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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; 

другий (магістерський) рівень; 

третій (освітньо-науковий) рівень; 

науковий рівень. 

Здобуття вищої освіти на кожному рівні було підставою для присудження 

відповідного ступеня: бакалавра, магістра, доктора філософії. 

Освітній процес в університеті здійснюється відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту» від 06.09.2014 року, Закону України «Про освіту» 

від 05.09.2017 року, Положення про організацію освітнього процесу в ДДТУ 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 переоформлених сертифікатів про акредитацію діючих спеціальностей 

університету за новими шифрами. 

Університетом отримана безстрокова ліцензія на освітню діяльність та 

витяг ВО №01254-125401 з Єдиної державної електронної бази з питань освіти 

щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти.  

 Створена Наглядова рада, персональний склад якої затверджено 

Міністерством освіти і науки України.  



 

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України 

Дніпродзержинський державний технічний університет перейменований у 

Дніпровський державний технічний університет, у зв’язку з цим був 

затверджений Статут Дніпровського державного технічного університету (нова 

редакція) та інші нормативні документи університету.  

 

1.2. Питання акредитації та ліцензування 

 

У 2016/2017 навчальному році було здійснено процедуру акредитації   11 

спеціальностей освітнього рівня «бакалавр», 13 спеціальностей освітнього 

рівня «магістр».   

Наказом МОН України розширено провадження освітньої діяльності за 

другим (магістерським) рівнем з 18 спеціальностей, започатковані нові 

спеціальності: «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти та спеціальність 132 «Матеріалознавство» за першим 

(бакалаврським) рівнем; розширено провадження освітньої діяльності за третім 

(освітньо-науковим) рівнем з 10 спеціальностей.  

Робота з акредитації та ліцензування проводиться відповідно до діючої 

Ліцензії та сертифікатів, згідно з якими підготовлено і направлено до  

Державної освітньої установи  «Навчально-методичний центр з питань якості 

освіти» 13 справ чергової акредитації за такими спеціальностями.  

З метою якісного проходження процедури акредитації було організовано 

та проведено самоаналіз за зазначеними напрямами та спеціальностями. 

Відповідними наказами по університету затверджено склад груп для 

проведення самоаналізу, призначені відповідальні особи по факультетах, 

розроблені та затверджені графіки проведення комплексних контрольних робіт 

з циклів дисциплін: соціально-гуманітарної та економічної, фундаментальної 

(природничої) та професійної підготовки фахівців з вищою освітою за всіма 

освітньо-кваліфікаційними рівнями. Під час самоаналізу здійснено детальний 

аналіз кадрового, інформаційного та науково-методичного забезпечення 



 

освітнього процесу. Проаналізовані також рівні наукової роботи структурних 

підрозділів, їх матеріально-технічний стан і соціальне забезпечення учасників 

освітнього процесу. 

Згідно з листом МОН України від 22.02.2017 року № 1/9-98 проведено 

значну роботу щодо переоформлення ліцензії на освітню діяльність. Відповідно 

до наказу від 18.04.2017 року № 80-л затверджена безстрокова Ліцензія, яка 

розміщена на офіційному веб-сайті МОН України станом на 25.04.2017 року. 

Одразу після переоформлення ліцензії, розміщення її на веб-сайті МОН 

України та внесення даних ліцензії до Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти розпочата робота щодо переоформлення сертифікатів про 

акредитацію усіх напрямів та спеціальностей за старими шифрами (перелік 

спеціальностей 2010 року) на сертифікати за новими шифрами (перелік 

спеціальностей 2015 року).  

У 2017-2018 навчальному році планується: 

підготувати акредитаційні справи чергової акредитації з напряму 

6.030508 «Фінанси і кредит» та другого (магістерського) рівня спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 

підготувати акредитаційну справу первинної акредитації другого 

(магістерського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; 

здійснити на підставі наказу МОН України від 30.10.2017 року №1432 

«Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти 

такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію 

спеціальностей» проведення акредитаційної експертизи освітніх програм 

другого (магістерського) рівня з 19 спеціальностей університету.  

Відповідно до наказу МОН України від 15.11.2017 №1483 «Про 

затвердження плану заходів з реалізації Положення про Єдину державну 

електронну базу з питань освіти» впроваджено нове програмне забезпечення в 

університеті, було проведено відновлення та уточнення розділів програми: 

1) кадрового забезпечення; 

2) матеріально-технічної бази; 



 

3) вступної кампанії; 

4) здобувачів вищої освіти; 

5) фізичних осіб. 

Для якісної підготовки  акредитаційних справ  планується здійснити такі 

заходи: 

визначити терміни підготовки розділів акредитаційних справ; 

розробити попередні графіки проведення самоаналізу освітньої 

діяльності; 

оновити інформаційну базу показників, що визначають рівень наукової та 

професійної активності науково-педагогічних працівників кафедр відповідно до 

пункту 5 приміток Ліцензійних умов (підпункти 1-16) за останні 5 років; 

сформувати інформаційну базу забезпечення усіх викладаємих дисциплін 

підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною 

літературою (не менше 3 найменувань з кожної дисципліни за останні 5 років). 

 

2. Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань 

університету 

 

2.1. Виконання обсягів державного замовлення 

 

Приймальною комісією університету у період вступної кампанії                   

2017 року проводилась багатогранна і напружена робота з формування 

контингенту здобувачів вищої освіти. Але, як і у 2016 році, система 

пріоритетності заяв вступників внесла непередбаченість результатів прийому за 

державним замовленням на підготовку фахівців за освітнім ступенем 

бакалавра. 

Після формування рейтингових списків в Єдиній державній електронній 

базі з питань освіти виявилось, що на усіх спеціальностях очної форми 

навчання не заповнені місця державного замовлення на підготовку за першим 



 

(бакалаврським) рівнем (максимальний обсяг державного замовлення в 2017 

році на базі повної загальної середньої освіти складав 203 місця). 

 

Таблиця2.1.1. - Обсяги державного замовлення  на підготовку  

здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем у 2017 році 

№ 

п/п 

Код та назва спеціальності 

(спеціалізації) 

Максимальний обсяг 

державного 

замовлення в 2017 році  

(на базі ПЗСО) 

Зараховано на 

навчання 

1. 

035 Філологія  

(035.04 германські мови та літератури 

(переклад включно)) 

13 - 

2. 054 Соціологія 10 - 

3. 071 Облік і оподаткування 10 1 

4. 073 Менеджмент 10 - 

5. 101 Екологія 10 3 

6. 104 Фізика та астрономія 10 - 

7. 113 Прикладна математика 10 5 

8. 
121 Інженерія програмного 

забезпечення 
10 2 

  9. 131 Прикладна механіка 10 7 

 10. 133 Галузеве машинобудування 10 8 

 11. 136 Металургія 15 10 

 12. 
141 Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 
15 7 

 13. 144 Теплоенергетика 10 3 

 14. 153 Мікро- та наносистемна техніка 10 1 

 15. 161 Хімічні технології та інженерія 10 1 

 16. 162 Біотехнології та біоінженерія 10 - 

 17. 171 Електроніка 10 1 

 18. 172 Телекомунікації та радіотехніка 10 4 

 19. 274 Автомобільний транспорт 10 2 

Всього: 203 55 

 

До приймальної комісії було подано 1068 заяв від абітурієнтів, які 

виявили бажання навчатися на 1 курсі університету (із них на очну форму 

навчання – 985 заяв, на заочну форму навчання – 83 заяви). 

Через «Електронний вступ» зареєструвались 849 осіб. 

 



 

Всього зараховано на 1 курс університету 251 особа, а саме: 

на  очну форму навчання – 226 осіб, у т. ч. на скорочений термін 

навчання  (на базі ОКР «молодший спеціаліст») – 117 осіб;   

на  заочну  форму  навчання – 25 осіб. 

 

Таблиця 2.1.2. - Розподіл зарахованих на 1 курс за джерелами  

       фінансування 

Форма навчання 
Усього, 

осіб 

у тому числі 

за державним 

замовленням 

за 

контрактом 

Очна, у т. ч. 

на базі ПЗСО 

на базі ОКР «Молодший 

спеціаліст» 

226 

109 

117 

137 

55 

82 

89 

54 

35 

Заочна 25 11 14 

Всього: 251 148 103 

 

Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти виконаний у повному обсязі. 

Всього на навчання за освітніми програмами підготовки магістрів 

зараховано 405 осіб, а саме: 

на очну форму навчання – 317 осіб, із них: за державним замовленням – 

196 осіб,  за контрактом – 121 особа; 

 на заочну форму навчання – 88 осіб, із них: за державним замовленням – 

31 особа, за контрактом – 57 осіб. 

Велику роботу провели випускові кафедри по залученню випускників 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації на старші курси. Всього до 

університету на другий та третій курси очної і заочної форм навчання з вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації зараховано 136  осіб, із них: 

на другий та третій курси очної форми навчання – 32 особи    

(у т. ч. на другий курс – 28 осіб, на третій курс – 4 особи);  

на третій курс заочної форми навчання –  104 особи. 

 

 



 

2.2. Проведення профорієнтаційної роботи 

 

Основною метою профорієнтаційної роботи є представлення 

університету як вищого навчального закладу, який готує здобувачів вищої  

освіти із 20 спеціальностей, пошук найбільш підготовленої молоді, яка 

навчається в загальноосвітніх навчальних закладах, ліцеях, гімназіях,  

ВНЗ І–ІІ рівня акредитації для вступу до університету у 2017 році, підвищення 

конкурентоспроможності випускників на ринку праці. З цією метою було 

розроблено план профорієнтаційних заходів,  здійснено закріплення шкіл міста 

та області за відповідними кафедрами, наказом по університету затверджені 

відповідальні за профорієнтаційну роботу. Представники кафедр відвідали 

батьківські збори у школах з метою роз’яснення правил прийому.  

Університет продовжує профорієнтаційну роботу по залученню кращих 

випускників до участі у «Вступній кампанії –2018».  

В жовтні 2017 року проведено нараду-семінар з директорами 

загальноосвітніх середніх шкіл міста, узгоджена пропозиція щодо проведення у 

школах міста батьківських зборів із запрошенням представників ДДТУ для 

роз’яснення умов прийому до вищих навчальних закладів.  

За інформацією департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської 

ради було складено графік відвідування науково-педагогічними працівниками 

університету батьківських зборів випускних класів на період листопада–грудня 

2017 року. Результати виконання графіку постійно знаходилися на контролі 

ректорату університету.  

Крім цього, були проведені фахові семінари за участю науково-

педагогічних працівників університету та вчителів шкіл міста з математики, 

фізики, хімії, історії України, іноземної мови. Для роз’яснення змісту основних 

етапів вступної кампанії 2018 року та проведення профорієнтаційної роботи за 

спеціальностями ДДТУ підготовлені презентації для розповсюдження у школах 

міста та розміщення на їхніх WEB-сайтах. 



 

   

Створено інформаційну сторінку ректора у мережі Facebook. На сторінці 

вже зареєструвалося 4081 особи, які прийняли заявку у друзі та роблять  

перепости. Майбутні абітурієнти цікавляться такими рубриками як «Наші 

випускники», «Інформація про спеціальності», «Досягнення студентів та 

викладачів університету», «Цікаві події з життя університету». 

Протягом жовтня-листопада в університеті було проведено Дні відкритих 

дверей за спеціальностями. На зустріч завітали випускники шкіл міста. Перед 

ними виступили представники студентського парламенту та декани з 

презентацією своїх факультетів. Також випускники мали можливість відвідати 

кафедри університету, ознайомитися з їхньою лабораторною базою. Зустріч з 

абітурієнтами була емоційною, яскравою і наповненою цікавими подіями. 

Університет зустрічав понад 300 гостей, серед яких були і 

одинадцятикласники, і студенти коледжів та технікумів. 

На виконання наказу МОН України від 31.07.2017 року № 1103 «Деякі 

питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», на 

базі приймальної комісії ДДТУ було організовано роботу Пункту реєстрації на 

ЗНО – 2018 за графіком, узгодженим із департаментом з гуманітарних питань 

Кам'янсьої міської ради.  



 

 

Співробітники університету, які були залучені для організації роботу 

Пункту реєстрації, надавали консультаційну та технічну допомогу учням шкіл 

міста, випускникам навчальних закладів системи загальної середньої освіти 

минулих років, а також студентам професійно-технічних навчальних закладів, 

які здобувають повну загальну середню освіту та які бажають взяти участь у 

зовнішньому незалежному оцінюванні.  

Перед початком реєстрації майбутні абітурієнти мали можливість 

поспілкуватися із представниками приймальної комісії ДДТУ стосовно 

роз’яснень правил прийому та членами молодіжного студентського парламенту 

університету й дізнатися багато цікавого про майбутнє студентське життя.  

Робота Пункту реєстрації ДДТУ стала головною для рубрики «Актуальна 

тема» на місцевому телебаченні.  

 

Серед найбільш результативних форм підготовки випускників 

загальноосвітніх шкіл до успішного складання зовнішнього незалежного 

оцінювання знань є підготовчі курси з різними термінами навчання                         

(3, 5, 7, 9 місяців), які діють в університеті. 



 

Особам з числа професійно-орієнтованої молоді, які в рік вступу 

закінчують підготовчі курси університету, для вступу на навчання на 

природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності додається  10 

балів до результатів підсумкової атестації.  

Заняття на підготовчих курсах проводять висококваліфіковані науково-

педагогічні працівники університету з дисциплін: «Математика», «Фізика», 

«Хімія», «Українська мова та література», «Історія України», «Англійська 

мова».  

За підтримки ректора університету професора, д.т.н. Коробочки О.М., 

першого проректора Гуляєва В.М., ініціаторів та організаторів проведення 

інноваційного заходу – декана енергетичного факультету Глущенко О.Л., 

заступника директора НВО - ліцею НІТ Крючкової Т.М. у травні 2017 року на 

базі ліцею вперше в місті відбулося відкрите практичне заняття з 

профорієнтації молоді. Ця зустріч була побудована у незвичайному режимі. 

Учням 8 – 10 класів було запропоновано пройти квест, який складався з шести 

станцій, а саме: «Основи програмування та робототехніки», «Молодь України 

разом!», «Художня ковка», «Перспективні, багатофункціональні матеріали», 

«Розробка та впровадження IT-технологій», «Телекомунікації та радіотехніка». 

 Початок вдалий. Попереду нові зустрічі, майстер-класи, наукові 

конкурси, захисти наукових робіт старшокласників шкіл міста на базі 

Дніпровського державного технічного університету. 

Ми впевнені, що таке творче спілкування розширить діапазон 

профорієнтаційної роботи і дозволить поповнити ряди рідного університету 

випускниками шкіл міста. 

  



 

   

 

2.3. Робота приймальної комісії 

 

Відповідно до вимог Міністерства освіти і науки звіт про роботу 

приймальної комісії ДДТУ у 2017 році було ухвалено на засіданні вченої 

університету 31 серпня 2017 року, протокол № 8. 

План заходів щодо забезпечення прийому до ДДТУ у 2018 році та 

персональний склад приймальної комісії було ухвалено на засіданні вченої 

ради та затверджено наказом ректора за № 637 від 26.10.2017 року. План 

містить наступні розділи: заходи щодо організації роботи приймальної комісії; 

заходи з агітаційно-роз’яснювальної та профорієнтаційної роботи; заходи щодо 

організації роботи підготовчих курсів ДДТУ.  

План заходів сформовано із урахуванням особливостей приймальної 

кампанії 2018 року, основним із яких є наступні: посилення вимог щодо рівня 

підготовки вступників для навчання за державним замовленням (зменшення 

кількості заяв, затвердження обов’язкового переліку конкурсних предметів 

ЗНО), розширення можливостей ВНЗ при формуванні правил прийому 

вступників для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб; 

використання процедури ЗНО для складання єдиного іспиту з іноземної мови 

при вступі до магістратури.  

Протягом вересня-грудня 2017 року у школах міста, коледжах та 

технікумах було проведено профорієнтаційну роботу щодо роз’яснень правил 

прийому до ВНЗ. Представники ректорату та випускових кафедр  відвідали 



 

батьківські збору з метою проведення роз’яснювальної роботи щодо агітації 

вступу на спеціальності ДДТУ.  

2 листопада 2017 року ректор ДДТУ (голова приймальної комісії) та 

відповідальний секретар приймальної комісії прийняли участь у нараді 

директорів шкіл міста. У своїй доповіді ректор проінформував про останні 

досягнення науково-педагогічного колективу ДДТУ, про плани розвитку 

університету на майбутнє. Відповідальний секретар приймальної комісії 

презентувала ілюстративний матеріал для проведення профорієнтації роботи у 

школах міста, який було розроблено приймальної комісією.  

Етапи вступної кампанії - 2018
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Слайд 2

Оприлюднення
рейтингових 

списків 
рекомендованих до 

зарахування на 
місця державного 

замовлення

1 серпня

Реєстрація
електронного 

кабінету вступника: 

2 липня -25 липня

Подача заяв та 
документів: 

12 липня -26 липня

Зарахування: 

7 серпня

Виконання умов до зарахування:

6 серпня
(УВАГА: місце державного 
замовлення абітурієнту  

пропонується лише один раз. 
Якщо він від нього 

відмовляється, то залишається 
можливість навчання лише на 

умовах контракту)

Переведення на вакантні місця 
державного замовлення

до 18 серпня
(УВАГА: правом переведення 

користуються лише ті 
вступники, які 1 серпня  не 
отримали рекомендації до 

зарахування на місця 
державного замовлення)

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

Вступники можуть подати до 7 заяв не більше ніж з 4 спеціальностей.

Вступники (крім пільгових категорій) подають заяви тільки в електронній формі. 
Кожній заяві надається пріоритет, який вступник змінити не зможе

Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою 
пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник 
потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, 
що фінансуються за держзамовленням, відповідно до його конкурсного бала.

КОНТРАКТ
Подання заяв на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.
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Слайд 3

Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала (КБ)

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ
де П1, П2, П3 – оцінки ЗНО з першого, другого та третього  предметів; А – середній бал документа про ПЗСО, ОУ

– бал за успішне закінчення підготовчих курсів ВНЗ; К1, К2, К3, К4, К5 - вагові коефіцієнти встановлюються ВНЗ: К1, 
К2, К3 не менше 0,2 кожний; К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05.

Остаточно конкурсний бал балансується на коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток.
Регіональний коефіцієнт ( 1,00 для конкурсних пропозицій ВНЗ у м. Києві, 1,01 – м. Дніпро, Львів, Одеса та              

Харків, 1,03 – Донецької та Луганської областей, переміщених ВНЗ, 1,02 – в інших випадках)
Галузевий коефіцієнт (1,02 для поданих заяв з пріоритетностями 1,2 на спеціальності із Переліку 

спеціальностей, яким надається особлива підтримка та 1,00 в інших випадках)
Сільський коефіцієнт (1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подачі 

заяв про вступ та які здобули ПЗСО у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік
вступ,  та 1,00 в інших випадках)

Першочерговий коефіцієнт (1,10 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних і 
педагогічних ВНЗ, та 1,00 в інших випадках.

ПЕРЕВАГИ ВСТУПУ ДО ДДТУ:
Мінімальне значення кількості балів з конкурсних предметів, з якими вступник 

допускається до участі у конкурсі на усі спеціальності ДДТУ становить 100 балів!!!

Інженерно-технічні спеціальності ДДТУ увійшли до сформованого МОН України 

Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Конкурсний бал вступників коригується на регіональний (1,02) 

та галузевий коефіцієнт (1,02)
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Слайд 6

Прийом вступників проводиться за спеціальностями у формі Широких конкурсів до всіх 
державних ВНЗ, а вступники беруть у ньому участь за зареєстрованими до конкретних ВНЗ заявами з 

урахуванням пріоритетності та конкурсних балів.

Конкурс
конкурсна пропозиція ВНЗ для прийому вступників за держзамовленням на певну спеціальність на основі ПЗСО, яка ліцензована у
встановленому порядку, та на яку відповідний державний замовник має сформований обсяг держзамовлення. Конкурси поділяються на
два субконкурси в межах кожного з них.

Субконкурс А

пропозиція ВНЗ в межах Конкурсу для прийому вступників на підставі вступних іспитів (вступних іспитів або сертифікатів ЗНО за їх
вибором) з числа осіб, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа, а також звільнених з військової служби (у тому числі демобілізованих) після 30 листопада 2016 
року та осіб, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, 
брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у т.ч. ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців
строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Субконкурс Б

пропозиція ВНЗ в межах Конкурсу для всіх вступників, включаючи осіб зазначених вище категорій, які не будуть рекомендовані в межах
Субконкурсу А. Конкурс на загальних умовах – Конкурс (який не поділявся на субконкурси) або Субконкурс Б (у межах Конкурсу, який
поділено на субконкурси).

