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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 

 

Освітній процес у Дніпровському державному технічному університеті 

забезпечують науково-педагогічні працівники 26 кафедр на 5 факультетах у 

двох коледжах і одному технікумі. В університеті здійснюється підготовка за 

відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими та науковими 

програмами на таких рівнях вищої освіти: 

перший (бакалаврський) рівень з 21-ї спеціальності (1-3 курси) і                   

23-ох напрямів (4 курс); 

другий (магістерський) рівень за 25 освітньо-професійними 

програмами з 19 спеціальностей з терміном навчання 1 рік 4 місяці та 3-ма 

освітньо-науковими програмами з 2-х спеціальностей терміном навчання                       

1 рік 10 місяців; 

третій (освітньо-науковий) рівень за 10-ма спеціальностями.  

Освітній процес в університеті здійснюється відповідно до Конституції 

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

України «Про освіту» від 05.09.2017 року, Статуту університету, Положення 

про організацію освітнього процесу в ДДТУ та інших установчих документів. 

Освітня діяльність в університеті упродовж звітного періоду 

здійснювалась відповідно до безстрокової ліцензії на освітню діяльність, 

переоформленої відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

18.04.2017 року № 18-л, та переоформлених сертифікатів про акредитацію 

напрямів (спеціальностей) на підставі наказу Міністерства освіти і науки 

України «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів 

вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію 

напрямів та спеціальностей» від 19.12.2016 року № 1565 за новими шифрами. 
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1.2. Питання акредитації та ліцензування 

 

Протягом звітнього періоду з питань акредитації та ліцензування 

зроблено наступне: 

1) проведено процедуру первинної акредитації щодо провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами які рішенням 

Акредитаційної комісії  від 06.11.2018 року (протокол № 132 ) визнані 

акредитованими з отриманням сертифікатів про акредитацію:  

«Облік і оподаткування» зі спеціальності 071  Облік і оподаткування; 

«Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент; 

«Технології машинобудування» зі спеціальності 131 Прикладна 

механіка; 

«Обробка металів тиском» зі спеціальності 136 Металургія; 

«Автомобільний транспорт» зі спеціальності 274 Автомобільний 

транспорт; 

2) проведено  процедуру первинної акредитації щодо провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня  за освітньо-професійними програмами, справи яких 

зареєстровано в Акредитаційній комісії для розгляду:   

«Енергетичний менеджмент» зі спеціальності 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка; 

«Біотехнології та біоінженерія» зі спеціальності 162 Біотехнології та 

біоінженерія; 

«Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 

Фінанси, банківська справа та страхування; 

«Екологія» зі спеціальності 101 Екологія; 

«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» зі 

спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 

«Електроніка» зі спеціальності 171 Електроніка; 

«Теплоенергетика» зі спеціальності 144 Теплоенергетика; 
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«Соціологія» зі спеціальності 054 Соціологія; 

«Фізика конденсованого стану» зі спеціальності 104 Фізика та 

астрономія ; 

«Прикладна математика» зі спеціальності 113 Прикладна математика; 

«Інженерія  програмного забезпечення» зі спеціальності 121 Інженерія  

програмного забезпечення; 

«Технології та устаткування зварювання» зі спеціальності 131 

Прикладна механіка;  

«Галузеве машинобудування» зі спеціальності 133 Галузеве 

машинобудування;   

«Металургія чорних металів» зі спеціальності 136 Металургія ; 

«Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів» зі 

спеціальності 136 Металургія ; 

  «Мікро- та наносистемна техніка» зі спеціальності 153 Мікро- та 

наносистемна техніка; 

«Хімічні технології та інженерія» зі спеціальності 161 Хімічні 

технології та інженерія; 

«Телекомунікації та радіотехніка» зі спеціальності 172 Телекомунікації 

та радіотехніка; 

  «Обробка металів тиском» зі спеціальності 136 Металургія ; 

3) розпочато роботу з підготовки акредитаційної справи щодо чергової 

акредитації напряму підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«бакалавр» 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (за Переліком 

напрямів 2010 року); 

4) проведено процедуру акредитації освітньої діяльності, пов‘язаної з 

підготовкою фахівців у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» 

освітнього ступеня «бакалавр» з напряму 6.030508 «Фінанси і кредит». 

Згідно з рішенням Акредитаційної комісії від 03.04.2018 року цей напрям 

визнано акредитованим з наданням сертифікату про акредитацію; 
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5) продовжено роботу щодо оновлення інформаційної бази для 

визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних 

працівників університету відповідно до кадрових вимог Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 347. 

 

 

2. Виконання державного замовлення та інших договірних 

зобов’язань університету 

 

2.1. Виконання обсягів державного замовлення 

 

Приймальною комісією університету у період вступної кампанії                   

2018 року проводилась багатогранна і напружена робота з формування 

контингенту здобувачів вищої освіти. Але, як і у 2017 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 виявилося, що на усіх спеціальностях очної 

форми навчання не заповнені місця державного замовлення на підготовку 

здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем (максимальний 

обсяг державного замовлення в 2018 році на базі повної загальної середньої 

освіти складав 219 місць). 
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Таблиця 2.1.1. - Обсяги державного замовлення  на підготовку 

здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем у 2018 році 

№ 

п/п 

Код та назва спеціальності 

(спеціалізації) 

Максимальний обсяг 

державного 

замовлення в 2018 році  

(на базі ПЗСО) 

Зараховано на 

навчання 

1 2 3 4 

1. 

035.041 Філологія (германські мови та 

літератури (переклад включно), перша -

англійська) 

10 3 

2. 054 Соціологія 10 - 

3. 071 Облік і оподаткування 10 - 

4. 
072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
10 2 

5. 073 Менеджмент 10 1 

6. 101 Екологія 10 1 

7. 104 Фізика та астрономія 10 4 

8. 113 Прикладна математика 10 3 

9. 
121 Інженерія програмного 

забезпечення 
10 1 

 10. 131 Прикладна механіка 10 4 

 11. 132  Матеріалознавство 10 1 

 12. 133 Галузеве машинобудування 10 - 

 13. 136 Металургія 15 4 

 14. 
141 Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 
14 1 

 15. 144 Теплоенергетика 10 2 

 16. 153 Мікро- та наносистемна техніка 10 8 

 17. 161 Хімічні технології та інженерія 10 - 

 18. 162 Біотехнології та біоінженерія 10 2 

 19. 171 Електроніка 10 3 

 20. 172 Телекомунікації та радіотехніка 10 1 

 21. 274 Автомобільний транспорт 10 - 

Всього: 219 41 

 

До приймальної комісії було подано 1185 заяв від абітурієнтів, які 

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

навчання – 1134 заяви, на заочну форму навчання – 51 заява). 

Через «Електронний вступ» зареєструвалися 704 особи. 

Всього зараховано на 1 курс університету 265 осіб, а саме: 

на  очну форму навчання – 252 особи, у т. ч. на скорочений термін 

навчання  (на базі ОКР «молодший спеціаліст») – 168 осіб;   

на  заочну  форму  навчання – 13 осіб. 
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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» 

252 

84 

168 

130 

41 

89 

122 

43 

79 

Заочна 13 7 6 

Всього: 265 137 128 

 

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 438 осіб, а саме: 

на очну форму навчання – 332 особи, із них: за державним замовленням 

– 231 особа,  за контрактом – 101 особа; 

на заочну форму навчання – 106 осіб, із них: за державним 

замовленням – 26 осіб, за контрактом – 80 осіб. 

Велику роботу провели випускові кафедри по залученню випускників 

коледжів, технікумів та ПТУ, які отримали диплом освітнього ступеня 

«молодший спеціаліст», на старші курси. Всього до університету на другий 

та третій курси очної і заочної форм навчання зараховано 108  осіб, із них: 

на другий та третій курси очної форми навчання – 35 осіб    

(у т. ч. на другий курс – 17 осіб, на третій курс – 18 осіб);  

на другий та третій курси заочної форми навчання –  73 особи 

(у т. ч. на другий курс – 1 особа, на третій курс – 72 особи). 

 

 

2.2. Проведення профорієнтаційної роботи 

 

Основною метою профорієнтаційної роботи є представлення 

університету як закладу вищої освіти, який готує здобувачів вищої освіти із 

21 спеціальності, пошук найбільш підготовленої молоді, яка навчається в 
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загальноосвітніх навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, коледжах та 

технікумах для вступу до університету, 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 закладів освіти до участі у «Вступній кампанії – 2019». 

 На сторінці ректора у мережі Facebook постійно оновлюється 

інформація стосовно вступної кампанії 2019 року, на ній зареєстровано            

5000 осіб, 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». 

Співробітники університету, які були залучені для організації роботи 

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 
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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 основних предметів з різними 

термінами навчання (3, 5 місяців), які діють в університеті. Особам з числа 

професійно-орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчують підготовчі курси 

університету, для вступу на навчання на природно-математичні та інженерно-

технічні спеціальності додавалось 5 %  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». 

У квітні 2018 року представники приймальної комісії взяли участь у 

заході «День кар‘єри», який проходив у Придніпровського державному 

металургійному коледжі. 

Щосуботи проводилися безкоштовні заняття для підготовки до ЗНО з 

фізики, які на високому рівні проводив к.ф.-м.н доц. Таран В. Г. 

Оновлена сторінка «Абітурієнт» на веб-сайті університету з 

розміщенням актуальної інформації стосовно підготовчих курсів та умов 

вступної кампанії.  

  Протягом жовтня-листопада було проведено Дні відкритих дверей на 

випускових кафедрах університету, які відвідали випускники шкіл міста. 

Перед ними виступили представники студентського парламенту та декани з 

презентацією своїх факультетів. Також випускники мали можливість 

відвідати кафедри університету, ознайомитися з лабораторною базою. 

Зустріч з абітурієнтами була емоційною, яскравою і наповненою цікавими 

подіями.  
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 У жовтні 2018 року представники університету провели презентаційну 

зустріч з випускниками загальноосвітніх шкіл нашого міста у приміщені 

Будинку дитячої творчості. 

 

2.3. Робота приймальної комісії 

 

Робота  приймальної комісії ДДТУ у 2018 році була організована та 

проведена відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України та Умов 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2018 році, 

затверджених наказом МОН України  від 13 жовтня 2018 року № 1378. 

На базі приймальної комісії було організовано роботу пункту 

реєстрації на ЗНО–2018. Перед початком реєстрації майбутнім абітурієнтам 

надавалась консультаційна допомога представниками приймальної комісії 

ДДТУ стосовно роз‘яснень правил прийому та особливостей вступної 

кампанії 2018 року. Загальна кількість зареєстрованих становила 1039 осіб. 

На підготовку здобувачів вищої освіти на базі ПЗСО за першим 

(бакалаврським) рівнем у 2018 році університет отримав затверджені МОН 

України максимальні обсяги державного замовлення у кількості 219 місць за 

усіма спеціальностями. Усі інженерно-технічні спеціальності, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у ДДТУ, увійшли до 

переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. 
 

 

 

Розклад вступних випробувань, що проводилися у ДДТУ, був 

затверджений головою приймальної комісії і оприлюднений шляхом 

розміщення на електронному сайті ДДТУ та інформаційному стенді 

приймальної комісії. 
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Голови предметних та фахових атестаційних комісій, які безпосередньо 

відповідали за проведення вступних випробувань, своєчасно підготували 

необхідні екзаменаційні матеріали, а саме: програми додаткових та фахових 

вступних випробувань, тестові завдання, критерії оцінювання відповідей 

вступників. Усі екзаменаційні матеріали були затверджені головою 

приймальної комісії – ректором ДДТУ. Програми вступних випробувань 

було розміщено на електронному сайті університету для ознайомлення та 

опрацювання майбутніми вступниками. 

Основними особливостями вступної кампанії 2018 року стали: 

посилення вимог щодо рівня підготовки вступників для навчання за 

державним замовленням;  затвердження обов‘язкового переліку конкурсних 

предметів ЗНО; розширення можливостей університету 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. 

При вступі на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховувався за 

формулою: 

КБ=К1*П1+К2*П2+К3*П3+К4*А+К5*ОУ, 

де П1, П2, П3 – оцінки ЗНО або вступних іспитів відповідно з першого, 

другого та третього предметів, 

А- середній бал документа про повну загальну середню освіту, 

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів ДДТУ у рік вступу, 

К1, К2, К3, К4, К5 – невід‘ємні вагові коефіцієнти, сума яких  

дорівнювала 1. 

Остаточно конкурсний бал балансувався на коефіцієнти: регіональний 

(РК = 1,02 для усіх конкурсних пропозицій ДДТУ); галузевий (ГК = 1,02 для 

поданих заяв з пріоритетностями і на інженерно-технічні спеціальності), 

сільський (СК = 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених 

пунктах). 



14 

Балансування конкурсного балу на коефіцієнти здійснювалося шляхом його 

множення на їх добуток. 

Відповідно до Умов прийому зарахування на місця державного 

замовлення на базі ПЗСО тривало до 6 серпня 2018 року. За результатами 

«широкого» конкурсу рекомендації на навчання на місцях державного 

замовлення у ДДТУ отримало 45 осіб. Скористалися цією пропозицією        

38 осіб, що становить 84,4 %. 

Не отримано бюджетних місць за спеціальностями: «Менеджмент», 

«Соціологія», «Облік і оподаткування», «Хімічні технології та інженерія», 

«Автомобільний транспорт». Це обумовлено високим рівнем прохідного балу 

за цими спеціальностями.  

У 2018 році було подовжено практику «підтягування», а саме 

переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які не отримали 

такої рекомендації раніше та склали договір про навчання на умовах 

контракту. Реєстри осіб, які могли претендувати на переведення на вакантні 

місця державного замовлення для кожної конкурсної пропозиції, були 

оприлюднені на інформаційному стенді приймальної комісії та електронному 

сайті університету. 

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які були 

зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі 

ПЗСО, проходило в такій послідовності: особи, які мають спеціальні умови 

на здобуття вищої освіти за державним замовленням; особи,  які не отримали 

право на місця державного замовлення в порядку, передбаченому Правилами 

прийому до ДДТУ (тільки для інженерно-технічних спеціальностей). Станом 

на 7 серпня 2018 року залишилися невикористаними 7 бюджетних місць, з 

яких тільки одне місце за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка 

було використано у процедурі переведення. Інші не задовольняли вимогам. 

Таким чином, після процедури переведення невикористаними 

залишилося 6 бюджетних місць зі спеціальностей: 

131 Прикладна механіка – 1 місце; 
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133 Галузеве машинобудування – 2 місця; 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 1 місце; 

144 Теплоенергетика – 2 місця. 

За остаточними підрахунками, після переведення 5 абітурієнтів на 

місця державного замовлення,  на 1 курс очної форми навчання на базі ПЗСО 

зараховано 84 особи, у тому числі 43 особи (51,2 %) на умовах контракту. 

 

Таблиця 2.3.1 – Розподіл здобувачів вищої освіти, зарахованих  

на І курс на базі ПЗСО, по факультетах   

 

Факультет 

Зараховано, осіб 

очна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Менеджменту, економіки, соціології та філології 28 4 

Електроніки та комп‘ютерної техніки 26 - 

Металургійний 20 1 

Механічний 6 6 

Енергетичний 4 2 

Всього 84 13 

 

На базі ОКР «молодший спеціаліст» за результатами конкурсного 

відбору  на  І – ІІІ курси зараховано 276 осіб, із них: на очну форму навчання 

– 203 особи, на заочну форму навчання – 73 особи. 

Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти складав: за очною формою навчання – 

231 місце, у тому числі 14 місць за освітньо-науковими програмами; за 

заочною формою навчання – 26 місць. План державного замовлення за усіма 

пропозиціями виконаний у повному обсязі. Всього до магістратури 

зараховано 438 осіб. 

Загальна чисельність зарахованих до ДДТУ за всіма рівнями та 

формами навчання становить 811 осіб, що на 19 осіб більше ніж у 2017 році, 

у тому числі зараховано на навчання за державним замовленням  394 особи, 

що на 19 осіб більше ніж у 2017 році. 
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Таблиця 2.3.2 – Розподіл здобувачів вищої освіти, зарахованих 

            на навчання за другим (магістерським) рівнем,  по факультетах  

 

Факультет 

Зараховано, осіб 

очна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Менеджменту, економіки, соціології та філології 57 31 

Електроніки та комп‘ютерної техніки 69 13 

Металургійний 72 16 

Механічний 80 17 

Енергетичний 54 29 

Всього 332 106 

 

2.4. Контингент здобувачів вищої освіти 

 

 Контингент здобувачів вищої освіти університету становить                       

2316 осіб, із них очної форми навчання – 1655 осіб,  заочної – 661 особа. 

 

Таблиця 2.4.1. – Контингент здобувачів вищої освіти Дніпровського  

державного технічного університету за рівнями вищої освіти 

 

Рівень вищої освіти Контингент, осіб 

Перший (бакалаврський)  1431 

Другий (магістерський) 823 

Третій (освітньо-науковий)  60 

Науковий 2 

Всього 2316 

 

Таблиця 2.4.2. – Контингент здобувачів вищої освіти Дніпровського 

державного технічного університету  за джерелами фінансування 

 

Форма 

навчання 

Контингент здобувачів вищої освіти, осіб 

Всього 

у тому числі за рахунок коштів 

державного 

бюджету 

фізичних або 

юридичних осіб 

Очна 1593 1026 567 

Заочна 661 115 546 

Аспірантура  60 43 17 

Докторантура  2 2 - 

Всього 2316 1186 1130 

 



17 

Таблиця 2.4.3. – Контингент здобувачів вищої освіти  

Дніпровського державного технічного університету разом 

із відокремленими структурними підрозділами 

 

Форма 

навчання 

Контингент здобувачів вищої освіти, осіб 

Всього 

у тому числі за рахунок коштів 

державного 

бюджету 

фізичних або 

юридичних осіб 

Очна 2670 2044 626 

Заочна 972 329 643 

Аспірантура  60 43 17 

Докторантура  2 2 - 

Всього 3704 2418 1286 

 

Таблиця 2.4.4. – Рух контингенту протягом 2018 року 
 

Форма 

навчання 
Рівень вищої освіти 

Контингент 

станом на 

01.01.2018 р. 

Динаміка контингенту Контингент 

станом на 

12.12.2018 р. 
Випуск Прийом 

Відрахо-

вано 

Зарахо-

вано 

Очна 

Перший 

(бакалаврський) 
1107 406 252 61 65 957 

Другий 

(магістерський) 
468 154 332 17 1 630 

Всього: 1575 560 584 78 66 1587 

Заочна 

Перший 

(бакалаврський) 
543 153 13 39 103 467 

Другий 

(магістерський) 
98 11 106 2 - 191 

Всього: 641 164 119 41 103 658 

    Всього по університету: 2216 724 703 119 169 2245 

 

Кількість здобувачів вищої освіти пільгових категорій становить                       

116 осіб, із них: 

сироти або позбавлені батьківського піклування – 48 осіб; 

інваліди – 39 осіб; 

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи – 1 особа; 

учасники антитерористичної операції – 25 осіб; 

студенти, батьки яких мають стаж підземної роботи – 3 особи. 

У звітньому періоді в університеті навчаються студенти, які 

користуються соціальними пільгами, а саме:  

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 48 осіб; 
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діти-інваліди – 21 особа; 

особи, визнані учасниками бойових дій – 5 осіб; 

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи – 5 осіб; 

діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 

проведення антитерористичної операції – 2 особи. 

