому В.В.; начальнику науково-дослідної частини Яшиній К.В.; 
старшому викладачу кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності 
Романюку Р.Я., аспіранту кафедри електротехніки та електромеханіки 
Тищенку Є.В.  

Науково-дослідницька робота студентів та наукової молоді проводиться 
у Дніпродзержинському державному технічному університеті  системно, 
методично, планово, з регулярним аналізом недоліків, які заслуховуються на 
засіданнях ректорату, ради з НДРС, Вченої ради університету, та з розробкою 
заходів щодо покращення стилю і методів цієї роботи, усунення причин 
неякісної освіти. 
 

6.3. Міжнародне співробітництво 
 
Широке визнання України, як незалежної держави, сприяє інтенсивному 

міжнародному співробітництву, що стимулює перебудову і подальший 
розвиток системи освіти.  

За Міжнародними програмами академічних обмінів ім. В. Фулбрайта 
(США), Еразмус Мундус та Європейськими програмами студенти 
університету  навчаються в магістратурі Техаського університету (США), 
університету м. Умео  (Швеція), університету L’Aguila  (Італія),  університету 
м. Гамбурга (Німеччина), Гданської політехніки м. Гданська (Польща); в 
аспірантурі Федерального технологічного університету ETH м. Цюріха 
(Швейцарія), університету м. Шефілда (Великобританія), університету  
м. Інсбрука (Австрія), університету Бокконі м. Мілана (Італія); за освітньо-
кваліфікаційним рівнем бакалавра в університеті  Монтани, США. 

Дніпродзержинський державний технічний університет є переможцем 
шостого конкурсу програми TEMPUS та бере участь з грудня 2013 року у 
міжнародному проекті Темпус – 544031 – TEMPUS – 1 – 2013 – AT –TEMPUS 
– JPHES «KnowledgeTransferUnit (KTU) – From Applied Researchand 
Technology-Entrepreneurial Know-How Exchange to Development of 
Interdisciplinary Curricula Modules» (12/2013 – 11/2016) («Сектор передачі 



65 
 

знань  від обміну інженерно-підприємницькими інноваціями до розробки 
міждисциплінарних навчальних планів»). Партнерами проекту є університети 
Австрії, Угорщини, Швеції, Іспанії та України. Співробітники 
Дніпродзержинського державного технічного університету взяли активну 
участь у зустрічах консорціуму проекту, що відбулися в Україні (м. Київ), 
Австрії (м. Грац), Іспанії (м. Жирона), Швеції (м. Стокгольм), Угорщини  
(м. Будапешт). Завдяки участі у проекті «Knowledge TransferUnit» ДДТУ 
активно впроваджує сучасну європейську концепцію розвитку, яка базується 
на трикутнику знань «освіта – наука інновації». Таким чином, ДДТУ є одним 
з не багатьох вищих навчальних закладів України, які займаються питанням 
трансферу знань, впровадженням інноваційної діяльності основи успішного 
функціонування сучасного університету. Результати наукової роботи 
учасників проекту від ДДТУ зафіксовано у публікаціях:3 публікації у фахових 
виданнях, 2 тез опубліковано у міжнародних наукових виданнях, індексованих 
у базі Scopus. 

 

  
 

Університет виступає офіційним партнером Європейського проекту 
«InternationalResearchNetworkforstudyanddevelopmentofnewtoolsandmethodsfora
dvancedpedagogicalscienceinthefieldof ICT instruments, e-learning and 
intercultural competences» (01/2014 – 12/2017) («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 
відвідали університети Іспанії, Португалії, Словаччини, Польщі, Нідерландів, 
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Чехії та провели на базі ДДТУ міжнародну науково-методичну конференцію 
«Проблеми інноватизації вищої професійної освіти». Наукові спостереження 
та інтерв'ю з іноземними колегами дозволили дійти важливих висновків щодо 
інноваційних аспектів викладання у вищій школі та викласти їх на 
міжнародних наукових конференціях у Словаччині, Україні, Чехії, Польщі. 
Результати наукових спостережень учасників проекту від ДДТУ зафіксовано у 
15 наукових статтях, у тому числі у співавторстві, у міжнародних наукових 
виданнях, у тому числі і в журналі International Journal of Continuing 
Engineering Educationand Life-Long Learning, індексований у базі Scopus. 

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, всього 14, а саме з: Республікою Казахстан  4, Ізраїлем 1, 
Іспанією  1, Польщею  2, Чехією  1, Китаєм – 2, Росією  3. 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. 
Протягом року виконувалися роботи за договором 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 
ЕразмусМундус, Міжнародною Асоціацією студентів і молодих спеціалістів 
«AIЕSEC», Міжнародною спілкою викладачів іноземних мов  
TESOL-UKRAINE, Міжнародним Спенсерівським суспільством США. 

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

Протягом 2014-2015 навчального року в університеті навчалися 
громадяни з Таджикистану, Ізраїлю, Азербайджану – всього 6 осіб. 

Протягом поточного року для участі в наукових конференціях і 
форумах, виконання роботи за міжнародними проектами, проведення 
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експериментальної і теоретичної  роботи, вирішення питань співробітництва, 
оформлено виїздів за кордон 31 співробітнику університету.  
 