Широкий конкурс
спільна пропозиція державних ВНЗ для прийому вступників за держзамовленням на певну спеціальність за певною формою навчання
на основі ПЗСО. Широкі конкурси складаються з Конкурсів, 

Інші конкурси інші пропозиції ВНЗ вступникам  
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Слайд 8

ПРОХІДНІ БАЛИ ШИРОКИХ КОНКУРСІВ 
(впорядковані від більшого до меншого) для спеціальностей ДДТУ

148,950

161 Хімічні технології та

інженерія

102,0131 Прикладна механіка155,852101 Екологія

118,422136 Металургія168,317113 Прикладна математика

120,897

133 Галузеве

машинобудування170,646071 Облік і оподаткування

128,321

141 Електроенергетика, 

електротехніка та

електромеханіка172,268

162 Біотехнології та

біоінженерія

128,674104 Фізика та астрономія175,350

072 Фінанси, банківська справа

та страхування

130,662

153 Мікро- та наносистемна

техніка176,150

035 Філологія (035.01 

Українська мова та література)

132,108144 Теплоенергетика177,633

121 Інженерія програмного

забезпечення

137,690

172 Телекомунікації та

радіотехніка179,000073 Менеджмент

139,383

274 Автомобільний

транспорт180,487054 Соціологія

147,074171 Електроніка188,113

035 Філологія (035.04 

Германські мови та літератури

(переклад включно))

Прохідний бал

Код та назва спеціальності

(спеціалізації)Прохідний бал

Код та назва спеціальності

(спеціалізації)

 

10 листопада 2017 р. у актовій залі відбулася зустріч представників 

ректорату та приймальної комісії із випускниками шкіл міста та їх батьками. На 

початку зустрічі з привітальним словом виступив ректор університету, голова 

приймальної комісії. Далі декани факультетів презентували свої спеціальності. 

Наприкінці зустрічі відповідальний секретар приймальної комісії розповіла про 

основні етапи приймальної кампанії для вступників на базі повної загальної 

середньої освіти. 



 

   

Відповідно до листа МОН за № 4.2-16-3732-17 від 1.12.2017 року 

представники приймальної комісії ДДТУ 12 грудня 2017 року прийняли участь 

у регіональній семінар-нараді з приводу роз’яснень особливостей вступу до 

вищих навчальних закладів України у 2018 році.  

Відповідно до графіку проведення семінар-нарада відбулася у 

Запорізькому національному технічному університеті. На нараді із доповідями 

та презентаціями виступили представники Міністерства освіти і науки України, 

регіонального центру оцінювання якості освіти та ДП «Інфоресурс».  

Зараз закінчується робота по формуванню Правил прийому до ДДТУ у 

2018 році, узгоджуються графіки проведення вступної кампанії для вступників 

на базі повної загальної середньої освіти (небюджетні пропозиції),  на базі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та ступеню бакалавра.  

Відповідно до Умов прийому, затверджених наказом  МОН України за № 

1378 від 13 жовтня 2017 року, усі ВНЗ повинні до 31 грудня 2017 року внести 

до Єдиної бази свої бюджетні конкурсні пропозиції та затвердити Правила 

прийому. 

 

2.4. Контингент студентів 

 

Контингент здобувачів вищої освіти університету становить                       

2234 особи, із них очної форми навчання – 1588 осіб,  заочної – 646 осіб. 

В університеті на 01.10.2017 року разом з коледжами та технікумом 

контингент здобувачів вищої освіти становить 3705 осіб, із них 2184 осіб за 

очною формою навчання.  

 



 

Таблиця 2.4.1. – Контингент здобувачів вищої освіти Дніпровського 

державного технічного університету   

№ 

з/п 
Форма навчання 

Контингент здобувачів вищої освіти, осіб 

за рахунок коштів 

державного 

замовлення 

за рахунок коштів 

фізичних або 

юридичних осіб 

1 Очна 1169 419 

2 Заочна 114 532 

 Разом 1283 951 

 Аспіранти  66 15 

 Докторанти  2 - 

 Усього 1351 966 

 Разом 2317 

 

Таблиця 2.4.2. – Контингент здобувачів вищої освіти Дніпровського 

державного технічного університету разом із відокремленими структурними 

підрозділами 

№ 

з/п 
Форма навчання 

Контингент здобувачів вищої освіти, осіб 

за рахунок коштів 

державного 

замовлення 

за рахунок коштів 

фізичних або 

юридичних осіб 

1 Очна 2184 496 

2 Заочна 297 645 

 Разом 2481 1141 

 Аспіранти  66 15 

 Докторанти  2 - 

 Усього 2549 1156 

 Разом 3705 

 

Кількість здобувачів вищої освіти пільгових категорій становить                       

109 осіб, із них: 

сироти або позбавлені батьківського піклування - 50 осіб; 

інваліди - 31 особа; 

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи - 2 особи; 

учасники антитерористичної операції - 24 особи; 

батьки яких мають стаж підземної роботи - 2 особи. 



 

В університеті навчаються студенти, які користуються соціальними 

пільгами, а саме: студентські сім’ї - 20 осіб;  студенти-переселенці - 5 осіб. 

Одним із основних показників якості підготовки фахівців є успішність 

здобувачів вищої освіти, так як семестрова атестація показує результати роботи 

протягом семестру, констатує рівень засвоєння теоретичних знань, практичних 

умінь і навичок та визначає його рейтинг. 

Результати комплексного аналізу успішності здобувачів вищої освіти 

показують, що в університеті збережено стабільні абсолютні і якісні показники 

успішності. Так у 2016/2017 навчальному році абсолютна успішність 

здобувачів вищої освіти очної форми навчання становила 93,6 %; якість 

успішності навчання  51,2 %. В цілому за звітний період як абсолютна 

успішність, так і якість навчання знаходились на достатньо стабільному рівні. 

Підсумки успішності здобувачів вищої освіти були розглянуті на 

засіданні вченої ради університету 23.02.2017 року. 

З метою успішного проведення поточного і семестрового контролю знань 

здобувачів вищої освіти на інформаційному порталі університету розміщено 

навчально-методичні комплекси дисциплін, до яких входять робоча програма 

дисципліни, конспект лекцій, методичні матеріали до лабораторних, 

практичних і семінарських занять, порядок і критерії поточного та 

семестрового оцінювання знань.  

Важливим моментом у досягненні якості освіти є стимулювання 

здобувачів вищої освіти та молодих вчених університету завдяки вибору 

кращих для призначення іменних стипендій різних рівнів. Всього призначено 

18 іменних стипендій, із них: 

Верховної Ради України - 2; 

Президента України - 2; 

обласна іменна - 2; 

міського голови - 5; 

вченої ради університету -  5; 

Кабінету Міністрів України молодим вченим - 2. 



 

На 01.12.2017 року із загальної кількості здобувачів вищої освіти               

(1169 особи) академічну стипендію отримують 454 особи (39 %), підвищену 

стипендію – 103 особи (9%), соціальну стипендію отримує 91 особа (7,8%).  

 

2.5. Державна атестація здобувачів вищої освіти 

 

Державна атестація здобувачів вищої освіти здійснювалась відповідно до 

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної 

комісії у Дніпровському державному технічному університеті, затвердженого 

вченою радою університету від 23.03.2017 року, протокол № 3. 

Рішенням вченої ради університету затверджено 24 екзаменаційні комісії. 

Головами комісій призначено: 6 професорів, докторів наук;                       4 

доцента, кандидата наук з інших вищих навчальних закладів; 14 керівників та 

заступників керівників, начальників цехів, провідних спеціалістів підприємств. 

До складу 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 

проектів (робіт) бакалаврів і магістрів, абсолютна більшість яких виконується з 

використанням комп'ютерної техніки. Так, 76 % дипломних проектів виконані 

із застосуванням пакетів прикладних програм (MicrosoftOffice, MathCAD та 

MathLab, SolidWorks, КОМПАС-3D та КОМПАС-Графік, САПР ТП 

«Технопро» та «СПРУТ», CAD/CAM-систем та ін.); 63 %  дослідницького 

характеру, 37 %  з реальними проектно-конструкторськими розробками, 32 % 

 рекомендовані до впровадження,              9 %  виконані на замовлення 

підприємств. За результатами захисту дипломних проектів (робіт) 

Екзаменаційними комісіями рекомендовані до аспірантури 4,8 % випускників 

2017 року. 



 

Відповідність випускних кваліфікаційних проектів (робіт) 

Держстандартам та нормам ЕСКД контролюється на кафедрах 

нормоконтролем.  

Всі випускні кваліфікаційні проекти (роботи) бакалаврів, магістрів 

проходять рецензування та перевірку на академічну доброчесність. До складу 

рецензентів входять провідні науково-педагогічні працівники університету 

споріднених кафедр та провідні фахівці підприємств. 

Тематика випускних кваліфікаційних проектів (робіт) бакалаврів, 

магістрів щорічно оновлюється згідно з вимогами освітньо-професійних 

програм у відповідності до навчальних програм нормативних і вибіркових 

дисциплін підготовки бакалаврів, магістрів, та стандартів вищої освіти 

України. 

Тематика випускних кваліфікаційних проектів (робіт) різноманітна, 

актуальна, відповідає потребам державних та приватних підприємств регіону та 

науковим напрямам випускових кафедр. Багато випускних 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 здобувачів вищої освіти, а в деяких випадках принципово нові 

конструктивні рішення різних інженерних задач, які можуть бути використані 

технічними і проектними службами підприємств при розробці конкретних 

заходів щодо підвищення продуктивності, надійності, зменшенню 

металоємкості технологічного обладнання підприємств. Здобувачі вищої освіти 

вільно володіють обчислювальною технікою, за допомогою якої розв’язують 

складні інженерні задачі, користуючись великою кількістю програм, як 

стандартних так і складених науково-педагогічними працівниками кафедр. 

Випускні кваліфікаційні роботи виконані випускниками спеціальностей 

073 «Менеджмент», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 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 випускники проходили переддипломну практику, і мають 

реальний прикладний характер. Випускники спеціальності                 054 

«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 випускних кваліфікаційних проектів (робіт) магістрів 

були направлені до редакцій наукових збірок та журналів 64 статті та 42 тези 

доповідей, отримано 3 патенти на винаходи. 

 Всього у відповідності з наказом по університету  від 30.06.2017 року № 

416 у 2017 році до захисту випускних кваліфікаційних проектів (робіт) на 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» допущено  459 осіб, із 

них: очної форми навчання – 252  особи;   заочної форми навчання –                    

207 осіб. 

У порівнянні: у  2016 році  випуск спеціалістів складав 473 особи, із них:   

очної  форми навчання – 236 осіб; заочної форми навчання – 237 осіб. 

  

Одним  із важливих показників діяльності університету є успішність та 

якість знань студентів. Так, випускні кваліфікаційні проекти (роботи)  за ОКР 

«спеціаліст» у 2017 році захистили з оцінками:  



 

«5» – 159  осіб ( 35 %), (158 осіб (34 %) у минулому році); 

«4» –  238 осіб ( 52 %), ( 229 осіб (48 %) у минулому році); 

«3» – 62 особи ( 14 %), ( 86 осіб (18 %) у минулому році). 

Якісний показник захисту випускних кваліфікаційних проектів (робіт) у 

здобувачів вищої освіти складає  86%  (82% у минулому році). 

Дипломи  ступеня вищої освіти «бакалавр» отримали  526 випускників, із 

них:    очної форми навчання –   357 осіб;   заочної форми навчання –      169 

осіб. 

Якісний показник випускної атестації здобувачів вищої освіти ступеня 

«бакалавр» складає: очної форми навчання – 79%;  заочної форми навчання – 

83%. 

Випуск здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня у 

звітному періоді склав  131 особу. Випускні кваліфікаційні проекти (роботи)  

були захищені з оцінками: 

«5» – 76  осіб ( 58 %),  

«4» –  53 особи ( 40 %),  

«3» – 2 особи ( 2 %). 

Якісний показник захисту випускних  кваліфікаційних проектів (робіт) 

склав 98 %. 

 

Загалом по університету випуск здобувачів вищої освіти  різних освітніх 

рівнів (бакалавр, спеціаліст,магістр), склав 1116 осіб. 



 

  

У 2017 році збільшилась загальна кількість випускників університету, 

яким вручено дипломи з відзнакою. Якщо у 2016 році їх було 51 особа, то у 

поточному році 78 осіб. 

  

2.6. Практична підготовка здобувачів вищої освіти  

 

Серед пріоритетних завдань університету - забезпечення якості 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти, їх конкурентоспроможності на 

ринку праці. 

Упродовж звітного періоду ректор акцентував увагу деканів факультетів 

та завідувачів випускових кафедр на визначення оптимальних термінів 

проведення практик, їх якісного програмного та методичного забезпечення, 

узгодження з потенційними роботодавцями обсягів і видів практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти, виборі відповідних баз практики та 

своєчасному укладанні з ними договорів, охорони праці в галузі, дотримання 

техніки безпеки на підприємстві під час практики та правил поведінки 

здобувачів вищої освіти, особливо тих, які проходять практику в  польових 

умовах (перший (бакалаврський) рівень за спеціальністю 101 «Екологія» або в 

лабораторіях кафедр університету. 

Так, вже третій рік поспіль ландшафтно-екологічна практика для 

здобувачів вищої освіти другого року навчання за спеціальністю                                

101 «Екологія» проводилася на ландшафтно-морфологічних і природних 

комплексах екологічно-чистого регіону Азово-Сиваського природного 

заповідника в районі с. Стрілкове, Херсонської області під керівництвом д.г.н., 



 

професора кафедри екології та охорони навколишнього середовища Дмитра 

Сергійовича Пікарені. 

Студенти вивчили ландшафтно-екологічні особливості приморських 

комплексів, властивості засолених територій та самовиливних джерел 

термальних підземних вод солоних лиманів Азовського моря. 

 

Здобувачі вищої освіти першого курсу проходять загально-екологічну 

практику у спортивно-оздоровчому таборі університету (с. Китайгород, 

Царичанського району).  

У період проходження практики здобувачі вищої освіти вивчили геолого-

геоморфологічні, гідрологічні, ландшафтно-екологічні особливості екологічно 

чистого регіону України – Азово-Сиваського природного заповідника в районі 

с. Стрілкове та екологічно-чистого регіону Дніпропетровської області – 

Царичанського району.  

Студенти ознайомилися з наслідками порушення природних ландшафтів 

результаті втручання людини та її господарської діяльності: місця видобутку 

самосадної солі, піску, вапняку, промислової забудови на північно-західній 

частині Азовського моря. На метеостанції у м. Генічеськ вони вивчили основні 

прилади та обладнання, що застосовується для моніторингу екологічного стану 

атмосфери. 

 



 

Під час проведення маршрутів здобувачі вищої освіти набули навичок 

щодо проведення польових спостережень, ведення документації, оформлення 

колекцій, зразків та проб, а спільне життя у польовому таборі згуртувало групу  

та виявило у студентів здібності до взаємодопомоги, колективізму та 

товаришування. Спільно подолані труднощі відчутно згуртували групу. 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється згідно з 

освітньо-професійними програмами спеціальностей, навчальними планами. 

Університет постійно шукає нові шляхи і способи здійснення практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти, зокрема, проведення практик не тільки на 

провідних державних підприємствах з новітніми технологіями та сучасним 

обладнанням і формами діяльності, але й у державних, акціонерних та 

приватних установах, банківських та фінансових структурах. 

Для підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

науково-педагогічними працівниками кафедри технології машинобудування 

налагоджені тісні зв’язки з передовими машинобудівними заводами України. 

Здобувачі вищої освіти за спеціальністю 131 «Прикладна механіка»  проходять 

технологічну практику за фахом на робочих місцях. Здобувачі вищої освіти 

Бурчак О.О., Вінніченко Є.Є, Короб Є.О., Крищук А.С. та Хаванський В.М. 

працювали слюсарями у складальному цеху дільниці складання 

сільськогосподарських машин; здобувач вищої освіти  

Стасевич О.О. - в експериментальному цеху; здобувачі Лисункін В.О., 

Краєвський О.М., Четвериков К.О., Пойда І.С., Шаталов Є.О. - операторами-

програмістами верстатів з ЧПУ у механічному цеху, а здобувачі вищої освіти 

Маєвська Д.І. та Швачка А.В. - у технологічному бюро стажерами -

технологами у ТОВ НПП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» (м. Біла Церква). 



 

   

У комплексі експлуатації очисних споруд каналізації (лівого берега) 

підприємства КВП КМР «Міськводоканал», було проведене практичне заняття 

для студентів четвертого курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності  

101 «Екологія» Дніпровського державного технічного університету в рамках 

написання курсової роботи з дисципліни «Екологія гідросфери».  

Головною метою відвідування станції стало практичне знайомство 

екологів з роботою очисних споруд, технологічною схемою очищення 

каналізаційних стоків. Подібне практичне заняття – важливий крок у написанні 

студентами випускної кваліфікаційної роботи.  

Начальник комплексу експлуатації очисних споруд каналізації (лівого 

берега) Микола Анатолійович Гевель ознайомив майбутніх екологів з 

механічним і біологічним очищенням каналізаційних стоків, які проводяться на 

станції. Студенти на власні очі детально ознайомилися зі всіма етапами 

очищення стічних вод. Майбутні екологи мали змогу побачити, як 

функціонують первинні відстійники, проходить очистка каналізаційних стоків 

в аеротенках, у вторинних відстійниках та біоставках перед потраплянням у 

річку Дніпро).  

     



 

Протягом останніх років в університеті відпрацьовувалися нові підходи 

до підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти. Окрім 

пошуку нових баз практики випусковими кафедрами проводиться активна 

робота щодо створення філій кафедр на підприємствах та інших структурах. В 

результаті плідної роботі в цьому напряму створено 16 філій кафедр. 

Загалом упродовж звітного періоду згідно з навчальними планами та 

графіком освітнього процесу різними видами практик було охоплено                      

1675 здобувачів вищої освіти очної та заочної форм навчання у                                

206 академічних групах, а саме:  

навчальні (ознайомчі) практики – 104 особи (17 груп); 

виробничі – 464 особи (48 груп); 

педагогічні – 187 осіб (48 груп – 23,3 %); 

науково-дослідні – 123 особи (33 групи); 

переддипломні – 792 особи (67 груп). 

За звітній період університет своєчасно укладав 247 короткотермінових 

угод з базами практики - підприємствами, установами та організаціями різних 

форм власності, які спроможні сформувати у здобувачів вищої освіти необхідні 

практичні уміння й навички за обраним фахом та сприяти адаптації 

випускників на первинних засадах. 

При розподілі здобувачів вищої освіти на практику випускові кафедри 

орієнтуються, насамперед, на потужні промислові підприємства, установи та 

організації нашого міста та області. 

Навчально-методичне забезпечення практик відповідає ліцензійним 

вимогам. На всіх рівнях підготовки розроблені наскрізні та  робочі програми з 

усіх видів практики.  

Керівництво практиками здійснювали провідні науково-педагогічні 

працівники університету (усього 187 осіб), саме доктори наук, професори - 46 

осіб (24,6 %), кандидати наук, доценти - 124 особи (66,3 %), старші викладачі – 

12 осіб (6,4%). 



 

Абсолютний показник успішності за підсумками усіх видів практик 

становить – 98,7 %, а якісний показник – 86,4 %. 

Питання якості організації та проведення практик постійно перебуває у 

полі зору ректорату, обговорюється на засіданнях випускових кафедр, вчених 

радах факультетів та вченій раді університету. 

 

2.7. Робота щодо сприяння працевлаштування випускників університету 

 

У 2017 році випуск спеціалістів денної форми навчання у ДДТУ склав 

252 особи (215 осіб – за державним замовленням). Випуск магістрів склав 118 

осіб (74 особи – за державним замовленням). Загальна кількість студентів, які 

навчалися  за державним замовленням, склала 289 осіб. 

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 45 

договорів. Договірні обов’язки виконуються в повному обсязі.  

Крім договорів із підприємствами укладена угода про співпрацю між 

Центром планування кар’єри та Кам’янським міським центром зайнятості.  

Для проведення розподілу випускників університет в 2017 році були 

проведені наступні заходи: 

«День кар’єри» з міським центром зайнятості та підприємствами міста;  

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;  



 

у 2016 році підписаний меморандум з державним концерном 

«Укроборонпром» у сфері підготовки фахівців для підприємств оборонної 

промисловості. 

На сайті університету створена сторінка Центру планування кар’єри 

http://www.dstu.dp.ua/uni/index.html#structure. 

Стабільність показників з працевлаштування показує, що потреба у 

молодих фахівцях, яких готує університет, зростає. Так, ПАТ «Дніпровський 

меткомбінат» в цьому році уклав договір «Про співробітництво у галузі 

освітньої діяльності» на 2018, де підготовка спеціалістів для замовлення 

підприємства складає понад 30 осіб в рік.  

Відгуки на спеціалістів-випускників університету зосереджені на 

випускових кафедрах. На цей час негативних відгуків на недоліки у підготовці 

спеціалістів до ДДТУ не надходили. Більшість випускників ДДТУ останніх 

років відповідають встановленій в університеті моделі: високий рівень 

професійних знань, досконале володіння обчислювальною технікою, володіння 

однією або двома іноземними мовами, питаннями з екології та безпеки 

життєдіяльності у галузі праці. 

У цілому випускники відповідають вимогам сучасної промисловості. 

Випускники ДДТУ успішно працюють на підприємствах міста Кам'янського: 

ПАТ «Дніпровський меткомбінат», ПАТ «Дніпровагонмаш», ПАТ 

«Дніпроазот», ДП «Смоли», ПАТ «Дніпровський коксохімічний завод», ПАТ 

«Євраз-Южкокс», КП «Міськводоканал», ПАТ «Дніпровська 

теплоелектроцентраль», «Укргідроенерго» Філія «Середньодніпровська ГЕС», 

ДП «Український державний центр радіочастот», а також на підприємствах 

наступних міст України: Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Київ, Полтава, 

Кременчук, Верхньодніпровськ та за межами країни.  