В університеті на 01.10.2018 року разом з відокремленими 

структурними підрозділами (2 коледжі та технікум) контингент здобувачів 

вищої освіти становить 3704 особи, із них 2732 особи за очною формою 

навчання.  

Одним із основних показників якості підготовки фахівців є успішність 

здобувачів вищої освіти, адже 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 2017/2018 навчальному році абсолютна 

успішність здобувачів вищої освіти очної форми навчання становила 96,8%; 

якість успішності навчання  53,5 %. Мають тільки відмінні оцінки 16% 

здобувачів вищої освіти. В цілому за звітний період як абсолютна успішність, 

так і якість навчання знаходились на достатньо стабільному рівні. 

Комплексний аналіз результатів екзаменаційних сесій показав 

достатній рівень організації і проведення освітнього процесу, функціону-

вання внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності, 

підвищення мотивації здобувачів вищої освіти до систематичної активної 

роботи, створення сприятливих умов для вивчення програмного матеріалу і 

підготовки до контрольних заходів, удосконалення об‘єктивності при 

оцінюванні знань здобувачів вищої освіти як при поточному контролі так і 

при складанні екзаменаційної сесії. 

Важливим моментом у досягненні якості освіти є стимулювання 

здобувачів вищої освіти та молодих вчених університету завдяки вибору 



19 

кращих для призначення іменних стипендій різних рівнів. Всього призначено 

18 іменних стипендій, із них: 

Верховної Ради України – 2; 

Президента України – 2; 

обласної іменної стипендії – 2; 

міського голови – 5; 

Кабінету Міністрів України молодим вченим – 4. 

Із загальної кількості здобувачів вищої освіти очної форми навчання 

(1026 особи) академічну стипендію отримують 415 осіб (40 %), підвищену 

стипендію – 122 особи (12%), соціальну стипендію – 81 особа (8%).  

 

2.5. Державна атестація здобувачів вищої освіти 

 

Рішенням вченої ради університету від 23 листопада 2017 року 

(протокол № 11) було затверджено 24 Екзаменаційні комісії, які встановлюють 

відповідність рівня освітньої підготовки здобувачів вищої освіти до вимог 

освітньо-професійних програм та присвоюють їм кваліфікації за ступенями 

(освітньо-кваліфікаційними рівнями) магістра та бакалавра. 

Очолили  роботу голови Екзаменаційних комісій університету з 24 

освітньо-професійних програм із 20 спеціальностей, із них: 6 професорів, 

докторів наук (25 %); 4 доценти,  кандидати наук (16,6 %);  14 керівників та 

заступників керівників підприємств, начальників цехів, провідних 

спеціалістів (58,4 %). До складу  Екзаменаційних комісій увійшли  науково-

педагогічні працівники університету з науковими ступенями та вченими 

званнями. 

Тематика випускних кваліфікаційних робіт щорічно оновлюється 

відповідно до  вимог освітньо-професійних програм та навчальних програм 

нормативних і вибіркових дисциплін навчальних планів підготовки 

бакалаврів,  магістрів, згідно з галузевими стандартами вищої освіти України. 
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Всі кваліфікаційні роботи бакалаврів та магістрів проходять 

рецензування. До складу рецензентів входять науково-педагогічні 

працівники споріднених кафедр університету та провідні фахівці 

підприємств. 

Тематика випускних кваліфікаційних робіт різноманітна, актуальна, 

відповідає потребам державних та приватних підприємств регіону та 

науковим напрямкам випускових кафедр. Більшість кваліфікаційних робіт 

виконані на замовлення промислових підприємств, фінансових установ, 

місцевих органів влади. Поширюється досвід виконання робіт за реальною 

тематикою. Теми робіт відповідають актуальним питанням сьогодення, 

мають наукове та практичне значення. Екзаменаційні комісії відмітили 

оригінальність та самостійність робіт 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, зменшення металоємності 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 

розроблених науково-педагогічними працівниками кафедр.  

Тематика кваліфікаційних робіт в галузі металургії охоплює актуальні 

питання аглодоменного і сталеплавильного виробництва, нових процесів 

отримання металу, підвищення якості сталевого, чавунного та кольорового 

литва, нових технологій прокатування, раціонального використання ресурсів, 

вимог сучасного виробництва. 

Здобувачі вищої освіти спеціальностей, пов‘язаних із машино-

будуванням, виконують кваліфікаційні роботи з актуальних проблем 

технології машинобудування та верстатобудування і спрямовані на 

підвищення ефективності обробки конструкційних та інструментальних 

матеріалів, модернізацію технологічного обладнання та окремих деталей. 
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Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 

«Теплоенергетика» присвячені енергозберігаючим технологіям, розвитку 

теплотехнічних процесів, теоретичному дослідженню промислових 

тепломасообмінних процесів та установок, використання нетрадиційних 

джерел енергії. 

Кваліфікаційні роботи в галузі електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки пов‘язані з розробкою нових принципів керування 

електромеханічними об‘єктами, схемних рішень побудови існуючих систем 

керування, принципово нових силових та інформаційно-керуючих частин, 

дослідженнями електромеханічного перетворення енергії, процесів 

генерування, передачі, керування розподіленням та обліку електричної енергії. 

Кваліфікаційні роботи, виконані здобувачами вищої освіти 

спеціальностей «Менеджмент організацій та адміністрування», «Облік і 

оподаткування», «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 здобувачі 

вищої освіти проходили переддипломну практику, і мають реальний 

прикладний характер. 

Випускники спеціальності «Соціологія» показали високий рівень 

теоретичної та практичної підготовки, вміння формулювати проблему і 

дослідницькі питання, проаналізувати ступінь розробленості проблеми в 

сучасному науковому соціологічному дискурсі, застосовувати загально-

наукові та соціологічні методи. 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. 

Тематика кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти спеціальності 

«Прикладна математика» носить переважно прикладний, дослідницький 
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характер. Теми робіт – актуальні,  а запропоновані рішення відповідають 

сучасному рівню розвитку науки. Більшість створених програмних засобів 

можна застосовувати у діяльності відповідних підприємств та організацій.  

Більшість кваліфікаційних робіт, виконаних здобувачами вищої освіти, 

рекомендується до впровадження  у виробництво на підприємствах та 

установах. 

У 2018 році здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня у 

співавторстві з керівниками  кваліфікаційних робіт отримано 5 патентів 

України. Здобувачі вищої освіти брали активну участь у міжнародних 

наукових та науково-технічних конференціях студентів, аспірантів, молодих 

вчених. За матеріалами магістерських кваліфікаційних робіт були направлені 

до редакцій наукових збірок та журналів і опубліковані 51 стаття та  38  тез 

доповідей. 

З 15 по 19 січня 2018 року у Дніпровському державному технічному 

університеті відбувся захист кваліфікаційних  робіт на здобуття ступеня 

магістра. До захисту було допущено 165 здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня. 

 

       
 

Із загальної кількості випускників захистили кваліфікаційні роботи на 

«відмінно» 101 особа (61 %), на «добре» – 55 осіб (33 %), на «задовільно»                

– 9 осіб (5 %). 

Якісний показник захисту кваліфікаційних робіт склав 95 %. Дипломи з 

відзнакою отримали 62 здобувача вищої освіти другого (магістерського) 

рівня.  
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Дипломи магістрів отримали 165 випускників нашого університету. 

Церемонія вручення відбулася 26 січня 2018 року, на якій був присутній мер 

Кам‘янського Андрій Білоусов, який  підкреслив, що диплом, який вони зараз 

отримують, це підсумок важливого і значного етапу життя, що знання, 

здобуті в університеті допоможуть реалізувати себе, досягнути успіхів. 

 

          

 

До захисту кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня вищої 

освіти «бакалавр» допущено 559 осіб, із них: очної форми навчання –  

406 осіб; заочної форми навчання – 153 особи. Кваліфікаційні роботи були 

захищені з оцінками: «відмінно» – 159 осіб (28 %); «добре» – 288 осіб (52 %); 

«задовільно» – 112 осіб (20 %). 

Якісний показник захисту кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього 

ступеня вищої освіти «бакалавр» складав:  очної форми навчання – 78 %; 

заочної форми навчання – 84 %. 
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За результатами захисту кваліфікаційних  робіт на здобуття освітнього 

ступеня вищої освіти «бакалавр»  було вручено 17 дипломів з відзнакою.  

 

2.6. Практична підготовка здобувачів вищої освіти 

 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється згідно з 

вимогами державних стандартів освіти, відповідно до навчальних планів за 

різними освітньо-професійними програмами, спеціальностями, видами 

практики. 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. 

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 роботи в цьому напряму створено 16 філій кафедр. 

Загалом упродовж звітного періоду згідно з навчальними планами та 

графіком освітнього процесу різними видами практик було охоплено                      

1150 здобувачів вищої освіти очної та заочної форм навчання у                                

155 академічних групах, а саме:  

навчальна (ознайомча) – 92 особи (15 груп); 

виробнича – 379 осіб (46 груп); 

педагогічна – 197 осіб (36 груп); 

переддипломна – 482 особи (58 груп). 

За звітній період університет своєчасно укладав 212 короткотермінових 

угод з базами практики - підприємствами, організаціями та установами, які є 

юридичними особами різних форм власності і типів господарювання і 

спроможні сформувати у здобувачів вищої освіти необхідні практичні уміння 
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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 міста Кам‘янського та Придніпровського регіону. 

Навчально-методичне забезпечення практик відповідає нормативним 

вимогам. Розроблені та затверджені в установленому порядку робочі 

програми практики з усіх напрямів підготовки, спеціальностей.  

Керівництво практиками здійснювали провідні науково-педагогічні 

працівники університету (усього 105 осіб), серед яких:  

22,9 %   докторів наук, професорів;  

64,8 %   доцентів, кандидатів наук; 

12,3 %   старших викладачів та асистентів.  

Моніторинг ефективності виробничих практик засвідчує належний 

рівень їх проходження. Абсолютний показник успішності за підсумками 

захисту звітів студентів з практики по університету складає 99,4 %, а якісний  

– 87 %. 

Питання якості організації та проведення практик постійно перебуває у 

полі зору ректорату, обговорюється на засіданнях випускових кафедр, вчених 

радах факультетів та вченій раді університету. 

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 на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю                            

101 «Екологія» або в лабораторіях кафедр університету. 
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Так, вже п‘ятий 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 Пікарені Д. С. 

Практика  складалась з підготовчо-камерального та польових етапів, до 

основних маршрутів яких входили відвідування: розарію ПАТ «ДніпроАзот»; 

Самишиної балки; району Діївської балки на околиці м. Дніпра; промислової 

зони міста Кам‘янського – долини р. Коноплянки, яка зазнала нищівного 

впливу великих підприємств міста: Придніпровського хімічного заводу,  

ПАТ «Дніпровського меткомбінату»; окремо була звернута увага на сховище 

радіоактивних відходів «Дніпровське» та на перевантаженість території 

залізничними коліями; у м. Генічеську та с. Стрілкове студенти відвідали 

загальноосвітню середню школу та ознайомилися з краєзнавчим шкільним 

музеєм, а також метеостанцію с. Стрілкове; степово-заплавної частини 

берегів та солоного лиману Азовського моря; району природного заповідника 

«Асканія-Нова»; району інтенсивної господарської діяльності людини на 

північно-західній частині Азовського моря. 

Під час проведення маршрутів студенти набули навичок щодо 

проведення польових спостережень, ведення документації, оформлення 

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

групу  та виявило у них здібності до взаємодопомоги, колективізму та 

товаришування. Як результат група успішно захистила звіти з ландшафтно-

екологічної практики перед комісією на «відмінно» та «добре». 

 

2.7. Робота щодо сприяння працевлаштуванню випускників університету 

 

Працевлаштування випускників є однією з найголовніших завдань, які 

виконуються в університеті, робота, що організована в ДДТУ в строгій 

відповідності до Закону України «Про вищу освіту».  
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Центр планування кар‘єри працює на підставі низки договорів із 

підприємствами-замовниками міста та області. Всього університет має 

договірні стосунки з майже 45 підприємствами великого, середнього та 

малого бізнесу на працевлаштування випускників за кожною окремою 

спеціальністю. Договірні обов‘язки виконуються в повному об‘ємі. Крім 

договорів із підприємствами укладено угоду про співпрацю між Центром 

планування кар‘єри та Кам‘янським міським центром зайнятості. Також у 

2016 році підписаний меморандум із державним концерном 

«Укроборонпром» у сфері підготовки фахівців для підприємств оборонної 

промисловості. Центром планування кар‘єри систематично проводяться 

зустрічі з керівниками підприємств та начальниками відділів кадрів, круглі 

столи та семінари з питань працевлаштування за участі студентів 

соціологічного напряму.  

29 листопада 2018 року в залі засідань Дніпровського державного 

технічного університету разом з міським центром зайнятості за участю 

роботодавців потужних підприємств міста був проведений профорієнтаційний 

захід «День кар‘єри». Метою цього заходу є формування у студентській 

молоді відповідального ставлення до планування майбутньої кар‘єри, 

розширення діапазону знань про вакансії, які існують на підприємствах міста. 

ПрАт «ДНІПРОВАГОНМАШ» , ПАТ «ДМК», ПАТ «Азот» та представники 

заводу мінеральних добрив спілкувалися із здобувачами другого 

(магістерського) рівня та студентами, які навчаються на четвертому курсі. 

Представник від кожного підприємства розповідав про існуючі вакансії, 

можливості кар‘єрного зростання, конкурентні переваги. Крім того, 

здобувачам було запропоновані екскурсії на підприємства для детального 

ознайомлення і можливість проходження виробничої практики.  

Стабільність показників по працевлаштуванню випускників показує, 

що потрібність у молодих фахівцях, яких готує ДДТУ існує, випадків 

відмовлення підприємств від договорів з питань підготовки та 

працевлаштування молодих фахівців і рекламацій не надходило. 
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В цілому випускники відповідають вимогам сучасної промисловості. 

Випускники ДДТУ успішно працюють на підприємствах міста Кам‘янського, 

Дніпропетровської області, міст Запоріжжя, Кривий Ріг, Київ, Полтава, 

Кременчук, Павлоград, Верхньодніпровськ, Шахтарск  та за межами країни. 

Серед випускників Дніпровського державного технічного університету 

багато керівників виробництва різного рівня.  

Для встановлення більш тісного зв'язку з випускниками передбачається 

використання нових Інтернет-технологій. А саме – створення сторінки 

Асоціації випускників на сайті ДДТУ, формування банку даних по всім 

випускникам, інтерактивна реєстрація та прийом в члени Асоціації 

випускників, сплата членських та благодійних внесків. На сторінці 

представлена широка палітра інформації, цікавої випускникам, оголошення 

про майбутні зустрічі, про курси підвищення кваліфікації і професійної 

підготовки, трансляція заходів он-лайн, пошук друзів по навчанню, форум і 

багато іншого. 

У лютому 2018 року в університеті був проведений семінар за участю 

кафедри фінансів та обліку (зав. кафедри Юдіна С. В. та доцент          

Ткаченко І. П.), кафедри менеджменту організацій та адміністрування                

(зав. кафедри П. І.Коренюк), Центру планування кар‘єри ДДТУ (провідний 

фахівець Н.М.Дзюба) та Департаментом економічного розвитку Кам‘янської 

міської  ради з метою інформування студентів «Про партиципаторне 

бюджетування (бюджет участі) у місті Кам‘янське на 2018 рік». Семінар 

проводився у рамках інформаційно-промаційної компанії бюджету участі на 
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2018 рік. Від координаційної ради буди присутні заступник директора 

Департаменту економічного розвитку міської ради О. І. Скакун та 

юрисконсульт Департаменту економічного розвитку О. Ю. Ігнатенко, а також 

представники Молодіжного студентського парламенту ДДТУ і Громадське 

об‘єднання «Сила Громади міста Кам‘янське».  

 

 
 

Партиципаторний бюджет – демократичний процес дискусії та 

прийняття рішень, в якому кожен мешканець населеного пункту вирішує, в 

який спосіб витрачати частину муніципального бюджету. Програма бюджету 

участі надає шанс перетворити наше місто на місто нашої мрії, пропонуючи 

до реалізації проекти, які будуть реалізовані міською адміністрацією. 

Робота по запуску громадського бюджету в місті Кам'янському триває. 

Спільно з представниками департаменту економічного розвитку Кам'янської 

міської ради ГО «Сила Громади міста Кам'янське» проводить навчання по 

написанню проектів для бюджету участі молоді нашого міста. Слід 

зазначити, що вже затвердженні дати подання проектів для бюджету участі - 

з 12 березня по 01 квітня включно. Проекти, які отримають найбільшу 

підтримку від кам'янчан, будуть реалізовані містом під контролем авторів та 

громадськості. Слід зазначити, що  вартість проекту має складати до           

200000 грн. 

Факультетом менеджменту, економіки, соціології та філології разом із 

Молодіжним студентським парламентом університету було запропоновано 

один із проектів, який стосується реконструкції молодіжного студентського 

клубу «Полум‘яні зорі».  
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2.8. Видання науково-методичної та навчально-методичної літератури, 

діяльність науково-методичної ради університету 

 

Науково-методична діяльність в університеті спрямована на розробку 

загального методологічного підходу до організації освітнього процесу, 

якісного навчально-методичного забезпечення і супроводження реалізуємих 

освітніх програм, підвищення професійного рівня науково-педагогічних 

працівників, удосконалення існуючих і впровадження нових принципів, 

форм та методів організації і проведення освітнього процесу.  

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 тісно співпрацює з науково-методичними 

комісіями факультетів, кафедрами та науково-педагогічними працівниками і 

реалізує за їх допомогою комплекс заходів, спрямованих на забезпечення 

освітнього процесу навчально-методичною документацією, підвищення 

педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників, удосконалення 

аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти, покращення 

форм, видів та методів навчальної роботи.  

Протягом звітного періоду науково-методичною радою проведено                

10 засідань, де розглянуто 45 планових, поточних і перспективних питань, які 

стосуються досягнення основних цілей науково-методичної діяльності 

університету; підготовлено ряд нормативних документів університету; 

підготовлені і розглянуті питання, які стосуються: 

а) удосконалення методики викладання дисциплін, навчально-

методичного забезпечення освітнього процесу, підвищення педагогічної 

кваліфікації науково-педагогічних працівників; 
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б) впровадження передового педагогічного досвіду, пошуку нових 

принципів, методів і форм організації і проведення освітнього процесу; 

в) аналізу виконаних науково-педагогічними працівниками навчально-

методичних розробок, проведення відкритих навчальних занять, відвідувань 

занять і їх методичного рівня, якості навчально-методичної роботи 

факультетів і кафедр.  

Навчально-методична робота в університеті спрямована на 

удосконалення методики викладання навчальних дисциплін, безпосереднє 

навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, впровадження 

рекомендацій щодо різних напрямів методичної роботи, визначення стану 

якості підготовки фахівців, рівня освітнього процесу, аналізу методичної 

роботи факультетів і кафедр. 

Науково-методичною радою рекомендовано впровадження новітніх 

технологій, сучасної техніки та комп‘ютерів для обробки інформації при 

проведенні лабораторних робіт, практику розробки комп‘ютерних 

симуляторів. По кожному із питань була представлена інформація з 

детальним аналізом проведеної роботи з розглядаємого питання та вироблені 

відповідні рекомендації. 