7. 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. 
 

7. 1. Штатний розпис та соціальні стандарти 
 
Штатним розписом на 2015 рік затверджена середньорічна чисельність 

штатних одиниць – 775,84 ставок, у тому числі за загальним  
фондом – 642,87 ставки, що становить 82,9 % від загальної кількості, за 
спеціальним фондом – 132,97 ставок або  17,1 %. Середньорічна чисельність 
штатних одиниць за 2014 і 2015 роки приведена в таблиці 7.1. 
 
Таблиця 7.1.Середньорічна чисельність штатних одиниць  

за 2014 і 2015 роки 
 

Категорія 
персоналу 

2014 рік 2015 рік 

Усього 
в тому числі 

Усього 
в тому числі 

Загальний 
фонд 

Спеціальни
й фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціальни
й фонд 

поса
д % поса

д % посад % посад % посад % посад % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Науково-
педагогічний 
персонал 

248,98 30 175,93 70,66 73,05 29,34 231,2 29,80 169,1 73,1 62,1 26,8 

Адмінперсонал, 
за умовами 
оплати праці 
віднесений до  
науково-
педагогічного 
персоналу 

10 1 10 100,0 - - 10 1,29 10 100,0 - - 

Педагогічний 
персонал 44,25 6 40,25 90,96 4 9,04 33,45 4,31 29,15 87,1 4,3 12,9 

Спеціалісти 224,65  28 201,65      89,76 23    10,24 224,35    28,92 207,25   92,4 17,1    7,6 
Робітники 282,1   35    232,6 82,45 49,5   17,55 276,8 35,68 227,3     82,1                     49,5 17,9 
Усього 809,98 100 660,43 81,54 149,55 18,46 775,8 100,00 642,8 82,9 133 17,1 
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У продовж звітного періоду здійснювалося підвищення посадових 
окладів працівників університету ( з 01.09. та з 01.12 звітного року). Зростала 
середньомісячна заробітна плата в цілому по ДДТУ, в тому числі заробітна 
плата науково-педагогічних 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 2015 році середньомісячна заробітна плата по 
університету на одного працівника склала 3 335,46 грн.   

Співробітникам університету  виплачувалися всі надбавки та доплати до 
посадових окладів, передбачені чинним законодавством, своєчасно 
проводилася індексація заробітної плати у межах фінансових ресурсів фонду 
оплати праці, затверджених у відповідних кошторисах. Університет 
забезпечує в межах економії фонду заробітної плати диференціацію заробітної 
плати співробітникам, які мають однакові посадові оклади, за рахунок 
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,  
№ 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 2015 році виплачена грошова винагорода за 
сумлінну працю, зразкове  виконання службових обов’язків у розмірі  
10% посадового окладу.  
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7.2. Виконання кошторисів 
 
Річний кошторис доходів і видатків університету  складається у 

встановленому порядку згідно з постановою Кабінету Міністрів  
від 28.02.2002 р. № 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 
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 2014-2015 роки приведена в  
таблиці 7.2. 

 

Таблиця 7.2.  Фінансові ресурси університету за 2014 та 2015 роки 
 

Показники 

2014 2015 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

тис. 
грн. % тис. грн. % тис. 

грн. % тис. 
грн. % 

Фінансовий ресурс – всього 44300,7 100,0 12277,7 100,0 48978,5 100,0 9852,7 100,0 

в тому числі:         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 48698,5 99,4 9400,6 95,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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, 
амбулаторне медичне 
обслуговування працівників 
Кримської астрофізичної 
обсерваторії 

323,8 0,7 420,0 3,4 280,0 0,6 452,1 4,6 

 

Структура надходжень за джерелами фінансування коштів за 
спеціальним фондом за 2014 та 2015 роки приведена в таблиці 7.3. 
 
Таблиця 7.3.Структура надходжень за джерелами фінансування спеціального 

фонду за 2014та 2015 роки 
 

Показники 
2014 2015 

сума, 
тис. грн. % 

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 9400,6 100,0 
в тому числі:     
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з 
функціональними повноваженнями 9464,4 95,4 8715,9 92,7 

Від додаткової (господарської) діяльності 269,9 2,7 417,1 4,4 
Від оренди майна бюджетних установ 181,2 1,8 253,7 2,7 
Від реалізації у встановленому порядку майна 
(крім нерухомого) 9,4 0,1 13,9 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 420,0 100 452,1 100 
в тому числі:     
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з 
функціональними повноваженнями 420,0 100 452,1 100 

 

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 
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згідно з затвердженими кошторисним призначеннями. Розподіл видатків 2014 
та 2015 років приведено в таблиці 7.4. 
 