Результати цієї співпраці показали, що 93% спеціалістів та  

97 % 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 2017 році отримано 

126 (спеціалісти) та 52 (магістри) таких повідомлень, що складає відповідно 

58% та 72%. Продовжили своє навчання в університеті: 9 спеціалістів та 7 

магістрів в магістратурі та аспірантурі.  

 

2.8. Видання науково-методичної та навчально-методичної літератури, 

діяльність науково-методичної ради університету 

  

У сучасних умовах реформування системи вищої освіти особлива роль 

відводиться формуванню і розвитку системи навчально-методичної роботи в 

університеті. Від її організації у значній мірі залежить рівень цілісного 

освітнього процесу. Методична робота в університеті спрямована на 

підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти, удосконалення 

освітнього процесу та його контролю, підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників. 

У 2016/2017 навчальному році кафедрами університету було заплановано 

до видання 457 навчально-методичних видань, підготовлено до видання та 

надруковано 627 методичних розробок, із них 156 конспектів лекцій, 459 

методичних розробок до курсового та дипломного проектування, самостійної 

роботи студентів, практичних і семінарських занять, лабораторних робіт. 

 Науково-педагогічними працівниками у 2017 році на поліграфічній базі 

університету та інших видавництв видано 7 навчальних посібників, 

7 монографій, 1 випуск видання «Збірник наукових праць ДДТУ».                    

Випуск 1 (30) 2017; випуски журналів: «Проблеми математичного 

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 соціогуманітарних наук: 

проблеми та перспективи», «Проблеми математичного моделювання»; два 



 

збірника тез доповідей міжнародної наукової конференції «Математичні 

проблеми технічної механіки  2017»; тези доповідей міжнародного наукового 

симпозіуму «Тиждень еколога   2017», 10 номерів університетської газети 

«Вогонь Прометея». 

     

Робоча навчальна програма дисципліни є одним із нормативних 

документів, що визначає обсяги знань та зміст компетенцій відповідно до 

вимог освітніх програм здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського), 

другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти. 

Робочі навчальні програми в університеті  розробляються відповідно до 

положення про робочу навчальну програму дисципліни та методичні 

рекомендації щодо її розробки, затвердженого вченою радою університету від 

23.03.2017 року. 

З метою якісної організації і проведення освітнього процесу проводиться 

значна консультативна робота з науково-педагогічними працівниками щодо 

вимог до змісту, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни з 

урахуванням міждисциплінарних зв’язків, складових та методик оцінювання 

знань здобувачів вищої освіти. 

У 2017 році науково-педагогічними працівниками університету 

розроблені і затверджені в установленому порядку 546 робочих програм і 345 

навчальних програм дисциплін.  

Координацію методичної роботи в університеті здійснює науково-

методична рада, яка є колегіальним дорадчим органом і діє на підставі 

Положення про науково-методичну раду Дніпровського державного технічного 



 

університету, затвердженого вченою радою університету 27 квітня 2017 року. 

У Положенні визначені види методичної роботи, сформульовані її завдання, 

надана діюча в університеті структура управління методичною роботою, 

розглянуті функції різних підрозділів у цій галузі діяльності. 

Науково-методична рада працює у тісній співпраці з науково-

методичними комісіями факультетів, кафедрами та науково-педагогічними 

працівниками і реалізує з їх допомогою такі основні цілі: 

1) розробка загального підходу до організації освітнього процесу; 

2) організація розробки якісного навчально-методичного забезпечення і 

супроводження реалізуємих освітніх програм; 

3) підвищення професійного рівня педагогічної майстерності і 

методичної культури науково-педагогічних працівників; 

4) удосконалення наявних, а також розробка і впровадження нових 

принципів, форм і методів організації освітнього процесу. 

Протягом 2017 року науково-методичною радою проведено                          

10 засідань, де було розглянуто 57 планових та поточних питань, які 

стосуються навчально-методичної, науково-методичної, організаційно-

методичної та експертно-методичної роботи. 

Науково-методичною радою підготовлені і розглянуті питання: 

інтенсифікації освітнього процесу на основі комплексного використання 

нових інформаційних технологій, передових методів, організаційних форм і 

засобів навчання; 

удосконалення методичного керівництва самостійною роботою 

здобувачів вищої освіти, розробку раціональних форм її планування, 

організації та контролю; 

організації та проведення практичної підготовки майбутніх фахівців, як 

необхідної складової оволодіння ними сучасними методами, формами 

організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професійної діяльності; 



 

визначення стану якості підготовки здобувачів вищої освіти, рівня 

освітнього процесу, аналізу методичної роботи факультетів і кафедр, 

навчально-методичного забезпечення дисциплін.  

За звітній період за безпосередньо участю членів науково-методичної 

ради було підготовлено ряд нормативних документів університету: 

Положення про науково-методичну раду ДДТУ; 

Положення про науково-методичні комісії факультетів ДДТУ; 

Положення про організацію та проведення комплексних контрольних 

робіт; 

Положення про робочу навчальну програму дисципліни та методичні 

рекомендації щодо її розробки; 

Норми часу для планування й обліку навчальної, методичної, 

організаційної роботи та складання індивідуальних планів роботи науково-

педагогічних працівників на 2017/2018 навчальний рік; 

Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти, які 

навчаються за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на 

вакантні місця держзамовлення, та з бюджетної форми навчання на навчання за 

кошти фізичних (юридичних) осіб; 

Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості при 

поновлені та переведенні студентів. 

З ініціативи науково-методичної ради в університеті проведяться 

різноманітні заходи з підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників, як загальноуніверситетського рівня так і на рівні факультетів. 

Згідно з наказом по університету від 12 січня 2017 року з метою 

підвищення професійної майстерності науково-педагогічних працівників, 

якості та методики викладання у вищій школі з урахуванням останніх 

досягнень у галузі педагогіки, впровадження педагогічних новацій в освітній 

процес затверджений план проведення заходів на другий семестр 2016/2017 

року. 



 

Згідно із затвердженим планом у січні 2017 року була проведена 

загальноуніверситетська науково-педагогічна конференція «Новітні технології 

в  освітньому процесі з використанням дистанційної форми навчання та 

електронних інструментів: вітчизняний та закордонний досвід», в якій взяли 

участь науково-педагогічні працівники університету, директори та провідні 

вчителі ліцеїв, гімназій, загальноосвітніх шкіл міста. 

  

У квітні 2017 року на металургійному факультеті був проведений 

науково-методичний семінар «Дієвий контроль поточної успішності навчання, 

як інструментарій підвищення рівня підготовки фахівців». 

Під час виступів та обговорення доповідей учасники семінару торкалися 

багатьох питань методичного та організаційного характеру, що виникають в 

освітньому процесі при підготовці фахівців різних спеціальностей. За 

результатами проведеного семінару ухвалено наступні висновки: 

1. При формуванні комплектів навчально-методичних матеріалів (тестів, 

завдань, задач тощо) для поточного контролю успішності навчання слід робити 

акцент на практичну реалізацію отриманих знань у вигляді розв’язання 

конкретних виробничих ситуацій із залученням традиційного для спеціальності 

інструментарію діяльності. 

2. Доцільним виглядає викладання потоком для здобувачів вищої освіти 

різних спеціалізацій дисциплін, які складають базу їх загальноінженерної 

підготовки (зокрема, комп’ютерне розв’язання інженерних задач). Це, як 

очікується, повинно сприяти підготовці випускників до успішного розв’язання 

на практиці реальних виробничих задач, які дуже часто несуть між 

професійний характер. 



 

На факультеті менеджменту, економіки, соціології та філології у травні 

2017 року проведений міжкафедральний науково-методичний семінар 

«Фактори формування та методика оцінювання соціально-економічної 

ефективності інновації. 

Методична сесія з підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників енергетичного факультету з проблеми  «Інноваційні технології 

організації освітнього процесу у ВНЗ» на тему «Віртуальна  екскурсія як одна 

із ефективних форм організації освітнього процесу здобувачів вищої освіти» 

відбувся у травні поточного року. 

Проведення заходу відбувався у два етапи: 

1) теоретична частина: методичний екскурс у світ віртуальної екскурсії-

ефективної технології сьогодення щодо організації освітньо-виховного процесу 

зі студентами; 

2) практична частина: віртуальна екскурсія на тему «Котельні установки 

в системі енергогосподарства промислових підприємств». 

Під час проведення методичної сесії були вироблені рекомендації 

науково-педагогічним працівникам щодо реалізації принципів сучасної 

педагогічної діяльності шляхом впровадження в навчальні заняття студентів 

«віртуальної екскурсії» як однієї із ефективних педагогічних технологій 

сьогодення. 

З метою підвищення рівня професійної майстерності викладачів та 

обміну досвідом використання інноваційних технологій навчання здобувачів 

вищої освіти у квітні 2017 року проведене загальне засідання науково-

методичних комісій енергетичного і металургійного факультетів. 

На засіданні було відзначено, що при проведенні навчальних занять зі 

студентами енергетичного факультету використовуються інноваційні форми 

навчання, їх ефективність реалізується через дидактичні принципи наочності, 

зв’язку теорії з практикою, систематичності, диференційованому підході до 

організації освітнього процесу. 



 

На  металургійному факультеті заслуговує увагу методичній супровід 

науково-дослідної експериментальної роботи науково-педагогічних 

працівників та використання інформаційно-комп’ютерних технологій при 

проведенні навчальних занять.  

На сумісному засіданні було запропоновано науково-педагогічним 

працівникам факультетів цілеспрямовано впроваджувати в навчально-виховний 

процес інноваційні та інформаційні технології і практикувати 

взаємовідвідування навчальних занять. 

Діяльність науково-методичної ради спрямована на якісне проведення 

освітнього процесу, навчально-методичного супроводження освітньо-

професійних і освітньо-наукових програм, підвищення педагогічної 

майстерності науково-педагогічних працівників, удосконалення аудиторної і 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти, впровадження інформаційних 

технологій навчання.  

 

2.9. Інформаційне забезпечення освітнього процесу 

 

Діяльність бібліотеки у звітному періоді була спрямована на підвищення 

якості підтримки освітнього та наукового процесу університету, розвиток 

комфортного  фізичного та віртуального простору бібліотеки, креативного 

комунікативного середовища, яке стимулює творення та впровадження  

інновацій. Для досягнення  поставлених цілей у бібліотеці  розпочато роботу з 

актуалізації колекції інформаційних  ресурсів; оновлення та розширення послуг 

і сервісів; підвищення та розширення  компетенцій бібліотекарів; налагодження 

ефективної системи внутрішньої та зовнішньої комунікації. 

Здійснення інформаційного забезпечення процесів освіти і науки 

бібліотекою ДДТУ - це два взаємопов’язані напрями: інформування про 

внутрішні ресурси, використання  віддалених зовнішніх ресурсів. 

Інформаційний ресурс бібліотеки університету складає понад 570 тис. 

прим., довідково-бібліографічний апарат пропонує користувачам  електронний 



 

каталог, який налічує понад 216 тис. записів документів, та систему 

традиційних каталогів і картотек. 

Бібліотечна колекція значно розширюється за рахунок її  електронної  

складової. З  листопада 2017 року (згідно з наказом МОН № 1286 від 

19.09.2017) передплачено доступ до універсальної реферативної та 

наукометричної бази даних Scopus (Elsevier). База даних Scopus індексує  понад 

22800 видань від більше ніж 5000 видавництв. 

 

Бібліотека має тестовий доступ до - Polpred.com. Ресурси вільного 

доступу для користувачів бібліотеки до  повнотекстових, реферативних, 

бібліографічних баз даних з різних галузей знань: наукова періодика України, 

Google Scholar, журнали Elsevier на платформі відкритого доступу. 

На сторінці  бібліотеки веб-сайту університету розміщені матеріали на 

допомогу користувачам наукометричних баз даних. 

Передплачені ресурси доступні з будь-якого комп’ютера, підключеного 

до мережі Університету. 

 

Працівниками бібліотеки ведеться робота в напрямку бібліометричного 

моніторингу та аналізу інформаційних ресурсів. Працівники бібліотеки 



 

відстежують індекс наукового цитування вчених університету, проводять 

кількісний аналіз публікацій науковців. Проводяться консультації щодо 

використання наукометричних баз даних. 

Web - сторінка бібліотеки на сайті університету є головним засобом  

позиціонування бібліотеки. До меню сторінки входять такі рубрики: новини 

бібліотеки, заходи, акції та події в бібліотеці, на допомогу науковцю, віртуальні 

книжкові виставки, нові надходження  та інше. 

На сторінці бібліотеки веб - сайту університету анонсуються віртуальні 

книжкові виставки присвячені ювілейним датам, історичним і політичним 

постатям, письменникам, знаменним та пам’ятним датам  в історії України. 

 

В 2017 році було презентовано 12 віртуальних виставок: 

на відзначення 100-річчяУкраїнської революції 1917–1921 років  першого 

досвіду українського державотворення у ХХ ст., бібліотека розгорнула 

віртуальні виставки  «Події та постаті: до 100-річчя Української революції 

1917-1921 рр.», «Соборність: з’єднання духовності та сили»; 

до дня вшанування пам’яті жертв Великого терору – масових політичних 

репресій 1937-1938 років, бібліотека презентувала книжкову віртуальну 

виставку «З порога смерті: письменники України – жертви сталінських 

репресій»; 

«Історія без цензури» - віртуальна книжкова виставка про минуле 

України на підставі архівних документів;  

до 203-річниці від дня народження Т.Г. Шевченка була підготовлена 

віртуальна книжкова  виставка-посвята «Шевченків світ в буянні фарб, 

сплетінні ліній»; 

http://www.president.gov.ua/documents/172016-19736


 

до 295-річчя від дня народження Г.С. Сковороди бібліотека презентувала 

віртуальну виставку «Великий мислитель українського народу» та ін. 

Постійно ведеться оновлення контенту сторінки бібліотеки веб-сайту 

університету. У соціальних мережах бібліотека представлена на Facebook 

https://www.facebook.com/librarydstu/. Заходи які проводяться у бібліотеці, 

анонси, новини, рекламуються і поширюються на сторінці бібліотеки  у 

Facebook.  

Для інформування широкої аудиторії користувачів про ресурси, послуги, 

події  в бібліотеці, для покращення іміджу бібліотеки, на сторінках газети 

«Вогонь Прометея» публікувалися  статті, репортажі, фото. 

Основний фонд бібліотеки складається з паперових документів - це 

книги, фахові періодичні видання, неопубліковані документи (92 %), мережні 

локальні документи - 8 %. Основну частину щорічних  надходжень  до  фонду  

бібліотеки  становлять залучені на  безоплатній  основі   документи:  дарунки  

за книгообміном, неопубліковані документи, 11 %  примірників всіх 

надходжень  отримано з редакційно-видавничого відділу університету. 

Переважна кількість нових надходжень до фонду бібліотеки складають 

документи українською мовою -86%,  іноземними мовами -  14%, в т.ч. 

російською - 13 %.  

Організація традиційного фонду бібліотеки проводиться в 

автоматизованій бібліотечній інформаційній системі  ALL LIBRARI, 

автоматизовано основні бібліотечно-бібліографічні процеси роботи з 

документами (книги,  періодичні  видання).  

Електронний каталог (ЕК)  відображає активний фонд бібліотеки та 

створює основу для виконання запитів користувачів.  

Проводиться робота по ретроконверсії бібліотечного фонду.  

Інформаційно-лінгвістичне забезпечення ЕК: комунікативний формат 

MARC 21 для бібліографічних даних; універсальна десяткова класифікація 

(УДК); предметні рубрики. 

https://www.facebook.com/librarydstu/


 

Для  користувачів бібліотеки  надається  послуга з  визначення  індексів  

УДК (Універсальної  десяткової   класифікації)  та  авторського знаку для 

видань, наукових  статей, дипломних робіт, дисертацій.   

Нові інформаційні технології вносять зміни у традиційні форми і методи  

інформаційного обслуговування користувачів. При проведенні  «Дня 

інформації», «Дня кафедри», крім традиційних оглядів літератури, періодичних 

видань для  викладачів, аспірантів, студентів, надається  інформація про 

академічну доброчесність, про міжнародні стилі бібліографічних посилань, про 

авторське право,  про наукометричні бази даних та ін. 

   

Фахівці бібліотеки проводять для  студентів заняття з «Основ    

інформаційної грамотності», екскурсії приміщеннями і відділами  бібліотеки.     

Соціокультурна діяльність бібліотеки. Бібліотека проводить активну 

роботу над створенням креативного інноваційного середовища в співпраці з  

викладачами, молодіжним студентським парламентом, підрозділами 

університету.  

Приміщення бібліотеки університету є базою для проведення 

університетських заходів різних рівнів - загальноуніверситетських, 

факультетських. Традиційно в приміщенні бібліотеки проводять Шевченківські 

читання, поетичні читання, майстер - класи та ін. 



 

  

В бібліотеці університету відбулася зустріч студентів, викладачів 

факультету МЕСФ, працівників бібліотеки з поетесою, журналістом, 

художницею, студенткою ДДТУ групи ФІЛ -14-2з Марією Слободяник та 

письменником, дипломантом Міжнародного літературного конкурсу 

«Коронація слова» (2017), лауреатом Міжнародної українсько-німецької премії 

ім.О. Гончара Олегом Андрішко. 

У Всесвітній день поезії  традиційно в читальній залі бібліотеки 

проводяться літературні  та поетичні читання, у 2017 році відбулася  

презентація  поетичної збірки  «Ліра Прометея – 3», в яку ввійшли вірші  

викладачів, співробітників, студентів ДДТУ. 

  

До кожної події, оформляються книжкові виставки, організовуються 

відкриті перегляди літератури та презентації книг, створюються інсталяції, 

організовуються фотозони. До дня закоханих  бібліотекарі зробили свято  

креативним, організували книжкову інсталяцію у вигляді великого серця, що 

визвало велику зацікавленість у студентів. 



 

До початку навчального року і до Дня знань, в бібліотеці університету була 

зроблена тривимірна інсталяція «Сходинки до знань», також проведено 

відкритий перегляд літератури для першокурсників.

          

До всесвітнього свята вишиванки бібліотека університету провела свято 

вишиванки «Ой яка ж ти гарна, сорочка вишивана». У флешмобі до  свята взяли 

участь бібліотекарі, викладачі, студенти, працівники університету. Було 

представлено давній український одяг і роботи сучасних майстринь працівниць 

університету, які мають таке чудове хоббі як вишивання. Оформлено 

етнокуточок, організована книжкова виставка «Українська вишивка - код наці». 

Учасники свята дарували книги для бібліотеки, читали вірші про українську 

вишиванку.  

     

Восени в  читальній залі бібліотеки університету відбулося відкриття 

виставки декоративно-прикладного мистецтва «Творимо красу разом». 

Зібралися шанувальники предметів, речей, прикрас  вироблених власноруч. На 

виставці представлені роботи  студентів, співробітників.  

На нинішньому етапі розвитку освіти значення вузівської бібліотеки як 

центру доступу до різноманітних інформаційних ресурсів зростає і 

визначається вже не тільки традиційними показниками величини бібліотечного 



 

фонду та кількістю передплачених періодичних видань, а й рівнем 

комфортності доступу до інформації незалежно від її формату. 

 

2.10. Функціонування інформаційного порталу університету 

 

Одним із дієвих форм інформаційної роботи університету є офіційний  

web-сайт (http://www.dstu.dp.ua/uni/index.html#home), 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, 

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 і 

введена в дію. 

Для допомоги студентам різних спеціальностей та форм навчання в 

отриманні методичних та навчальних матеріалів з будь-якої дисципліни 

функціонує на сайті університету «Інформаційний портал» 

(http://192.168.255.4/Portal/WWW/index.html), 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. 