Важливою складовою навчання здобувачів вищої освіти є самостійна 

робота, яка включає опрацювання навчального матеріалу, підготовка до 

лекцій та інших видів навчальних занять, виконання індивідуальних завдань 

та кваліфікаційних робіт тощо. Кафедри займаються удосконаленням 

методичного керівництва самостійною роботою здобувачів вищої освіти, 

розробкою раціональних форм її планування, організації та контролю. На 

сайтах кафедр представлені теоретичні матеріали, завдання для самостійної 

роботи з поясненнями і роз‘ясненнями та широкий спектр літературних 

джерел, які можуть бути використані при вивченні матеріалу та виконанні  

індивідуальних і контрольних завдань. 

Розгляду кожного питання на засіданні науково-методичної ради 

передував детальний аналіз стану справ з виробленням пропозицій і 
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рекомендацій, які стосуються не тільки виправлення зауважень і недоліків, 

але і для удосконалення цієї діяльності. 

Важливим напрямом навчально-методичної роботи є поліпшення 

якості підготовки фахівців, інтенсифікація освітнього процесу на основі 

комплексного використання сучасних інформаційних технологій, передових 

методів, організаційних форм і засобів навчання, Інтернет-технологій. В 

університеті є ефективний доступ до внутрішніх централізованих 

інформаційних ресурсів університету та інформаційних ресурсів глобальних 

світових мереж. Це сприяє активізації самостійної роботи студентів, а 

використання інформаційних ресурсів глобальної мережі Інтернет, доступ до 

спеціалізованого навчального контенту і можливість спілкування з науково-

педагогічним працівником засобами електронної пошти сприяє суттєвому 

підвищенню ефективності вивчення окремих дисциплін фахової підготовки.  

Покращенню якості освіти сприяє і використання в освітньому процесі 

мультимедійних технологій, які дозволяють підвищити інформативність 

лекційних занять, стимулювати мотивацію і наочність навчання за рахунок 

використання різних форм представлення матеріалу, а також здійснити 

повтор найбільш складних моментів лекцій. На кафедрах університету поряд 

з традиційною формою проведення занять використовуються комп‘ютерні і 

мультимедійні технології, що дозволяє вивільнювати більше часу для 

додаткового пояснення матеріалу і робить заняття більш насиченими, істотно 

розширюється можливість в організації експерименту через комп‘ютерне 

моделювання та методи обробки інформації. Приділяється особлива увага 

придбанню, освоєнню та використанню ліцензійних програм світового рівня, 

наприклад, CAD-програми, AutoCAD компанії Autodesk, SolidWorks, 

MATLAB, Mathcad. 

Науково-методична рада здійснює контроль виконання навчально-

методичної документації, необхідної для проведення освітнього процесу, яка 

включає навчально-методичні комплекси дисциплін спеціальностей, 

підручники і навчальні посібники, конспекти лекцій, тестові завдання, 
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методичні вказівки до лабораторних, практичних, семінарських занять, 

курсового і дипломного проектування. 

Науково-педагогічними працівниками у 2018 році на поліграфічній базі 

університету та інших видавництв видано 20 навчальних посібників, 

4 монографії, 2 випуски видання «Збірник наукових праць ДДТУ», 2 випуски 

журналу «Математичне моделювання», 11 номерів університетської газети 

«Вогонь Прометея». 

 

Таблиця 2.8.1 – Видання науково-педагогічними працівниками 

університету навчальних посібників, монографій у 2018 році 

№ 

з/п 
Автори Назва 

1 2 3 

Видання монографій у 2018 році 

1. Д.З.Шматко, О.М.Коробочка, 

В.С.Авер‘янов 

Вдосконалення та організація транспортної 

мережі автобусних міських перевезень 

2. 
О.В.Клюєв, О.В.Садовой, 

Ю.В.Сохіна 

Системи керування асинхронними вентильними 

каскадами 

3. 
С.В.Юдіна, О.В.Золотарьова, 

В.О.Гнєушева 
Фінансові ресурси домогосподарств 

4. В.М.Гуляєв та ін. 
Давление насышенного пара: новая 

температурная зависимость. Справочное пособие 

Видання навчальних посібників у 2018 році 

1. 
О.М.Коробочка, О.Г.Чернета Технологічне обладнання для ремонту 

автомобілів 

2. 
О.М.Коробочка, О.Г.Чернета, 

О.О.Сасов 

Основи технологічного виробництва деталей 

автомобілів 

3. 
О.М.Коробочка, О.Г.Чернета 

та ін. 

Питання експлуатації машин в законодавчих та 

нормативних актах. Автомобілі і трактори 

4. А.В.Вороніна та ін. Стратегічне управління 

5. Г.І.Карімов Моделювання та прогнозування в управлінні 

6. Л. В. Дранишников Інтелектуальні методи в управлінні 

7.  В.У.Ігнаткін та ін. 
Оцінка надійності і роботоспроможності 

електронних пристроїв та систем 

8. 
К.Ю.Богомаз, Л.М.Сорокіна, 

К.В.Познанська 
Соціологічна думка в Україні 

9. 
К.О.Левчук, О.А.Крюковська, 

Р.Я.Романюк 
Практикум з безпеки життєдіяльності 

10. 
В.М.Гуляєв, І.М.Корнієнко, 

О.Ю.Філімоненко 
Технології БАР та харчових продуктів 

11. С.І.Тарасенко Управляння витратами 

12. С.К.Мещанінов Проектування біомедичної електронної апаратури 

13. 
В.В.Багрій, С.К.Мещанінов та 

ін. 

Стандартні модулі Arduino в навчальному 

процесі: теорія і практика. Взаємодія із LabVIEW 
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1 2 3 

14. П.І.Коренюк, М.М.Кучер 
Ділове адміністрування. Модуль 3 «Управління 

змінами» 

15. Є.М.Сігарьов, М.А.Кашєєв 
Практикум з дисципліни «Металургія кольорових 

металів та сплавів» 

16. 
Ю.А.Гасило, П.С.Івченко,            

Р.Я.Романюк 

Контроль якості зварювання. Т.1.Неруйнівні 

методи контролю 

17. Ю.А.Гасило 
Контроль якості зварювання. Т.2. Руйнівні 

методи контролю 

18.  І.В.Губарев та ін. Практичний курс занять з шашкового спорту 

19. В.Ю. Солод, О.В.Чернишов 
Експлуатація та ремонт технологічного 

обладнання механічних цехів 

20. 
Л.М. Мамаєв, О.В.Нікулін, 

В.Ю.Солод 
Збірник задач з теоретичної механіки 
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Журнал «Математичне моделювання» публікує статті, що містять нові 

наукові результати в галузі розробки та застосування методів математичного 

моделювання, математичних моделей та алгоритмів у природничих науках, 

техніці, економіці, соціології, освітньому процесі та ін. 

Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких 

можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових 

ступенів доктора і кандидата технічних наук, затвердженого постановою 

президії ВАК України від 10.02.2010 року № 1-05/1. 

Статті індексуються системою Google Scholar (Google Академія). З 

2018 року внесено до реферативної бази даних наукових публікацій Index 

Copernicus. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

16.07.2018 року № 775 науковий журнал «Математичне моделювання» 

Дніпровського державного технічного університету включено до Переліку 

наукових фахових видань України та присвоєно йому категорію «Б» (витяг зі 

Списку друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до 

Переліку наукових фахових видань України).  

Друкується за рішенням вченої ради Дніпровського державного 

технічного університету від 25.01.2018 року протокол № 1. Головний 

редактор наукового журналу «Математичне моделювання» д.т.н., професор 

Б. П. Середа.  
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З метою якісної організації освітнього процесу, забезпечення 

здобувачів вищої освіти необхідними навчально-методичними  матеріалами 

науково-педагогічні працівники університету постійно проводять роботу 

щодо підготовки та оновлення навчально-методичних комплексів дисциплін. 

 У 2018 році науково-педагогічними працівниками університету 

розроблено 425 навчально-методичних видань, серед яких 87 конспектів 

лекцій, 41 методичний матеріал до курсового проектування та виконання 

кваліфікаційних робіт,  методичних вказівок: 87 – до самостійної роботи, 113 

– до практичних занять, 54 – до лабораторних робіт, 26 – до виконання 

контрольних робіт.   

Усі навчально-методичні матеріали виставлені на інформаційному 

порталі університету для користування науково-педагогічними працівниками 

та здобувачами вищої освіти.  

Науково-методичною радою проведена значна робота по узгодженню 

робочих навчальних програм дисциплін, які є нормативними документами 

університету і визначають обсяги знань та зміст компетентностей відповідно 

до вимог освітньо-професійної програми. Згідно з Положенням про робочу 

навчальну програму дисципліни та методичні рекомендації щодо її розробки 

проведена консультативна робота з науково-педагогічними працівниками, 

підготовлені відповідні документи для розгляду на засіданні науково-

методичної ради та затвердження вченою радою університету. Для якісної 
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організації і проведення освітнього процесу у 2018 році розроблено і 

затверджено більше 250 робочих та навчальних програм дисциплін.  

Науково-методична робота в університеті проводиться з метою 

реалізації системи цілісного освітнього процесу в університеті, який 

спрямований на підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти, 

удосконалення навчальних планів спеціальностей, змісту робочих програм 

дисциплін, підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних 

працівників, використання комп‘ютерних і мультимедійних технологій тощо. 

Науково-методична рада університету і у подальшому буде 

здійснювати свою роботу з координації всієї науково-методичної роботи з 

метою забезпечення її якості, планування та контролю її стану на кафедрах і 

факультетах, розробки практичних рекомендацій і пропозицій щодо 

вдосконалення освітнього процесу, його методичного забезпечення, а також 

узагальнення і розповсюдження передового досвіду у навчальній і 

методичній роботі.  

 

2.9. Інформаційне забезпечення освітнього процесу 

 

Діяльність бібліотеки Дніпровського державного технічного 

університету 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 проводилась  

робота з актуалізації колекції інформаційних ресурсів; оновлення та  

розширення послуг і сервісів; підвищення та розширення  компетенцій  

бібліотекарів; налагодження ефективної системи внутрішньої та зовнішньої 

комунікації. Працівники бібліотеки брали  активну участь у роботі  

університету  з питань наукометрії і бібліометрії, проводили моніторинг  

наукового  потенціалу ДДТУ  а  особистого рейтингу  вчених в рейтингах 

міжнародного рівня.  
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ДДТУ отримав доступ у 2019 році до міжнародних електронних 

наукових баз даних Scopus та Web of Science відповідно до  наказу МОН  

 від 06.11.2018 року № 1213 «Про надання доступу вищим навчальним 

закладам і науковим установам, що знаходяться у сфері управління 

Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних». 

У 2018 році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 19.09.2017 року № 1286 ДДТУ було надано доступ до електронної  

наукової бази  даних Scopus компанії Elsevier. Працівникам бібліотеки була 

проведена робота з редагування профілю університету в електронній 

науковій базі даних Scopus. Ставлячи за пріоритет підвищення рівня  

наукової  активності науковців університету,  працівниками  бібліотеки  

проводився моніторинг, опанування та консультації щодо використання 

сучасних засобів наукової комунікації для ефективної дослідницької 

діяльності, проводився аналіз загальноприйнятих наукометричних 

показників (кількість публікацій, кількість цитувань, h-індекс)  в електронній 

науковій базі даних Scopus, надавалися консультації та проводилися       

заходи для дослідників університету з питань наукометрії, опублікування    

та поширення  результатів  наукових  досліджень.       

На сторінці  бібліотеки web-сайту університету розміщені матеріали на 

допомогу користувачам електронних наукових баз даних. Зокрема,      

попитом користуються консультації з питань забезпечення належної      

ідентифікації дослідників у міжнародному науковому просторі  (реєстрація / 

актуалізація авторських профілів у реєстрах ResearcherID, ORCID, 

актуалізація та зведення профілів в Scopus); визначення загальноприйнятих   

науко метричних показників якості роботи науковців в електронній науковій 

базі даних Scopus. 

З метою налагодження більш тісної співпраці зі структурними  

підрозділами університету проведено зустрічі-практикуми з науковцями 

кафедр університету.   
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Працівники бібліотеки брали участь в укладанні таблиці «Перелік  

штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за  

основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п‘яти  

наукових  публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було  

включено до науко метричної бази Scopus із переліком цих публікацій».  За 

результатами аналізу 31науково-педагогічний працівник університету має 5 і 

більше наукових публікацій, які було включено до електронної наукової бази 

даних Scopus. 

Електронна наукова база даних Scopus доступна з будь-якого    

комп‘ютера в мережі університету. Електронні ресурси відкритого доступу: 

Elsevier на платформі Science Direct; 

Wiley Open Access; 

Google Scholar; 

наукова періодика України та ін. 

У соціальних мережах бібліотека представлена на Facebook за адресою: 

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» публікуються статті, репортажі, фото. 

Чисельність бібліотечного фонду складає понад 570 тис. примірників. 

Основний фонд бібліотеки складається з паперових документів – це книги, 

фахові періодичні видання, неопубліковані документи (92  %), мережеві 

локальні документи – 8 %. 

Основну частину щорічних надходжень до фонду бібліотеки  

становлять залучені на безоплатній основі документи: дарунки, за 

книгообміном, неопубліковані документи, 45 % примірників всіх надходжень  

отримано з редакційно-видавничого відділу університету. 
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Інформування користувачів про бібліотечні фонди здійснюється за 

допомогою каталогів, книжкових традиційних і віртуальних виставок, 

рекомендаційних списків літератури та ін. Надаються можливості вільного 

користування бібліотечним фондом для основної групи користувачів і 

зручного доступу для користувачів з обмеженими можливостями. 

Організація традиційного фонду бібліотеки проводиться в 

автоматизованій бібліотечно-інформаційній системі ALL LIBRARI. 

Автоматизовано основні бібліотечно-бібліографічні процеси роботи з  

документами (книги, періодичні видання).  

      Електронний каталог (ЕК) відображає активний фонд бібліотеки і 

налічує понад 223 тис. записів документів та створює основу для виконання 

запитів користувачів. 

Для  користувачів бібліотеки  надається  послуга з  визначення  індексів  

УДК (Універсальної десяткової класифікації) та авторського знаку для 

наукових публікацій, статей, дипломних робіт, дисертацій.   

Надається допомога кафедрам університету в складанні списків   

літератури до акредитації.      

Нові інформаційні технології вносять зміни у традиційні форми і 

методи  інформаційного обслуговування користувачів. При проведенні  днів 

інформації, днів кафедри, крім традиційних оглядів навчальної та наукової 

літератури, оглядів періодичних видань для науково-педагогічних та  

наукових працівників, здобувачів вищої освіти, надається інформація про 

академічну доброчесність, міжнародні стилі бібліографічних посилань, 

авторське право, наукометричні бази даних та ін. 

Фахівці бібліотеки проводять для здобувачів вищої освіти оглядові 

лекції з «Основ інформаційної грамотності», екскурсії приміщеннями і 

відділами бібліотеки.  

Реформування освіти викликало необхідність перетворення бібліотеки 

з традиційної на культурно-освітній центр, центр пропаганди наукової, 

навчальної літератури, художніх творів, творів мистецтва, задоволення 
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національно-культурних запитів здобувачів вищої освіти у книгах та 

бібліографічній інформації, пошуку активних форм і видів діяльності.        

  Основний принцип – індивідуальний підхід і увага до кожного читача, 

пошук нових форм популяризації бібліотеки, книги, читання  серед 

здобувачів вищої освіти. 

Бібліотека проводить активну роботу над створенням креативного     

інноваційного середовища в співпраці з науково-педагогічними та  

науковими працівниками, молодіжним студентським парламентом, 

здобувачами вищої освіти, підрозділами університету.      

Традиційно в приміщенні бібліотеки проводяться Шевченківські 

читання,  поетичні читання, Дні української вишиванки,майстер-класи та ін.   

 

   

До кожної події в бібліотеці організовуються книжкові виставки, 

виставки-інсталяції, відкриті перегляди літератури, презентації книг, 

створюються фотозони. 

    

Формування патріотизму в українському суспільстві  залишається 

першочерговим. Національно-патріотичне виховання формується на 

прикладах історії становлення Української державності, українського 
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козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, 

науки, культури і спорту. 

До відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років 

бібліотека презентувала традиційну книжкову виставку та віртуальну 

книжкову виставку «Події та постаті: до 100-річчя Української революції 

1917–1921 років».    

З нагоди 100-річчя подвигу Героїв Крут - виставка-посвята «Крути: 100 

років подвигу». 

«Василь Стус. Дорога долі» – під такою назвою бібліотека  

презентувала на сторінці бібліотеки веб-сайту університету книжкову 

виставку до 80-річчя від дня народження В. Стуса, українського поета, 

перекладача, мислителя і дисидента. 

До100-річчя з дня народження всесвітньо відомого гуманіста, педагога, 

письменника, публіциста В. О. Сухомлинського бібліотека підготувала 

віртуальну книжкову виставку «Світоч української педагогіки».  

До 85-х роковин Голодомору 1932–1933 років, на сторінці бібліотеки веб-

сайту університету представлена віртуальна книжково-документальна  

виставка «Голодомор мовою документів».  

 

 

У листопаді 2018 року у читальній залі бібліотеки університету 

відбулася презентація книг, творча зустріч з  поетесою, художницею, 
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здобувачем вищої освіти спеціальності «Переклад» університету Марією 

Слободяник; поетом, прозаїком, драматургом, дипломантом Міжнародного 

літературного конкурсу «Коронація слова» (2017, 2018) О. Андрішко з 

науково-педагогічними працівниками і студентами кафедри перекладу. 

Зустріч була присвячена Дню української писемності та мови. 

В рамках проведення фестивалю сучасної української поезії 

«Материк», який проводився в місті Кам‘янському в  листопаді, до 

бібліотеки університету завітали поети – учасники фестивалю і подарували 

свої поетичні збірки. Відбулася творча зустріч з науково-педагогічними 

працівниками і студентами кафедри перекладу факультету МЕСФ. 

 

                
       

Колектив бібліотеки перебуває у постійному творчому пошуку, 

видозмінює існуючі форми і методи культурно-просвітницької роботи.      

    

2.10. Функціонування інформаційного порталу університету 

 

Динаміка відвідувань WEB-сайту університету Dstu.dp.ua 
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Зменшення відвідувань у червні поточного року зв‘язано з введенням 

обмежень (автентифікація користувачів) на перегляд матеріалів порталу.  

Перегляд матеріалів дозволено тільки здобувачам вищої освіти та 

співробітникам університету.  

 

Співвідношення постійних та нових користувачів  

 

Географія відвідувань сайту університету 
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Географія відвідувань сайту університету (перші десять країн) 
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Географія відвідувань сайту університету (перші десять міст) 

 

 

Типи документiв наявних на порталі 

Навчальна програма 767 

Робоча програма 1184 

Пiдручник 15 

Навчальний посiбник 73 

Конспект лекцiй 705 

Методичнi вказiвки до лабораторних робiт 401 

Методичнi вказiвки до виконання практичних занять 726 

Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи 778 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи 60 

Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи 299 
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Динаміка завантажувань з порталу 

січень 7212 

лютий 11316 

березень 25151 

квітень 64730 

травень 36716 

червень 1015 

 липень 161 

серпень 330 

вересень 2227 

 жовтень 1905 

листопад 1805 

грудень 1509 

Разом 154077 

 

 

 
З початку 2018 року завантажено документів: 

Навчальна програма 18383 

Робоча програма 28350 

Навчальний посiбник 3765 

Пiдручник 2454 

Конспект лекцiй 25223 

Методичнi вказiвки до лабораторних робiт 8900 

Методичнi вказiвки до виконання практичних занять 21005 

Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи 19929 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи 1436 

 

Та інші.  Всього 154077 завантажень. 
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3. Кадрове забезпечення освітнього процесу 

 

3.1. Склад науково-педагогічних працівників  
 

На 1 січня 2019 року в університеті працюють 190 штатних науково-

педагогічних працівників, із них 165 осіб (86,8 %) мають наукові ступені та 

вчені звання. В загальному числі науково-педагогічних працівників              

30 докторів наук, професорів (15,8 %), 135 кандидатів наук, доцентів (71,1 %). 