Таблиця 7.4. Розподіл касових видатків загального фонду КПКВ 2201160  
за 2014 та 2015  роки 

Статті видатків 2014 2015 
тис.грн.  % тис.грн.  % 

1 2 3 4 5 
Видатки утримання-разом 43976,8 100,0 48698,5 100,0 

в тому числі:     
Заробітна плата 19646,1 44,7 20471,1 42,0 
Нарахування на заробітну плату 7131,7 16,2 7430,8 15,3 
Разом видатки на заробітну плату 26777,8 60,9 27901,9 57,3 
Харчування дітей-сиріт 1013,1 2,3 1721,9 3,5 
Державне утримання дітей-сиріт 34,3 0,1 37,1 0,1 
Оплата теплопостачання 2583,1 5,9 3113,5 6,4 

Оплата водопостачання та водовідведення 152,3 0,3 195,6 0,4 

Оплата електроенергії 864,6 2,0 1229,0 2,5 
Оплата послуг (крім комунальних) 158,8 0,4  0,0 
Стипендії 12392,8 28,2 14499,5 29,8 

 

Отримані протягом звітного року доходи, отримані як плата за послуги, 
спрямовані на забезпечення видатків, пов’язаних з наданням послуг та 
погашенням кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 1 січня 
2015 року. Всі видатки проведені згідно з затвердженими кошторисними 
призначеннями. Їх структура приведена в таблиці 7.5. 

 

Таблиця 7.5. Касові видатки спеціального фонду кошторису за КПКВ 220116  
за 2014 та 2015 роки 

 

Показники 2014 2015 
тис.грн. % тис.грн. % 

1 2 3 4 5 
Видатки - усього 11608 100,0 10391,0 100,0 

 у тому числі:  
Поточні видатки 11588 99,8 10391,0 100,0 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 8843,8 76,2 8586,8 82,6 

Оплата праці  6553,7 56,5 6366,4 61,3 
Заробітна плата 6553,7 56,5 6366,4 61,3 
Нарахування на оплату праці 2290,1 19,7 2220,4 21,4 
Використання товарів і послуг 2536,5 21,9 1557,9 15,0 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 557 4,8 219,5 2,1 

Продукти харчування 8,4 0,07 6,3 0,1 
Оплата послуг (крім комунальних) 397,5 3,4 340,0 3,3 
Видатки на відрядження 117,5 1 50,0 0,5 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   1456,1 12,5 929,4 8,9 
Оплата теплопостачання 953,9 8,2 454,5 4,4 
Оплата водопостачання  та водовідведення 62,0 0,5 41,1 0,4 
Оплата електроенергії 438,1 3,8 429,8 4,1 
Оплата природного газу 2,1 0,02 4 0,0 
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1 2 3 4 5 
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені   до заходів 
розвитку 

3,9 0,03 12,7 0,1 

Інші виплати населенню 1,9 0,01 1,7 0,0 
Інші поточні видатки 205,8 1,8 244,6 2,4 

Капітальні видатки 20,0 0,2 0 0,0 
Придбання основного капіталу 20,0 0,2 0 0,0 

 
7.3. Ефективне використання державного майна та його збереження 
 
У звітному періоді своєчасно сплачувалися податки та обов’язкові 

платежі на загальну суму 244,5 тис. грн. 
Станом на 01.01.2016 на балансі університету обліковуються необоротні 

активи на загальну суму 397 235,7 тис. грн.. Знос необоротних активів 
університету складає 248 729,2 тис. грн., або 62,6 %.  

Для виявлення фактичної наявності та умов збереження матеріальних 
цінностей станом на 01.11.2015 була проведена  інвентаризація згідно з 
наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 «Про 
затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань», 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 
1365/26142 

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

Протягом 2015 року університетом погашена в повному обсязі 
кредиторська заборгованість за видатками, яка утворилась станом на 
01.01.2015 р. в сумі 79,3 тис. грн. 

 
7. 4. Додержання правової та фінансової дисципліни 
 
На кінець звітного періоду фактів недостач грошових та товарно-

матеріальних цінностей не встановлено. 
Управлінням Державної казначейської служби України від  

19.01.2015 року 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.  
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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 01.01.2016 відсутня. 

 Університет протягом 2015 року у повному обсязі розрахувався за 
спожиті комунальні послуги та енергоносії. Станом на 01.01.2016 
заборгованість з їх оплати відсутня. 
 

8. Діяльність університету щодо запобігання та виявлення корупції 
  

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 
 2013 року №706 "Питання запобігання та виявлення корупції" наказом від 
03.06.2015 року № 381 призначено та погоджено на призначення листом 
Міністерства освіти та науки України від 16.11.2015 року  № 102-01/481 
уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в 
Дніпродзержинському державному технічному університеті 
Продан Я.О.  начальника відділу внутрішнього аудиту (ВВА) та затверджено 
Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення 
корупції. 
 В університеті на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів 
України від 28.09.2011 року № 1001 створено структурний підрозділ - відділ 
внутрішнього аудиту. Тимчасове положення про відділ внутрішнього аудиту 
Дніпродзержинського державного технічного університету розглянуто та 
схвалено на засіданні Вченої ради ДДТУ від 25.04.2013 року (протокол №9). 
Протягом 2015 року відділ внутрішнього аудиту здійснював оцінку 
функціонування системи управління університетом, результатом якої було 
отримання необхідних і достовірних аудиторських доказів, достатніх для 
прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення поставлених 
цілей. 
 Основною метою ВВА є забезпечення  ефективної діяльності системи 
управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та не 
результативного використання бюджетних коштів, недопущення помилок чи 
недоліків у діяльності університету та його відокремлених структурних 
підрозділах, поліпшення внутрішнього контролю. 
 З метою запобігання, виявлення і здійснення заходів щодо припинення 
корупційних правопорушень в університеті, відповідно до статті 5 Закону 
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України «Про засади запобігання і протидії корупції», на засіданні Вченої 
ради університету від 22.01.2015 року затверджено План заходів 
Дніпродзержинського державного технічного університету щодо 
попередження корупції на 2015 рік. 