 

 



 

Загальна кількість документів 4540 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 1 1 1 2 2 10 5 12 11 47 42 592 1307 584 754 895 263 

 

Типи документiв 

Робоча програма 1045 

Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи 599 

Конспект лекцiй 527 

Методичнi вказiвки до виконання практичних занять 515 

Навчальна програма 488 

Методичнi вказiвки до лабораторних робiт 330 

Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи 252 

Комплект комплексної контрольної роботи 78 

Тестові завдання 78 

Навчальний посiбник 65 

Тестові завдання до першого змiстового модулю 60 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи 54 

Методичні вказівки 53 

Методичнi вказiвки до семінарських занять 48 

Тестові завдання до другого змiстового модулю 41 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту 37 

Контрольні питання (білети) до екзамену 36 

Питання до тестового контролю 30 

Пiдручник 24 

Методичнi вказiвки до виконання розділу дипломного проекту 18 

Плани практичних занять 17 



 

Тестові завдання до підсумкового змiстового модулю 13 

Збірник задач 13 

Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра 13 

Словник термінів 11 

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту 10 

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) 8 

Монографія 8 

Глосарій 7 

Методичнi вказiвки до семінарських занять 6 

Індивідуальні завдання 5 

Контрольні питання до заліку 4 

Методичний посібник 4 

Методичні вказівки до розв’язання задач 4 

Методичнi вказiвки до виконання розрахункових завдань 4 

Контрольнi питання до підсумкового модулю 3 

Методичні вказівки до виконання практичної роботи 3 

Пакет контрольних завдань 3 

Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра 2 

Методичні вказівки до переддипломної практики 2 

Питання до контрольних робіт 2 

Наскрізна програма 2 

Плани практичних занять 2 

Методичні вказівки до виконання контрольних завдань 2 

Збірник вправ 2 

 

 

Кількість завантажень документів  за 2017 рік 

 

січень 15274 

лютий 12721 

березень 17525 

квітень 6152 

травень 10773 

червень 9916 

липень 3699 

серпень 3148 

вересень 7770 

жовтень 9744 

листопад 16713 

грудень 3676 
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Динаміка завантажень документів за 2017 рік 



 

Найпопулярніші для завантаження типи документів 

 

Конспект лекцiй 44651 

Робоча програма 43340 

Методичнi вказiвки до виконання практичних занять  32504 

Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи  28848 

Методичнi вказiвки до лабораторних робiт  18889 

Навчальна програма 18464 

Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи  10670 

Навчальний посiбник 5295 

Тестові завдання 5102 

Тестові завдання до першого змiстового модулю  4002 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи  3325 

Комплект комплексної контрольної роботи 3312 

Методичні вказівки 3192 

Тестові завдання до другого змiстового модулю  3180 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту  2301 

Методичнi вказiвки до семінарських занять 2212 

Контрольні питання (білети) до екзамену 2150 

Методичнi вказiвки до виконання розділу дипломного проекту  2103 

Пiдручник 1289 

Питання до тестового контролю 1207 

Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра  1137 

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи)  782 

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту  692 

Тестові завдання до підсумкового змiстового модулю 651 

 

 

Динаміка сеансів за рік 

 

 

 

 

 

 



 

Географія візитів на сайт університету за 2017 рік 

 

 

 

 



 

За містами 

 

Демографічні показники 

 

 



 

 

 

 

Поведінка користувача сайту 

 

 

3. Кадрове забезпечення освітнього процесу  

 

3.1. Склад науково-педагогічних працівників  

 

Загальна кількість штатних науково-педагогічних працівників станом на 

кінець грудня поточного року – 192 особи. Мають науковий ступінь –              

172 особи. З них – 32 доктори  наук, що становить 16,7 %  від загальної 

чисельності  та  140 кандидатів  наук, що становить 72,9 %. Загальна кількість 

науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь  становить 89,6 

%. В університеті працює 20 науково-педагогічних працівника, які не мають 

наукового ступеню. 

Протягом 2017 захистили кандидатські дисертації та отримали 

підтвердження (або присвоєно науковий ступінь кандидата наук) 5 молодих 



 

вчених (Красніков Кирило, Гаврилін Сергій, Олійник Микола,                       

Єрьоміна Катерина, Набережна Ольга). 

Загальна кількість викладачів, які мають вчене звання -  149. З них                  

31 професор та 117 доцентів та 1 старший науковий співробітник.  

Кадровий склад кафедр університету приведений у відповідність до 

ліцензійних умов. 

За 2017 рік науково-педагогічні працівники звільнились та вибули з 

причин: 

за угодою сторін – 5 осіб; 

у зв’язку із закінчення строкового трудового договору – 13 осіб; 

за власним бажанням – 6 осіб; 

у зв’язку зі смертю – 1 особа.  

Науково-педагогічні працівники університету працюють на умовах 

строкових трудових договорів та контрактах. На умовах контракту працює 168 

науково-педагогічних працівника (88%).  

Прийнято до університету протягом 2017 року 7 науково-педагогічних 

працівників. З них 4  особи з числа осіб, які були звільнені по закінченню 

строкових трудових договорів (контрактів) наприкінці 2016-2017 навчального 

року. На сьогодні 3 з них обрані за конкурсом на вченій раді університету та 1 

на вчених радах факультетів.  

З метою забезпечення повної зайнятості конкурс на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників оголошується лише у разі повного 

навантаження штатних працівників кафедр. 

На кінець 2017 року  чисельність працівників університету зменшилась: 

навчально-допоміжного персоналу на 11 осіб, що становить 12,6 % від 

загальної чисельності НДП; 

науково-педагогічних працівників на 18 осіб, що становить 8,8 % від 

загальної чисельності НПП; 

адміністративно-управлінський та обслуговуючий персонал на 22 особи, 

що становить 7,6 % від загальної чисельності АГП. 



 

Кількість працівників науково-дослідної частини збільшилася на 5 осіб. 

Загалом за рік  чисельність працівників університету зменшилась на                   

46 осіб. 

Аналіз вікового складу науково-педагогічних працівників: 

Рік народження  Кількість науково-педагогічних 

працівників (осіб) 

1931 по 1940 10 

1941 по 1950 27 

1951 по 1960 35 

1961 по 1970 45 

1971 по 1980 43 

1981  і молодше 32 

Середній вік докторів наук 65 років. 23 доктори наук, професорів 

пенсійного віку. Середній вік кандидатів наук 40 років. Всього 38 кандидатів 

наук пенсійного віку. Середній вік науково-педагогічних працівників  –                 

52 роки. 

Науково-педагогічні працівники отримують надбавку за вислугу років: 

в розмірі 30% - 99 осіб, що становить 52 % від загальної численності 

викладачів; 

в розмірі 20%  - 59 осіб, що становить 31 %; 

в розмірі 10% - 29 осіб, що становить 15 %. 

У 2017 році нагороджені: 

Гуляєв Віталій Михайлович, доктор технічних наук, професор, перший 

проректор, був нагороджений Нагрудним знакам «За освітні та наукові 

досягнення»; 

Черненко Яна Миколаївна кандидат технічних наук, доцент, директор 

Комерційного технікуму ДДТУ нагрудним знаком «Відмінник освіти».  

     



 

Подяками Міністерства освіти і науки України у 2017 році нагороджені: 

Зберовський Олександр Владиславович, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища; 

С’янов Олександр Михайлович, доктор технічних наук, професор, декан 

факультету електроніки та комп’ютерної техніки; 

Тарасенко Світлана Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

менеджменту організацій і адміністрування. 

 

Грамотою Верховної Ради України нагороджено Перемітька Валерія 

Вікторовича, доктора технічних наук, доцента, декана металургійного 

факультету.  

Наприкінці 2016 року Садовой О.В. став Лауреатом Державної премії 

України в галузі науки і техніки. 

Загалом в університеті  чотири співробітники нагороджені нагрудним 

знаком «За освітні та наукові досягнення», один – нагрудним знаком «Петра 

Могили», один - нагрудним знаком «Знак пошани», два – лауреати нагороди 

Ярослава Мудрого. 

Двадцять чотири співробітника університету мають звання «Відмінника 

освіти України». 

Чотири співробітника мають Почесні звання  України: Єфремова Н.Ф., 

Дронов С.Г. - «Заслужений працівник освіти України», Буря О.І. – «Заслужений 

раціоналізатор України», Губарєв І.В. – «Заслужений тренер України». 

У 2017 році було оголошено одну догану  за порушення правил 

трудового розпорядку. Надійшло 2 звернення на Урядову гарячу лінію,                   

5 звернень громадян особисто на ім'я ректора. Термін надання відповідей 



 

заявникам, що звернулися на Урядову гарячу лінію та відповіді на звернення 

громадян були дотримані згідно законодавства України «Про звернення 

громадян» (від 15 днів до місячного терміну).  

Рух контингенту студентів протягом 2017 року: 

Металургійний факультет (враховуючи приєднання хіміко-

технологічного факультету):   

Денна форма навчання: 

Станом на 01.01.2017 року кількість студентів становила - 478. 

Станом на 14.12.2017 року – 365 ( з урахуванням  випуску та вступу). 

В порівнянні з минулим роком чисельність студентів денної форми 

навчання факультету зменшилась на 24%. 

Протягом року відраховано з числа студентів денної форми навчання 54 

особи,     що становить 11% від загальної кількості. З них 40 студентів, які 

навчались за держзамовленням.  В 2016 році  цей відсоток становив 8,7%, в 

2015 - 5%.  

Поновлено після відрахування 7 студентів. 

Заочна  форма навчання:   

На 1 січня 124 студентів, на кінець грудня -109. В порівнянні з минулим 

роком чисельність студентів-заочників зменшилась на 12 відсотків.  

Відраховано протягом року 19 студентів-заочників, з них 19 

контрактників.  

Поновлено після відрахування 5 студентів-заочників.  

Механічний факультет:  

Денна форма навчання: 

Станом на 01.01.2017 року кількість студентів становила – 413. 

Станом на 14.12.2016 року –  437 ( з урахуванням  випуску та вступу). 

В порівнянні з минулим роком чисельність студентів денної форми 

навчання факультету збільшилась на 5,8 відсотків. 

Протягом року відраховано з числа студентів денної форми навчання 33 

особи,     що становить 7,9% від загальної кількості студентів факультету, з них 



 

24 студента, які навчалися за держзамовленням. В 2016 році цей відсоток 

становив 13,4%, в 2015 - 13%.  Поновлено 6 студентів.       

Заочна  форма навчання:   

На 1 січня 198 студентів, на кінець грудня - 196. В порівнянні з минулим 

2016 роком чисельність студентів-заочників механічного факультету 

зменшилась на 1,1%. 

Відраховано протягом року 23 студента-заочника, з них 22 

контрактників. Поновлено після відрахування 7 студентів-заочників 

 Факультету менеджменту, економіки, соціології та філології:  

Денна форма навчання: 

Станом на 01.01.2017 року кількість студентів становила – 314. 

Станом на 14.12.2017 року –  313 ( з урахуванням  випуску та вступу). 

В порівнянні з минулим роком чисельність студентів денної форми 

навчання факультету зменшилась на 0,32 %. 

Протягом року відраховано з числа студентів денної форми навчання 22 

особи,  що становить 7% від загальної кількості студентів факультету, з них 3 

студента, які навчалися за держзамовленням. В 2016 році  цей відсоток 

становив 5,8%, в 2015 - 3%.  Поновлено 3 студента.       

Заочна  форма навчання:  На 1 січня 319 студентів, на кінець грудня -309.   

В порівнянні з минулим 2016 роком чисельність студентів-заочників 

факультету зменшилось на 3,14%.  

Відраховано протягом календарного року 20 студентів, з них                         

19 контрактників. 

Поновлено після відрахування 12 студентів-заочників. 

 Факультет електроніки та комп’ютерної техніки:  

Денна форма навчання: 

Станом на 01.01.2017 року кількість студентів становила – 350. 

Станом на 14.12.2017 року –  380 ( з урахуванням  випуску та вступу). 

В порівнянні з минулим роком чисельність студентів денної форми 

навчання факультету збільшилось на 8,57 %. 



 

Протягом року відраховано з числа студентів 12 осіб, що становить 3,42% 

від загальної кількості студентів факультету, з них 9 студентів, які навчалися за 

держзамовленням. В 2016 році цей відсоток становив 5,8, а у 2015 – 3%.  

Поновлено 9 студентів. 

Заочна  форма навчання:  На 1 січня 2017 року -  73 студентів, на кінець 

грудня - 86. В порівнянні з минулим 2016 роком чисельність студентів-

заочників факультету збільшилась на 17,8%.  

Відраховано протягом календарного року 6 студентів, з них 6 

контрактників. 

Поновлено після відрахування 6 студентів-заочників. 

Енергетичний факультет:  

Денна форма навчання: 

Станом на 01.01.2017 року кількість студентів становила – 265. 

Станом на 12.12.2017 року –  261 ( з урахуванням  випуску та вступу). 

В порівнянні з минулим роком чисельність студентів денної форми 

навчання факультету зменшилась на 1,6 відсотки. 

Протягом року відраховано з числа студентів 20 особа,  що становить 

7,54% від загальної кількості студентів факультету, з них 14 студентів, які 

навчалися за держзамовленням. В 2016 році цей відсоток становив 7,9%, в 2015 

- 4%.  Поновлено після відрахування 3 студента.       

Заочна  форма навчання:  На 1 січня 2017 року -  162 студенти, на кінець 

грудня - 163. В порівнянні з минулим 2016 роком чисельність студентів-

заочників факультету зменшилась на 0,6%.  

Відраховано протягом календарного року 11 студентів, з них 10 

контрактників. 

Поновлено після відрахування 8 студентів-заочників. 

Загалом протягом 2017 року відраховано з різних причин 141 студента 

денної форми навчання. Три основні причини відрахування студентів: 

академічна заборгованість – 53,9 % від загальної кількості відрахованих 

студентів.  



 

за власним бажанням – 19,1 %; 

за невиконання умов договору  – 15,6 %. 

Найбільша кількість студентів відрахована на металургійному факультеті 

54 студента та на механічному - 33 студента. 

В 2017 році було відраховано 145 студентів денної форми навчання (9%). 

 

3.2.  Підготовка науково-педагогічних кадрів в університеті 

 

Дніпровський 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» та Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах і 

наукових установах. 

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.), дисертаційна робота 

підготовлена і направлена в спеціалізовану раду Харківського політехнічного 

інституту для захисту у березні 2018 року; 

за спеціальністю 05.14.06. – технічна теплофізика та промислова 

теплоенергетика Надригайло Т.Ж. (науковий керівник проф.  

Самохвалов С.Є.). 

З 2018 року буде відкрита докторантура за спеціальністю                              

132 «Матеріалознавство».  



 

Підготовка аспірантів ведеться згідно з Порядком підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах), який затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.03.2016 року № 261, та визначає механізм підготовки 

здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях 

вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії.  

Наказом Міністерства освіти і науки України від 08.07.2016 року №621 

університету надані ліцензії на здійснення освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти за 10 науковими спеціальностями: 

073 Менеджмент; 

101 Екологія; 

113 Прикладна математика;  

132 Матеріалознавство; 

133 Галузеве машинобудування; 

136 Металургія; 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 

161 Хімічні технології та інженерія;  

274 Автомобільний транспорт. 

План замовлення на підготовку докторів філософії за відповідними 

науковими спеціальностями за очною та вечірньою формами навчання на 2017 

рік складав 10 осіб (8 особи очної, 2 особи очно-вечірньої). Міністерством 

освіти і науки України наказом від 21.07.2017 року затверджено обсяги 

державного замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів 

через аспірантуру обсягом 6 осіб.  

Приймально-відбіркові комісії з прийому до аспірантури провели вступні 

іспити: з іноземних мов; філософії; спеціальностей.  

 

 

 



 

За результатами вступних іспитів зараховано до аспірантури 14 осіб за 

спеціальностями:  

№ 

з/п 
Шифр  Назва спеціальності 

Форма навчання 

очна вечірня 

1 073 Менеджмент 4 - 

2 101 Екологія  - 1 

3 113 Прикладна математика  1 - 

4 131 Прикладна механіка  1 - 

5 132 Матеріалознавство  2 - 

6 133 Галузеве машинобудування  1 - 

7 136 Металургія  - 1 

8 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка  

2 - 

9 161 Хімічні технології та інженерія  - - 

10 274 Автомобільний транспорт 1 - 

 

Слід відмітити існуючу тенденцію щодо зменшення виділення  

бюджетних місць  до аспірантури. 

Кожному зарахованому аспіранту наказом ректора університету 

призначено наукового керівника. Наукове керівництво аспірантами здійснюють 

30 докторів та 5 кандидатів наук.  

Протягом 2017 захистили кандидатські дисертації та отримали 

підтвердження (або присвоєно науковий ступінь кандидата наук) 5 молодих 

вчених (Красніков Кирило, Гаврилін Сергій, Олійник Микола,                       

Єрьоміна Катерина, Набережна Ольга).  

      



 

Підготовлені до захисту докторські дисертації співробітниками 

університету: Будько О.В., Ярошевська Т.В., Іванченко А.В. та кандидатські 

дисертації: Загорулько І.В., Гунько С.О., Єлатонцев Д.О. 

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 

плану та несе особисту відповідальність за якісну та своєчасну підготовку 

аспірантом дисертації. 

На 01  грудня 2017 року в університеті навчається  

52 аспіранти і 2 докторанти. Із загальної кількості аспірантів на бюджетній 

основі навчаються 38 аспірантів; за кошти фізичних та юридичних осіб -        14 

аспірантів. 

У 2017 році з аспірантури у зв'язку із закінченням  навчання випущено  

17 аспірантів. 

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.  

У 2017 році відкрита спеціалізована вчена рада К09.091.02 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями                      

05.02.01 «Матеріалознавство» та 21.06.01 «Екологічна безпека».  

На міжкафедральному науковому семінарі 07.12.2017 року відбувся 

первинний розгляд дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека» асистента 

кафедри гідравліки та водопостачання Національного університету 

залізничного транспорту (м. Дніпро) Росточило Наталії Василівни. Тема 

роботи: «Захист від забруднення повітряного середовища будівель при 

інфільтрації небезпечних речовин з навколишнім повітрям». Науковий 

керівник: д.т.н., проф., зав. каф. Біляєв М.М. Дана дисертаційна робота 



 

прийнята до розгляду у спеціалізованій вченій раді К09.091.02 та призначення 

опонентів.   

На міжкафедральному науковому семінарі 21.12.2017 року відбувся 

первинний розгляд дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека» аспіранта 

кафедри гідравліки та водопостачання Національного університету 

залізничного транспорту (м. Дніпро) Оладіпо Мутіу Олатойє. Тема роботи: 

«Захист навколишнього середовища від забруднення при перевезенні вугілля у 

напіввагонах». Науковий керівник: д.т.н., проф., зав. каф. Біляєв М.М.  

 

3.3. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

 

Підвищення кваліфікації та перепідготовка науково-педагогічних 

працівників одне з найважливіших завдань вищої школи. Основною метою 

навчання працівників є  вдосконалення професійної підготовки шляхом 

поглиблення і розширення її професійних знань, умінь і навичок, набуття 

досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності. 

Основними завданнями навчання працівників є: 

оновлення та розширення знань, формування нових професійних 

компетентностей в психолого-педагогічній, науково-дослідній та 

організаційно-управлінській діяльності; 

засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання; 

набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його 

цільового спрямування, посадових обов’язків працівників, здобутої освіти, 

досвіду практичної роботи та професійної діяльності, їх інтересів і потреб; 

вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, методів 

управління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та 

перспективами їх розвитку; 



 

розроблення пропозицій щодо удосконалення освітньо-виховного 

процесу, впровадження у практику навчання кращих досягнень науки, техніки і 

виробництва; 

застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що 

передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження 

дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання. 

Постійне підвищення кваліфікації є прямим службовим обов’язком 

кожного науково-педагогічного працівника. Порядок підвищення кваліфікації 

та стажування НПП університету регламентується Положенням про 

підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних 

працівників, затвердженим вченою радою університету 23.03.2017 року 

(протокол №3).  

Навчання працівників здійснювалося за такими формами: 

курси підвищення кваліфікації; 

підвищення кваліфікації в інших закладах вищої освіти; 

стажування за кордоном.  

У 2017 році науково-педагогічні працівники університету підвищували 

кваліфікацію за дисциплінами у закладах вищої освіти та підприємствах міста 

загальною кількістю 39 осіб, що складає 20,3% і відповідає ліцензійними 

вимогами.  

Згідно з ліцензією університет станом на 04 грудня 2017 року  має право 

приймати на підвищення кваліфікації (стажування) фахівців за акредитованими 

напрямами (спеціальностями). Так,  у 2017 році в університеті підвищили 

кваліфікацію 52 особи науково-педагогічних працівників закладів освіти. 

Кількісні показники підвищення кваліфікації за 2017 рік наведені в таблицях 

3.3.1 та 3.3.2. 

 

 

 

 



 

Таблиця 3.3.1- Кількісні показники підвищення кваліфікації (стажування) 

      науково-педагогічних працівників університету у 2017 році 

№  Назва закладу Кількість, осіб 

Вищі навчальні заклади 

1 Дніпровський національний університет ім. О Гончара 6 

2 ДВНЗ «Придніпровська академія будівництва та архітектури»  5 

3 Національна металургійна академія України  13 

4 ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 

університет»  

2 

5 Центр іноземних мов «Поліглот» (м. Запоріжжя ) 4 

6 Підвищення кваліфікації за кордоном 6 

7 Львів «2017 TESOL  «Україна-США» 1 

8 Захист кандидатської дисертації 2 

 Всього: 39 

 

Таблиця 3.3.2 - Кількісні показники підвищення кваліфікації (стажування)  

      науково-педагогічних працівників закладів освіти  

у Дніпровському державному технічному університеті в 2017 році 

№  Назва закладу Кількість, осіб 

Коледжі  (технікуми) 

1 Кам’янський державний енергетичний технікум  1 

2 Придніпровський державний металургійний коледж  9 

3 Економічний коледж Дніпровського державного технічного 

університету   

12 

4 Комерційний технікум  Дніпровського державного технічного 

університету   

4 

5 Індустріальний  коледж  ДВНЗ «УДХТУ» 12 

6 Дніпровський  технікум зварювання та електроніки  

ім. Патона (м. Дніпро) 

2 

7 Коледж Кременчуцького національного університет                         

ім. Михайла Остроградського 

2 

 Всього 42 

Заклади вищої  освіти 

1 Криворізький національний університет  1 

2 Національна металургійна академія України 2 

3 Запорізький національний технічний університет 4 

4 ДВНЗ «Національний гірничий університет» 2 

5 Тернопільський національний технічний університет                       

ім. Івана Пулюя 

1 

 Всього: 10 

 РАЗОМ 52 

Тренінг-семінар з організації підготовки студентів, науково-педагогічних 

працівників до Кембріджських екзаменів з англійської мови пройшли науково-

педагогічні працівники кафедри перекладу нашого університету  Н.М. Валуєва, 



 

О.П. Лещенко, М.А. Щербіна та Н.В. Кузьменко.  Вони навчалися у центрі 

іноземних мов «Поліглот»  (м. Запоріжжя), який є філією Київського центру 

«Cambridge English». Протягом навчання вивчалися інноваційні методики 

викладання іноземних мов, які включали  огляд існуючих методів навчання; 

управління освітнім процесом; роботу у парах та групах як мотиваційний 

інструмент; навчання читанню та аудіюванню; навчання письму та говорінню; 

навчання функціональній мові; представлення граматики та комунікативної 

граматичної діяльності; оцінювання студентів (корекція помилок, зворотній 

зв’язок). 