В університеті працюють 25 науково-педагогічних працівників, які не мають 

наукового ступеню. 

Кадровий склад кафедр університету приведений у відповідність до 

вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 10.05. 2018 року № 347.  

Порівняльний аналіз якісного складу науково-педагогічних працівників 

за останні три роки: 

Рік Доктори наук, проф. Кандидати наук, доц. 
Загальна 

чисельність 

2018  30 135 190 

2017  32 140 192 

2016  33 150 210 

 

За 2018 рік звільнилось та вибуло науково-педагогічних працівників з 

причин: 

за угодою сторін – 4 особи; 

у зв‘язку із закінчення строкового трудового договору – 11 осіб; 

за власним бажанням – 3 особи; 

у зв‘язку зі смертю – 1 особа. 

Прийнято до університету протягом 2018 року 13 науково-педагогічних 

працівників. 

З метою забезпечення повної зайнятості конкурс на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників оголошується лише у разі 

повного навчального навантаження штатних працівників кафедр. Конкурсний 

відбір здійснюється відповідно до порядку проведення конкурсного відбору 
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при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 

Дніпровського державного технічного університету та укладання з ними 

трудових угод (контрактів), затвердженого вченою радою 30.08.2018 року 

(протокол № 7). 

 У 2018 році зменшилась загальна чисельність працівників університету 

на 40 осіб (7 %). Детальний аналіз чисельності різних категорій працівників 

університету в порівнянні з попереднім роком надано в таблиці. 

Категорії персоналу 
Чисельність 

на 01.01.2018 р. на 01.01.2019 р. зменшення, % 

Науково-педагогічні 

працівники 
192 190 1,6 

Адміністративно-

управлінський персонал 
104 95 8,7 

Обслуговуючий персонал 184 168 8,7 

Навчально-допоміжний 

персонал 
87 75 13,8 

Середній вік докторів наук, професорів 63 роки, кандидатів наук, 

доцентів – 51 рік. Загалом серед науково-педагогічних працівників 63 особи 

пенсійного віку.  

Науково-педагогічні працівники отримують надбавку за вислугу років 

у розмірі:  

30 % – 100 осіб (56,2 %);  

20 %  – 56 осіб (29,5 %); 

10 % – 22 особи (11,6 %). 

Загалом в університеті чотири співробітники нагороджені нагрудним 

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

Могили», один – нагрудним знаком «Знак пошани», один – лауреат нагороди 

Ярослава Мудрого, один – Лауреат Державної премії України в галузі науки і 

техніки, двадцять чотири – нагрудним знаком Міністерства освіти і науки 

України «Відмінник освіти України». Чотири співробітника мають Почесні 

звання України: «Заслужений працівник освіти України» – 2, «Заслужений 

раціоналізатор України» – 1, «Заслужений тренер України» – 1. В університеті 
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працюють чотирнадцять академіків міжгалузевих академій України та 

міжнародних академій. 

У 2018 році відзначено провідних науковців університету: 

Указом Президента України № 36/2018 завідувачу кафедри хімічної 

технології неорганічних речовин, доктору технічних наук, професору  

Волошину М. Д. призначено довічну державну стипендію для видатних 

діячів науки і освіти; 

Указом  Президента України  № 43/2018 «Про призначення державних 

стипендій видатним діячам освіти» декану механічного факультету, відміннику 

освіти України, кандидату технічних наук, доценту Солоду В. Ю. строком  

на два роки  призначена державна стипендія як видатному діячу освіти;  

 розпорядженням Голови Верховної Ради України А. В. Парубія  

нагороджено Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед 

Українським народом» декана металургійного факультету, доктора технічних 

наук Перемітька В. В. за вагомий особистий внесок у розвиток науки та 

освіти, плідну науково-педагогічну діяльність, підготовку висококваліфіко-

ваних фахівців, сумлінну працю та високий професіоналізм.  

Протягом 2018 року розроблені та введені в дію посадові інструкції 

науково-педагогічних працівників та типовий контракт з науково-

педагогічними працівниками. При розробці документів були враховані 

вимоги Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про запобігання 

корупції» та Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності.   

         Враховуючи зміни до Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності в частині кадрового забезпечення були внесені зміни до Порядку 

проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-

педагогічних працівників ДДТУ щодо кваліфікаційних вимог до 

претендентів на посади. 

         Керуючись змінами в Правилах організації діловодства та архівного 

зберігання документів у державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях було проведено 

актуалізацію особових справ співробітників університету.       
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3.2.  Підготовка науково-педагогічних кадрів в університеті 

 

В Дніпровському державному технічному університеті функціонує 

система формування якісного складу науково-педагогічних працівників, 

основною ланкою якої є постійно діючі міжкафедральні наукові семінари для 

первинного розгляду дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за відповідними спеціальностями. 

Відповідно до розпорядження ректора університету в 2018 році в 

період з лютого по травень місяці проведені  наукові семінари факультетів з 

питань презентації аспірантами та працівниками університету власних  

наукових робіт. За їх підсумками  означені проблемні питання; надані  

пропозиції аспірантам і науковим керівникам та визначені терміни 

завершення робіт  

Дисертаційні роботи пошукачів, захист яких планується  в 2019 році 

рекомендовані до розгляду спеціалізованими радами:  

Вернигора В. Д., кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності 

(науковий керівник д.т.н. проф. Коробочка О.М.);  

Зберовський В. О., кафедра екології та охорони навколишнього середо-

вища, випускник аспірантури (науковий керівник д.т.н. проф. Коробочка О. М.); 

Рець Ю. М., кафедра екології та охорони навколишнього середовища, 

(науковий керівник д.т.н. проф. Зберовський О. В.); 

Ащеулова О. О., кафедра екології та охорони навколишнього 

середовища, випускник аспірантури, (науковий керівник д.т.н.                    

проф. Зберовський О. В.); 

Панфілов А. І., аспірант кафедри технології та устаткування 

зварювання, (науковий керівник д.т.н. Перемітько В. В.); 

Єлатонцев Д. О., кафедра  хімічної технології неорганічних речовин, 

випускник аспірантури, (науковий керівник к.т.н. доц. Іванченко А. В.); 

Кулик М.В., кафедра апаратури радіозв‘язку, радіомовлення і 

телебачення (науковий керівник д.т.н. проф. С`янов О. М.); 
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Гнатюк М. О., кафедра апаратури радіозв‘язку, радіомовлення і 

телебачення (науковий керівник д.т.н. проф. С`янов О. М.); 

Горай І. В., кафедра екології та охорони навколишнього середовища,     

( науковий керівник д.т.н. проф. Пікареня Д. С.) ; 

Недбайло М. М., кафедра металургії чорних металів, (науковий 

керівник д.т.н. проф. Сігарьов Є. М.). 

У 2018 році аспірантами та науково-педагогічними працівниками - 

випускниками аспірантури здійснено захист 4 кандидатських дисертацій: 

Загорулько І. В., кафедра фізики конденсованого стану (науковий 

керівник  д.ф.-м.н. проф. Лисенко О. Б.); 

Савотченко О. М., кафедра екології та охорони навколишнього 

середовища (науковий керівник д.т.н. проф. Зберовський О. В.); 

Похвалітий А.А., кафедра металургії чорних металів (науковий 

керівник д.т.н. проф. Сігарьов Є. М.); 

Середа Д. Б., кафедра машинобудування (науковий керівник д.т.н. 

проф. Бейгул О. О.), достроковий захист; 

та захист 2-х докторських дисертацій: докторантом кафедри ЕТЕМ 

Шереметом О. І., науковий консультант д.т.н. проф. Садовой О. В.;  

професором кафедри фінансів та обліку кандидатом економічних наук, 

доцентом  Будько О. В. 

Підготовка аспірантів в аспірантурі ДДТУ здійснюється  згідно з 

Законом України  «Про вищу освіту», Порядку 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  

та відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних та 

наукових кадрів на бюджетній та контрактній основі.  

Таким чином, в університеті створена і реалізується  система 

підготовки кадрів вищої кваліфікації – докторів філософії (PhD) і докторів 
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наук, яка є головним джерелом кадрового потенціалу університету та 

показником розвитку науки  університету. 

Свою спроможність здійснювати підготовку здобувачів ступеня 

доктора філософії університет довів ліцензуванням 10 спеціальностей на 

третьому (освітньо-науковому) рівні (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 08 липня 2016 року за № 621).   

Також  у 2018 році університет підготував та надав документи до МОН  

України про відкриття в університеті докторантури  за спеціальністю 132 – 

матеріалознавство. Прийнято рішення та надано дозвіл  на відкриття в 

університеті докторантури зі спеціальності 132 – матеріалознавство та 

виділено 2 бюджетних місця для підготовки  докторів наук через 

докторантуру. 

Таким чином, до докторантури в поточному навчальному році 

зараховано 2 докторанти за спеціальністю 132 – матеріалознавство з  

терміном підготовки 2 роки: 

Штода М. М., кафедра обробка металів тиском, науковий консультант 

д.т.н. проф. Максименко О.П.; 

Кругляк І. В, кафедра автомобілів та автомобільного господарства, 

науковий  консультант  д.т.н. проф. Середа Б. П.. 

За результатами вступних іспитів до аспірантури зараховано 30  

аспірантів, із них на бюджетну форму навчання – 21 особа, за контрактною 

формою – 9 осіб. 

Для забезпечення освітньої складової навчальних планів на третьому 

рівні вищої освіти, підготовки докторів філософії, освітній процес 

розрахований на три роки з обсягом 60 кредитів ECTS. 

Слід зазначити, що в цілому, структура освітньої підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії відповідає п. 27 «Порядку  

підготовки докторів філософії та докторів наук» та включає в себе 4 складові, 

що передбачають набуття аспірантом таких компетентностей : 

 здобуття глибинних знань зі спеціальностей ; 

оволодіння загальнонауковими ( філософськими ) компетентностями; 
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набуття універсальних навичок дослідника; 

здобуття мовних компетентностей. 

Кожному зарахованому та прикріпленому до відповідної кафедри 

підготовки аспіранта призначено наукового керівника,  визначено  

чотирирічний термін навчання в аспірантурі. На виконання наказу МОН 

України  № 621 дані фактичного прийому до докторантури та аспірантури     

у 2018 році опрацьовані та внесені до бази ЄДЕБО. 

Суттєва увага в університеті приділяється діяльності та розвитку 

спеціалізованих вчених рад. В університеті  функціонує спеціалізована вчена 

рада К 9.091.02 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», яка є складовою частиною системи атестації наукових кадрів вищої 

кваліфікації. 

У 2018 році відбулося засідання, де було захищено дві дисертації на 

здобуття ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 21.06.01.  

«Екологічна безпека» (24.10.2018 року). В 2019 році планується захист трьох 

дисертацій, які знаходяться на розгляді у спеціалізованій раді, зі 

спеціальності 21.06.01 «Екологічна безпека». 

Ректорат університету визнає автономні академічні права спеціалізо-

ваної вченої ради й усіляко сприяє її подальшому розвитку, вбачаючи в цьому 

одне з ключових джерел поповнення кадрового потенціалу університету. 

В аспірантурі  станом на 01.01.2019 року навчаються 77 аспірантів 

(53/24), з них за контрактною формою  20 осіб.  

Інформація щодо наукових досягнень аспірантів розповсюджується 

через наукові конференції, які проводяться як в нашому університеті, так і за 

його межами. Щорічно аспіранти готують  матеріали і тези доповідей та 

беруть участь у науково-практичних конференціях ЗВО м. Запоріжжя,  

Києва, Полтави, Дніпра, Харкова, Республіки Польщі, Болгарії та ін. Ця 

робота має постійний характер і продовжується; підготовлена та проведена 

науково-практична конференція кафедрою ОМТ. 



55 

У 2018 році планований випуск  з аспірантури складає  16 аспірантів 

(10/6) у зв‘язку із закінченням терміну навчання в аспірантурі.  

 

3.3. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних 

працівників  

 

Підвищення кваліфікації та перепідготовка науково-педагогічних 

працівників - одна з найважливіших задач вищої школи. Основною метою 

навчання працівників є  вдосконалення їх професійної підготовки шляхом 

поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття 

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

Основними завданнями підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

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 освітнього процесу, впрова-

дження 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. 

       Порядок підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 

працівників університету регламентується Положенням про підвищення 

кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників. 
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Підвищення кваліфікації працівників здійснювалося за такими 

формами: 

курси підвищення кваліфікації; 

підвищення кваліфікації (стажування) за очно-дистанційною формою в 

інших закладах освіти. 

Всього за 2018 рік підвищили свою кваліфікацію за дисциплінами у 

закладах вищої освіти – 26 науково-педагогічних працівників університету,  

14 бібліотечних працівників та 11 педагогічних працівників (завідувачів 

навчальних лабораторій кафедр). 

Так чином, у 2018 році підвищили свою кваліфікацію 51 особа 

науково-педагогічних  та педагогічних працівників, що складає 26,8 % . 

Згідно з ліцензією  університет  має право приймати педагогічних 

працівників інших закладів освіти на підвищення кваліфікації (стажування) 

за акредитованими напрямами (спеціальностями). Так, у 2018 році в 

університеті підвищили кваліфікацію 53 особи науково-педагогічних та 

педагогічних працівників закладів освіти України, з них педагогічних 

працівників коледжів (технікумів) – 49 осіб, науково-педагогічних 

працівників університетів – 4 особи. 

 

Таблиця  3.3.1. Кількісні показники підвищення кваліфікації (стажування) 

науково-педагогічних (НПП) та педагогічних працівників (ПП) 

університету  за 2018 рік 
 

№ 

з/п 
Назва закладу 

Кількість осіб 

НПП ПП 

1 
Дніпровський національний університет  

ім. О. Гончара 
4 17 

2 
Придніпровська  державна академія  фізичної культури  та 

спорту 
3  

3 Національна металургійна академія України  17 7 

4 
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 

університет» (м.Дніпро) 
2  

5 ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпро)  1 

 Всього: 26 25 

  51 особа 
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Таблиця 3.3.2.  Кількісні показники підвищення кваліфікації 

(стажування)науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів 

освіти у Дніпровському державному технічному університеті в 2018 році 
 

№ з/п Назва закладу Кількість 

Коледжі  (технікуми) 

1 Кам‘янський державний енергетичний технікум 1 

2 Придніпровський державний металургійний коледж 9 

3 
Економічний коледж Дніпровського державного технічного 

університету   
2 

4 Індустріальний  коледж  ДВНЗ «УДХТУ» 8 

5 
Комерційний технікум  Дніпровського державного технічного 

університету   
6 

6 
Дніпровський  технікум зварювання та електроніки  

ім. Є.О. Патона 
1 

7 
Коледж Кременчуцького національного університету                         

імені  Михайла Остроградського 
2 

8 Кам‘янський медичний коледж 20 

 Всього 49 

Заклади вищої  освіти 

1 Національна металургійна академія Україна  4 

 Всього: 4 

 РАЗОМ 53 

 

 

4. Діяльність вченої ради університету 

 

Вчена рада університету керується у своїй діяльності Законом України 

«Про вищу освіту», Статутом університету, Положенням про вчену раду, 

нормативними документами Міністерства освіти і науки України та 

законодавством у сфері освіти. 

Склад вченої ради ДДТУ було затверджено наказом                                     

від 23.06.2014 року № 409. У 2018 році були внесені зміни до її складу 

наказом від 11.09.2018 року №543. Із дотриманням квот, визначених 

Статутом університету, до її складу входять 53 особи. 

Вченою радою постійно розглядаються актуальні питання 

життєдіяльності університету, які стосуються сфери освітнього процесу 

навчальної, наукової, методичної роботи, підготовки науково-педагогічних 

кадрів, оцінки діяльності структурних підрозділів. 
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У 2018 році приймалися рішення про затвердження результатів 

виконання завершених держбюджетних науково-дослідних робіт, 

атестувалися молоді вчені, стипендіати Кабінету Міністрів України та були 

затверджені тематичні плани науково-дослідних робіт.  

Вченою радою затверджуються освітньо-професійні, освітньо-наукові 

програми вищої освіти та навчальні плани підготовки здобувачів вищої 

освіти: першого (бакалаврського); другого (магістерського); третього 

(освітньо-наукового) рівнів. 

Вченою радою оцінювалась діяльність структурних підрозділів: 

Економічного коледжу; Технологічного коледжу; Комерційного технікуму; 

приймальної комісії, вченої ради, науково-методичної ради, спортивно-

оздоровчого табору, а також контролювалися питання профорієнтаційної 

роботи; наповнення інформаційного порталу навчально-методичними 

матеріалами; успішності здобувачів вищої освіти; роботи адміністративно-

господарської частини. 

За звітній період вченою радою були прийняті рішення про обрання на 

посади: декана факультету – 1 особа; завідувачів кафедр – 4 особи; 

професорів – 1 особа; доцентів – 34 особи; позитивно було вирішено питання 

щодо присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання доцента 

– 1 особа. 

Вченою радою були прийняті рішення про подання на призначення 

іменних стипендій здобувачам вищої освіти, а саме: стипендія Президента 

України; Обласна іменна стипендія; стипендія міського голови; Верховної 

Ради України; Академічна стипендія Президента України. 

Діяльність вченої ради університету характеризується принципами 

відкритості і прозорості рішень і вводяться в дію наказами ректора і 

оприлюднюються на офіційному web-сайті. 

Вченою радою було прийнято рішення щодо клопотання перед 

Міністерством освіти і науки України про відкриття докторантури за 

спеціальністю 21.06.01 (101) – «Екологічна безпека» в Дніпровському 
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державному технічному  університеті та розміщення державного замовлення 

на виділення місць в докторантурі, а також затвердила тему докторської 

дисертації доценту кафедри екології Сороці Ю. М. у наступній редакції 

«Підвищення радіоекологічної безпеки населення та довкілля при видобутку 

і переробці руди, збагаченої природними радіонуклідами» та призначила 

науковим консультантом доктора технічних наук, професора, завідувача 

кафедри екології Зберовського О. В.  

Прийнято рішення щодо створення в Дніпровському державному 

технічному університеті науково-дослідного центру «Матеріалознавства та 

інноваційних технологій»  

Постійно вченою радою затверджуються Положення, нормативні 

документи, робочі програми дисциплін, навчальні плани спеціальностей 

(загалом 53 документи). 

Затверджено матеріали первинної акредитації освітньо-професійних 

програм щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальностями 

другого (магістерського) рівня вищої освіти для отримання сертифікату про 

акредитацію освітніх програм у сфері вищої освіти.  

За звітній період рекомендовано до видання два випуски «Збірника 

наукових праць Дніпровського державного технічного університету» 

(технічні науки)  та два випуски журналу «Математичне моделювання». 

Також було рекомендовано до друку 14 навчальних посібників і одна 

монографія. 