З метою здійснення попереджувально-профілактичних заходів щодо 
протидії порушень чинного законодавства, запобігання корупції, усунення 
причин і умов, що сприяють вчиненню цих правопорушень, розроблено і 
затверджено на засіданні Вченої ради ДДТУ 27.08.2015 року (протокол № 7) 
Антикорупційну програму. 

З метою забезпечення обов’язкового контролю за виконанням вимог 
Закону України «Про запобігання корупції» та здійснення належного нагляду, 
контролю та моніторингу за дотриманням Антикорупційної програми 
університету за наказом від 02.09.2015 року № 568 всіх працівників 
університету ознайомлено із вимогами антикорупційної програми. 

На виконання статті 12 Закону України "Про засади запобігання і 
протидії корупції" працівниками університету своєчасно подані декларації про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік. 
Декларації зберігаються відповідно до вимог діючого законодавства. 

Виявлення ознак корупційного правопорушення або пов’язаного з 
корупцією повідомлення про корупційне порушення до уповноваженої особи з 
питань запобігання та виявлення корупції протягом 2015 року не надходило. 

 
9. Військово-облікова робота 

 
В даний час відбуваються зміни в державній концепції 

військово-облікової роботи на підприємствах, організаціях і в установах. 
Побудова військово-облікової роботи в ДДТУ на період 
2015-2016 років - це систематизація основних напрямів обліку і аналізу 
ресурсів університету, придатних до військової служби в загальнодержавній 
системі обліку.  

Концепція ґрунтується на положеннях Конституції України, вимогах 
законів України та інших нормативно-правових актів з питань оборони 
держави, а також на основних положеннях Воєнної доктрини України під час 
реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року. 

Основні цілі та завдання роботи Спецвідділу в ДДТУ: 
- доведення до відома керівництва ДДТУ про внесення поточних змін в 

акти чинного законодавства щодо військового обліку, мобілізації та участі в 
системі виконання державних завдань і заходів у надзвичайний для країни час; 
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- забезпечення в періоди мобілізації, військового стану та воєнного часу 
потреб університету в належній чисельності військовозобов'язаних; 

- забезпечення виконання студентами та співробітниками університету 
військового обов'язку, встановленого законодавством України. В 2015 році 
відстрочка від призову на строкову військову  службу студентам-призовникам 
денної форми навчання(додаток 17 до Положення від 21.03.2002 року № 352) 
була оформлена в кількості – 1568 та аспірантам денної та заочної форм 
навчання в кількості 34. В 2015 році двох співробітників ДДТУ з числа 
науково-педагогічних працівників було мобілізовано до Лав ЗСУ. Всі 
необхідні заходи документальних та організаційних засад  з мобілізації та 
демобілізації було виконано своєчасно та в повному обсязі. Здійснено 
комплекс заходів щодо забезпечення реалізації державної політики в сфері 
військового обліку при врегулюванні питання відносин між університетом та 
військовими комісаріатами  (направлено до відповідних військкоматів міста, 
області та України 218 листів); 

- здійснення діяльності 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. В 2015 році атестовано до офіцерського 
складу 17 студентів денної форми навчання та подано 9 заяв; 

- проведення під керівництвом ректора університету міжнародного 
співробітництва та координації сумісних  дій зі Службою Безпеки України при 
організації заходів, з метою додержання вимог чинного законодавства в 
питанні охорони відомостей в  реалізації міжнародних наукових проектів, 
програм, договорів, грантів та інших форм.   

За розпорядженнями ректора ДДТУ професора Коробочки О.М. 
спецвідділом було своєчасно відпрацьовано всі керівні та розпорядчі 
документи Міністерства освіти і науки України та Департаменту освіти і 
науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації з питань, що 
входять до компетенції спецвідділу.  
 

10. Створення належних умов праці на кожному робочому місці 
 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про 
адміністративно  громадський контроль», «Положення про організацію 
роботи з охорони праці в установах закладів освіти», «Положення про систему 
управління охороною праці в університеті»,наказом по університету від 
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15.09.2015 року № 608 була створена комісія у складі адміністрації та 
профспілкового комітету університету щодо перевірки виконання вимог та 
нормативних актів з питань охорони праці на кафедрах та підрозділах. 
Результати перевірки оформлені відповідними актами та наказами по 
університету від 13.10.2015 року № 671, від 22.10.2015 року № 697, 
від 02.11.2015 року № 732, від 23.11.2015 року № 775.  