     

Науково-педагогічні працівники отримали сертифікати, які надають 

право викладати на курсах з підготовки до складання міжнародних іспитів, а 

також самостійно провели заняття з використанням даних інноваційних 

методик  та склали  1 модуль іспиту ТKT (Teaching Knowledge Tests). 

 

4. Виховна робота  

 

Виховна робота розглядається як важлива складова освітнього процесу 

Дніпровського державного технічного університету і спрямована на  

формування у здобувачів вищої освіти загальнолюдських цінностей,   

моральної, правової, трудової та естетичної культури, поваги до Конституції 

України, Законів України 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» і планів виховної роботи факультетів. 



 

Для виховання кожного студента як всебічно розвиненої особистості, 

розширення його кругозору, провідні науково-педагогічні працівники кафедр 

соціально-гуманітарних наук на лекційних та семінарський  заняттях, куратори 

академічних груп на виховних годинах знайомлять студентів з життєвим 

шляхом та діяльністю видатних діячів української історії, вчених, політиків. 

Вшановуються трагічні події та знаменні дати нашої історії,  які відзначаються 

на державному рівні, а також ті, що є особистим святом нашого університету. 

Велика увага приділяється питанню національно-патріотичного 

виховання студентів, метою якою є відновлення українства, формування 

досконалішого типу українця – носія і захисника  національно-патріотичних 

ідей. Робота з національно-патріотичного виховання проводиться протягом 

усього періоду перебування студентів у стінах університету. Так, до Дня 

Захисника України 21 жовтня 2017 року біля стадіону «Буревісник» пройшов 

черговий загально-міський спортивний фестиваль «Хвиля пам’яті» (Патріот-

фест). Студенти змагалися в силі і витривалості, збиранні і розбиранні 

вогнепальної зброї, наданні першої медичної допомоги.  

 

При викладанні історії  та культури України увага студентів 

акцентується на патріотизмі і моральності діячів визвольного руху, 

демонструються витоки патріотизму. 

На заняттях з української літератури у студентів виховується любов до 

Батьківщини, рідної мови, історії та культури, почуття національної свідомості, 

відбувається активний процес дослідження творчості митців, чиї імена були 

безпідставно забуті. 



 

На правознавстві роз’яснюється як сучасна Україна в правовому полі 

намагається вийти на рівень передових демократичних держав, виховується у 

студентів правова свідомість та правова культура. 

При викладанні технічних дисциплін науково-педагогічні працівники 

зосереджують увагу студентів на досягнення українських вчених в області 

науки і техніки. 

Трагічні події останнього часу спонукають до оновлення експозиції 

народного музею університету. Музей поповнюється експонатами про 

учасників антитерористичної операції – науково-педагогічних працівників та 

студентів ДДТУ, які відстоюють нашу незалежність на сході України. 

Оформлено експозицію, присвячену боротьбі з російською агресією: 

«Викладачі та студенти ДДТУ за визволення сучасної України»; оновлений 

стенд «Захисники України проти нацизму в добу Другої  Світової війни 1939-

1945 років»; відбулась презентація буклету ветеранів України «Героїчний 

подвиг у нащадок молоді» та зустріч студентів з ветеранами Дніпровської 

районної організації ветеранів України. 

7 грудня 2017 року проведена об’єднана виховна година до Дня Збройних 

сил України  для студентів 1-2 курсів за участю  голів спілки ветеранів міста, 

району, університету та учасників бойових дій в зоні АТО. 

    

Університет плідно працює з громадськими  об’єднаннями патріотичного 

спрямування міста, існують добрі взаємовідносини між університетом та 

волонтерами, проводяться заходи матеріальної допомоги «Бійцям АТО від 

студентів ДДТУ». 

Виховні години в академічних групах проводяться у формі зустрічей з 

учасниками бойових дій в зоні АТО – доцентом кафедри автомобілів та 



 

автомобільного господарства Авер’яновим В.С.,  студентами, які брали участь 

у антитерористичній операції.  

До Дня Гідності та Свободи  в університету проведена науково-практична 

конференція, присвячена боротьбі за незалежність України у XXI столітті 

«Україна в контексті сучасних міжнародних стосунків». 

Студентами факультету менеджменту, економіки, соціології та філології 

разом з учнями СЗШ № 19 у рамках патріотичного виховання 5.12.2017 року 

був проведений захід, присвячений волонтерському руху в Україні на тему 

«Раз добром зігріте серце вік не прохолоне».  

Студенти та науково-педагогічні працівники факультетів МЕСФ та 

металургійного зібрали гуманітарну допомогу і у жовтні 2017 року передали її 

через волонтерів воїнам діючих частин  на передовій. Волонтерами до 

університету було передано прапор України, який  зайняв почесне місце у 

народному музеї університету. 

В університетській газеті «Вогонь Прометея» запроваджено постійно 

діючу рубрику із популяризації української історії, мови та культури, досвіду 

роботи з національно-патріотичного виховання «Моя ти рідна Україна». 

Що стосується правового виховання, то до Всеукраїнського Тижня права 

8 грудня 2017 року кафедрою філософії та історії України з нагоди 

проголошення Загальної декларації прав людини для студентів 1-2 курсів був 

проведений Всеукраїнський урок «Права людини»; організований  показ 

документальних фільмів про права людини та правозахисну діяльність. 

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: 13.05.2017 року на базі стадіону «Буревісник» були проведені 

спортивно-масові заходи «Молодь за здоровий спосіб життя», засновником 

яких виступив наш університет. Загальне керівництво заходів здійснювали 



 

Департамент з гуманітарних питань міської ради та Комунальний заклад 

«Міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». 

У спортивних заходах взяли участь учні 11-х класів середніх 

загальноосвітніх  навчальних закладах міста, студенти  технікумів, коледжів, 

вищих професійно-технічних училищ та університету. 

У жовтні 2017 року кафедрою фізичного виховання на стадіоні 

«Буревісник» був проведений відкритий легкоатлетичний пробіг «Золота 

осінь», в якому взяли участь більше 150 студентів та науково-педагогічних 

працівників університету. 

1 грудня 2017 року – у Всесвітній день боротьби зі СНІДом за 

ініціативою молодіжного студентського парламенту проведена акція «СНІДу – 

НІ», метою якої було привернення уваги молоді до вирішення проблеми 

епідемії, дискримінації ВІЛ-інфікованих.  

   

В університеті відмічаються Міжнародний день відмови від паління, 

проводяться акції «16 днів проти насильства».  

З метою відволікання студентів від девіантної поведінки у поза 

навчальний час, для організації змістовного дозвілля центр студентської 

творчості організує роботу творчих колективів університету, які працюють над 

сучасними молодіжними темами: народний та естрадний вокал; народні, 

естрадні та бальні танці; гумор та сатира; барди; драматичний; вокально-

інструментальний ансамбль, клуб веселих та кмітливих. До кожного свята, яке 

відзначається в Україні або є особистим святом університету, ці колективи 

готують свої шоу-програми, дискотеки, конкурси.   



 

Творчими колективами центу студентської творчості та дозвілля 

проводяться відповідні заходи. Так на базі університету за ініціативою 

Департаменту з гуманітарних питань міської ради у березні 2017 року до 

Міжнародного жіночого дня проведено свято «А нумо, дівчата», в якому брали 

участь усі навчальні заклади міста. За сумісним проектом факультету МЕСФ та 

бібліотеки організоване проведення свята  до Дня народження Т.Г.Шевченка 

«Дзвенять Кобзареві струни» (березень 2017 року). На міському  фестивалі 

афганської пісні (березень 2017 року)  студент металургійного факультету 

Єфтєєв Д. зайняв 1 місце. Усі факультети університету взяли участь у 

студентському фестивалі «Творча весна - 2017» (квітень 2017 року). 

Багато років в університеті існує  клуб інтелектуальних ігор «Що? Де? 

Коли?». За 2017 рік студенти  та викладачі університету (11 команд) взяли 

участь у 45 турнірах ігор «Що? Де? Коли?» та споріднених інтелектуальних 

ігор.  З лютого по грудень 2017 року було проведено 7 міжнародних 

синхронних турнірів, переможцями яких стали команди «Маша та ведмідь»,  

«Мегаполіс «Прометей» та «Точка невозврата». 

У березні та вересні 2017 року на чемпіонаті міста без обмеження у віці 

перші міста посіли відповідно команди  «Маша та ведмідь»,  «Мегаполіс 

«Прометей». 

У квітні 2017 року на чемпіонаті міста Кам’янського з Ерудит-Квартет 

переможцем стала команда «Точка невозврата». 

У жовтні 2017 року на чемпіонаті ДДТУ з «Що? Де? Коли?» перше місце 

зайняла команда факультету МЕСФ. 

Продовжується підготовка команд до участі у обласних  змаганнях. 

 

 

 

 

 



 

4.1. Розвиток фізичного виховання здобувачів вищої освіти та 

студентського спорту  

 

У Дніпровському державному технічному університеті матеріально-

технічна спортивна база складається з стадіону «Буревісник», трьох 

спортивних залів, стрілецького тиру та десяти площинних споруд.  

Стадіон «Буревісник» побудований у 1965 році за стандартами 

матеріально-технічних спортивних споруд (2572,3 кв. м), до комплексу якого 

входять: футбольне поле (96 × 70); 400-метрова легкоатлетична доріжка; 

трибуни для глядачів на 10 000 осіб; чотири площинні споруди для занять 

волейболом, баскетболом, атлетичними вправами та одноповерхова будівля з 

тренажерною залою, роздягальнями та технічними приміщеннями. На стадіоні 

«Буревісник» проводяться навчально-тренувальні заняття зі студентами, поза 

аудиторна робота, спортивно-оздоровчі та туристичні заходи, Спартакіада 

університету а також міські спортивні змагання та фізкультурно-оздоровчі 

заходи. 

В зимовий період навчально-тренувальні заняття зі студентами 

проводяться у спортивних залах навчальних корпусів № 3; 5 та 6 (1520 кв. м) та 

стрілецькому тирі (351 кв. м), де студенти оволодівають і розвивають навички 

гри у волейбол, баскетбол, футзал та настільний теніс. В спортивних залах 

також проходять різноманітні змагання, спортивні заходи та поза аудиторні 

навчально-тренувальні (секційні) заняття. 

 Важливою складовою частиною розвитку фізичної культури в 

університеті є організація поза навчальної спортивно-масової роботи. До 

спортивно-масової роботи входять такі напрямки як: секційна робота з видів 

спорту (волейбол, баскетбол, футбол, легка атлетика, атлетична гімнастика, 

гирьовий спорт, настільний теніс, футзал, фітнес та шашки); спартакіада серед 

студентів з 8 видів (волейбол, баскетбол, футбол, гирьовий спорт, настільний 

теніс, перетягування канату, шахи та шашки); спартакіада серед науково-

педагогічних працівників з 4 видів (волейбол, настільний теніс, шахи та 



 

шашки); спартакіада серед студентів які мешкають у гуртожитку; спортивно-

масові заходи («Тиждень здоров’я», відкритий кубок ДДТУ з жиму штанги 

лежачи) та турніри. Регулярними стали проведення легкоатлетичних пробігів ( 

осінь, весна) присвячених славетним подіям   міста Кам’янського. 

У звітному періоді гарними виступами в міських, обласних Універсіадах, 

спартакіадах студентів і Всеукраїнських змаганнях радують наші студенти, 

науково-педагогічні працівники та співробітники: 

збірна університету з футболу фіналіст Кубка міста Кам’янське та 

неодноразовий призер першості міста; 

збірна університету з футзалу переможець та неодноразовий призер 

першості міста; 

збірна університету з волейболу (жінки) неодноразовий призер першості 

міста Кам’янського та призер першості ВНЗ області; 

 

збірна науково-педагогічних працівників університету з волейболу (чол.) 

неодноразовий призер першості ВНЗ області; 

Бегун Владислав (гр. ЕЛ-16 1д) майстер спорту з кікбоксингу, чемпіон 

світу з кікбоксингу; 

Нестеров Ігор (гр. АГ-15-1ду) майстер спорту з боксу, срібний призер 

першості світу з кікбоксингу, шестиразовий чемпіон України, триразовий 

переможець Кубку України; 



 

 

Кондальов Станіслав (гр. ЕЛМ-15-1ду) майстер спорту зі спортивної 

гімнастики, срібний призер чемпіонату України; 

Кульгін Олег (гр. ТЕП-13-1д) майстер спорту з греко-римської боротьби, 

чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату Європи; 

Ямкач Владислав (гр. ТЕП-13-1ду) майстер спорту з плавання, чемпіон 

України, срібний призер чемпіонату України; 

Володько Дарья (гр. ЕК-16-1д) майстер спорту з водного поло, чемпіон 

України, призер чемпіонату Європи; 

Слота Ігор (гр. АГ-16-1дм) майстер спорту з веслування, байдарка, 

чемпіон області, призер чемпіонату України;  

Терентьєва Наталія (гр. ФІА-16-1д) кандидат у майстри спорту з боксу, 

чемпіон області, призер чемпіонату України; 

Кузнецов Дмитро (гр. ЕЛМ-16-1ду) майстер спорту з кіокушин-кан 

карате, чемпіон області, переможець Кубку України;  

Лідовський Віталій (гр. МС-16-1ду) кандидат у майстри спорту з боксу, 

чемпіон області; 

Шило Віктор (гр. ЕМ-15-1д) кандидат у майстри спорту з боксу, чемпіон 

області; 

співробітник університету Трущенко Світлана багаторазова переможниця 

першості України та Кубку України з гирьового спорту серед ветеранів. 

В університеті під керівництвом заслуженого тренера України, кандидата 

технічних наук Губарєва І.В. діє спортивний клуб «Золота шашка». В клубі 

займається 19 осіб, які досягли певних успіхів, серед них:      1 майстер спорту, 



 

7 кандидатів у майстри спорту, 8 спортсменів першого розряду, 3 спортсмени 

другого розряду. 

За 2017 рік спортсмени клубу «Золота шашка» взяли участь у трьох 

змаганнях Всеукраїнського рівня та семи змаганнях обласного рівня і вибороли  

14  нагород  Всеукраїнського рівня, з них: 3 золоті медалі; 4- срібні; 3 – 

бронзові; та 7 - обласного рівня, з них: 3 перших місця;  1 друге місце; 3 третіх 

місця. Кращі з них: Губарєва О. – студентка гр. МЕО-16-1дм,    Лашкова А. – 

студентка гр. ПБТ-15-1д, Вовк А. – студентка гр. МЕТ-16-1д, Яворський В. – 

студент групи ЛВ-14-1д, Кушнір В. – студент гр. ПЗ-13-1д. 

 

 

5. Студентське самоврядування 

 

Дніпровський державний технічний університету має упорядковану 

систему студентського самоврядування, реалізовану через молодіжний 

студентський парламент, який об’єднує представників п’яти факультетів. 

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 зі сходу); 

участь студентської молоді у суспільно-корисній діяльності; боротьба з 

правопорушниками; профілактика антисоціальної поведінки; пропаганда 

здорового способу життя; боротьба з наркоманією, алкоголізмом, курінням. 

 

17 квітня 2017 року відбулася звітно-виборна конференція Молодіжного 

студентського парламенту університету, головою якого обрано Гончар О.Р., 

студентку металургійного факультету  гр. ЛВ-15-1д, заступником голови – 

Коробську О.О., студентку металургійного факультету гр. ФКС-14-1д. 



 

           

До складу парламенту університету входить 18 членів. 

У розпорядження студентського парламенту виділено клуб «Полум’яні 

зорі», який розташований поряд із головним навчальним корпусом 

університету.  

Керівні органи парламенту розміщуються у приміщеннях клубу 

«Полум’яні зорі» і займають площу 52 кв. метри і облаштовані усім 

необхідним. 

На офіційному веб-сайті університету створено сторінку студентського 

парламенту. Члени молодіжного студентського парламенту беруть участь у  

заходах, які проводить Міністерство освіти і науки України, Департаменту 

освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Департамент молоді та 

спорту на базі міськвиконкому, а саме: 

обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про вищу освіту» (20.10.2017 року «Молодіжна антикорупційна 

агенція»); 

нарада щодо реалізації молодіжної політики на Дніпропетровщині 

(регіональна цільова соціальна програма «Молодь Дніпропетровщини» на 

2012-2021 роки) (жовтень 2017 року); 

національний студентський форум та ХІІ Генеральна асамблея Асоціації, 

які приурочені до 25-ої річниці органів студентського самоврядування (22-24 

грудня 2017 року); 

засідання молодіжної ради міста, членом якої є голова МСП 

університету; 



 

VII Студентський бал 2017 (грудень 2017 року). 

    

Членами Вченої ради університету обрано 8 членів студентського 

парламенту (в тому числі 2 члени студентського парламенту з коледжів), що 

становить 14,2% від загальної кількості членів вченої ради університету. 

 

6. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету, в 

тому числі провадження результатів наукових досліджень, міжнародне 

наукове та науково-технічне співробітництво 

 

6.1. Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників  

 

Наукова діяльність університету 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 

нових видів продукції та забезпечення її необхідної якості у відповідності до 

світових стандартів, удосконалення підготовки фахівців з вищою освітою.  



 

В університеті успішно діють п’ять  наукових шкіл: «Прогресивні схеми 

калібровок складних профілів» (заснована проф. Ілюковичем Б.М.), 

«Оптимізація процесів електромеханічного перетворення енергії» (науковий 

керівник проф. Садовой О.В.), «Теорія і практика сталеплавильних процесів» 

(заснована проф. Огурцовим А.П.), «Теорія та практика аглодоменно-

конвертерного виробництва в умовах сировинної бази України» (заснована 

проф.  Чернятевичем А.Г), «Фізико-хімічні основи гетерогенних систем» 

(науковий керівник проф. Волошин М.Д.).  

У 2017 році в університеті відкрита  спеціалізована вчена рада                       

К 09.091.02  з правом прийняття до розгляду та проведення захистів  

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальностей 05.02.01 «Матеріалознавство» та 21.06.01 «Екологічна безпека». 

У складі університету функціонують підрозділ «KTU- центр передачі 

знань», лабораторія комп’ютерного 3D моделювання, науково-навчальний 

центр «Сорбент», науково-дослідна лабораторія  «Проблеми утилізації осадів 

муніципальних і промислових стічних вод», лабораторія композитних 

матеріалів. 

    

З метою створення міжнародного проектного консорціуму для подання 

проектної пропозиції щодо модернізації об’єкту ПАТ «Оболонь» на 

солодовому заводі смт. Чемерівці у Хмельницькій області із застосуванням 

технологічних рішень з інтенсифікації метаногенезу на участь у конкурсі 

Програми ЄС «Горизонт 2020» на  дольове фінансування від Єврокомісії у 

відповідності до умов Програми в університеті діє Угода про спільну діяльність 



 

між ДДТУ та Громадською організацією «Фонд розвитку водоочисних 

технологій» про надання інформаційно-консультаційних послуг та виконання 

науково-технічних робіт. 

В університеті створена науково-дослідна лабораторія «Проблеми 

утилізації осадів муніципальних і промислових стічних вод», основне завдання 

якої інноваційна та експериментальна робота в галузі екологічного отримання 

енергії при очищенні стічних вод та утилізації   органічних відходів 

підприємств харчової промисловості і подолання розриву між дослідженнями 

та інноваціями і практикою генерації біопалива з органічної фракції 

муніципальних та промислових відходів. 

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. 

Науково-педагогічні працівники університету (100%)  беруть участь у 

виконанні  науково-дослідних робіт, які виконуються у межах основного 

робочого часу,  зареєстровані в Українському інституті науково-технічної та 

економічної інформації (УкрІНТЕІ), мають відповідні  номери державної 

реєстрації та включені до тематичного плану  науково-дослідних робіт 

університету на 2017 рік. 

У 2017 році науковці університету виконували 54 науково-дослідні 

роботи  у межах основного робочого часу,  2 – за рахунок коштів загального 

фонду державного бюджету з обсягом фінансування 414,2 тис.грн.,                           

14 госпдоговорів – 431,76 тис.грн.  

В університеті діє лабораторія композиційних матеріалів (КМ). Наукова 

тематика лабораторії присвячена розробці, комплексним дослідженням та 

технічному впровадженню нових полімерних композиційних матеріалів (ПКМ) 

з високими фізико-механічними та антифрикційними властивостями. До їх 

числа, зокрема, відносяться ПКМ на основі термопластів, армовані 

вуглецевими та органічними волокнами, а також новітні металополімерні 



 

композити, наповнені швидкозагартованими аморфними або 

нанокристалічними сплавами. Науково-технологічна продукція лабораторії КМ 

відноситься до матеріалів подвійного призначення, які знаходять використання 

як у цивільній, так і в оборонній сферах виробництва. Деякі класи ПКМ 

демонструють унікальні комплекси властивостей, що задовольняють вимоги 

оборонної промисловості. Задача поширення наукових здобутків лабораторії 

КМ на цю важливішу сферу виробництва реалізується в рамках прикладної 

держбюджетної науково-дослідної роботи: «Розробка теоретичних основ і 

технологічних режимів виготовлення композиційних матеріалів для потреб 

оборонної промисловості України» (науковий керівник проф. Буря О. І.), що 

виконується протягом 2016 – 2017 років.  За результатами досліджень 

запропоновано оптимальні склади і технологічні режими виготовлення нових 

ПКМ, експериментально досліджено їх фізико-механічні, теплофізичні,трибо 

логічні властивості та стійкість до дій агресивних середовищ та високих 

температур. Створено технологічне оснащення для виготовлення шариків 

опорно-поворотного пристрою башти бронетранспортеру ШП 000.005. 