До кола інших важливих питань за звітній період увійшли наступні – 

рекомендації щодо укладання договорів про співпрацю з навчальними та 

науковими установами інших держав; – затвердження плану заходів щодо 

попередження корупції; – здійснення постійного контролю за ефективністю 

роботи АГЧ; – затвердження звіту про фінансово-господарську діяльність;  

– затвердження переліку дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти; 

– затвердження навчальних та робочих програм навчальних дисциплін, 

навчальних планів та багато інших питань. 
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На засіданнях постійно проходить звіт та аналізується стан виконання 

рішень вченої ради. У цілому, за звітній період прийняті рішення Вченої ради 

та надані рекомендації сприяли роботі щодо управління освітньою та 

науковою діяльністю університету. 

 

 

5. Виховна робота 

 

Виховна робота розглядається як важлива складова освітнього процесу 

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 їх  із 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 18 жовтня 2018 року було проведено загальну виховну 
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годину із залученням ветеранів Збройних сил України, голови спілки 

ветеранів Трикіла А. І., колишнього завідувача військової кафедри 

університету Жаркова В. П. та воїнів, які брали участь в АТО. 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.  

 

   

   

 

Студенти університету взяли участь у VII Всеукраїнському турнірі з 

історії України (за національно-патріотичною тематикою), який проводився у 

листопаді  2018 року у Київському університеті імені Гринченка.  

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.  
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За сумісним проектом факультету МЕСФ та бібліотеки організоване 

проведення свята до Дня народження Т. Г. Шевченка «Дзвенять Кобзареві 

струни» (березень 2018 року). 

На заняттях з правознавства 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». 

 До Дня Збройних сил України у грудні 2018 року в університеті 

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. З доповіддю виступила 

заступник декана факультету МЕСФ доцент Ткаченко І. П. 

Університет плідно працює з громадськими об‘єднаннями патріотич-

ного 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.  
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До Дня Гідності та Свободи в університеті проведена науково-

практична конференція, присвячена боротьбі за незалежність України у XXI 

столітті «Україна в контексті сучасних міжнародних стосунків». За даною 

тематикою студентами І курсу написано 5 доповідей. За результатами 

конференції будуть видані тези доповідей. 

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 Україно». 

Що стосується правового виховання, то до Всеукраїнського Тижня 

права 6 грудня 2018 року кафедрою філософії та історії України з нагоди 

проголошення Загальної декларації прав людини для студентів 1–2 курсів 

був проведений Всеукраїнський урок «Права людини».  

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.  

1 грудня 2018 року – у Всесвітній день боротьби зі СНІДом – за 

ініціативою молодіжного студентського парламенту проведена  соціальна 

акція «НІ – СНІДу», метою якої було привернення уваги молоді до 

вирішення проблеми епідемії, дискримінації ВІЛ – інфікованих (студенти 

розповсюджували плакати щодо боротьби зі СНІДом).  

Відмічається Міжнародний день відмови від паління, проводяться акції 

«16 днів проти насильства».  

Не забувають в університеті науково-педагогічних працівників, які вже 

не працюють, але чий внесок був вагомим у виховання молоді. Так, 

10.12.2018 року виповнилося 88 років від дня народження доктора 

історичних наук, професора Вєтрова Р. І. З нагоди вшанування пам‘яті 

відомих вчених 13 грудня кафедрою історії України була проведена наукова 

конференція «Зв‘язок поколінь». У конференції взяли участь студенти 
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університету різних спеціальностей – менеджери, економісти, соціологи, 

математики. 

З метою відволікання студентів від девіантної поведінки у поза 

навчальний час, для організації змістовного дозвілля центр студентської 

творчості організує роботу творчих колективів університету, які пропонують 

заняття, цікаві сучасній молоді: 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.   

Творчі колективи лабораторії студентської творчості та дозвілля взяли 

участь у міському балі до святкування Дня студентів 2018 року під 

патронатом мера міста; у фестивалях народної та воєнної пісень. Команда 

КВК посіла друге місце у ювілейній грі з ПАТ «Хімік» та перше місце 

міській творчій весні – 2018.     

Усі факультети університету взяли участь у студентському фестивалі 

«Творча весна – 2018» (квітень 2018 року). 

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

Коли?». За 2018 рік студенти та науково-педагогічні працівники університету 

(10 команд) взяли участь у 39 турнірах ігор «Що? Де? Коли?» та споріднених 

інтелектуальних ігор.  З лютого по грудень 2018 року було проведено 11 

міжнародних синхронних турнірів, переможцями яких стали команди  

університету «Мегаполіс-Прометей», «Точка невозврата» та «Оріон».  

 

5.1. Розвиток фізичного виховання здобувачів вищої освіти та 

студентського спорту  

 

В Дніпровському державному технічному університеті головною 

ланкою в організації як фізичного виховання так і спортивно-оздоровчої 

діяльності студентів є кафедра фізичного виховання. Організаційна модель 

передбачає залучення студентської молоді до різних видів фізкультурно-
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оздоровчої та спортивної діяльності в режимі навчання, у поза навчальний 

час, у період відпочинку (вихідні дні та канікули). Якщо у навчальний час 

практичні заняття регламентовані навчальною програмою, то у поза 

навчальний час та у період відпочинку студенти можуть самі обирати види 

спортивно-оздоровчої діяльності. 

Важливою складовою частиною розвитку фізичної культури в 

університеті є організація поза навчальної спортивно-масової роботи. До 

спортивно-масової роботи входять: секційна робота з видів спорту (волейбол 

(чол., жін.), баскетбол, футбол, легка атлетика, атлетична гімнастика, 

гирьовий спорт, настільний теніс, футзал, фітнес та шашки). Студентська 

спартакіада проводиться з 8 видів спорту (волейбол (чол., жін.),баскетбол, 

футбол, гирьовий спорт, настільний теніс, перетягування канату, шахи та 

шашки). Щорічно проводяться осінні та весняні легкоатлетичні пробіги на 

території молодіжного парку біля стадіону «Буревісник», першості та кубки з 

силових видів спорту (жиму штаги, гирьового спорту та силового 

триборства). Стало традицією проводити спартакіаду серед науково-

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

та шашки). 

Для заохочення студентської молоді до занять фізичною культурою та 

спортом, до ведення здорового способу життя у період відпочинку (вихідні 

дні та канікули) працює навчально-тренувальна база кафедри фізичного 

виховання стадіон «Буревісник» та спортивно-оздоровчий табір. До 

комплексу стадіону входить: футбольне поле; 400 метрова легкоатлетична 

доріжка; трибуни для глядачів (10 000 чол.); чотири площинні споруди для 

занять волейболом, баскетболом, атлетичними вправами та одноповерхова 

будівля (тренажерна зала, столи для гри в настільний теніс, роздягальні та 

технічні приміщення). На стадіоні «Буревісник» проходять навчально-

тренувальні заняття зі студентами, проводиться поза аудиторна робота зі 

студентською молоддю, спортивно-оздоровчі та туристичні заходи, 

Спартакіада університету а також міські спортивні змагання та фізкультурно-

оздоровчі заходи. 
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За останні три роки вдалими виступами в міських, обласних 

Універсіадах, спартакіадах студентів і Всеукраїнських змаганнях радують 

наші студенти, науково-педагогічні працівники та співробітники. 

Збірна команда університету з футболу, футзалу та волейболу (жін.) 

беруть активну участь у першості міста Кам‘янське. Також наші чоловічі 

збірні з футболу та волейболу брали участь у змаганнях V студентських 

спортивних іграх області з футзалу. Владислав Бігун чемпіон світу 

кікбоксингу а Нестеров Ігор срібний призер чемпіонату світу. 

Студент Насонов Микита виборов срібло на 800 метрів та бронзу на 

3000 м в обласних змаганнях серед вищих навчальних закладів, брав участь у 

Київському міжнародному марафоні (7 місце) та міжнародному марафоні в 

м. Запоріжжя (8 місце). 

 

             

Співробітник університету Трущенко Світлана – багаторазова 

переможниця першості Дніпропетровської області та кубку України з 

гирьового спорту. 

  Студенти Дніпровського державного технічного університету беруть 

активну участь в обласних та міських легкоатлетичних змаганнях. 

В університеті під керівництвом заслуженого тренера України, 

кандидата технічних наук Губарєва І. В. діє спортивний клуб «Золота 

шашка». У клубі займається 19 осіб, серед них: 1 майстер спорту,  

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

другого розряду. 
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За 2018 рік студенти, члени клубу «Золота шашка» взяли участь у: 

одному Чемпіонаті Європи серед молоді; двох Чемпіонатах України серед 

юніорів; двох Чемпіонатах України серед жінок та чоловіків; двох Кубках 

України серед жінок та чоловіків; шести Чемпіонатах та Кубках області. 

Отримали нагород: Міжнародного рівня – 3; Всеукраїнського рівня – 17; 

Обласного рівня – 15. Більшість нагород завоювали студенти – Губарева О. С. 

та Вовк А.О. 

 

 

6. 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: 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 залучає студентів до участі у 

благодійних акціях: акція «Милосердя» передбачає допомогу соціально-
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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. 

 

 
 

До складу парламенту університету входить 18 осіб, у тому числі  

голова молодіжного студентського парламенту Гончар О. Р. та заступник 

голови  Коробська О.О . (обидві – студентки металургійного факультету).  

У розпорядження студентського парламенту виділено клуб «Полум‘яні 

зорі», який розташований поряд із головним навчальним корпусом 

університету та кабінет у корпусі № 6.  

На офіційному веб-сайті університету створено сторінку студентського 

парламенту. Члени молодіжного студентського парламенту беруть участь у  

заходах, які проводить Міністерство освіти і науки України, Департамент 

освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Департамент молоді 

та спорту на базі міськвиконкому, а саме: 

нарада щодо реалізації молодіжної політики на Дніпропетровщині 

(регіональна цільова соціальна програма «Молодь Дніпропетровщини» на 

2012–2021 роки); 
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засідання молодіжної ради міста, членом якої є голова МСП 

університету; 

ХІІІ Генеральна асамблея УАС, м. Тернопіль (20.05.2018 року); 

VIIІ Студентський бал 2018 (грудень 2018 року). 

Членами Вченої ради університету обрано 6 членів студентського 

парламенту (в тому числі 3 члени студентського парламенту з коледжів та 

технікуму), що становить 10,5% від загальної кількості членів вченої ради 

університету. 

 

 

7.  Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету, 

в тому числі провадження результатів наукових досліджень, міжнародне 

наукове та науково-технічне співробітництво 

 

7.1. Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників 

 

Наукова діяльність університету організовується, здійснюється і 

фінансується відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про 

освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки», «Про інноваційну діяльність», 

Національної доктрини розвитку освіти, інших нормативно-правових актів та 

Статуту університету, зосереджена на пріоритетних напрямах розвитку науки 

і техніки і  спрямована на розробку нових ресурсозбережних технологій в 

енергетиці та промисловості, нових речовин і матеріалів; створення 

ефективних методів і засобів захисту навколишнього природного середовища; 

розробку перспективних інформаційних технологій; впровадження новітніх 

технологій виробництва нових видів продукції та забезпечення її необхідної 

якості у відповідності до світових стандартів, удосконалення підготовки 

фахівців з вищою освітою.  
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В університеті успішно діють п‘ять наукових шкіл:  «Прогресивні 

схеми калібровок складних профілів‖, ―Оптимізація процесів електро-

механічного перетворення енергії‖, ―Теорія і практика сталеплавильних 

процесів‖, ―Теорія та практика аглодоменно-конвертерного виробництва в 

умовах сировинної бази України‖, ―Фізико-хімічні основи гетерогенних 

систем‖ , спеціалізована вчена  рада К 09.091.02  із захисту  дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 

05.02.01 «Матеріалознавство» та 21.06.01 «Екологічна безпека» (у 2018 році 

захищено  2 дисертації ). 

У складі університету функціонують також 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. 

ДДТУ є переможцем шостого конкурсу програми TEMPUS та бере 

участь у міжнародному проекті Темпус – 544031 – TEMPUS – 1 – 2013 – AT 

–TEMPUS – JPHES «Knowledge Transfer Unit (KTU) – From Applied Research 

and Technology-Entrepreneurial Know-How Exchange to Development of 

Interdisciplinary Curricula Modules» «Сектор передачі знань – від обміну 

інженерно-підприємницькими інноваціями до розробки міждисциплінарних 

навчальних планів». Партнерами проекту є університети з Австрії, 

Угорщини, Швеції, Іспанії, України, представники бізнесу та промисловості. 

Згідно з завданнями проекту «Knowledge Transfer Unit (KTU) в 

університеті створено і діє підрозділ «KTU – центр передачі знань». 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;  
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ДДТУ став членом Дніпропетровської торгово-промислової палати, 

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 мережі направлена 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 науково-педагогічних працівників, дослідників та здобувачів 

вищої освіти ДДТУ, представників бізнес компаній та урядових організацій. 

Створено інформаційний ресурс dktu.org.ua.; 

в університеті почали працювати курси іноземних мов. Підготовані 

документи для відкриття курсів по роботі з видавничою системою TEX, 

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

використання системи MOODL та курсів користувачів ПК; 

розроблені міждисциплінарна навчальна програма, та матриця 

компетентностей курсу «Сучасні концепції трансферу знань»; 

згідно з укладеним контрактом університет отримав офісне обладнання 

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

3D принтер та сканер. Завдяки цьому  створена лабораторія комп‘ютерного 

3D моделювання. 
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Університет бере участь у 

виконанні завдань Рамкової програми з 

наукових досліджень Європейського 

Союзу з наукових досліджень та 

інновацій «Горизонт 2020». 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. 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, мають відповідні  номери державної 

реєстрації та включені до тематичного плану  науково-дослідних робіт 

університету на 2018 рік. 

У 2018 році науковці  університету виконують 2 науково-дослідні 

роботи за рахунок коштів загального фонду державного бюджету,  

14  госпдоговорів, 48 НДР у межах основного робочого часу науково-

педагогічних працівників. 
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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 засад і технологій виготовлення 

полімерних композитів подвійного призначення, армованих вуглецевими 

волокнами та аморфними сплавами» (науковий керівник к.т.н.,                       

проф. Буря О. І.) обсяг фінансування у 2018 році  – 600 тис. грн. Дослідження 

будуть продовжені у 2019 році. За результатами досліджень заплановано 

створення нових ПКМ подвійного призначення, модифікованими порошками 

графіту, армованих вуглецевими волокнами, а також армованими, аморфно-

кристалічними та нанокристалічними сплавами, отриманими гартуванням з 

рідкого стану. Розроблені полімерні композиційні матеріали  можуть знайти 

використання як в цивільній, так і оборонній сферах виробництва.  

  За результатами 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. обсяг фінансування у 2018 

році  – 200 тис. грн.)  науковими співробітниками кафедри металургії чорних 

металів створена багатоцільова установка високотемпературного 



74 

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.  

У 2018 році у рамках госпдоговірної тематики на замовлення під-

приємств і організацій різних форм власності виконується 14 госпдоговорів з 

обсягом фінансування  1028,48 тис. грн. ( 419,74 тис. – у 2017 році). 

Проводились дослідження за госпдоговірною НДР «Дослідження схеми 

різання, конструкторська і технологічна підготовка виготовлення конічних 

коліс з круговим зубом» (науковий керівник к.т.н, доц. Солод В. Ю.).                   

За результатами дослідження проведено розрахунок геометричних 

параметрів головної конічної передачі моста тролейбуса, досліджено схеми 

різання при обробці конічних коліс з круговим зубом моста тролейбуса, 

виконано налагоджувальні розрахунки та виготовлено макет конічної 

передачі з круговим зубом моста тролейбуса. Виготовлена експериментальна 

партія головної конічної передачі моста тролейбуса. 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. 

На замовлення ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» за 

договором «Вплив технологічних параметрів роботи стану 400/200 на 

стабільність розмірів катанки по довжині бурту» проводяться дослідження з 

метою розробки і освоєння раціональних режимів  налагодження і калібровки 

валків  для прокатки катанки зі стабільними по довжині бунту розмірами. 

Планується впровадження  калібровки валків. (науковий керівник к.т.н, доц. 

Штода М. М.). 

На замовлення ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»: 



75 

за госпдоговором «Дослідження та удосконалення методики якісних 

показників лому чорних металів» (керівник  д.т.н, проф. Сігарьов Є. М., 

обсяг фінансування 27,6 тис. грн.) відпрацьована удосконалена методика 

визначення фактичної забрудненості  лому чорних металів та розрахунку 

маси чорного металу в брикетах із стальної стружки; 

за госпдоговором «Визначення окремих показників якості метало-

брухту чорних металів з використанням результатів балансових плавок» 

(керівник д.т.н, проф. Сігарьов Є. М., обсяг фінансування 110,5 тис. грн.) 

проводяться дослідження з метою удосконалення методики визначення 

якісних показників металобрухту чорних металів на основі результатів 

балансових плавок. Проведена серія балансових плавок металобрухту чорних 

металів у контрольованій атмосфері з використанням індукційної печі, 

відбором проб металу та шлаку для подальшого аналізу. Виконано аналіз 

результатів  з використанням розробленої методики оцінки інтегрального 

показника забрудненості металобрухту. 

З метою отримання агітованих покриттів на конструкційних 

матеріалах, працюючих в умовах коксохімічного виробництва ПРАТ 

«ЗАПОРІЖКОКС» досліджені  та  розроблені шихти самопоширювального 

високотемпературного синтезу для алітування деталей. Дослідження будуть 

продовжені у 2019 році. (керівник д.т.н, проф. Середа Б. П., обсяг 

фінансування – 50 тис. грн., у т.ч. у 2018 році – 16 тис. грн.). 

Науковцями університету під керівництвом д.е.н.,проф. Юдіної С. В. за 

результатами виконання госпдоговору «Теоретичні та методологічні засади 

управління ресурсами домогосподарств» будуть запропоновані напрями 

управління фінансовими ресурсами домогосподарств через регуляторну 

політику на основі методу мультиплікативного ефекту при дослідженні 

впливу доходів, витрат та заощаджень домогосподарств на сфери та ланки 

фінансової системи та економіку в цілому. Замовник ТОВ «С.Т.О.Р», обсяг 

фінансування у 2018 році – 2.4 тис.грн.  



76 

Співробітниками науково-навчального центру «Сорбент» на 

замовлення ТОВ науково-виробниче підприємство «Науково-технологічний 

центр»  у рамках госпдоговору з метою виділення та очистки оксиду церію із 

рідкісноземельного концентрату отримано азотнокислі розчини рідкісно-

земельних елементів із концентрату подвійних сульфатів рідкісноземельних 

металів та проведено екстракційне вилучення церію із азотнокислих розчинів 

та отримано чистий оксид  церію (керівник Погорєлов Ю.М., обсяг 

фінансування – 27 тис. грн.) 

У 2018 році розпочато виконання госпдоговору з ПАТ «Дніпровський 

металургійний комбінат» «Визначення причин незадовільної пластичності 

(по відносному звуженню) катанки діаметром 8–16 мм з сталі Ст3пс та 

розробка заходів щодо забезпечення властивостей  готової продукції згідно з 

вимогами ДСТУ 2770-94» (керівник НДР к.т.н, доц. Сухомлин В. І., обсяг 

фінансування у 2019 році – 300,0 тис. грн.).  

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 кваліфікаційні і курсові проекти всіма випусковими кафедрами.  

Наукові розробки університету мають інноваційний характер та 

безпосередньо впроваджуються у практику промислових підприємств. 