Результатами цієї профілактичної роботи є відсутність виробничого 
травматизму серед співробітників та студентів. 
 Відповідно до «Положення про навчання з питань охорони праці», 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від  
18.04.2006року №304, систематично проводиться один раз на три роки 
навчання і перевірка знань з питань охорони та безпеки життєдіяльності  
ректора, проректорів, деканів, завідувачів кафедр, викладачів, працівників 
підрозділів, співробітників служби охорони праці, а обслуговуючого 
персоналу один раз на рік. Результати  навчання і екзаменів оформляються 
відповідними протоколами. 

Проводиться відповідна профілактична робота щодо забезпечення на 
робочих місцях безпечних та нешкідливих умов праці, безпечну експлуатацію 
будівель і споруд, механізмів, устаткування і обладнання. 
 Для покращення умов праці співробітників та виконання вимог 
нормативних актів з охорони праці в університеті щорічно складається 
«Погодження» профком-ректорат, де передбачаються заходи щодо 
попередження виробничого травматизму та професійних захворювань. 
 У  2015 році на покращення умов праці витрачено: 

Iквартал         30900 грн.; 
II квартал        17900 грн.; 
III квартал       85400 грн.; 
IV квартал      47600 грн. 

 У 2015 році виконано заходів з охорони праці по університету  
(ректорат – профком) на суму – 181,8 тис. грн. (це 60% від запланованого 
плану). Результатом  цієї роботи є відсутність нещасних випадків, пов’язаних з 
виробництвом серед співробітників та студентів. 
 Щодо питань пожежної безпеки в університеті здійснені наступні 
заходи: 

- розроблені і затверджені відповідно до нормативних актів з питань 
пожежної та техногенної безпеки інструкції та інші нормативні акти, що діють 
в межах ДДТУ; 
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- введені в дію накази про проведення організаційних заходів, 
спрямованих на посилення протипожежного стану об’єктів ДДТУ; 

- проводиться інструктаж з пожежної та техногенної безпеки з усіма 
працівниками університету на робочому місці та при поселенні у гуртожитки з 
підписом у журналі з пожежної та техногенної безпеки; 

- проведена інвентаризація вогнегасників з реєстрацією у журналі обліку 
та їх перезарядка; 

- проведено страхування 13 членів добровільної пожежної дружини 
університету;  

- створена добровільна пожежна дружина у кожному навчальному 
корпусі та гуртожитках; 

- пройдено навчання та перевірку знань з питань пожежно-технічного 
мінімуму з 5-мя  відповідальними особами за протипожежний стан в 
університеті; 

- виконано перевірку та випробування внутрішніх пожежних кранів та 
гідрантів.  
 

11. Підготовка і стан цивільного захисту в університеті 
 

Підготовка в сфері цивільного захисту в структурних підрозділах 
Дніпродзержинського державного технічного університету в 2015 році велася 
у відповідності до Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука 
України» ЄДС ЦЗ України та наказу Міністерства освіти і науки України від 
16.06.2015 року № 637 і була спрямована на забезпечення її готовності до дій 
при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та 
воєнного характеру, можливих терористичних проявів і реального захисту 
учасників освітнього процесу і співробітників університету. 

За станом на 07 грудня 2015 року у Дніпродзержинському державному 
технічному університеті виконані наступні заходи. 

1. Проведено штабне тренування евакуаційної комісії на тему: «Порядок 
проведення евакуаційних заходів у ДДТУ у разі загрози або виникнення 
надзвичайних ситуацій (НС) техногенного та природного характеру». 

2. Продовжується робота щодо підтримання в готовності до 
використання технічних засобів системи зв’язку та оповіщення, передачі 
сигналів та інформації з цивільного захисту. У середу, кожного останнього 
тижня місяця, відповідними фахівцями здійснюється комплексна перевірка 
готовності регіональної системи оповіщення цивільного захисту. 

Для безпосереднього керівництва діяльністю цивільного захисту 
університету щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в 
університеті створена система управління. Пункт управління (ПУ) 
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знаходиться у підвальному приміщенні навчального  корпусу № 6. Крім того, 
управління здійснюється з запасного ПУ начальника цивільного захисту (ЦЗ) 
обєкту (кабінет ректора).  

Для своєчасного доведення сигналів та інформації з питань цивільного 
захисту до учасників освітнього процесу і працівників університету 
відпрацьовані планові документи, які періодично уточнюються і корегуються. 

Відповідальність за організацію зв’язку та оповіщення в університеті 
покладена на начальника штабу ЦЗ. Оповіщення організовується у робочий 
час штабом ЦЗ університету. 

3. Під керівництвом 26 січня 2015 року начальника цивільного захисту, 
ректора університету була проведена нарада керівного складу цивільного 
захисту об’єкта з підведенням підсумків за 2014 рік, дана принципова оцінка 
стану справ з питань цивільного захисту в підрозділах університету та 
визначені конкретні завдання і заходи у сфері цивільного захисту на 2015 рік 
(наказ від 26 січня 2015 року № 69). 

4. Навчання студентів з дисциплін «Цивільний захист» та «Безпека 
життєдіяльності» в університеті проводиться згідно з робочими програмами, 
розробленими відповідно до наказу МОН України від 21.10.2010 року  
№969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони 
праці, безпеки життєдіяльності і цивільного захисту  у вищих навчальних 
закладах України». 

У розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» 
дипломних проектів ОКР «спеціаліст» студентами розглядаються надзвичайні 
ситуації, що можуть виникнути на об’єкті і розробляються заходи по їх 
запобіганню та ліквідації. 

5. Проведена інвентаризація джерел іонізуючого випромінювання на 
кафедрі фізики конденсованого стану.  

6. Розроблені і затверджені керівні документи: 
- план основних заходів з підготовки системи цивільного захисту ДДТУ 

на 2015 рік; 
- план реагування на надзвичайні ситуації ДДТУ; 
- склад евакуаційної комісії ДДТУ (наказ від 26 січня 2015 року № 70) 

7. Згідно з наказом МОН України від 16.06.2015 року № 637 подана до 
Міністерства освіти і науки України доповідь про хід виконання Плану 
основних заходів з підготовки системи цивільного захисту ДДТУ у першому 
півріччі 2015 року.  

8. Відповідно листа Міністерства освіти і науки України та Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій від 05.02.2015 року №1/9 – 55/02-
1645/12 «Про заходи безпеки та можливі ризики виникнення надзвичайних 
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ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування» та з метою попередження 
та протидії можливим загрозам життю та здоров’ю учасників  
освітньо-виховного процесу і наказу ректора ДДТУ від 11.02.2015 року   
№ 105 були організовані і проведені 05.05.2015 року заняття із студентською 
молоддю та співробітниками  університету на тему: «Сучасний  
тероризм - загроза людству. Дії в умовах надзвичайних ситуацій, 
терористичних актів, диверсій, мінування, інших небезпек». До проведення 
занять були залучені фахівці міських курсів ЦЗ 2-ої категорії НМЦ та БЖД 
Дніпропетровської області.   

9. Проведене штабне тренування на тему: «Оповіщення та збір керівного 
складу ЦЗ у надзвичайних ситуаціях». 

10.Проведене об’єктове тренування (ОТ)  на тему: «Дії персоналу, 
студентів при виявленні підозрілих предметів на території навчального 
закладу – університет (територія навчального корпусу №7 ДДТУ)». 

11. Протягом навчального року керівниками структурних підрозділів 
університету (наказ від 26 січня 2015 року № 69) відповідно до затверджених 
графіків проведення занять і тем з питань ЦЗ проводяться заняття в 
навчальних групах кафедр та підрозділах. 

12. Безпека співробітників і студентів  з питань запобігання проявів 
тероризму в Дніпродзержинському державному технічному університеті 
забезпечується такими заходами: 

- цілодобовим несенням служби черговими та службою охорони і 
забезпеченням внутрішнього порядку на всіх об'єктах; 

- захистом ґратами вікон першого поверху навчальних корпусів і 
гуртожитків; 

- суворим пропускним режимом на об'єктах (навчальних корпусах і 
гуртожитках); 

- регулярним обходом поверхів об'єктів і їх території протягом доби 
черговими, службою охорони, комендантами з метою контролю питань 
пожежної і антитерористичної безпеки; 

- освітленням території об'єктів в умовах сутінків і ночі; 
- оглядом службою охорони і черговими внесених матеріальних засобів 

на об'єкти університету; 
- забороною на вхід у навчальні корпуси і гуртожитки персоналу, 

студентів і відвідувачів з габаритними сумками; 
- введенням суворого розпорядку дня в студентському гуртожитку  

і обмеженням перебування в гуртожитку відвідувачів після 23 години; 
- перевіркою аудиторій викладацьким складом безпосередньо перед 

початком заняття (візуальним оглядом) на предмет безпечного стану й 
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справності устаткування, відсутності підозрілих і небезпечних для життя  
і здоров'я людей предметів і речовин; 

- видачею і прийманням ключів від приміщень університету, запасних 
виходів, воріт, хвірток, замків від розстібних ґрат особам, які мають на це 
право відповідно до наказу по університету із записом у журналі (прізвища, 
посади, дати, часу доби і особистого підпису); 

- організацією навчання викладачів, співробітників і студентів 
університету, діям при виникненні надзвичайних ситуацій; 

- організацією  проведення тренувань викладачів, співробітників і 
студентів університету по діях при  виникненні надзвичайних ситуацій 
(погрозі або здійсненні диверсійно-терористичного акту, екстремістської акції 
тощо); 

- ознайомленням з системою оповіщення і плану евакуації викладачів, 
співробітників і студентів університету при виникненні надзвичайних 
ситуацій. 

13.Захисних споруд, призначених для захисту учасників освітнього 
процесу і працівників університету у разі радіаційного або хімічного 
забруднення території, немає. Напівпідвальні приміщення навчального 
корпусу № 6, гуртожитків (2 підвали), місткість яких дозволяє тимчасово 
укрити 1100 людей від зовнішніх механічних дій, що складає 41% від 
загальної кількості працівників і студентів денної форми навчання. 

14.Формування цивільного захисту університету забезпечені засобами 
медичного, радіаційного та хімічного захисту на 100 %. 

За станом на грудень 2015року заходи цивільного захисту, передбачені 
наказом начальника цивільного захисту, ректора Дніпродзержинського 
державного технічного університету від 26.01.2015 року № 69 і Плану 
основних заходів з підготовки системи цивільного захисту 
Дніпродзержинського державного технічного університету на 2015 рік 
виконані в цілому. 
 