Виготовлено дослідні партії цих деталей для пристрою башти бронемашин та 

проведено їх експлуатаційні випробування на підприємстві ДП «Житомирський 

бронетанковий завод». Створені оригінальні технології отримання металевих та 

полімерних композитів, визначені оптимальні значення технологічних 

факторів, що забезпечують утворення заданих структурних станів, виготовлені 

пробні партії деталей для потреб оборонної промисловості та проведені їх 

експлуатаційні випробування. 

У рамках виконання досліджень за держбюджетною темою «Розробка 

ресуро- та енергоефективної технології комбінованої продувки конвертерної 

ванни з використанням багатоярусної кисневої фурми» (науковий керівник 

д.т.н., проф. Сігарьов Є.М.) науковими співробітниками кафедри металургії 

чорних металів створена багатоцільова установка високотемпературного 

моделювання продувки конвертерної ванни. Проведено гаряче випробування 

багатоцільової установки для досліджень конвертерного процесу. Виконано 



 

обґрунтування та експериментальні дослідження дуттьового та шлакового 

режимів продувки ванни з використанням багатоярусних фурм. Дослідження 

будуть продовжені у 2018 році. 

Результати теоретичних досліджень науковців втілюються у виробництво 

на підставі господарчо-договірних науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт (НДДКР), спрямованих на розробку і впровадження 

комплексу заходів з енергозбереження; створення ресурсозбережних 

технологій у металургії та 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. 

У 2017 році проводились дослідження за господарчо-договірною НДР 

«Розробка нових систем різання при обробці конічних коліс з круговим зубом 

та виготовлення експериментальної партії зубчатих коліс генератора 

тепловозу» (науковий керівник к.т.н, доц. Солод В.Ю.). За результатами 

дослідження проведено розрахунок геометричних параметрів конічної передачі 

генератора тепловоза, досліджено схеми різання при обробці конічних коліс з 

круговим зубом, виконано налагоджувальні розрахунки та виготовлено макет 

конічної передачі з круговим зубом. Виготовлена експериментальна партія 

зубчатих коліс генератора тепловоза. Розроблено рекомендації щодо вибору 

оптимальної схеми різання з урахуванням геометричних параметрів і 

властивостей оброблювальних матеріалів при обробці конічних коліс з 

круговим зубом. Впровадження розроблених рекомендацій сприяє підвищенню 

продуктивності обробки та стійкості використовуваного різального 

інструменту. 

Співробітниками науково-навчального центру «Сорбент» на замовлення 

ТОВ науково-виробниче підприємство «Науково-технологічний центр» у 

рамках госпдоговору проведено тестування природної та техногенної сировини 



 

з метою вилучення корисних компонентів. Отримано багатокомпонентний 

розчин із плаву сольових хлораторів, визначено його характеристики, 

проведено екстракцію і реекстракцію скандію, отримано реекстракти, з яких 

можливо отримання концентрату оксида скандія. Проведено вилучення 

рідкісноземельних металів із фосфогіпсу, що знаходиться на хвостосховищі 

«Дніпровське». Показана можливість проведення сорбції рідкісноземельних 

металів сульфакатіонітом для подальшої переробки. Підібрані та протестовані 

гідрометалургійні методи очищення екстракційної фосфорної кислоти від 

домішок. Показана можливість використання такого методу. 

Результати наукових досліджень широко використовуються в освітньому 

процесі. На базі отриманих нових наукових знань започатковано цілий ряд 

курсів лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, широко практикується 

залучення науково-дослідних або дослідно-конструкторських розділів у 

випускні кваліфікаційні проекти (роботи) і курсові проекти всіма випусковими 

кафедрами.  

Наукові розробки університету мають інноваційний характер та 

безпосередньо впроваджуються у практику промислових  підприємств.  

За результатами наукових досліджень науково-педагогічними 

працівниками та науковцями університету видано 3 монографії, опубліковано 

765 наукових статей та тез доповідей (із них 298 у співавторстві зі студентами), 

у т.ч. 107 – у фахових виданнях, 43 – у зарубіжних виданнях.   

Згідно з показниками наукометричної бази даних Sci Verse SCOPUS  

науково-педагогічними працівниками та співробітниками університету 

опубліковано у міжнародних наукометричних базах даних 106 наукових статей, 

процитовано 49 робіт, індекс Гірша – 3.   

Оригінальність та новизна розробок вчених університету щорічно 

захищається  патентами України на винаходи та корисні моделі. Як і раніше, 

подаються переважно заявки на корисні моделі і в значно меншому обсязі – на 

винаходи. 



 

У 2017 році отримано 20 патентів на об’єкти інтелектуальної власності 

(винаходи – 2, корисні моделі – 18), подано 11 заявок на винаходи та корисні 

моделі.  

Університет організовує і проводить науково-технічні та науково-

методичні конференції і семінари міжнародного і національного рівнів.  За 

матеріалами конференцій видаються збірники доповідей та тез доповідей. 

У 2017 році на базі університету проведено 6 наукових конференцій 

міжнародного та державного рівнів та 1 Міжнародний науковий симпозіум: 

Міжнародний науковий симпозіум «Тиждень еколога – 2017»; 

        

Міжнародна наукова конференція «Математичні проблеми технічної 

механіки – 2017»; 

Міжнародна науково-методична конференція у рамках європейського 

проекту IRnet «Інновації у вищій освіті»; 

Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми 

математичного моделювання»; 

Всеукраїнська науково-методична конференція студентів, аспірантів, 

молодих вчених «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у 

вищій школі»;  

VIII Всеукраїнська науково-методична конференція «Східні слов’яни: 

історія, мова, культура, переклад»; 

VI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та 

перспективи». 



 

Наукова робота в університеті сприяє підвищенню рівня підготовки 

молодих фахівців. Важливим етапом підготовки висококваліфікованих 

фахівців, здатних вирішувати найактуальніші завдання науки, техніки та 

промисловості, є активне залучення студентів до наукових досліджень. Участь 

студентів у науково-дослідній роботі передбачається як планами наукових 

гуртків і секцій, так і навчальними програмами відповідних дисциплін.   

 

 

6.2. Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти 

 

В університеті вдосконалюється система залучення  студентів до наукової 

та інноваційної діяльності. Всеукраїнські студентські олімпіади та конкурси 

наукових робіт   є найбільш поширеною і масовою формою організації 

науково-дослідної роботи студентів в університеті.  Відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України  від 27.11.2016 року № 1495  «Про 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади                              2016/2017 

навчального року» в університеті в період з січня по березень 2017 року  

проводився перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади, в якій взяло 

участь 1712 студентів, що складає  93% від загальної кількості студентів очної 

форми навчання. На другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади 

організаційним комітетом відібрано  45 студентів-переможців І–го етапу. За 

даними підсумкового наказу МОН України від 31.07.2017 року № 1098 

переможцями стали 7 студентів:  



 

металургійний факультет – Бершадський Олександр отримав Диплом І 

ступеня (науковий керівник к.т.н. доц. Руденко М.Р., спеціальність 

«Металургія чорних металів» м. Дніпро), Птіцина Світлана  отримала Диплом 

І ступеня (науковий керівник  к.т.н. доц. Єременко А.П., спеціальність 

«Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів», м. Дніпро), 

Пустова Світлана отримала Диплом І ступеня (науковий керівник к.т.н. доц. 

Штода М.М., спеціальність «Обробка металів тиском», м. Кам’янське), Сиваєва 

Ганна отримала Диплом І ступеня (науковий керівник к.т.н.  Стороженко С.А., 

спеціальність «Обладнання та технологія ливарного виробництва», м. Дніпро), 

Лисенко Євген отримав Диплом ІІІ ступеня (науковий керівник к.т.н. доц. 

Носов Д.Г., спеціальність «Технологія та устаткування зварювання», м. 

Маріуполь);  

енергетичний факультет – Марченко Андрій отримав Диплом ІІІ 

ступеня (науковий керівник д.т.н. проф. Садовой О.В., спеціальність 

«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», м. Кременчук); 

факультет менеджменту, економіки, соціології та філології – Галоганов 

Василь отримав Диплом ІІІ ступеня (науковий керівник д.е.н. проф. Юдіна 

С.В., спеціальність «Фінанси», м. Дніпро). 

 



 

 

 

Наказом МОН України від 17.03.2017року № 414 оголошено  проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування. На І (обласний), ІІ 

(регіональний) та ІІІ (фінальний) етапи олімпіади під керівництвом науково-

педагогічних працівників кафедр прикладної математики – к.т.н. доц. 

Надригайло Т. Ж. та програмного забезпечення систем – к.т.н. доц. Яшиної К. 

В. представлено дві команди студентів, які  продемонстрували високі 

результати і отримали  Сертифікати учасників олімпіади. 

Також, команда студентів факультету електроніки та комп’ютерної 

техніки  у складі: Михайла Кравця, Євгена Новицького, Богдани Борис, 

Микити Марина, Ярослава Бажана, Олени Харченко (тренер команди к.т.н. доц. 

Надригайло Т.Ж.) взяла участь у XIІ  міжнародній відкритій студентській 

олімпіаді з програмування   ім. С.О. Лебедєва – В.М. Глушкова KRI-OPEN 



 

2017, яка відбулася в Національному технічному університеті України «КПІ» 

(м. Київ, 03-08 липня 2017 року).  

На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук  направлено   56 робіт, запрошено на 

підсумкові конференції 22 студента. За даними підсумкового наказу МОН 

України від 14.07.2017 року № 1038 переможцями стали 15 студентів:  

енергетичний факультет – Лященко Владислав  отримав Диплом ІІ 

ступеня (науковий керівник к.т.н. доц. Клюєв О.В., галузь науки «Енергетика», 

м. Маріуполь);  

Васильєв Олександр  отримав Диплом ІІ ступеня (науковий керівник 

к.т.н. доц. Качура О.В., галузь  науки «Електричні машини та апарати»,                      

м. Кременчук);   

Ткаленко Наталія отримала Диплом ІІІ ступеня  (науковий керівник 

к.т.н. доц. Качура О.В., галузь  науки «Електричні машини та апарати»,                       

м. Кременчук);   

Рибалка Олександр отримав Диплом І ступеня (науковий керівник д.т.н. 

проф. Садовой О.В., галузь науки «Гірництво», м. Кривий Ріг);  

Бистрецький Олександр отримав Диплом ІІ ступеня  (науковий керівник 

к.т.н.  Шрамко Ю.Ю., галузь науки «Гірництво»,  м. Кривий Ріг); 

Ніколаєнко Юрій  отримав Диплом ІІ ступеня  (науковий керівник к.т.н.  

Крупник О.О., галузь науки «Електротехніка та електромеханіка»,       м. 

Кам’янське); 

Дерець Сергій,  Негрей Олег отримали Диплом ІІІ ступеня (науковий 

керівник к.т.н. доц. Дерець С.Л., галузь науки «Електротехніка та 

електромеханіка»,  м. Кам’янське); 

Ніколаєнко Юрій отримав Диплом ІІІ ступеня  (науковий керівник к.т.н. 

доц. Стрежекуров Е.Є., галузь науки «Цивільна оборона та пожежна безпека»,  

м. Харків); 



 

металургійний факультет – Безерицька Вікторія отримала Диплом ІІІ 

ступеня (науковий керівник к.т.н. доц. Єременко А.П., галузь науки 

«Металургія», м. Дніпро);  

Козоріз Владислав та Півень Максим отримали Диплом ІІІ ступеня, 

(науковий керівник к.т.н. проф. Буря О.І., галузь науки «Зварювання»,           м. 

Кропивницький); 

Сидоренко Іван отримав Диплом ІІ ступеня (науковий керівник д.т.н. 

доц. Перемітько В.В., галузь науки «Зварювання», м. Кропивницький); 

факультет менеджменту, економіки, соціології та філології – Волосова 

Єлизавета отримала Диплом І ступеня  (науковий керівник к.е.н. доц.        

Стеблюк Н.Ф., галузь «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці», 

м. Харків). 

Ніколаєва Катерина отримала Диплом І ступеня  (науковий керівник 

к.е.н. доц. Вороніна А.В., галузь «Маркетинг, управління персоналом і 

економіка праці», м. Харків).  

Ніколаєва Катерина отримала Диплом І ступеня (науковий керівник 

к.е.н. доц. Вороніна А.В., галузь «Менеджмент, м. Київ). 

На Міжнародному конкурсі магістерських випускних кваліфікаційних 

проектів і  дипломних робіт  студентів ВНЗ за  спеціальністю  «Прикладна 

механіка» («Зварювання») (Донбаська державна машинобудівна академія) 

робота студента  металургійного факультету Ніколаєва Максима (науковий 

керівник д.т.н. доц. Перемітько В.В.) здобула Диплом І ступеня.  

На Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі 

спеціальностей: 

«Менеджмент» (Кременчуцький національний університет ім. М. 

Остроградського) робота  студентки факультету менеджменту, економіки, 

соціології та філології  Ніколаєвої Катерини  (науковий керівник  к.е.н. доц.  

Вороніна А.В.) здобула Диплом І ступеня; 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» роботи  

студентів енергетичного факультету: Рибалки Олександра та                             



 

Лященка Владислава (науковий керівник к.т.н. доц. Волянський Р.С.) здобули      

Диплом І  та ІІІ ступеня. 

На базі університету в 2016/2017 навчального року проведено: 

дві Всеукраїнські студентські олімпіади зі спеціальностей: «Обробка 

металів тиском» та «Обладнання та технології пластичного формування 

конструкцій машинобудування», в яких взяли участь 40 студентів з 8 вищих 

навчальних закладів. Диплом І ступеня  отримала студентка металургійного 

факультету  Пустова Світлана (наук. керівник к.т.н. доц. Штода М.М.);  

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт в галузі  

«Електротехніка та електромеханіка». На конкурс надійшло  230 робіт з  33 

вищих навчальних закладів. У межах конкурсу відбулася науково-практична 

студентська конференція «Сучасні проблеми електротехніки та 

електромеханіки». На конференції були представлені доповіді за 79 науковими 

роботами, які здійснювали 106 учасників із 25 вищих навчальних закладів. За 

результатами конференції підготовлена збірка тез доповідей. Дипломи 

переможця отримали студенти енергетичного факультету Ніколаєнко Юрій 

(наук. керівник к.т.н. Крупник О.О) – Диплом ІІ ступеня, та студент 

факультету електроніки та комп’ютерної техніки  Дерець Сергій (наук. 

керівник к.т.н. доц. Дерець О.Л) – Диплом ІІІ ступеня. 

 



 

 

 

Всеукраїнську науково-методичну конференцію студентів, аспірантів, 

молодих вчених «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у 

вищий школі». У роботі конференції взяли участь 90 учасників. За 

результатами конференції видано електронний збірник  матеріалів.     

Актуальним показником  з НДРС  на  сьогоднішній день є участь 

студентів у Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. У  2017 

році в збірниках міжнародних та Всеукраїнських конференцій і в друкованих 

виданнях опубліковано 298  наукових статей та тез доповідей за участю 

студентів  у співавторстві з науково-педагогічними працівниками.    

В університеті діє Рада молодих учених і спеціалістів, яка поєднує  

інтереси  89  молодих учених та фахівців віком до 35 років. Рада молодих 



 

учених і спеціалістів бере активну участь у заходах облдержадміністрації щодо 

активізації наукової діяльності молодих учених і підвищення ефективності 

роботи рад молодих учених, у регіональних конкурсах, які проводяться у 

рамках регіональної цільової соціальної програми «Молодь 

Дніпропетровщини: 2012–2021 роки». 

Щороку молоді вчені університету приймають у  регіональних конкурсах: 

«Краща рада молодих учених», «Кращий молодий учений»,  «Молоді вчені – 

Дніпропетровщині». 

В 2017 році на конкурс проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині»    

подано три проекти: «Розробка та дослідження конструкційних 

наномодифікованих вуглепластиків» (представлений к.т.н.                      

Набережною О.О.),  «Комплексне очищення стічних вод при використанні 

адсорбентів з природної сировини» (представлений аспірантом кафедри 

хімічної технології неорганічних речовин Єлатонцевим Д.О.), «Побудова 

комплексної комп’ютерної  моделі процесу ковшового доведення розплаву на 

основі гідродинаміки, теплопровідності і динаміки твердих тіл» (представлений 

к.т.н. Красніковим К.С.). Переможцями обласного конкурсу проектів «Молоді 

вчені - Дніпропетровщині» та отримали матеріальне заохочення у 2017 році 

молоді вчені університету: к.т.н., асистент кафедри фізики конденсованого 

стану Набережна О.О. і аспірант кафедри хімічної технології неорганічних 

речовин Єлатонцев Д.О. 

Молодий вчений  к.т.н. Часов Д.П. взяв  участь у Міжнародній 

навчально-тренінговій програмі «Школа молодого науковця - 2017 «Освіта-

Наука-Інновації», що відбулася 29-31 березня 2017 року у м. Києві, 

організаторами якої були  Рада молодих учених Міжнародного університету 

фінансів, Рада молодих учених НТУУ «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського», Спілка молодих учених університету економіки                 

(м. Бидгощ, Польща) за підтримки  Ради молодих учених при Міністерстві 

освіти і науки України. 



 

     

Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки 

призначено стипендії Кабінету Міністрів України  молодим ученим  

університету: доценту кафедри хімічної технології неорганічних речовин к.т.н. 

Іванченко А. В., старшому викладачу кафедри хімічної технології неорганічних 

речовин к.т.н. Бєлянській О.Р. 

Науково-дослідницька робота студентів та наукової молоді проводиться у 

Дніпровському 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, усуненням причин неякісної освіти. 

 

6.3. Міжнародне співробітництво  

 

Першочерговими завданнями міжнародної діяльності є підсилення 

представництва університету на світовій науково-освітянській платформі, 

суттєве збільшення грантового фінансування. 

Університет є переможцем шостого конкурсу і успішно протягом 3 років 

виконував   роботу  за проектом KTU «Сектор передачі знань - від обміну 

інженерно-підприємницькими інноваціями до розробки міждисциплінарних 

навчальних планів» Європейської програми ТЕМПУС, угода 544031-TEMPUS-

1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES. Партнерами проекту представлені університети 

з Австрії, Угорщини, Швеції, Іспанії та України, представники бізнесу та 

промисловості. 



 

Завдяки участі у проекті  університет активно впроваджує сучасну 

європейську концепцію розвитку, яка базується на трикутнику знань «освіта – 

наука - інновації».  Згідно з завданнями проекту «Knowledge Transfer Unit» в 

університеті створено і діє підрозділ «KTU - центр передачі знань». На 

сьогоднішній день розроблена чітка стратегія цього підрозділу, бізнес план та 

план стабільної роботи. 

Основні досягнення центру трансферу знань: 

укладено угоду про соціальне партнерство між Управлінням надання 

муніципальних послуг та розвитку підприємництва Міського центру 

муніципальних послуг міської ради та кафедрою менеджменту організацій і 

адміністрування Дніпровського державного технічного університету у сфері 

підготовки кадрів та сприяння розвитку підприємництва міста. Угода визначає 

напрямки та форми співпраці влади, науки та бізнесу на громадських засадах; 

ДДТУ став членом торгово-промислової палати м. Дніпра (ДТПП), 

членство в якій сприятиме просуванню наукової продукції, створеної в ДДТУ, 

на регіональний ринок бізнесу, широкому представленню та захисту інтересів 

дослідників, пошуку партнерів для комерціалізації виконаних наукових 

розробок, налагодженню прямих зв’язків із зарубіжними партнерами у галузі 

наукових досліджень та трансферу технологій, розвитку підприємницької 

функції університету; 

університет став членом Національної мережі трансферу технологій 

(NTTN), робота якої спрямована на консолідацію інформаційних ресурсів 

державних, громадських, приватних інноваційних структур України, 

підприємств, установ та організацій в єдину мережу трансферу технологій та 

подальшу інтеграцію NTTN до європейської мережі EEN; 

укладено угоди про співпрацю з ТОВ НІП «Дія» та ТОВ НВО 

«Дніпрофмаш»; 

співробітниками KTU активно виконується робота з популяризації участі 

в українських та міжнародних грантових програмах (ERAZMUS+, HORIZON 

2020), публікацій у міжнародних виданнях, міжнародних стажувань серед 



 

науково-педагогічних працівників, дослідників та студентів ДДТУ, 

представників бізнес компаній та урядових організацій. Створено 

інформаційний ресурс dktu.org.ua; 

завдяки діяльності підрозділу в університеті почали працювати курси з 

іноземних мов, які успішно відвідали викладачі, студенти та аспіранти ДДТУ. 

