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ВСТУП 
 

Звітний період став одним із найпродуктивніших і, водночас, 

найскладніших за останні роки у діяльності університету. Це було пов’язано із 

загальною суспільно-політичною ситуацією в країні, загостренням соціальних 

протиріч, збройним протистоянням на Сході України. Університет повною 

мірою виконував свої статутні завдання, забезпечивши проведення наукових 

досліджень і надання якісної освіти, залишившись стабільним закладом 

технічної освіти в Україні. 

Протягом звітного періоду порушень організації та проведення освітнього 

процесу не виявлено, що підтверджується висновками експертних комісій з 

акредитації та ліцензування спеціальностей і освітньо-професійних програм 

університету та екзаменаційних комісій під час атестації випускників. 

На виконання контракту № ІІІ-6 від 22 листопада 2017 року ректор 

зобов’язаний забезпечити високоефективну стабільну статутну діяльність 

університету на рівні державних стандартів відповідно до Законів України, 

Указів Президента України, Постанов Верховної Ради України, Постанов та 

розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів та розпоряджень 

Міністерства освіти і науки України, інших нормативних документів, чинних на 

території України. 

Дніпровський державний технічний університет, який у 2020 році 

відзначатиме  свій 100 річний ювілей  є комплексною багатогранною освітньою 

та науковою структурою, котра об’єднує потужний різновекторний 

інтелектуальний потенціал, покликаний вирішувати складні завдання 

забезпечення сталого розвитку міста та держави. Особливістю нашого 

університету є те, що його науковий потенціал зорієнтований на вирішення 

стратегічних завдань розвитку науки і техніки і спрямований на розробку нових 

ресурсозбережних технологій в промисловості та енергетиці, нових речовин і 

матеріалів, екологічну безпеку, розробку перспективних інформаційних 

технологій шляхом удосконалення підготовки фахівців з вищою освітою. 
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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 25 кафедр на 5 факультетах, 

педагогічні працівники 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; 

другий (магістерський) рівень з 23-х освітньо-професійних програм з  

19 спеціальностей з терміном навчання 1 рік 4 місяці та 2-х освітньо-наукових 

програм з 2-х спеціальностей терміном навчання 1 рік 10 місяців; 

третій (освітньо-науковий) рівень з 10-ти спеціальностей.  

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, а 

також сертифікатами про акредитацію освітньо-професійних програм 

спеціальностей другого (магістерського) рівня. 
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Згідно зі Стандартами вищої освіти і рекомендаціями щодо забезпечення 

якості в Європейському просторі вищої освіти та відповідно до внутрішньої 

системи якості освітньої діяльності та якості освіти університетом переглянуто 

та оновлено понад 30 нормативних документів, які є складовими частинами 

системи управління якістю освіти ДДТУ. 
 

1.2. Питання акредитації та ліцензування 
 

Протягом 2018/2019 навчального року навчальним відділом завершено 

роботу з акредитації освітньо-професійних та освітньо-наукових програм з 

підготовки здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Загалом 

успішно пройшли первинну акредитаційну експертизу Міністерства освіти і 

науки України усі 25 освітніх програм магістерської підготовки та отримано 

сертифікати про акредитацію терміном дії до 2023–2024 року. 

З вересня 2019 року розпочалася робота Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм. В університеті 

вперше проходитимуть акредитацію три освітні програми першого 

(бакалаврського) рівня: «Фізика та астрономія», «Біотехнології та біоінженерія», 

«Телекомунікації та радіотехніка», терміни дії сертифікатів яких закінчився 

01.07.2019 року. 

У зв’язку з майбутньою акредитацією проведено декілька засідань із 

завідувачами кафедр та гарантами освітніх програм, визначені цілі та поставлені 

конкретні завдання, розпочато активну підготовчу роботу до процедури 

проходження акредитації – попереднє самооцінювання освітніх програм 

відповідно до критеріїв акредитації. 
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Згідно з розробленим Положенням про гарантів, проектні групи та групи 

забезпечення спеціальностей та з метою забезпечення ефективного та 

комплексного моніторингу відповідності Ліцензійним умовам провадження 

освітньої діяльності оновлені склади груп забезпечення освітніх програм 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти та 

склади  проектних груп освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм 

спеціальностей першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього 

(освітньо-наукового) рівнів вищої освіти. 