12. Господарська діяльність 
 

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 вищого навчального закладу. До складу 
університету входять 7 навчальних корпусів, 4 гуртожитки, 20 будівель 
допоміжного та функціонального призначення. Головне розташування 
будівель університету – на вулиці Дніпробудівській. Додатково у різних 
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частинах міста розташовані чотири окремі будівлі університету (корпуси №№ 
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 телекомунікації та телефонного зв’язку; 
- оптико-волоконні системи забезпечення Іnternet-зв’язку. 

На даний час усі корпуси університету оснащені тепловими  
вузлами – автоматичними регуляторами з комп’ютерною  підтримкою. Усі 
споруди обладнані лічильниками обліку споживання електроенергії, теплової 
енергії, природного газу, води. 

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

В червні 2015 року отримано ліцензійний висновок про технічний стан 
окремих будівельних конструкцій стадіону, згідно з яким будівля (вбиральня) 
класифікується як аварійна і рекомендовано розробити проект виробництва 
робіт по її демонтажу.  

Значна частина будівель університету датується початком та серединою 
минулого століття. Навчальні корпуси №1, №2 відповідно 1929 та 1915 років 
забудови. Тому корпуси університету потребують постійного ретельного 
догляду, капітального ремонту та реконструкції з метою підтримання їх 
експлуатаційних характеристик, відповідності сучасним будівельним нормам  
та потребам освітнього процесу. 

У 2015 році силами підрядних організацій виконано робіт на 96,6 тис. 
грн.: 

- поточний ремонт водопостачання навчального корпусу  
№ 2на суму 12,8 тис. грн.; 

- поточний ремонт покрівлі навчального корпусу № 7 на  
суму 51 тис. грн. за рахунок благодійних внесків; 

- поточний ремонт тепломережі гуртожитку № 4 на суму  32,8 тис. грн. 
В 2015 році групою для виконання невідкладних робіт  виконано робіт 

на суму 188,2 тис. грн.: 
- ремонт стін, стелі з заміною електроосвітлення навчального корпусу 

№1, оздоблювальні роботи приміщень № 1,38, огородження території, 
частковий ремонт  покрівлі  корпусу з шиферу, заміна труб водопостачання та 
каналізації; 

- ремонт огородження та воріт навчального корпусу № 2; 
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- оздоблювальні роботи приміщень та аудиторій навчального корпусу  
№3,а саме: № 02, 03а, 03б, 05, 010, 012, 311, 314, 317, 320, 322, 342, кабінетів 
та коридору кафедри технології машинобудування, актового залу, коридорів, 
фасаду, бібліотеки, покрівлі спортивного залу; 

- ремонт вікон, меблів навчального корпусу № 5; 
- оздоблювальні роботи санвузлу другого поверху, коридорів, частково 

покрівлі навчального корпусу № 6; 
- ремонт  штукатурки стін виходу на покрівлю, ремонт цегляної кладки 

опір покрівлі, оздоблювальні роботи кабінетів кафедр економіки та організації 
виробництва, обробки металів тиском навчального корпусу №7; 

- оздоблювальні роботи місць загального користування кухонь, санвузлів, 
коридорів, сушарок гуртожитків № 2, 3, оздоблювальні роботи 4, 5 поверхів 
гуртожитку № 2; 

- частковий ремонт покрівлі, зовнішніх стін будівлі  
адміністративно – господарчої частини; 

- поточний ремонт покрівлі ТП – 576; 
- оздоблювальні роботи душової, місць загального користування, 

будиночків, ремонт лавочок  спортивно – оздоровчого табору у с. Китайгород, 
ремонт огородження  табору, заміна труб на водопостачання (вмивальники), 
ремонт воріт табору; 

- оздоблювальні роботи меморіальних об’єктів « Студенти», «Стела»; 
- оздоблювальні роботи, ремонт вікон у студентському клубі « Полум’яні 

зорі». 
В гуртожитку № 2 на 5 поверсі за рахунок благодійного фонду  

«Допомога Дніпра»  було виконано ремонт 12 житлових кімнат, замінено  
40 вікон на пластикові, 25 дверей у житлових кімнатах, виконано ремонт місць 
загального користування. На теперішній час на цьому поверсі  проживає  
35 чоловік із них11 дітей - переселенців з Донецької та Луганської областей. 

У зв’язку з відсутністю фінансування фондом соціального страхування 
не було виділено санаторнокурортних путівок, путівок до дитячих 
оздоровчих таборів та новорічних подарунків для дітей до 14 років. 

13. Особистий внесок ректора Дніпродзержинського державного 
технічного університету 

 
Міністерством освіти і науки України  08 липня 2014 року Коробочка 

Олександр Миколайович призначений ректором Дніпродзержинського 
державного технічного університету (контракт від 08.07.2014 року № П-6), як 
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обраний вищим колегіальним органом громадського самоврядування 
університету. 