Суттєвим чинником, котрий стримує інноваційний процес у ДДТУ, є 

відсутність належного фінансового забезпечення інноваційної діяльності, 

руйнація зв‘язків розробників нововведень з виробництвом, а також занепад 

стимулювання в науці. Оскільки немає належного бюджетного фінансування 

фундаментальних наукових досліджень і здійснюється воно в мізерних 

обсягах, то, відповідно, відсутні й належні умови та стимули до 

впровадження новітніх технологій і продуктів безпосередньо у виробництво. 

Тому, на жаль, ДДТУ не має можливості перейти від дослідницької моделі 

своєї діяльності до інноваційної моделі функціонування. 
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За результатами наукових досліджень науково-педагогічними праців-

никами та науковцями університету опубліковано 786 наукових статей та тез 

доповідей (із них 236 у співавторстві зі студентами), у т.ч. 262 – у фахових 

виданнях, 157 у наукометричних базах даних, 30 – у зарубіжних виданнях. 

Науковці кафедри ФКС взяли участь у одній міжнародній виставці. 

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 2018 році отримано 12 патентів на об‘єкти інтелектуальної власності 

(винаходи – 1, корисні моделі – 11), подано 12 заявок на винаходи та корисні 

моделі. Але з економічних причин університет після отримання патентів не 

має можливості сплачувати збори за підтримання їх чинності. Взагалі, спад 

винахідницької активності зумовлений наявними фінансовими труднощами. 

Сплата за всі патентні дії здійснюється авторами за власні кошти. 

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 2018 році на базі університету проведено 6 наукових конференцій 

міжнародного та державного рівнів: 

ХVIII Міжнародна наукова конференція «Математичні проблеми 

технічної механіки – 2018»;  

Міжнародна науково-технічна конференція «Машини та пластична 

деформація металу»; 

Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми матема-

тичного моделювання»; 
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Всеукраїнська науково-методична конференція студентів, аспірантів, 

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

вищій школі» ;  

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Україна в 

контексті внутрішньої політики і міжнародних стосунків»;  

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток основних 

напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи». 

У рамках семінару Національної Академії наук України з комплексних 

проблем «Наукові основи електроенергетики» кафедрою ЕТЕМ проведено 

семінар «Оптимізація роботи електромеханічних систем». 

Для інформування про результати наукових досліджень учених в 

університеті щорічно видаються по 2 випуски фахових видань, що 

індексуються міжнародними системами: 

«Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного 

університету (технічні науки)» – Google Scholar (Google Академія), 

Copernicus ; 

науковий журнал «Математичне моделювання» – Academis Recource 

Idex Research, також видається науковий журнал з гуманітарних наук 

«Славута», публікуються монографії вчених, підручники, навчальні 

посібники, тощо.      

 

7.2. Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти 

 

Наукова робота в університеті сприяє підвищенню рівня підготовки 

здобувачів вищої освіти. Важливим етапом підготовки висококваліфікованих 

фахівців, здатних вирішувати найактуальніші завдання науки, техніки та 

промисловості, є активне залучення здобувачів вищої освіти до наукових 

досліджень, їх участь у науково-дослідній роботі передбачається як планами 

наукових гуртків і секцій, так і навчальними програмами відповідних 

дисциплін.   
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В університеті вдосконалюється система залучення  здобувачів вищої 

освіти 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 06.12.2017 

року № 1572 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 

2017/2018 н.р.» в університеті в період з січня по березень 2018 року  

проводився перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади. В ньому 

взяли участь 1509 студентів, що складає  95% від загальної кількості 

студентів очної форми навчання. На другий етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади організаційним комітетом відібрано  60 студентів-переможців І–го 

етапу – це студенти кафедр: МЧМ, ОМТ, ХТНР, ЕК, ПБЗХ, ЕТЕМ, ТМ, ААГ, 

ТУЗ, ФО, ПМ, ПЗС, соціології, перекладу.  Переможцями стали 7 студентів 

нашого університету:   

Волошин Ростислав отримав Диплом І ступеня, науковий керівник 

к.т.н., доц. Штода М. М. (спеціальність «Обробка металів тиском»,                 

м. Кам‘янське); Савенкова Юлія отримала Диплом І ступеня, науковий 

керівник к.т.н., доц. Стороженко С. А. (дисципліна «Обладнання та 

технологія ливарного виробництва», м. Дніпро); Тищенко Володимир 

отримав Диплом ІІ ступеня, науковий керівник к.т.н., доц. Часов Д. П. 

(дисципліна «Взаємозамінність стандартизація та технічні вимірювання»,     

м. Миколаїв); Гумаров Олександр отримав Диплом ІІ ступеня, науковий 

керівник к.т.н., доц. Музичка Д. Г., Чернишов О. В. (спеціальність 

«Металорізальні верстати та системи», м. Кременчук); Ткаленко Наталія 

отримала Диплом ІІ ступеня, науковий керівник к.т.н., Крупник О. О. 

(спеціальність «Електротехнічні системи електропостачання», м. Запоріжжя); 

Галаганов Василь отримав Диплом ІІ ступеня, науковий керівник д.е.н., 

проф. Юдіна С.В. (дисципліна «Фінанси», м. Дніпро); Хижняк Іван отримав 

Диплом ІІІ ступеня, науковий керівник к.т.н., доц. Носов Д. Г. (спеціальність 

«Технологія та устаткування зварювання», м. Маріуполь). 
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Наказом МОН України від 30.03.2018 року № 307 оголошено  

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування. Для 

участі у І етапі олімпіади, який проходив 21 квітня у Дніпропетровському 

національному університеті ім. Олеся Гончара, від університету 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  чотири команди студентів. 

Молоді програмісти продемонстрували високі результати і отримали  

Сертифікати учасників   І етапу  олімпіади.  

  

              

Також, команда студентів факультету електроніки та комп‘ютерної 

техніки (тренер команди  к.т.н. доц. Надригайло Т. Ж.) взяла участь  

в XIІІ  міжнародній відкритій студентській олімпіаді з програмування  

ім. С. О. Лебедєва – В. М. Глушкова KRI-OPEN 2018, яка відбулася в 

Національному технічному університеті України «КПІ» (м. Київ, 02–07 

липня 2018 року).  
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На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук  направлено 46 робіт, 

запрошено на підсумкові конференції 24 студента. За даними підсумкового 

наказу МОН України від 31.07.2018 року № 827 переможцями стали              

12 студентів:  

енергетичний факультет  

Ніколаєнко Юрій  отримав Диплом І ступеня, науковий керівник                   

к.т.н. Крупник О. О. (галузь науки «Електротехніка та електромеханіка»,                 

м. Кам‘янське); 

Ніколаєнко Юрій отримав Диплом І ступеня, науковий керівник                   

к.т.н.  доц. Стрежекуров Е. Є. (галузь науки «Пожежна безпека»,  м. Харків); 

Васильєв Олександр  отримав Диплом ІІ ступеня, науковий керівник               

к.т.н. доц. Клюєв О. В. (галузь науки «Енергетика»,  м. Маріуполь);  

Тонконог Ігор отримав Диплом ІІ ступеня, науковий керівник                        

к.т.н доц. Волянський Р. С. (галузь науки «Електротехніка та 

електромеханіка»,  м. Кам‘янське); 

Кульгін Олег  отримав Диплом ІІІ ступеня,  наук. керівник Волянська 

Н. В. (галузь науки «Енергетика»,  м. Маріуполь); 

Дерець Сергій отримав Диплом ІІІ ступеня, науковий керівник                      

к.т.н. доц. Волянський Р. С. (галузь науки «Електротехніка та 

електромеханіка»,  м. Кам‘янське); 

Душко Сергій отримав Диплом ІІІ ступеня, науковий керівник                        

д.т.н. проф. Нізімов В. Б. (галузь науки «Електротехніка та електромеханіка»,                

м. Кам‘янське); 

металургійний факультет  

Савенкова Юлія отримала Диплом ІІІ ступеня, науковий керівник                

к.т.н. доц. Стороженко С. А. (галузь науки «Металургія»,  м. Дніпро); 

Ткаченко Дмитро отримав Диплом ІІІ ступеня, науковий керівник                   

д.т.н. доц. Перемітько В. В. (галузь науки «Зварювання», м. Кропивницький); 

факультет електроніки та комп‘ютерної техніки;  
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Борис Богдана отримала Диплом ІІІ ступеня, науковий керівник                     

к.т.н. доц. Надригайло Т. Ж. (галузь науки «Прикладна математика»,                     

м. Львів); 

факультет менеджменту, економіки, соціології та філології  

Пронько Аліна отримала Диплом ІІІ ступеня,  науковий керівник                     

к.п.н.  Шеломовська О. М. (галузь «Соціологія», м. Запоріжжя); 

Нестеренко Сергій отримав Диплом ІІІ ступеня, науковий керівник                  

к.е.н. доц. Вороніна А. В. (галузь «Менеджменті»,  м. Київ).  
 

 

На Міжнародному конкурсі магістерських дипломних проектів і  

дипломних робіт  студентів ВНЗ за  спеціальністю  «Зварювання» (Донбаська 

державна машинобудівна академія) робота студента  механічного факультету 

Вершиніна Максима (науковий керівник д.т.н. доц. Перемітько В. В.)    

здобула Диплом ІІ ступеня.  

В рамках Всеукраїнського фестивалю інновацій, який проходив 15–16 

травня у місті Києві, проводився Конкурс стартап-проектів. Проект 

«Розробка мікропроцесорного пристрою шкірно-гальванічної реакції людини 

(на базі ARDUINO)»  студента факультету ЕКТ Марченка Віталія (науковий 

керівник к.т.н., доц. Гулєша О. М.) отримав Диплом півфіналіста 

Всеукраїнського фестивалю інновацій.  

З вересня по травень в Україні тривав Всеукраїнський конкурс 

«Молодь опановує маркетинг імені Ігоря Ткаченка – 2018» (м. Київ). Серед 
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переможців студентка університету Копейкіна Євгенія (науковий керівник 

к.е.н., доц. Стеблюк Н. Ф.). Її дослідження «Стратегічне управління 

підприємством в умовах інноваційно-маркетингової орієнтації на 

промисловому ринку (на прикладі ПАТ «Інтерпайп»)» було визнано  одним з 

найкращих і молодий науковець  посів ІІІ місце.  

На базі університету в 2017/2018 навчальному році проведено: 

дві Всеукраїнські студентські олімпіади зі спеціальностей «Обробка 

металів тиском» та «Обладнання та технології пластичного формування 

конструкцій машинобудування»; де  взяли участь 39 студентів з 9 закладів 

вищої освіти. Диплом Переможця отримав студент металургійного 

факультету  Волошин Ростислав (наук. керівник к.т.н. доц. Штода М. М.); 

 

 
 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі  

―Електротехніка та електромеханіка‖, на який надійшло  145 науково-

дослідних робіт  від 215 студентів з 33 закладів вищої освіти. Дипломи 

Переможця отримали студенти:  

Дерець Сергій, Тонконог Ігор – науковий керівник к.т.н., доц.  

Волянський Р. С.; 

Душко Сергій – науковий керівник д.т.н., проф.  Нізімов В. Б.; 

Ніколаєнко Юрій - науковий керівник к.т.н., Крупник О. О.;   

Всеукраїнську науково-методичну конференцію студентів, аспірантів, 

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

вищий школі», за результатами якої  видано електронний збірник матеріалів.  
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Актуальним показником з НДРС на сьогоднішній день є і участь 

студентів у Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. У 

співавторстві зі студентами опубліковано  289 статей та тез доповідей. 

В університеті діє Рада  молодих учених і спеціалістів. Вона поєднує  

інтереси  86  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 беруть участь у  регіональних 

конкурсах «Краща рада молодих учених», «Кращий молодий учений»,  

«Молоді вчені – Дніпропетровщині». 
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       Переможцем обласного конкурсу «Кращий молодий вчений»  визнано 

асистента кафедри фізики конденсованого стану к.т.н. Набережну О. О. 

      У 2018 році  на конкурс проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині»    

подано п‘ять  проектів,  всі проекти отримали Дипломи Переможця та 

матеріальне заохочення, а саме:  

 «Математичне моделювання ковшового доведення сталі дротом і 

гранулою  під час продування аргоном»   (к.т.н. Красніков К. С.); 

 «Інтенсифікація технології переробки відходів у рідкі біомінеральні 

добрива»  (к.т.н., доц. Іванченко А. В.); 

 «Модернізація дощувальних апаратів за рахунок використання 

інноваційних, екобезпечних полімерних композиційних матеріалів»                    

(к.т.н. Єрьоміна К. А.); 

«Вилучення токсичних полютантів з рідких середовищ матеріалом на 

основі відходів харчової промисловості» (Єлатонцев Д. О.); 

«Розробка програмного забезпечення моніторингу стану зелених 

насаджень для зменшення ризиків населення і підвищення якості охорони 

навколишнього середовища міста» (к.т.н. доц. Ялова К. М.). 
 

 
 

Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки 

призначено стипендії Кабінету Міністрів України  молодим ученим  

університету: доценту кафедри хімічної технології неорганічних речовин 
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к.т.н. доц. Іванченко А. В. (2016–2018р.р.), асистенту  кафедри фізики 

конденсованого стану к.т.н. Набережній О. А. (2018–2020р.р.), науковому 

співробітнику науково-дослідної частини Єрьоміній К. А. (2018–2020р.р.), 

доценту кафедри технології машинобудування  к.т.н., доц. Часову Д.П. 

(2018–2020 р.р.), молодшому науковому співробітнику науково-дослідної 

частини Томіній А-М.В. (2018–2020р.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. 

 

7.3. Міжнародне співробітництво 

 

       Найближчим часом одним з важливіших акцентів у міжнароднїй 

діяльності університету є продовження роботи та реалізація результатів 

роботи провідних вчених за Міжнародними  Європейськими  програмами 

(IRNet, Горизонт 2020). 

Університет 4 роки виступав 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, розроб-

леного у контексті 7-ої рамкової програми Європейського Союзу з підтримки 

навчання та кар‘єрного росту дослідників, Програма обміну Марі Кюрі 

(01/2014 – 12/2017). Офіційні учасники проекту – вищі навчальні заклади 

Польщі, Чехії, Словаччини, Нідерландів, Іспанії, Австралії, Португалії, Росії 

та України. 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. Наукові 
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зустрічі та дискусії під час проекту надихнули дослідників продовжувати 

наукові пошуки, результати яких зафіксовані в авторитетних наукових 

виданнях, зокрема, у журналі International Journal of Continuing Engineering 

Education and Life-Long Learning (IJCEELL) (SCOPUS): 

Gulesha O., Romaniukha M., Sadovoy O., Pyshnyi M., Voronova Z. Case 

study on means of information and communication technologies in teaching 

mathematics to distance and extramural university students // International Journal 

of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELL), Vol. 

28, No. 1, 2018, P.3-23  DOI: 10.1504/IJCEELL.2018.10010133 

У співпраці з колегами університету підготовлено і опубліковано три 

наукові статті у авторитетній монографії (Thomson Reuters Conference 

Proceedings Citation Index (Web of Science)): 

Chasov D., Sorokina L., Havrylin S. Aspects of distance learning for 

engineering sciences // ―Effective developing teachers‘ skills in the area of ICT 

and e-learning‖ Monograph. Scientific Editor: Eugenia Smyrnova-Trybulska, 

University of Silesia, Studio-Noa Publishing, Katowice-Cieszyn 2017; 

Shelomovska O., Sorokina N., Romaniukha M., Bohomaz K. Network 

communication as a means of improving the efficiency of teacher-student 

interaction // ―Effective developing teachers‘ skills in the area of ICT and e-

learning‖ Monograph. Scientific Editor: Eugenia Smyrnova-Trybulska, University 

of Silesia, Studio-Noa Publishing, Katowice-Cieszyn 2017; 

Voronova Z., Holter I., Romaniukha M. Didactical aspects of test creation:  

theoretical component // ―Effective developing teachers‘ skills in the area of ICT 

and e-learning‖ Monograph. Scientific Editor: Eugenia Smyrnova-Trybulska, 

University of Silesia, Studio-Noa Publishing, Katowice-Cieszyn 2017. 

Під час співпраці за проектом склалися наукові відносини з колегами з 

Остравського університету, де опубліковано дві наукові статті стосовно 

шляхів вирішення сучасних викликів освіти: 

Glushchenko O., Sorokina L., Romaniukha M. Innovative Technologies To 

Manage Educational Process In Higher Educational Institutions// International 

http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijceell
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijceell
http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=90244
http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=90244
http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=90244
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijceell
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijceell
http://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijceell&year=2018&vol=28&issue=1
http://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijceell&year=2018&vol=28&issue=1
http://dx.doi.org/10.1504/IJCEELL.2018.10010133
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Journal of Information and Communication Technologies in Education. The 

Journal of University of Ostrava, Volume 7, Issue 1, (2018) P.4-14;  

Shelomovska O., Romanyukha M., Sorokina N. Social Networks as 

a Constituent of Elearning Environment // International Journal of Information and 

Communication Technologies in Education. The Journal of University of Ostrava, 

Volume 6, Issue 4, (Dec.2017)P.4-14 ISSN1805-3726. 

 Після закінчення проекту дослідницька група продовжила співпрацю 

з колегами з Сілезького університету. В рамках X Міжнародної наукової 

конференції ―Теоретичні і практичні аспекти дистанційного навчання-

DLCC2018‖  (Катовіце, Польща) виконували обов‘язки рецензентів наукових 

статей до конференції та подали наукову статтю до збірки статей. Також 

видано статтю, підготовлену на тему використання інтернет-блогу в освітніх 

цілях: 

Poznanska
 
K., Romaniukha

 
M., Sorokina

 
L. Internet Blog‘s Potential in 

Education // International Journal of Research in E-learning IJREL. University of 

Silesia. Vol. 3 Issue 2(6) (2017).  
 

  
 

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 

https://periodicals.osu.eu/ictejournal/dokumenty/2017-04/ictejournal-2017-4-article-1x.pdf
https://periodicals.osu.eu/ictejournal/dokumenty/2017-04/ictejournal-2017-4-article-1x.pdf
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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 цієї Угоди про Консорціум. 

Наукова частина заявки, яка спільно розроблена з ПАТ «Оболонь», 

направлена представнику Баварського технічного університету і на даний 

період очікуємо початку фінансування по подачі заявки на тему «Отримання 

біогазу із твердих та рідких відходів харчової промисловості».   

Протягом поточного року за Міжнародними програмами  студенти 

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

Амстердамського університету (м. Амстердам, Нідерланди). 

Аспірантка кафедри менеджменту організацій і адміністрування  

Копил О. В. стала переможницею конкурсного відбору та проходила 

стажування з 22 січня по 20 липня 2018 року в Секретаріаті Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, установа: Європейський 

інформаційно-дослідницький центр при Верховній Раді України. Програма 

стажування в Апараті Верховної Ради України є продовженням 

парламентської традиції, започаткованої більш як двадцять років тому за 

підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). За цей час її 

випускниками стали майже 1700 осіб. Наразі Програма реалізується 

Апаратом Парламенту та громадською організацією «Ліга інтернів» 

відповідно до Меморандуму про співпрацю за сприяння 

Програми USAID «РАДА», що здійснюється Фондом «Східна Європа». 

В 2018 році підвищили рівень теоретичної та практичної підготовки, 

взяли участь у Міжнародних конференціях і семінарах за кордоном і 

отримали Сертифікати  науково-педагогічні працівники університету: 

завідувач кафедри технології машинобудування професор Бельмас І. В. і 

доцент кафедри машинобудування Білоус О. І. (Болгарія); доцент кафедри 
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технології машинобудування Молчанов В. Ф. і старший викладач кафедри 

Чернишов О. В. (Чехія); професор кафедри фізики конденсованого стану 

Буря О. І. і молодший науковий співробітник кафедри Набережна О. О. 