Підготовані документи для відкриття курсів по роботі з видавничою системою 

TEX, курси з 3D друку та сканування, розробки тривимірних моделей, курсів з 

використання системи MOODL та курсів користувачів ПК; 

розроблені міждисциплінарна навчальна програма, матриця 

компетентностей курсу «Сучасні концепції трансферу знань» та виданий 

відповідний навчальний посібник; 

згідно з укладеним контрактом університет одержав офісне обладнання 

загальною вартістю 40 000 евро, серед якого інноваційне обладнання: сучасні 

3D принтер та сканер. Завдяки цьому обладнанню в університеті створена 

лабораторія комп’ютерного 3D моделювання; 

з метою розвитку перспективних напрямків трансферу технологій бізнес 

– менеджер підрозділу KTU, доцент кафедри програмного забезпечення систем 

Яшина К.В. прийняла участь у програмі GIZ – Fit for Partnership with Germany, 

в рамках якої пройшла стажування у центрі європейських економічних 

досліджень ZEW (м. Манхайм, Німеччина, квітень – травень, 2017р.). 

В рамках реалізації проекту опубліковано 15 наукових публікацій. Серед 

них: 6 – наукові статті (2 статті у Scopus), 8 – тези доповідей, 1 – навчальний 

посібник. 

ДДТУ виступає офіційним партнером Європейського проекту  IRNet 

«Міжнародна дослідницька мережа з вивчення та розробки нового 

інструментарію та методів передової  педагогічної науки у галузі 

інформаційно-комунікаційних технологій, електронного навчання та 

міжкультурних компетентностей», угода PIRSES-GA-2013-612536, 

розробленого у контексті 7-ї рамкової програми Європейського Союзу з 

підтримки навчання та кар’єрного росту дослідників, Програма обміну Марі 



 

Кюрі (01/2014 – 12/2017). 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: Дніпровським державним технічним університетом та 

Київським університетом імені Бориса Грінченка. Наукові  дослідження та 

співпраця з іноземними колегами дозволили дійти важливих висновків щодо 

інноваційних аспектів викладання у вищій школі та викласти їх на 15-ти 

міжнародних  науково-методичних конференціях і семінарах на базі 

університетів країн – учасників проекту, з них 3 проведено на базі ДДТУ. 

Результати наукових досліджень учасників проекту від ДДТУ зафіксовано 

більш ніж у 25 наукових статтях, у тому числі у співавторстві, у міжнародних 

наукових виданнях, у тому числі  2 наукові статті в журналі «International 

Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning», 

індексований у базі Scopus. До наукової співпраці запрошено 15 викладачів 

ДДТУ. На сьогодні у рамках співпраці за проектом IRNet створено новий 

науковий журнал під назвою «Міжнародний журнал досліджень електронного 

навчання» («International Journal of research on E-Learning» - IJREL) з відкритим 

доступом у мережі Інтернет, який можна буде переглянути за посиланням 

http://weinoe.us.edu.pl/nauka/serie-wydawnicze/international-journal-research-e-

learning. Доцент Романюха М.В. співпрацює з європейськими колегами у складі 

редакційної колегії наукового журналу «International Journal of research on E-

Learning» (університет Сілезії, м. Катовіце, Польща) та монографії Effective 

Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-learning (університет 

Сілезії, м. Катовіце, Польща). У співпраці з колегами за проектом 

продовжується розробка електронного курсу англійською мовою у середовищі 

Moodle – «ICT-tools for e-learning», присвяченого електронним інструментам 

для навчання. Команда ДДТУ розробляє один з 10 модулів, присвячений 

інструментам «інфографіка» та «ментальні карти». Курс розрахований на 

студентів старших курсів, магістрів, викладачів, які хотіли б поглибити свої 

знання у цій сфері. 

http://weinoe.us.edu.pl/nauka/serie-wydawnicze/international-journal-research-e-learning
http://weinoe.us.edu.pl/nauka/serie-wydawnicze/international-journal-research-e-learning


 

 

Університет виступає офіційним учасником проекту «Екологічна 

інтегрована технологія інтенсифікації метаногенезу для подолання розриву між 

дослідженнями та інноваціями і практикою генерації біопалива з органічної 

фракції муніципальних та промислових відходів», скорочена назва проекту 

«SEFITMI-LCE-08», в рамках Програми Європейського Союзу «Горизонт 

2020». Партнерами проекту представлені організації і компанії України, 

Німеччини, Литви, Ізраїлю, які уклали Угоду про Консорціум.  Дана Угода  про 

Консорціум базується на Постанові EU № 1290/2013 Європейського 

Парламенту і Ради від 11 грудня 2013, що формулює правила участі та 

розповсюдження в програмі «Горизонт 2020» – рамковій програмі для 

досліджень і інновацій (2014-2020)  та  Угоді про надання гранту Європейської 

комісії. Кожен учасник зобов’язується взяти участь в ефективній реалізації 

проекту, а також співпрацювати, виконувати своєчасно і в термін всі свої 

зобов’язання відповідно до Угоди про Консорціум, як це вимагається 

законодавством Бельгії. 

Протягом поточного року за Міжнародними програмами  студенти 

університету навчалися в магістратурі Гданської політехніки м. Гданськ 

(Польща), в аспірантурі університету Бокконі м. Мілан (Італія), 

Амстердамського університету м. Амстердам (Нідерланди). 

В 2017 році підвищили рівень теоретичної та практичної підготовки, 

взяли участь у Міжнародних конференціях і семінарах за кордоном і отримали 

Сертифікати  науково-педагогічні працівники університету: доценти кафедри  



 

фінансів та обліку Золотарьова О.В. і Брежнєва-Єрмоленко О.В. (Греція); 

доцент кафедри програмного забезпечення систем Яшина К.В. (Німеччина); 

завідувач кафедри технології машинобудування, професор Бельмас І.В. і 

доцент кафедри машинобудування Білоус О.І. (Болгарія); доцент кафедри 

технології машинобудування Музичка Д.Г. (Польща), професор кафедри 

фізики конденсованого стану Буря О.І. і молодший науковий співробітник 

кафедри Набережна О.О. (Боснія і Герцоговина). 

             

 

 



 

 

Університет підтримує ділові зв’язки з зарубіжними навчальними 

закладами, організаціями, підприємствами на рівні кафедр, факультетів, 

ректорату, окремих фахівців за договорами про співробітництво, а саме з: 

Польщею, Чехією,  Казахстаном, Ізраїлем, Китаєм, Боснією та Герцоговиною, 

Сербією – всього 14 договорів. У процесі співпраці між університетом та 

зарубіжними партнерами підтримуються науково-творчі зв’язки, здійснюється 

спільна видавнича діяльність, участь у Міжнародних конференціях, 

симпозіумах, конгресах, форумах, залучення іноземних громадян на навчання в 

університеті, сумісна участь у міжнародних програмах і проектах. 

Університет протягом тривалого часу плідно співпрацює з центром 

Альянс- Франсез; Програмою академічних обмінів ім. Фулбрайта, США; 

Міжнародною програмою співпраці та мобільності у сфері вищої освіти 

Еразмус  Мундус; Міжнародною Асоціацією студентів і молодих спеціалістів 

«AIЕSEC»; Міжнародною спілкою викладачів іноземних мов TESOL-

UKRAINE; Міжнародним Спенсерівським суспільством США. 

ДДТУ має власний досвід проведення міжнародних заходів. 

Сумісно з інститутом проблем природокористування та екології НАН 

України один раз на два роки проводиться міжнародний науково – технічний 

симпозіум «Тиждень еколога». Щорічно в ДДТУ проводиться міжнародна 

наукова конференція  «Математичні проблеми технічної механіки». 

З 2000 року в університеті навчаються студенти-іноземці з Казахстану, 

Грузії, Вірменії, Росії, Білорусі, Ізраїлю, Судану, Таджикистану, 



 

Туркменістану, Молдавії, Азербайджану, в тому числі в за квотою Міністерства 

освіти і науки  України. 

Протягом поточного року для участі в наукових конференціях і форумах, 

виконання роботи за міжнародними проектами, проведення експериментальної 

і теоретичної роботи, вирішення питань співробітництва, співробітники 

університету виїздили до Іспанії, Німеччині, Греції, Боснії та Герцоговини, 

Болгарії, Польщі, Сербії, Чехії, Китаю. 

   

 

 

7. Забезпечення високоефективного і стійкого фінансово-

економічного, господарського стану та науково-виробничої діяльності 

 

7.1. Цільове та ефективне використання коштів загального та 

спеціального фондів та виконання кошторисів університету за 2017 рік 

 

Протягом 2017року університету згідно з чинним законодавством 

відкриті асигнування за 3 бюджетними програмами: 

КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ і ІV рівнів акредитації та 

забезпечення діяльності їх баз практики», 

КПКВ 2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, 

виконання робіт за державними цільовими програмами та державним 

замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку 

наукової інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять національне 



 

надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних 

досліджень», 

КПКВ 2201190  «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) 

вищих навчальних закладів». 

Крім того, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 

№ 1045 було затверджено новий порядок призначення соціальної стипендії 

студентам ВНЗ органами соціального захисту населення через вищі навчальні 

заклади.  

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. 

Фінансові ресурси університету за джерелами їх утворення приведені в 

таблиці 7.1.1. 

Таблиця 7.1.1 

 тис.грн. 

Джерела фінансових ресурсів Фінансові 

ресурси   

Фінансові ресурси, тис. грн.   

І. КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ і ІV рівнів акредитації та 

забезпечення діяльності їх баз практики» 
61175,7 

в  тому числі:   

   загальний фонд 51122,8 

   спеціальний фонд 10052,9 

2. " Виплата академічних стипендій студентам(курсантам) вищих навчальних 

закладів 8700,6 

в  тому числі:   

   загальний фонд 8700,6 



 

3. КПКВ 2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання 

робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, 

підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової 

інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять національне надбання, 

забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень» 814,2 

в  тому числі:   

   загальний фонд 414,2 

   спеціальний фонд 400,0 

Усього фінансові ресурси ВНЗ 70690,5 

Співвідношення фінансових ресурсів  за їх джерелами , %    

І. КПКВ 2201160 "Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації" - разом 100,0 

в  тому числі:   

   загальний фонд 83,6 

   спеціальний фонд 16,4 

2. " Виплата академічних стипендій студентам(курсантам) вищих навчальних 

закладів 100,0 

в  тому числі:   

   загальний фонд 100,0 

3. КПКВ 2201040 "Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності 

ВНЗ" 100,0 

в  тому числі:   

   загальний фонд 50,9 

   спеціальний фонд 49,1 

Усього фінансові ресурси ВНЗ 100,0 

   загальний фонд 85,2 

   спеціальний фонд 14,8 

 

Кошториси, плани асигнувань плани використання коштів, помісячні 

плани використання бюджетних коштів затверджені Міністерством освіти і 

науки України у встановлені бюджетним законодавством терміни. Зазначені 

документи оприлюднюються на офіційному порталі університету згідно з п.3 

статті 79 Закону України «Про вищу освіту». 

Виконання кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, 

планів використання коштів 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. 



 

Отримане фінансування за загальним фондом КПКВ 2201160 

«Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 

та забезпечення діяльності їх баз практики» використано в повному обсязі 

згідно з затвердженими кошторисним призначеннями. Розподіл видатків 

приведено в таблиці 7.2. 

Таблиця 7.2 

Розподіл асигнувань загального фонду КПКВ 2201160 за статтями 

видатків 

Статті видатків 
2017 

тис.грн.  % 

Видатки утримання-разом 51 122,8 100,0 

в тому числі:     

Заробітна плата 34144,4 66,8 

Нарахування на заробітну плату 7483,2 14,6 

Разом видатки на заробітну плату 41627,6 81,4 

Харчування дітей-сиріт 1 622 3,2 

Державне утримання дітей-сиріт 28,9 0,1 

предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар 32,2 0,1 

Отлата теплопостачання 4373,6 8,6 

Оплата водопостачання та 

водовідведення 207 0,4 

Оплата електроенергії 1475,9 2,9 

Оплата послуг (крім комунальних) 169,4 0,3 

Стипендії аспірантам та 

докторантам 1197,6 2,3 

Державна соціальна допомога на 

дітей-сиріт утримання дітей-сиріт 388,6 0,8 

 

Фінансування за бюджетною програмою КПКВ 2201190 «Виплата 

академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» 

було доведено Міністерством освіти і науки України в сумі 8 700,6 тис. грн., 

використано в обсязі 8 674,0 тис. грн., залишок невикористаних коштів 

дорівнює 26,6 тис. грн.  

Протягом звітного періоду доходи, отримані як плата за послуги, 

спрямовані на забезпечення видатків, пов’язаних з наданням послуг. Структура 

отриманих доходів приведена в таблиці 7.3.  

 



 

Таблиця 7.3 

Доходи, отримані як плата за послуги 

Джерела доходів спеціального 

фонду 

Надходження, 

тис. грн. 

Питома 

вага, % 

Навчання за контрактом 8108,1 84,6 

Підготовчі курси 153,8 1,6 

Курси іноземних мов 5,3 0,1 

Виготовлення документів про освіту 36,2 0,4 

Виготовлення студентських квитків 10,6 0,1 

Договір TEMPUS 181,0 1,9 

Спортивно-оздоровчий табір 22,6 0,2 

Інші доходи 3,4 0,0 

Плата мешканців за проживання в 
гуртожитках 808,5 8,4 

Оренда 255,1 2,7 

Реалізація брухту 4,2 0,0 

Разом 9588,8 100,0 

 

Всі видатки спеціального фонду проведені згідно з затвердженими 

кошторисними призначеннями. Їх структура приведена в таблиці 7.4. 

Таблиця 7.4 

Видатки спеціального фонду 

Показники 

2014 

тис.грн. % 

Видатки   -   усього 10393,2 100,00 

 у тому числі:                                                                                                                                                                                          

Поточні видатки 10214,1 98,28 

Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 8933,5 85,96 

Оплата праці  7763,5 74,70 

Заробітна плата 7763,5 74,70 

Нарахування на оплату праці 1170,0 11,26 

Використання товарів і послуг 1092,5 10,51 

Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 144,5 1,39 

Продукти харчування 8 0,08 

Оплата послуг (крім комунальних) 189,7 1,83 

Видатки на відрядження 45,2 0,43 

Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв   693,0 6,67 

Оплата теплопостачання 395,5 3,81 

Оплата водопостачання  та 

водовідведення 3,6 0,03 

Оплата електроенергії 288,9 2,78 

Оплата природного газу 5 0,05 



 

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені   до 

заходів розвитку 9,1 0,09 

Інші виплати населенню 3,0 0,03 

Інші поточні видатки 188,1 1,81 

Капітальні видатки 179,1 1,72 

Придбання основного капіталу 179,1 1,72 

 

Всі видатки, проведені протягом звітного періоду за загальним та 

спеціальним фондом забезпечені кошторисними призначеннями. 

Протягом звітного року отримано благодійних внесків та дарунків від 

юридичних та фізичних осіб на загальну суму 823,5 тис. грн., з них предметів 

довгострокового користування на загальну суму 756,1 тис. грн. та предметів, 

матеріалів, обладнання та інвентарю на загальну суму 67,4 тис. грн.. 

 

7.2. Штатний розпис та соціальні стандарти 

 

Штатні розписи університету складались і затверджувались щорічно. 

Структура штатного персоналу за 2017 та співвідношення категорій 

працівників університету  приведені в таблицях 7.5 та 7.6. 

У продовж звітного періоду здійснювалося підвищення посадових 

окладів працівників університету. Зростала середньомісячна заробітна плата в 

цілому по ДДТУ, в тому числі заробітна плата науково-педагогічних 

працівників. Зростання заробітної плати обумовлено підвищенням заробітної 

плати при одержанні наукових ступенів та вчених звань, підвищенням 

мінімальної заробітної плати з 01.01.2017, посадових окладів педагогічних 

працівників з 01.09.2017 на два тарифних розряди відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України.  

Співробітникам університету  виплачувалися всі надбавки та доплати до 

посадових окладів, передбачені чинним законодавством. 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: 



 

 

Таблиця 7.5 

Штатний персонал університету у 2017 році 

 

Показники 

загальний фонд спеціальний фонд Разом 

на 

01.01.2017 

на 

01.12.2017 
Різниця 

на 

01.01.2017 

на 

01.12.2017 
Різниця 

на 

01.01.2017 

на 

01.12.2017 
Різниця 

Науково-педагогічний 

персонал 161,9 144,9 -17 52,77 42,3 -10,47 214,67 187,2 -27,47 

Педагогічний персонал 18 17 -1 2 2 0 20 19 -1 

Адмінперсонал, за 

умовами оплати 

віднесений до науково-

педагогічного персоналу 8 8 0     0 8 8 0 

Адмінперсонал, за 

умовами оплати 

віднесений до 

педагогічного персоналу 7 7 0 2 1 -1 9 8 -1 

Спеціалісти 173,7 161,57 -12,13 3,5 3,5 0 177,2 165,07 -12,13 

Робітники 167,6 148,4 -19,2 35 33,3 -1,7 202,6 181,7 -20,9 

Всього 536,2 486,87 -49,33 95,27 82,1 -13,17 631,47 568,97 -62,5 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 7.6 

Співвідношення категорій працівників університету у 2017 році 

 

Показники 

загальний фонд.% спеціальний фонд, % Разом % 

на 
01.01.2017 

на 
01.12.2017 

Різниця 
на 

01.01.2017 
на 

01.12.2017 
Різниця 

на 
01.01.2017 

на 
01.12.2017 

Різниця 

Науково-педагогічний 

персонал 30,2 29,8 -0,4 55,4 51,5 -3,9 34,0 32,9 -1,1 

Педагогічний персонал 3,4 3,5 0,1 2,1 2,4 0,3 3,2 3,3 0,2 

Адмінперсонал, за 

умовами оплати 

віднесений до науково-

педагогічного персоналу 1,5 1,6 0,2 0,0 0,0 0,0 1,3 1,4 0,1 

Адмінперсонал, за 

умовами оплати 

віднесений до 

педагогічного персоналу 1,3 1,4 0,1 2,1 1,2 -0,9 1,4 1,4 0,0 

Спеціалісти 32,4 33,2 0,8 3,7 4,3 0,6 28,1 29,0 1,0 

Робітники 31,3 30,5 -0,8 36,7 40,6 3,8 32,1 31,9 -0,1 

Всього 100,0 100,0   100,0 100,0   100,0 100,0   

 

 



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  від 05.06.2000 № 898,  

від 31.01.2001 № 78, від 19.08.2002 № 1222, від 30.09.2009  №1062 з метою 

стимулювання творчої, сумлінної праці, педагогічного новаторства 

педагогічним працівникам виплачувалась грошова винагорода за сумлінну 

працю, зразкове  виконання службових обов’язків.  

 

7.3. Ефективне використання державного майна та його 

збереження 

 

У звітному періоді університетом своєчасно сплачувалися податки та 

обов’язкові платежі. 

Станом на 01.01.2017 на балансі університету обліковуються 

необоротні активи на загальну суму 518 721,2 тис. грн.. Знос необоротних 

активів університету складає 280 080,2 тис. грн., або 54,0 %.  

Простроченої дебіторської та кредиторської заборгованостей за 

видатками університет за звітний період не має, довгострокових позик з 

державного бюджету не отримував. Протягом звітного періоду списано з 
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балансу ДДТУ безнадійної дебіторської заборгованості, термін позовної 

давності якої минув,  на суму 14,7 тис. грн., кредиторської – на суму 6,5 тис. 

грн.  

 

7.4. Додержання правової та фінансової дисципліни 

 

Протягом звітного періоду 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 

відсутня. 

Університет протягом звітного періоду у повному обсязі розрахувався 

за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Заборгованість з їх оплати 

відсутня. 

 

8. Діяльність університету щодо запобігання та виявлення корупції 

 

З метою реалізації державної політики із запобігання та протидії 

корупції в університеті вченою радою затверджений План заходів щодо 

попередження корупції на 2017 рік. 

Відповідно до затвердженого Плану в 2017 році проведена певна 

організаційна та роз’яснювальна робота серед науково-педагогічних 

працівників, співробітників та здобувачів вищої освіти університету щодо 

запобігання, виявлення та протидії корупції. 

З метою забезпечення обов’язкового контролю за виконанням вимог 

Закону України «Про запобігання корупції» всі працівники університету 

ознайомлені із обмеженням щодо роботи близьких осіб під особистий підпис. 
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Всі науково-педагогічні працівники та навчально-допоміжний персонал 

кафедр, керівники структурних підрозділів та їх заступники, які мають 

близьких осіб, надали інформацію про працюючих в університеті близьких 

осіб. 

При прийомі на роботу співробітники були ознайомлені з основними 

засадами щодо запобігання і протидії корупції. 

Забезпечено якісний прийом на роботу і розстановку кадрів на засадах 

неупередженого конкурсного відбору, вжиті заходи щодо запобігання, 

виявленню та усуненню конфлікту інтересів. 

Протягом 2017 року поширювались знання про антикорупційне 

законодавство на студентських радах.  

Для формування активної позиції, забезпечення відкритості та 

проінформованості учасників освітньо-виховного процесу про заходи із 

запобігання та протидії корупції в університеті функціонує телефон довіри, 

скринька звернень, забезпечується інформування про функціонування 

консультативних телефонів Міністерства освіти і науки України, 

проводиться роз’яснювальна робота щодо підвищення правових знань 

працівників та здобувачів вищої освіти університету. В усіх навчальних 

корпусах встановлені «Скриньки довіри». 