Коробочка О.М.  член спеціалізованої Вченої ради із захисту 
докторських дисертацій у Дніпропетровській національній металургійній 
академії; член редколегії кількох наукових фахових видань («Системні 
технології» м. Дніпропетровськ; «Збірник наукових праць ДДТУ (технічні 
науки)», «Нові технології», м. Кременчук).  

З ініціативи О.М. Коробочки на базі Дніпродзержинського державного 
технічного університету утворений Освітній округ  пілотний проект 
регіональної інтегрованої системи освіти м. Дніпродзержинська (рішення 
Виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради від 27.06.2013 року  
№ 197). Утворення Освітнього округу дозволило створити модель 
регіональної інтегрованої системи освіти для територіально об'єднаних у 
структурі університету коледжів, закладів професійно-технічної освіти, 
загальноосвітніх середніх шкіл і промислових підприємств. Це сприяло 
формуванню умов для ефективного використання кадрового потенціалу, 
навчально-методичної та матеріально-технічної баз навчальних закладів і 
підприємств Дніпродзержинська. 

Ректор Коробочка О.М. є учасником Європейського проекту 
«International Research Network for study and development of new tools and 
methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instrument,  
e-learning and intercultural competences» (01/2014-12/2017) («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-ої рамкової програми Європейського Союзу  
з підтримки навчання та кар'єрного росту дослідників (Програма обміну Марі 
Кюрі). В зазначеному Європроекті українське партнерство представлено лише 
двома університетами: Дніпродзержинським  державним технічним 
університетом та Київським університетом ім. Бориса Грінченка. 

Протягом багатьох років Коробочка О.М.  керівник наукової школи 
«Автомобілі та автомобільне господарство», в рамках якої виконувалися 
фундаментальні та прикладні дослідження щодо властивостей зносостійких 
покриттів робочих поверхонь деталей газорозподільного механізму двигунів 
внутрішнього згорання на основі лазерної обробки у середовищі 
азотовміщуючих речовин. 

Коробочка О.М.  один із авторів експонату «Деталі рухомих з'єднань 
машин та механізмів із вуглепластиків на основі ароматичних  
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поліефірів  поліарилатів та полікарбонатів», який нагороджений Грамотою 
Українського інформаційного центру «НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ» за 
перше місце на 33-й щорічній міжнародній бліц-виставці «Композиційні 
матеріали в промисловості (СЛАВ ПОЛІКОМ)» 2013 року.  

У 2015 році Коробочка О.М. опублікував 5 статей, отримав 1 патент та 
підготував 4 методичні розробки,  а саме  

1. Стаття: Intercultural aspects of higher education in Dnieprodzherzynsk 
technical university Ukrain. 6th International scientific conference Theoretical and 
practical aspekts of distance learning. Cieszyn. 14 october 2014. 

2. Стаття: Определение эффективного угла начала движения 
металлической стружки на дополнительной лопасти шнекового конвейера. 
Металлургическая и горнорудная промышленность, 2015, № 1, - с. 123-125 
(співавтор Часов Д.П.). 

3. Стаття: Дослідження безперервного процесу відділення мастил від 
миючих розчинів в умовах автотранспортних підприємств. «Перспективні 
технології та прилади»: зб. Наук. Праць № 6 –Луцьк:Луцький НТУ, 2015.- с 
17-21. (співавтори Коржавін Ю.А., Аверянов В.С., Лукавенок С.О.). 

4. Стаття: Virtual njjls labonline for increasing the practical skills of 
creatingSQL-Quers while IT-students of Ukrain. Virtual njjls labonline for 
increasing the practical skills of creatingSQL-Quers while IT-students of Ukrain. 
(співавтори Садовой О.В., Ялова К.М. Завгородній В.О.). 

5. Стаття: Внедрение оксикарбонитрирования взамен твердого 
хромирования. Вісник національного технічного університету «ХПІ». Збірник 
наукових праць. Серія: Автомобіле та тракторобудування. НТУ «ХПІ».-2015.-
№ 8. (співавтори Чернета О.Г., Волощук Р.Г.). 

6. Патент на корисну модель. Полімерна композиція. № 97934, 
10.04.2015, Бюл. № 7. (співавтори Буря О.І., Єрьоміна К.А.). 

7.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Спеціальний 
рухомий склад» для студентів усіх форм навчання напряму підготовки  6. 
070106 «Автомобільний транспорт». ДДТУ, 2015. 

8. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Спеціальний рухомий склад» для студентів усіх форм навчання напряму 
підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт». ДДТУ, 2015. 

9.  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Методологія та організація наукових досліджень» для магістрів усіх форм 
навчання. ДДТУ. 2015. 

10. Практичні заняття та методичні рекомендації до їх виконання з 
навчальної дисципліни «Управління якістю в обслуговуванні і ремонті 
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автомобілів» для студентів спеціальності 8.070106 «Автомобілі та 
автомобільне господарство» денної і заочної форм навчання. ДДТУ, 2015. 

Коробочка О.М. нагороджений:  
- федерацією професійних спілок України почесним знаком «За розвиток 

соціального партнерства» від 23 червня 2015 року № 822; 
- відзнакою міського голови з нагоди 95-річчя заснування університету 

(нагрудний знак № 1870, розпорядження від 22.09.2015 року № 152-р «ОС»). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