(Китай); професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища 

Пікареня Д. С. (Вірменія); доцент кафедри технології машинобудування 

Музичка Д. Г., доцент кафедри перекладу Гольтер І. М., старший викладач 

кафедри технології машинобудування Калініченко С. В. (Польща); доцент 

кафедри машинобудування Білоус О. І. і доцент кафедри теоретичної та 

прикладної механіки Танцура Г. І. (Хорватія); доцент кафедри 

електротехніки та електромеханіки Волянський Р. С. (Чехія, Латвія). 

 

  
 

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 13 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, сумісна участь у 

міжнародних програмах і проектах. 

Планується продовжувати плідну співпрацю з Китаєм у галузі 

композиційних матеріалів, а саме: за ініціативою керівництва університету 

відбулася  зустріч з представниками Агенції розвитку науки і технологій 
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«Глобус» з метою налагодження взаємовигідного співробітництва з Китаєм, 

м. Венхай  (Східна долина мудрості).  Було подано на конкурс проект по 

тематиці «Композиційні матеріали». 

Університет протягом тривалого часу плідно співпрацює і продовжує  

роботу 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. З 2012 року науково-педагогічні працівники кафедри 

перекладу мають публікації у міжнародних наукових збірках ТІСОЛ – 

Україна, беруть активну участь у роботі конвенції асоціації викладачів 

англійської мови, що підтверджено щорічними сертифікатами. 

За звітний період Дніпровський державний технічний університет 

відвідала з офіційним візитом  делегація  Інституту матеріалів і хімічної 

промисловості Хайнанського університету  ( КНР, пров. Хайнань).  

 

 
 

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

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

Туркменістану, Молдавії, Азербайджану, в тому числі за квотою 

Міністерства освіти і науки  України. 
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Протягом звітного року для участі в наукових конференціях і форумах, 

науково-педагогічному стажуванні, міжнародному тренінгу в межах 

міжнародного проекту, вирішення питань співробітництва, виконання роботи 

за міжнародними проектами співробітники університету виїздили до 

Хорватії, Болгарії,  Польщі, Сербії, Чехії, Китаю, Вірменії, Латвії, Білорусі. 

 

 

8. Фінансово-економічне становище університету та ефективне 

управління його майном 

 

8.1. Цільове та ефективне використання коштів загального  та 

спеціального фондів та виконання кошторисів університету за 2018 рік 

 

Протягом 2018 року університету згідно з чинним законодавством 

відкриті асигнування за чотирма 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»; 

КПКВ 2201380 «Виконання зобов`язань України у сфері міжнародного 

науково-технічного співробітництва». 

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.  
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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. 

 

Таблиця 8.1.1. Фінансові ресурси університету за джерелами  

їх утворення за 2017 та 2018 роки  

Джерела фінансових ресурсів 

Фінансові ресурси 

тис. грн. 

2018 2017 

1 2 3 

Фінансові ресурси, тис. грн.    

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

акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» 
64002,4 61175,7 

в  тому числі:   

загальний фонд 53255,1 51122,8 

спеціальний фонд 10747,3 10052,9 

2. " Виплата академічних стипендій 

студентам(курсантам) вищих навчальних закладів 
8141,8 8700,6 

в  тому числі:   

загальний фонд 8141,8 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» 

1473,8 814,2 

в  тому числі:   

загальний фонд 800,0 414,2 

спеціальний фонд 673,8 400 

4. КПКВ 2201380 «Виконання зобов`язань України у 

сфері міжнародного науково-технічного 

співробітництва» 

10,0 - 

Усього фінансові ресурси ВНЗ 73628,0 70690,5 
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Продовження таблиці 8.1.1. 

Співвідношення фінансових ресурсів  за їх 

джерелами, %    

І. КПКВ 2201160 "Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 

акредитації" - разом 
100 100 

в  тому числі:   

загальний фонд 83,3 83,6 

спеціальний фонд 16,7 16,4 

2. " Виплата академічних стипендій 

студентам(курсантам) вищих навчальних закладів 
100 100 

в  тому числі:   

загальний фонд 100 100 

3. КПКВ 2201040 "Прикладні розробки за напрямами 

науково-технічної діяльності ВНЗ" 
100 100 

в  тому числі:   

загальний фонд 54,2 50,9 

спеціальний фонд 45,8 49,1 

4. КПКВ 2201380 «Виконання зобов`язань України у 

сфері міжнародного науково-технічного 

співробітництва» 

100 100 

Усього фінансові ресурси ВНЗ 100 100 

   загальний фонд 84,4 85,2 

   спеціальний фонд 15,6 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 
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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 8.1.2. 

 

Таблиця 8.1.2. Розподіл асигнувань загального фонду КПКВ 2201160 

за статтями видатків за 2017 та 2018 роки 

Статті видатків 

2018 2017 

 

тис. грн. % тис. грн 

 

% 

Видатки утримання-

разом 

 

53255,1 100 51 122,8 100 

в тому числі:     

Заробітна плата 35502,0 66,7 34144,4 66,8 

Нарахування на 

заробітну плату 

 

7806,9 14,6 7483,2 14,6 

Разом видатки на 

заробітну плату 

 

43308,9 81,3 41627,6 81,4 

Харчування дітей-сиріт 1461,4 2,7 1 622 3,2 

Державне утримання 

дітей-сиріт 

 

23,0 0,1 28,9 0,1 

Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 

676,8 1,3 32,2 0,1 

Оплата теплопостачання 
 

3925,5 7,4 4373,6 8,6 

Оплата водопостачання 

та водовідведення 

179,0 0,3 207 0,4 

Оплата електроенергії 1643,8 3,1 1475,9 2,9 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 

 

307,0 0,6 169,4 0,3 

Стипендії аспірантам та 

докторантам 

 

1346,1 2,5 1197,6 2,3 

Державна соціальна 

допомога на дітей-сиріт 

утримання дітей-сиріт 

 

383,6 0,7 388,6 0,8 
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Фінансування за бюджетною програмою КПКВ 2201190 «Виплата 

академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» 

було доведено Міністерством освіти і науки України в сумі 8573,4 тис. грн., 

використано в обсязі 8141,8 тис. грн., залишок невикористаних коштів 

дорівнює 431,6 тис. грн. Зазначені кошти перераховані в державний бюджет. 

Протягом звітного періоду доходи, отримані як плата за послуги, 

спрямовані на забезпечення видатків, пов‘язаних з наданням послуг. 

Структура отриманих доходів приведена в таблиці 8.1.3.  

 

Таблиця 8.1.3. Доходи, отримані як плата за послуги  

за 2017 та 2018 роки 

Джерела доходів 

спеціального фонду 

2018 2017 

Надходження, 

тис. грн. 

Питома 

вага, % 

Надходження, 

тис. грн. 

Питома 

вага, % 

1 2 3 4 5 

Навчання за контрактом 9348,0 86,5 8313,3 84,5 

Підготовчі курси 171,3 1,6 162,5 1,7 

Курси іноземних мов 1,6 - 5,3 0,1 

Виготовлення документів 

про освіту 

37,2 0,3 

37,4 0,4 

Виготовлення студентських 

квитків 

11,5 - 

11,7 0,1 

Договір TEMPUS - - 181,0 1,8 

Спортивно-оздоровчий 

табір 

 

21,6 

 

0,2 22,6 0,2 

Інші доходи 13,3 0,2 3,4 0,0 

Плата мешканців за 

проживання в гуртожитках 

934,9 8,8 
830,8 8,4 

Оренда 202,2 2,2 261,1 2,7 

Реалізація брухту 16,7 0,2 4,2 0,0 

Разом 10758,3 100,0 9833,3 100,0 

 
Всі видатки спеціального фонду проведені згідно з затвердженими 

кошторисними призначеннями. Їх структура приведена в таблиці 8.1.4. 
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Таблиця 8.1.4. Видатки спеціального фонду  

За 2017 та 2018 роки 

Показники 
2018 2017 

Надходження, 

тис. грн 

Питома 

вага,% 

Надходження, 

тис. грн 

Питома 

вага,% 

1 2 3 4 5 

Видатки   -   усього 10351,3 100 10771,3 100 

 у тому числі:                                                                                                                                                

Поточні видатки 

10303,5 

 

99,5 
10598,8 98,4 

Оплата праці і нарахування 

на заробітну плату 

8992,0 86,8 
9344,6 86,75 

Оплата праці  7392,7 71,3 7657,5 71,09 

Заробітна плата 7392,7 71,3 7657,5 71,09 

Нарахування на оплату праці 1599,3 15,5 1687,1 15,66 

Використання товарів  

і послуг 

1254,4 12,1 
1063,2 9,87 

Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 

134,3 1,3 
156,6 1,45 

Продукти харчування 4,0 0,03 6,6 0,06 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 

228,3 2,2 
178,8 1,66 

Видатки на відрядження 63,6 0,61 45,8 0,43 

Оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв   

792,5 7,7 
663,3 6,16 

Оплата теплопостачання 560,8 5,4 359,7 3,34 

Оплата водопостачання  та 

водовідведення 

77,5 0,75 
20,0 0,19 

Оплата електроенергії 147,9 1,4 279,1 2,59 

Оплата природного газу 6,3 0,06 4,5 0,04 

Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) 

програм, не віднесені до 

заходів розвитку 

 

 

6,7 

 

 

0,06 
9,1 0,08 

Інші виплати населенню - - 3,0 0,03 

Інші поточні видатки 82,1 0,8 191 1,77 

Капітальні видатки 47,8 0,5 172,5 1,60 

Придбання основного 

капіталу 

47,8 0,5 
172,5 1,60 

 

Всі видатки, проведені протягом звітного періоду за загальним та 

спеціальним фондом забезпечені кошторисними призначеннями. 
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Протягом звітного року отримано благодійних внесків та дарунків від 

юридичних та фізичних осіб на загальну суму 152,6 тис. грн., з них предметів 

довгострокового користування на загальну суму 49,3 тис. грн. та предметів, 

матеріалів, обладнання та інвентарю на загальну суму 103,3 тис. грн.. 

 

8.2. Штатний розпис та соціальні стандарти 

 

Штатні розписи університету складались і затверджувались щорічно. 

Структура штатного персоналу за 2018 рік та співвідношення категорій 

працівників університету  приведені в таблицях 8.2.1 та 8.2.2. 

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 01.01.2018. 

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: 

- 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. 

 



 

Таблиця 8.2.1. 

Штатний персонал університету у 2018 році 
 

Показники 

загальний фонд спеціальний фонд Разом 

на 

01.01.2018 

на 

01.12.2018 
Різниця 

на 

01.01.2018 

на 

01.12.2018 
Різниця 

на 

01.01.2018 

на 

01.12.2018 
Різниця 

Науково-педагогічний 

персонал 
144,9 142,6 -2,3 37,6 44 6,4 182,5 186,6 4,1 

Педагогічний 

персонал 
17 17 0 2 2 0 19 19 0 

Адмінперсонал, за 

умовами оплати 

віднесений до 

науково-педагогічного 

персоналу 

8 8 0 0 0 0 8 8 0 

Адмінперсонал, за 

умовами оплати 

віднесений до 

педагогічного 

персоналу 

7 7 0 1 1 0 8 8 0 

Спеціалісти 160,7 147,5 -13,2 3,5 7,5 4,0 164,2 155 -9,2 

Робітники 137,4 105,4 -32 35 59 24 172,4 164,4 -8 

Всього 475 427,5 -47,5 79,1 113,5 34,4 554,1 541 -13,1 

 



 

Таблиця 8.2.2. 

Співвідношення категорій працівників університету у 2018 році 
 

Показники 

загальний фонд.% спеціальний фонд, % Разом % 

на 

01.01.2018 

на 

01.12.2018 
Різниця 

на 

01.01.2018 

на 

01.12.2018 
Різниця 

на 

01.01.2018 

на 

01.12.2018 
Різниця 

Науково-

педагогічний 

персонал 

30,5 33,4 2,9 47,5 38,8 -8,7 32,9 34,5 1,6 

Педагогічний 

персонал 
3,6 4,0 0,4 2,5 1,8 -0,7 3,4 3,5 0,1 

Адмінперсонал, за 

умовами оплати 

віднесений до 

науково-

педагогічного 

персоналу 

1,7 1,9 0,2 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 

Адмінперсонал, за 

умовами оплати 

віднесений до 

педагогічного 

персоналу 

1,5 1,6 0,1 1,3 0,9 -0,4 1,5 1,5 0,0 

Спеціалісти 33,8 34,5 0,7 4,4 6,6 2,2 29,6 28,6 -1,0 

Робітники 28,9 24,6 -4,3 44,3 51,9 7,6 31,1 30,4 -0,7 

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

 

8.3. Ефективне використання державного майна та його збереження 

 

У звітному періоді університетом своєчасно сплачувалися податки та 

обов‘язкові платежі. 

Станом на 01.01.2019 на балансі університету обліковуються 

необоротні активи на загальну суму 586 812,1 тис. грн.. Знос необоротних 

активів університету складає 299 987,8  тис. грн., або 51 %.  

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 

балансу ДДТУ безнадійної дебіторської заборгованості, термін позовної 

давності якої минув, на суму 20,8 тис. грн., кредиторської – на суму 3,7 тис. грн.  

 

8.4. 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. 
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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. 

 

 

9. Діяльність університету щодо запобігання  

та виявлення корупції 

 

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» в університеті 

розроблений  План заходів  щодо попередження  корупції  на 2018 рік, 

затверджений на засідання Вченої ради університету 25.01.2018 року, яким 

передбачена реалізація Закону України «Про запобігання корупції» та інших 

нормативно-правових актів антикорупційного  характеру: «Положення про 

академічну доброчесність», «Антикорупційної програми університету» тощо. 

На виконання Плану заходів щодо попередження корупції серед 

науково-педагогічних працівників, співробітників та здобувачів вищої освіти 

проводиться роз‘яснювальна робота щодо запобігання, виявлення та протидії 

корупції. 

Комісією з питань контролю та моніторингу за дотриманням заходів з 

питань запобігання та протидії корупції проводиться робота щодо усунення 

обставин, які можуть сприяти виникненню або наявності конфлікту інтересів 

при спільній роботі близьких осіб (обмеження роботи близьких осіб, які 

працюють в університеті, з метою недопущення їх прямого 

підпорядкування). Всі працівники університету надали інформацію про 

працюючих близьких осіб. 

Відділом кадрів при прийомі на роботу працівників проводиться їх 

ознайомлення з вимогами антикорупційного законодавства, при розстановці 

кадрів дотримуються вимоги неупередженого конкурсного  відбору.  
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В університеті створена реальна система протидії корупції, яка 

реалізується через:  

активізацію спротиву корупції самого студентства; 

«Телефон довіри»; 

«Скриньку звернень»; 

Функціонування консультативних телефонів Міністерства освіти  

науки України. 

Проведення моніторингу корупції всередині університету за участю 

членів молодіжного студентського парламенту – соціологічні дослідження 

серед студентів з питань корупції та виявлення фактів здирництва та 

хабарництва (розпорядження  від 14.05.2018 року № 22). 

За результатами анкетування складається відповідний звіт. Найбільший 

рівень довіри студенти  висловлюють деканам та кураторам груп. 

На засіданні вчених рад факультетів (травень 2018 року) заслухані 

питання стану виконання антикорупційного законодавства, а саме: 

об‘єктивний стандартизований контроль успішності студентів; питання 

профілактики корупції та боротьби з нею; неприпустимість приймання 

подарунків від студентів тощо. Витяги із засідань вчених рад факультетів 

надані до підрозділу з питань запобігання та протидії корупції. 

В університеті створена постійна діюча комісія з перевірки наявності 

співробітників університету на робочих місцях та виконання ними своїх 

службових обов‘язків. 

Щодо попередження корупції в університеті підрозділ з питань 

запобігання та протидії корупції співпрацює з підрозділом внутрішнього 

аудиту та  бухгалтерією університету.  

Так, у квітні 2018 року (наказ від 12.04.2018 року № 235) проведений 

контроль правильності проведення розрахунків при здійсненні оплати 

товарів, робіт, послуг відповідності перерахованих коштів обсягам 

виконаних робіт, придбаних товарів, наданих послуг згідно з умовами 

укладення договорів.  Порушень не зафіксовано. 
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У вересні 2018 року (наказ від 24.09.2018 року № 589) проведена 

спільна документальна перевірка підрозділами внутрішнього аудиту та з 

питань запобігання корупції стану розрахунків за укладеними договорами на 

підготовку бакалаврів понад державне замовлення. 

За результатами перевірки зроблені висновки: суми на навчання 

обґрунтовані згідно з чинним законодавством. Облік заборгованості  ведеться 

відповідно до вимог бухгалтерського обліку. Корупційних схем не виявлено. 

Підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проводиться 

контроль за: 

цільовим використанням бюджетних коштів, та дотриманням 

прозорості процедури державних закупівель; 

створенням умов щодо належного збереження майна; цільового та 

ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) 

інформаційних та  трудових ресурсів; 

відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, 

що проводяться університетом та складанням звітів; 

дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого 

і нерухомого  майна університету; 

відповідністю взятих бюджетних зобов‘язань відповідним бюджетним 

асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування 

програмно-цільових методів бюджетному процесу) та відповідністю платежів 

взятим бюджетним зобов‘язанням та бюджетним асигнуванням;  

правильним ведення бухгалтерського обліку та звітності отримання та 

використання благодійних (добровільних) внесків від юридичних та 

фізичних осіб (внески проводяться через органи державної казначейської 

служби України з дотриманням вимог ведення бухгалтерського обліку). 

Здійснюється фінансовий аналіз порушень та зауважень, встановлених 

контрольно-ревізійними органами стосовно цільового використання 

бюджетних коштів. 
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При зарахуванні на навчання абітурієнтів с ними проводяться роз‘яс-

нювальні бесіди з питань забезпечення антикорупційного законодавства. 

На зборах, які проводяться органами студентського самоврядування, 

розглядаються питання профілактики запобігання корупційних проявів. 

Так, 12 жовтня 2018 року у залі засідань вченої ради університету була 

проведена студентська конференція щодо розглядання Закону України «Про 

запобігання корупції». У конференції взяли участь 75 студентів (15 від 

кожного факультету).  

Заходи щодо запобігання корупційним діянням та виявлення злочинних 

проявів висвітлюються в університетській газеті «Вогонь Прометея». 

             

 

10. Військово-облікова робота 

 

Військово-мобілізаційний підрозділ ДДТУ забезпечує належну 

організацію військового обліку здобувачів вищої освіти та співробітників 

згідно з існуючими положеннями, інструкціями, законами і програмами. 

У січні 2018 року військово-мобілізаційним підрозділом (ВМП) 

засобами спецзв‘язку було направлено звіти відповідної форми в державні 

установи, а саме: об‘єднаний міський військовий комісаріат м. Кам‘янське, 

департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації, Міністерство освіти і науки України щодо діяльності відділу.  

У березні 2018 року 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 ДДТУ до виконання мобзавдання в особливий період.  

Військово-облікова робота в 2018 році була виконана якісно та в 

повному обсязі. 