В 2017 році діяльність була направлена на збереження державного 

майна, цільового та ефективного використання бюджетних коштів, 

дотримання фінансової дисципліни, в тому числі при здійсненні державних 

закупівель, при наданні платних послуг.   

З метою ефективного використання благодійних внесків виключно на 

добровільній основі, проводяться заходи контролю за обов’язковим 

оформленням відповідної документації, бухгалтерським обліком та цільовим 

використанням. 

На виконання вимог статті 12 Закону України «Про засади запобігання і 

протидії корупції» декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру за 2016 рік працівниками Дніпровського державного 
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технічного університету подано своєчасно та зберігаються в особових 

справах. 

Постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо реалізації 

антикорупційної політики. Особливу увагу зосереджено на необхідності 

безумовного дотримання норм законодавства в сфері антикорупційної 

політики під час виконання службових обов’язків та у повсякденній 

діяльності.  

У звітному періоді виявлення ознак корупційного правопорушення або 

пов’язаного з корупцією повідомлення про корупційне порушення не було. 

Комплекс організаційних та практичних антикорупційних заходів щодо 

виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» та профілактики корупційних проявів, визначених Державною 

програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 рр. 

знаходиться на постійному контролі ректора.  

 

9. Військово-облікова робота  

 

Військово-мобілізаційний підрозділ забезпечує належну організацію 

військового обліку студентів та співробітників, згідно з існуючими 

положеннями, інструкціями, законами і програми. 

У січні 2017 військово-мобілізаційним підрозділом було направлено 

звіти відповідної форми в державні установи, а саме в об’єднаний міський 

військовий комісаріат м. Кам’янського, Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Міністерство освіти і 

науки України щодо діяльності відділу.  

У березні 2017 здійснена перевірка стану та якісного відпрацювання 

документів військово-облікової та мобілізаційної роботи відділом режимно-

секретної та оборонно-мобілізаційної роботи міської ради. Результати 

перевірки визначили наявність в університеті мобілізаційного плану та 

готовність до виконання мобзавдання в особливий період.  
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Військово-облікова робота в 2017 році була виконана якісно та в 

повному обсязі. Військово-мобілізаційним підрозділом проведено аналіз 

діяльності відділу за поточний рік:  

оформлена своєчасно відстрочка від призову на строкову військову  

службу 1117 студентам-призовникам очної форми навчання та 17 аспірантам-

призовникам очної та заочної форм навчання; 

отримано 11 заяв на військову підготовку студентів ДДТУ за 

програмою офіцерів запасу (на базі Запорізького національного технічного 

університету); 

направлено до відповідних військкоматів міста, області та України 375 

необхідних документів і повідомлень з питань військового обліку 

військовозобов’язаних та призовників ДДТУ; 

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, згідно з переліком 

посад і професій, військовозобов’язані співробітники університету, які на 

виконання наказу по ДДТУ від 23.11.2017 року №693 представили до відділу 

всі необхідні документи, а саме доцент кафедри ЕТЕМ Волянський Р.С., 

доцент кафедри ЕТЕМ Клюєв О.В., доцент кафедри ААГ Сасов О.О., доцент 

кафедри ОМТ Штода М.М. Усі відстрочки від призову за мобілізацією 

надано законно. Облік, зберігання і рух бланків суворої звітності 

здійснюється організовано і відповідно до нормативно-правових актів;  

здійснена планова звірка облікових даних співробітників ДДТУ з 

даними військових  комісаріатів міста, області, України;  

відповідно до вимог законодавства України відділом визначені 

відомості, на підставі Переліку службової інформації, що є власністю 

держави, затвердженого наказом МОНУ від 18.03.2015 року №319, які 

становлять службову інформацію у сфері діяльності військово-

мобілізаційного підрозділу університету (запровадження до керівництва у 

роботі ДДТУ Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року 

№736 у зв’язку з втратою чинності Постанови Кабінету Міністрів від 

27.11.1998 року №1893); 
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співробітники відділу сумісно з представниками ВНЗ 

Дніпропетровської області пройшли навчання в Департаменті освіти і науки 

облдержадміністрації з метою виконання розпорядження голови 

Дніпропетровської облдержадміністрації від 18.09.2017 року                          

№МР-9/0/4-17-ДСК. 

З вересня по грудень один раз на тиждень відбувається зв’язок з 

фахівцями військово-облікової роботи Генерального Штабу ВСУ щодо 

типових проблемних питань роботи з військового обліку. 

Обмін досвідом з питань військово-мобілізаційної роботи та роботи з 

грифованими документами відбувається з обліково-мобілізаційними 

відділами вищих навчальних закладів області. 

В перспективних планах роботи відділу на 2018 рік заплановано заходи 

щодо підвищення ефективності роботи при наявності поточних змін в актах 

законодавства щодо військового обліку, мобілізації та участі в системі 

виконання державних завдань і заходів в надзвичайний для країни час. 

Під керівництвом ректора проф. Коробочки О.М. військово-

мобілізаційний підрозділ має змогу забезпечувати дотримання законодавства 

з військового обліку військовозобов’язаними та призовниками, працюючими 

в університеті.  

 

10. Створення належних умов праці на кожному робочому місці  

 

Відповідно до Закону України « Про охорону праці»,  Положення про  

адміністративно-громадський контроль,  Положення  про систему управління 

охорони праці в університеті та Положення про організацію роботи з 

охорони праці, затверджених наказом ректора від 28.03.2016 року № 212  в 

університеті проводиться відповідна профілактична робота щодо 

попередження виробничого травматизму серед співробітників та студентів, у 

кожному підрозділі, кафедрі ведеться відповідна нормативна документація з 

питань охорони праці. Перевірка якості ведення цієї документації та 
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виконання нормативних актів з охорони праці для обладнання згідно з 

Положенням про організацію адміністративно–громадського контролю, 

затвердженого наказом по університету від 27.09.2017 року № 561 постійно 

здійснюється адміністрацією разом з профспілковим комітетом. Результати 

перевірки оформлюються відповідними документами актами та наказами 

(накази: від 23.03.2017 року № 211, від  23.03.2017 року №  212,                     

від 04.04.2017 року №  233 , від  31.10.2017 року  № 649, від 20.11.2017 року          

№  677, від 22.11.2017 року № 688). 

Результатами цієї профілактичної роботи є відсутність виробничого 

травматизму серед співробітників та студентів. 

Розпорядженнями по кафедрах та підрозділах призначено 

відповідальних осіб за стан охорони праці, пожежну безпеку та 

електробезпеку, систематично проводиться один раз на три роки навчання  і 

перевірка знань з питань охорони та  безпеки життєдіяльності  ректора, 

проректорів, деканів, завідуючих кафедрами, викладачів, працівників 

підрозділів, співробітників служби охорони праці, а обслуговуючого 

персоналу  один раз на рік. Результати  навчання  і  іспитів  оформляються   

відповідними протоколами. 

У звітному періоді згідно з Положенням про розробку інструкцій з 

охорони праці в підрозділах та на кафедрах університету була проведена 

відповідна робота по приведенню інструкцій з охорони праці відповідно до 

вимог. 

Проводиться відповідна профілактична робота по забезпеченню на 

робочих місцях безпечних та нешкідливих умов праці, безпечну 

експлуатацію будівель і споруд, механізмів, устаткування і обладнання.  

Упродовж звітного періоду адміністрацією університету проведено: 

вимірювання електричного опору заземлювальних приладів; 

атестацію робочих місць; 

технічне обслуговування вогнегасників університету. 
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Окрім того, для покращення умов праці, виконання нормативних актів, 

вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в університеті 

щорічно складається Погодження профком – ректорат, де передбачаються 

заходи по попередженню виробничого травматизму, професійних 

захворювань та покращенню умов праці. 

На виконання заходів, передбачених у Погодженні профком – ректорат 

усього за 2017 рік витрачено на покращення умов праці співробітників та 

студентів 215 400 грн, із них: 

I квартал - 79 900 грн; 

II квартал - 81 500 грн; 

III квартал - 31 400 грн; 

IV квартал - 22 600 грн. 

Згідно з наказом по університету від  15.12.2017 року № 763 створено 

комісію профком – ректорат, яка розробляє «Погодження» по проведенню 

робіт щодо покращення умов праці на кафедрах та підрозділах на 2018 рік.  

Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності, заходи щодо їх 

покращення щорічно заслуховуються на засіданні ректорату університету. 

Результатом цієї роботи у 2017 році є відсутність виробничого травматизму 

серед співробітників та студентів університету. 

 

11. Підготовка і стан цивільного захисту 

 

Підготовка цивільного захисту (ЦЗ) в структурних підрозділах 

Дніпровського державного технічного університету 2017 році здійснювалася 

у відповідності до Кодексу цивільного захисту України, Положення про 

функціональну підсистему «Освіта і наука України» ЄДС ЦЗ України, 

наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства внутрішніх справ 

України, Постанов Кабінету міністрів України, наказів Департаменту освіти і 

науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, листів 

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 
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міської ради, наказів ректора і була спрямована на забезпечення їх готовності 

до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного та воєнного характеру, можливих терористичних проявів і 

реального захисту освітнього процесу і співробітників університету. 

Відповідно до статей 6, 20 Кодексу Цивільного захисту України від 

02.10.2012  року №5403 –VI, Постанови Кабінету Міністрів України від 

09.01.2014 року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну 

систему цивільного захисту» в університеті створена структура цивільної 

оборони (керівний склад, керівні органи та формування цивільної оборони 

університету). Для проведення конкретних видів невідкладних робіт у 

процесі запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в університеті 

наказом ректора створені формування ЦЗ. Забезпеченість формувань ЦЗ 

університету засобами індивідуального захисту (протигази фільтруючі – 

100%; радіометр - рентгенометр типу ДП – 5; комплект індивідуальних 

дозиметрів типу ДП-22, ДП-24; побутові дозиметри «Прип’ять» та інші; 

прилад хімічної розвідки типу ВПХР; комплект переносних знаків 

загородження – 100%). 

Для безпосереднього керівництва діяльністю цивільного захисту щодо 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в університеті створена 

система управління, пункт управління якої знаходиться у підвальному 

приміщенні навчального корпусу №6. Крім того, управління здійснюється з 

запасного ПУ начальника цивільного захисту (ЦЗ) об’єкту (кабінету 

ректора). У грудні 2016 року наказом ректора був створений структурний 

відділ – штаб цивільної оборони. 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. Продовжується робота щодо готовності до 

використання технічних засобів системи зв’язку та оповіщення, передачі 

сигналів та інформації з цивільного захисту. У середу, кожного останнього 



 

114 
 

тижня місяця, відповідними фахівцями здійснюється комплексна перевірка 

готовності регіональної системи оповіщення цивільного захисту. 

Відповідальність за організацію зв’язку та оповіщення в університеті 

покладена на начальника штабу цивільної оборони (ЦО). Оповіщення 

організовується у робочий час штабом ЦО університету, поза робочий час – 

черговим навчального корпусу №3. 

Підготовка постійного складу учасників освітнього процесу і 

працівників університету до захисту і дій у надзвичайних ситуаціях 

здійснювалась відповідно до Постанови КМУ від 26.06.2013 року № 444 

«Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях», наказу МВС України від 11.09.2014 року «Про 

затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових 

навчань і тренувань з питань цивільного захисту» і відповідних щорічних 

наказів ректора.  

Інформування співробітників і студентів з питань ЦЗ захисту 

здійснюється штабом ЦО через газету «Вогонь Прометею» і офіційного веб-

сайту Дніпровського державного технічного університету. 

На 2017 рік графік проведення об’єктового тренуваня у ДДТУ був 

розроблений штабом ЦО і затверджений начальником управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради та  

Кам’янського МУ ГУ ДСНС України 

У 2017 році у сфері цивільного захисту університету були організовані 

і проведені: 

1) 10.04.2017 року – штабне тренування на тему: «Оповіщення та збір 

керівного складу цивільного захисту ДДТУ у надзвичайних ситуаціях»; 

2) 27.04.2017 року об’єктове тренування на тему: «Дії органів 

управління, формувань ЦЗ та персоналу об’єкту при виникненні 

надзвичайної ситуації (пожежі) в навчальному корпусі № 5»; 
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3) 18.12. 2017 року штабне тренування евакуаційної комісії на тему:    

«Порядок проведення евакуаційних заходів в ДДТУ у разі загрози або 

виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру». 

 

Щороку з 1 січня по 30 листопада в навчальних групах кафедр  і 

структурних підрозділах університету відповідно вимогам Постанови КМУ 

від 26.06.2013 року №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання 

населення діям у надзвичайних ситуаціях» проводяться заняття з цивільного 

захисту згідно із затвердженим графіком проведення занять і темам з питань 

цивільного захисту наказами ректора. 

Навчання студентів з дисциплін «Безпека життєдіяльності» та 

«Цивільний захист» проводяться згідно з розробленими і затвердженими 

робочими програмами. 

На кафедрі охорони праці та безпеки життєдіяльності за період                    

2017 року з даних дисциплін перероблені навчальні і робочі програми, 

видано: 1 навчальний посібник, 3 конспекти лекцій, 21 методичні вказівки до 

виконання практичних занять. 

Відповідно до Положення про порядок підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного 

захисту пройшли навчання на курсах ЦЗ міста – 1 особа. 

За 2017 рік штабом цивільної оборони (ЦО) університету: 

1. Розроблений і затверджений Головою Дніпровської районної у місті 

ради та Кам’янського МУ ГУ ДСНС України графік проведення у ДДТУ 

об’єктового тренування з питань цивільного захисту на 2017 рік. 

2. Розроблені керівні документи: 

план основних заходів з підготовки системи цивільного захисту; 
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план реагування на надзвичайні ситуації  в мирний і особливий період; 

комплект документів для проведення об’єктового тренування з питань 

цивільного захисту; 

інструкція для проведення вступного інструктажу працівникам з 

питань цивільного захисту; 

поданий звіт про проведення об’єктового тренування в університеті до 

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

міської ради і  Кам’янського МУ ГУ ДСНС України. 

Кожного року в університеті проводиться інвентаризація джерел 

іонізуючого випромінювання на кафедрі фізики конденсованого стану. 

Безпека співробітників і студентів з питань запобігання проявів 

тероризму в Дніпровському держаному технічному університеті 

забезпечується наступними заходами: 

цілодобовим несенням служби черговими та службою охорони 

університету і забезпеченням внутрішнього порядку на всіх об’єктах 

університету; 

суворим пропускним режимом на об'єктах університету (навчальних 

корпусах і гуртожитках); 

регулярним обходом поверхів об'єктів та території університету 

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 студентських гуртожитках і 

обмеженням перебування в гуртожитках відвідувачів після 23 години; 

перевіркою аудиторій викладацьким складом безпосередньо перед 

початком заняття (візуальним оглядом) на предмет безпечного стану і 
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справності встаткування, 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 наказу по університету з записом у журналі (прізвища, 

посади, дати, часу доби і особистого підпису); 

організацією навчання науково-педагогічних працівників, 

співробітників і студентів університету, діям при виникненні надзвичайних 

ситуацій; 

організацією  проведення тренувань науково-педагогічних працівників, 

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 науково-

педагогічних працівників, співробітників і студентів університету при 

вірогідності виникнення надзвичайних ситуацій.  

Під керівництвом начальника цивільного захисту – ректора 

університету проф. Коробочки О.М. наприкінці року проводиться нарада 

керівного складу цивільного захисту університету з підведенням підсумків за 

минулий рік (заходи передбачені Планом основних заходів з підготовки 

системи цивільного захисту університету за 2017 рік були виконані в цілому) 

та визначаються конкретні завдання і заходи у сфері цивільного захисту на 

наступний рік.  

 

12. Господарська діяльність 

 

Дніпровський державний технічний університет – це великий 

технічний комплекс, що включає 31 будівлю загальною площею приміщень 

76434 кв. м, розташованих на території загальною площею 29,3 га, та 

об’єднаних у загальну інфраструктуру вищого навчального закладу. До 
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складу університету входять 7 навчальних корпусів, 4 гуртожитки, 20 

будівель і споруд функціонального, культурно-побутового та допоміжного 

призначення. Головне розташування будівель університету – на вулиці 

Дніпробудівській. Додатково у різних 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. 

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 2017 році силами підрядних організацій виконано робіт на                                    

60 965 грн.: поточний  ремонт кабельних ліній ТП – 573 - , РП – 14 – 13 та 

лабораторного корпусу №4. 

У звітному періоді групою для виконання невідкладних робіт  

виконано робіт на суму 512 300 грн.: 
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ремонт стін, стелі з заміною електроосвітлення навчального корпусу 

№1, оздоблювальні роботи приміщень корпусів № 2, 5, заміна труб 

водопостачання та каналізації; 

ремонт  в’їздних  воріт внутрішнього двору  навчального корпусу № 2; 

оздоблювальні роботи приміщень та аудиторій навчального корпусу             

№ 3, а саме: аудиторія № 018, буфету , фойє 1 поверху центрального входу та 

коридору кафедри технології машинобудування, актового залу, коридорів 1 – 

3 поверхів, фасаду, бібліотеки, ремонт автоматичних воріт корпусу № 3; 

ремонт вікон, меблів навчального корпусу № 5; 

оздоблювальні роботи в аудиторії № 118 другого поверху навчального 

корпусу № 3, коридорів навчального корпусу № 6; 

оздоблювальні роботи кабінетів кафедр економіки та організації 

виробництва навчального корпусу № 3, обробки металів тиском навчального 

корпусу № 7; 

частковий ремонт покрівлі та ремонт віконних створок навчального 

корпусу № 7; 

оздоблювальні роботи місць загального користування, кухонь, 

санвузлів, коридорів, сушарок гуртожитків № 2, 3; 

оздоблювальні роботи, ремонт вікон у студентському клубі «Полум’яні 

зорі». 

У зв’язку з відсутністю коштів на виконання цих робіт, проведення 

великого обсягу неможливо. 

Ремонтні роботи ведуться протягом всього календарного року. 

 

13. Особистий внесок ректора  

Дніпровського державного технічного університету  

 

Міністерством освіти і науки України 22 листопада 2017 року укладено 

контракт № ІІІ-6 терміном на п’ять років про призначення на посаду ректора 

Дніпровського державного технічного університету доктора технічних наук, 
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професора Коробочку Олександра Миколайовича як обраного за конкурсом, 

відповідно до ст. 42 Закону України «Про вищу освіту». 

За звітний період Коробочка О.М. виконував такі роботи: 

член 2-х спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та 

кандидатських дисертацій у Національному гірничому університеті (м. 

Дніпро) та Дніпровському державному технічному університеті                                

(м. Кам’янське) ; 

член редколегії 3-х наукових фахових видань («Системні технології», 

м. Дніпро, «Збірник наукових праць ДДТУ (технічні науки)», «Нові 

технології», м. Кременчук); 

виконував постійні та тимчасові доручення на рівні Міністерства 

освіти і науки України, Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

та Кам’янської міської ради тощо. 

Як керівник наукової школи «Автомобілі та автомобільне 

господарство» виконував фундаментальні та прикладні дослідження, в 

результаті яких опубліковано:  

монографія. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ 

МЕРЕЖІ АВТОБУСНИХ МІСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ , Д. З. Шматко, О. М. 

Коробочка , В. С. Авер’янов - Кам’янське: ДДТУ, 2017. –   155 с.; 

навчальний посібник. Основи технологічного виробництва при 

виготовленні і ремонту автомобілів: навчальний посібник / О. Г. Чернета, О. 

М. Коробочка, О.О.Сасов. — Кам‘янське: ДДТУ, 2017. — 173 с.; 

методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «СУЧАСНІ 

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» для здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт 

спеціалізації 274.1 Автомобілі та автомобільне господарство / Укладач 

О.М.Коробочка,– Кам’янське , ДДТУ, 2017 – 22 с.;  

методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Сучасні 

транспортні технології» для здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт, 
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спеціалізація 274.1 Автомобілі та автомобільне господарство / Укладач О.М. 

Коробочка – Кам’янське , ДДТУ, 2017. – 12 с.; 

методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Методологія та 

організація наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт, 

спеціалізація 274.1 Автомобілі та автомобільне господарство / Укладачі 

О.М.Коробочка,– Кам’янське , ДДТУ, 2017 – 46 с.; 

методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Методологія 

та організація наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт, 

спеціалізація 274.1 Автомобілі та автомобільне господарство / Укладачі 

О.М.Коробочка,– Кам’янське , ДДТУ, 2017 – 11 с.  

За участю Коробочки О.М. підписано угоду в рамках Програми 

Європейського Союзу «Горизонт 2020» з громадською організацією «Фонд 

розвитку водоочисних технологій» про спільну діяльність, надання 

інформаційно-консультаційних послуг, виконання науково-технічних робіт 

по розробці і створенню нової технології «Екологічна інтегрована технологія 

інтенсифікації метаногенезу для генерації біопалива з органічної фракції 

муніципальних та промислових відходів». 

У 2015 році Коробочка О.М. підвищив кваліфікацію у Придніпровській 

державній академії будівництва і архітектури з дисциплін «Проектування 

автотранспортних підприємств» та «Надійність вузлів і механізмів 

автомобілів». 

Зараз він науковий керівник 3-х аспірантів і науковий консультант 2-х 

докторських дисертацій. 

 

 

Ректор         О.М. Коробочка  
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	співробітники відділу сумісно з представниками ВНЗ Дніпропетровської області пройшли навчання в Департаменті освіти і науки облдержадміністрації з метою виконання розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 18.09.2017 року         ...