Начальником ВМП проведено аналіз діяльності відділу за поточний рік:  
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1) своєчасно оформлена відстрочка від призову на строкову військову 

службу (додаток 17 до Положення 353 від 21.03.2002 року) 1276 студентам-

призовникам очної форми навчання та 36 аспірантам-призовникам очної та 

заочної форм навчання; 

2) переоформлено юридичний договір на військову підготовку студентів 

за програмою офіцерів запасу з Запорізьким національним технічним 

університетом;  

3) направлено до відповідних військкоматів міста, області та України 

403 необхідних документа і повідомлень з питань військового обліку 

військовозобов‘язаних та призовників ДДТУ; 

4) заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, згідно з 

переліком посад і професій, військовозобов‘язані співробітники 

університету, які на виконання наказів по ДДТУ від 18.06.2018  року № 377, 

від 29.08.2018 року № 504, представили до ВМП всі необхідні документи,  

а саме: доцент Маховський В. О., доцент Шрамко Ю. Ю., професор Губарєв 

І. В., доцент Губарєв С. В., доцент Чернета О. Г., доцент Бабенко М. В.,  

завідувач кафедри Гладощук О. Г., доцент Романюк Р. Я., завідувач кафедри 

Клімов Р. О., доцент Руденко М. Р., старший викладач Вернигора В. Д., 

старший викладач Тонконог В. М. Доцент Литвиненко В. А. заброньований в 

Криничанському РВК Дніпропетровської області. Згідно зі ст.13 постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 року № 12 «Про внесення змін до 

Порядку бронювання військовозобов‘язаних за органами державної  влади, 

іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та 

підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на 

воєнний час» проведено переоформлення бронювання раніше заброньованим 

співробітникам: доценту кафедри ЕТЕМ Волянському Р. С., доценту кафедри 

ЕТЕМ Клюєву О. В., доценту кафедри ААГ Сасову О. О., доценту кафедри 

ОМТ Штоді 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;   
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5) за сприянням проректора з АГР Самарець Л. М. військовозобов‘язані 

співробітники АГЧ виконали вимоги чинного законодавства – пройшли 

медогляд у військкоматах та визначили придатність до військової служби;   

6) здійснена планова звірка облікових даних співробітників ДДТУ з 

даними військових  комісаріатів міста, області, України.  

Співробітники ВМП отримали запрошення на участь у Міжнародній 

науковій конференції «Модерні конфлікти і цивільна – військова 

мобілізація», яка відбудеться на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського. Конференція 

має на меті систематизацію та аналіз українського та іноземного досвіду 

процесів суспільної та військової мобілізації.  

На виконання вимог Міністерства освіти і науки України щодо звітності 

про стан роботи з бронювання військовозобов‘язаних (лист вих.                     

від 13.11.2018 року №1/9-697) у грудні проводяться заходи з представлення 

до МОНУ матеріалів по ДДТУ та підсумки за підпорядковані коледжі та 

технікум (розпорядження від 06.12.2018 року №41). 

В перспективних планах роботи відділу на 2019 рік заплановано заходи 

щодо підвищення ефективності роботи при наявності поточних змін в актах 

чинного законодавства щодо військового обліку, мобілізації та участі в 

системі виконання державних завдань і заходів у надзвичайний для країни 

час. 

Під керівництвом ректора Коробочки О. М. військово-мобілізаційний 

підрозділ має змогу забезпечувати дотримання законодавства з військового 

обліку військовозобов‘язаними та призовниками, які працюють в 

університеті.  

 

 

11. Створення належних умов праці на кожному робочому місці 

 

Відповідно до Положення про організацію охорони праці в 

університеті на кожній кафедрі та у кожному підрозділі проводиться 

відповідна організаційно-профілактична робота щодо попередження 
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виробничого травматизму серед співробітників та здобувачів вищої освіти. 

Ведеться відповідна документація з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності (журнали інструктажів з охорони праці, інструкції з охорони 

праці для проведення інструктажів, для обладнання, протоколи здачі іспитів і 

т.ін.). Призначені відповідальні особи за охорону праці, електробезпеку, 

пожежну безпеку на кафедрах та підрозділах відповідними наказами та 

розпорядженнями.  

 Відповідно до Положення про організацію адміністративно-

громадського контролю, затвердженого наказом від 28.03.2016 року № 212 в 

університеті адміністрацією разом з профспілковим комітетом один раз на 

півріччя проводиться перевірка якості ведення документації та виконання 

нормативних актів з охорони праці на кафедрах та підрозділах університету. 

Результати цих перевірок відображені в  наказах від 15.11.2018 року № 735, 

від 23.11.2018 року № 757, від 30.11.2018 року № 772 та відповідним актом. 

Для виконання нормативних актів, вимог з охорони праці  та 

покращення умов праці адміністрацією університету разом з профспілковим 

комітетом складається щорічно Погодження профком-ректорат, де 

передбачаються заходи щодо покращення умов праці, попередженню 

професійних захворювань та виробничого травматизму. 

На виконання заходів, передбаченими у Погодженні профком-ректорат,  

витрачено усього за 2018 рік 138200 грн.: 

І квартал – 64600 грн.; 

ІІ квартал – 27400 грн.; 

ІІІ квартал – 12600грн.; 

ІV  квартал – 33600 грн.  

 Згідно з наказом по університету від 05.12.2018 року № 730 комісією 

профком-ректорат розроблено «Погодження» по проведенню робіт щодо 

покращення  умов праці на кафедрах та підрозділах університету на 2019 рік.

 Результатом цієї роботи є відсутність виробничого травматизму серед 

співробітників та здобувачів вищої освіти університету. 
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12. Підготовка і стан цивільного захисту 

 

Підготовка цивільного захисту (ЦЗ) в структурних підрозділах 

Дніпровського державного технічного університету в період 2018 року 

велася 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 

міської ради, наказів ректора і була спрямована на забезпечення її готовності 

до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного та воєнного характеру, можливих терористичних проявів і 

реального захисту 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). 

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 (протигазами фільтруючими – 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 (ПУ) знаходиться у підвальному 

приміщенні навчального корпусу № 6. Крім того, управління здійснюється з 
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запасного ПУ начальника цивільного захисту об‘єкту (кабінету ректора). В 

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 використання 

технічних засобів системи зв‘язку та оповіщення, передачі сигналів та 

інформації з цивільного захисту. У середу, кожного останнього тижня місяця, 

відповідними фахівцями здійснюється перевірка готовності системи 

оповіщення цивільного захисту університету. 

Відповідальність за організацію зв‘язку та оповіщення в університеті 

покладена на начальника штабу цивільної оборони (ЦО). Оповіщення 

організовується штабом ЦО університету. 

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 здобувачів вищої освіти з питання ЦЗ 

здійснюється штабом ЦО через газету «Вогонь Прометея» і інформаційний 

веб-сайт Дніпровського державного технічного університету. 

На 2018 рік графік проведення об‘єктового тренування 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 2018 навчальному році у сфері цивільного захисту  в університеті 

були організовані і проведені: 
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1) 16.04.2018 року штабне тренування на тему: «Оповіщення та збір 

керівного складу ЦЗ ДДТУ у надзвичайних ситуаціях»; 

2) 19.04.2018 року об‘єктове тренування на тему «Дії органів 

управління, формувань ЦЗ та персоналу об‘єкту при виникненні пожежі в 

навчальному корпусі № 4»; 

3) 24.12.2018 року штабне тренування евакуаційної комісії на тему: 

«Порядок проведення евакозаходів у ДДТУ у разі загрози або виникнення 

НС техногенного та природного характеру»; 

4) 27–28 листопада 2018 року під керівництвом кафедри фізичного 

виховання, медичного співробітника університету та ветеранів АТО із 

студентами першого курсу проведені заняття на тему: «Надання першої 

медичної допомоги та невідкладні дії при отриманні травм та пошкоджень». 

 Об‘єктове тренування 19.04.2018 року 

 

       

      

 

Щороку з 1 січня по 1 грудня в навчальних групах і структурних 

підрозділах університету відповідно до вимог  постанови КМУ від 26.06.2013 

року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям 
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у надзвичайних ситуаціях» проводяться заняття з цивільного захисту за 

затвердженими наказами ректора графіками і темами . 

Навчання студентів з дисциплін «Основи охорони праці та безпеки 

життєдіяльності» та «Охорона праці в галузі та цивільний захист» 

проводяться згідно з розробленими і затвердженими робочими програмами. 

На кафедрі охорони праці та безпеки життєдіяльності за період  

2018 року з даних дисциплін перероблені навчальні і робочі програми, 

видано до друку: практикум з безпеки життєдіяльності; 5 конспектів лекцій; 

18 методичних вказівок до виконання практичних занять; виконана 

студентська робота на тему: «Планування заходів і захисту персоналу, 

запобігання та ліквідації наслідків аварій на потенційно небезпечних 

об‘єктах». 

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 2018 рік штабом цивільної оборони (ЦО) університету: 

1. Розроблений і затверджений начальником управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради  і 

начальником КмМУ ГУ ДСНС України  м. Кам‘янське графік  проведення у 

Дніпровському державному технічному університеті об'єктових тренувань з 

питань цивільного захисту на 2018 рік. 

2. Розроблені керівні документи: 

план основних заходів з підготовки системи цивільного захисту; 

план реагування на надзвичайні ситуації  в мирний і особливий період; 

комплект документів для проведення об‘єктового тренування з питань 

цивільного захисту; 

звіт про проведення об‘єктового тренування в університеті надано до 

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

міської ради і  Кам‘янського МУ ГУ ДСНС України; 

розроблений і затверджений начальником управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради і 
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начальником КмМУ ГУ ДСНС України м. Кам‘янське графік  проведення у 

Дніпровському державному технічному університеті об'єктових тренувань з 

питань цивільного захисту на 2019 рік. 

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 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 студентському гуртожитку і 

обмеженням перебування в гуртожитку відвідувачів після 23 години; 

перевіркою аудиторій науково-педагогічним складом безпосередньо 

перед початком заняття (візуальним оглядом) на предмет безпечного стану і 

справності устаткування, відсутності підозрілих і небезпечних для життя і 

здоров'я людей предметів і речовин; 

видачею і прийманням ключів від приміщень університету, запасних 

виходів, воріт, хвірток, замків від розстібних ґрат особам, які мають на це 

право відповідно до наказу по університету з записом у журналі (прізвища, 

посади, дати, часу доби і особистого підпису); 
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організацією навчання науково-педагогічних працівників, співробітників 

і здобувачів вищої освіти університету, діям при виникненні надзвичайних 

ситуацій; 

організацією  проведення тренувань науково-педагогічних працівників, 

співробітників і здобувачів вищої освіти університету щодо дій 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 здобувачів вищої освіти  

університету при вірогідності виникненні надзвичайних ситуацій. 

Під керівництвом начальника цивільного захисту – ректора 

університету - наприкінці поточного 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 2018 рік були виконані в цілому) та 

визначаються конкретні завдання і заходи у сфері цивільного захисту на 

наступний рік.  

 

 

13. 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 закладу вищої освіти. До 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). 
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Окрім будівель і споруд, університет має велику кількість інженерних 

мереж, комунікацій та технологічного обладнання, зокрема: 

системи електропостачання (8377 п.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 та 2 відповідно 1929 

та 1915 років забудови. Тому корпуси університету потребують постійного 

догляду, капітального ремонту та реконструкції з метою підтримання їх 

експлуатаційних характеристик, відповідності сучасним будівельним нормам 

та потребам освітнього процесу. 

У 2018 році  групою виконання невідкладних робіт  університету 

виконано робіт на 352,8  тис. грн., а саме: 

оздоблювальні роботи в аудиторіях № 22, 37, 2 корпусу № 1 (частково); 

оздоблювальні роботи  коридору, лабораторій, приймальної комісії, 

сходової клітини західного крила, фасаду в корпусі № 3; 

ремонт покрівлі складу з алібастрових  листів; 

заміна скла в спортзалі; 

ремонт вентиляції навчальної лабораторії  № 23б; 

ремонт каналізації в лабораторіях № 426, 436; 

ремонт покрівлі аудиторії кафедри ААГ, оздоблювальні роботи 

кабінетів № 36а,41 в навчальному корпусі № 5; 
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частковий ремонт покрівлі в корпусі № 6; 

заміна скла в аудиторії № 66, оздоблювальні роботи коридору                

3 поверху навчального корпусу № 7; 

оздоблювальні роботи місць загального користування, фасаду, ремонт 

водостічних труб в гуртожитках  № 2, № 3; 

оздоблювальні роботи в спортивно-оздоровчому таборі, стадіоні                

« Буревісник», клубу « Полум‘ яні зорі». 

Службою головного механіка виконано: 

ревізію запірної арматури та прочистку грязевиків на рамках 

теплопостачання в навчальних корпусах та гуртожитках;  

часткову заміну труби на системі  центрального опалення в гуртожитку      

№ 4    Ф 76мм  5 п/м; 

часткову заміну труби зовнішньої каналізації в гуртожитку №3                    

Ф 150мм – 18 м/п на пластик; 

заміну 2-х засувок ДУ 50 на системі центрального опалення в будівлі 

групи для виконання невідкладних робіт. 

Службою головного енергетика проведено: 

поточний ремонт ЩО,ЩС в гуртожитках № 2, 3, 4, 5 та технічне 

обслуговування нагріву води в бойлерній в гуртожитку №2; 

технічне обслуговування підстанцій ТП – 517,ТП – 570, ТП – 576, ТП – 

577, РП – 14 та навчальних корпусів №1,2,3,4,5,6,7,10, майстерень; 

технічне обслуговування ЩО,ЩС в спортивно – оздоровчому таборі та 

насосній питної води; 

ремонт та технічне обслуговування зовнішнього освітлення в 

спортивно – оздоровчому таборі та будиночків відпочиваючих; 

ремонт дротів високої напруги на новому роз‘єднувачі в спортивно – 

оздоровчому таборі,  повітряних  мереж освітлення силових щитів, обрізку 

дерев; 

технічне обслуговування силових щитів  навчально – виробничої бази 

кафедри  автомобілів та автомобільного господарства; 
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ревізію ЩС, ЩО перерозподіл потужності по фазах в гуртожитку № 2, 

3, 4, СОТ. 

Здійснені заходи з пожежної безпеки з проведенням: 

технічного обслуговування та перезарядки вогнегасників на  5.940 грн.; 

перевірки та випробування внутрішніх пожежних кранів та гідрантів  

на 7700 грн.; 

страхування членів добровільної пожежної дружини  на 4000 грн.; 

надання послуг з навчання за програмою технічного мінімуму для 

керівників університету  на суму 900  грн.; 

закупівлі та доукомплектування всіх пожарних кран ів – комплектів 

пожарними рукавами, однакового з ним діаметром та стволом на 43000 грн. 

У даний час здійснюються  роботи по заміру контуру ізоляції в 

навчальних корпусах та   гуртожитках університету. 

Погодження з охорони праці по ДДТУ на 2018 рік при плані  111,6 тис. 

грн., виконано  на суму  138,2 тис. грн.  

Ремонтні роботи щодо підтримання у належному стані матеріально 

технічної бази університету проводяться систематично протягом всього 

календарного року. 

 

 

14. 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, 

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              
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(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:  

навчальний посібник Вдосконалення та організація транспортної 

мережі автобусних міських перевезень / Шматко Д. З., Коробочка О. М., 

Авер‘янов В. С — Кам‗янське : ДДТУ, 2018. — 155 с.; 

навчальний посібник Питання експлуатації машин в законодавчих та 

нормативних актах. Автомобілі і трактори. В. І Кубіч, О. М Коробочка,               

О. Г. Чернета — Кам‗янське : ДДТУ, 2018. — 229 с.; 

стаття Гігієнічна оцінка модифікованих паперових фільтрувальних 

матеріалів на основі сульфітної віскозної целюлози. К. Ю.Загороднюк,          

А. М. Гринзовський, О. М. Коробочка, С. Т. Омельчук, Ю. В. Загороднюк,            

В. Г.Войцеховський, В. С. Авер‘янов. Збірка тез доповідей науково-

практичної конференції «Актуальні питання громадського здоров‘я та 

екологічної безпеки України» (чотирнадцяті марзєєвські читання). 11–12 

жовтня  2018 року, м. Київ. – 2018. – С. 308–310; 

стаття Формування жаростійких покриттів на деталях 

газорозподільного механізму отриманими після пластичного деформування. 

Коробочка О. М., Бобко І. О.; Міжнародна наувково-технічна конференція 

«Машини і пластична деформація металу» Камянське-Дніпро, 2018 року,               

с. 26–27; 
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стаття Study of energy efficiency of the processes of mechanical destruction 

of worn automobile tires (Дослідження енергоефективності процесів 

механічного руйнування зношених автомобільних шин) / A.Sasov,  

A. Korobochka, V. Averyanov, Iu. Korzhavin // Eastern European Journal of 

Enterprise Technologies. Engineering technological systems. Kharkiv, 2017. – 6/1 

(90). – P. 51–60. Увійшла до наукометричної бази Scopus. Всього до 

наукометричної бази  Scopus входить 4 статті Коробочки О. М.   

Під керівництвом Коробочки О. М. 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 (Дніпровський 

державний технічний університет, ПАТ «Оболонь», громадська організація 

«Фонд розвитку водоочисних технологій»), Німеччини (Компанія Chriwa 

Umwelt-Systemtechnik und Service GmbH), Литви (Компанія АТ «Elsis» (ЗАТ), 

Ізраїлю (Компанія AMTR Scientific Ltd), які уклали і підписали Угоду про 

Консорціум. Підписано Угоду в рамках Проекту з громадською організацією 

«Фонд розвитку водоочисних технологій» про спільну діяльність, надання 

інформаційно-консультаційних послуг, виконання науково-технічних робіт 

по розробці і створенню нової технології відповідно до теми Проекту. 

Наукова частина заявки, яка спільно розроблена з ПАТ «Оболонь», 

направлена представнику Баварського технічного університету і на даний 

період очікується початок фінансування по подачі заявки на тему 

«Отримання біогазу із твердих та рідких відходів харчової промисловості».   

Коробочка О. М. підвищив кваліфікацію у Придніпровській державній 

академії будівництва і архітектури за темою: «Розширення та оновлення 

практичних знань щодо сучасних підходів до викладання навчальних  
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	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 п...
	Для встановлення більш тісного зв'язку з випускниками передбачається використання нових Інтернет-технологій. А саме – створення сторінки Асоціації випускників на сайті ДДТУ, формування банку даних по всім випускникам, інтерактивна реєстрація та прийом...
	Shelomovska O., Romanyukha M., Sorokina N. Social Networks as a Constituent of Elearning Environment // International Journal of Information and Communication Technologies in Education. The Journal of University of Ostrava, Volume 6, Issue 4, (Dec.201...
	Начальником ВМП проведено аналіз діяльності відділу за поточний рік:
	2) переоформлено юридичний договір на військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу з Запорізьким національним технічним університетом;
	3) направлено до відповідних військкоматів міста, області та України 403 необхідних документа і повідомлень з питань військового обліку військовозобов’язаних та призовників ДДТУ;
	4) заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, згідно з переліком посад і професій, військовозобов’язані співробітники університету, які на виконання наказів по ДДТУ від 18.06.2018 року № 377, від 29.08.2018 року № 504, представили до ВМП вс...
	5) за сприянням проректора з АГР Самарець Л. М. військовозобов’язані співробітники АГЧ виконали вимоги чинного законодавства – пройшли медогляд у військкоматах та визначили придатність до військової служби;
	6) здійснена планова звірка облікових даних співробітників ДДТУ з даними військових  комісаріатів міста, області, України.