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти передбачає щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників. У 

зв’язку з підготовкою до акредитації та необхідністю приведення відомостей, 

зокрема, про кадрове забезпечення, в Єдиній державній електронній базі з питань 

освіти до вимог Ліцензійних умов здійснено роботу щодо оновлення інформаційної 

бази для визначення рівня наукової та професійної активності науково-

педагогічних працівників університету. Навчальним відділом разом з секцією 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності розроблено путівник для 

складання Currriculum Vitae (CV), в якому надано методичні рекомендації щодо 

складання CV відповідно до критеріїв акредитації та підготовки самооцінювання 

освітніх програм. Організовано та проведено роботу щодо заповнення форм CV 

усіма науково-педагогічними працівниками університету.  
 

2. Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань 
університету 

 

2.1. Виконання обсягів державного замовлення 
 

Приймальною комісією університету у період вступної кампанії 2019 року 

проводилась багатогранна і напружена робота з формування контингенту 

здобувачів вищої освіти. Але система пріоритетності заяв вступників вносить 

непередбаченість результатів прийому за державним замовленням на підготовку 

фахівців за освітнім ступенем бакалавра. 
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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 

2019 році на базі повної загальної середньої освіти складав 142 місця). 
 

Таблиця 2.1.1. – Обсяги державного замовлення на підготовку 
здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем у 2019 році 

 

№ 
п/п 

Код та назва спеціальності 
 

Максимальний обсяг 
державного замовлення 

в 2019 році  
(на базі ПЗСО) 

Зараховано на 
навчання 

(з урахуванням  
переведення на 

вакантні місця та 
на додаткові місця 
для осіб пільгових 

категорій) 
1 2 3 4 

1. 
035.041 Філологія (германські мови та 
літератури (переклад включно), перша – 
англійська) 

5 2 

2. 054 Соціологія 5 4 
3. 071 Облік і оподаткування 5 2 

4. 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 5 1 

5. 073 Менеджмент 5 - 
6. 101 Екологія 5 2 
7. 104 Фізика та астрономія 9 2 
8. 113 Прикладна математика 9 2 

9. 121 Інженерія програмного 
забезпечення 5 2 

 10. 131 Прикладна механіка 10 6 
 11. 132 Матеріалознавство 5 - 
 12. 133 Галузеве машинобудування 5 1 
 13. 136 Металургія 14 3 

 14. 141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 7 4 

 15. 144 Теплоенергетика 9 3 
 16. 153 Мікро- та наносистемна техніка 10 1 
 17. 161 Хімічні технології та інженерія 5 1 
 18. 162 Біотехнології та біоінженерія 5 - 
 19. 171 Електроніка 9 - 
 20. 172 Телекомунікації та радіотехніка 5 4 
 21. 274 Автомобільний транспорт 5 1 

Всього: 142 41 
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До приймальної комісії було подано 1333 заяви (на базі ПЗСО – 784 заяви, 

на базі ОКР «молодший спеціаліст» – 549) від абітурієнтів, які виявили бажання 

навчатися на 1 курсі університету. На очну форму навчання подано 1261 заяву 

(на базі ПЗСО – 712 заяв, на базі ОКР «молодший спеціаліст» – 549), на заочну 

форму навчання – 72 заяви (на базі ПЗСО). 

Через «Електронний вступ» зареєструвалися 755 осіб. 

Всього зараховано на 1 курс університету 332 особи, а саме: 

на очну форму навчання – 319 осіб, у т. ч. на скорочений термін навчання 

(на базі ОКР «молодший спеціаліст») – 230 осіб; 

на заочну форму навчання – 13 осіб. 
 

Таблиця 2.1.2. – Розподіл зарахованих на 1 курс  

за джерелами фінансування 
 

Форма навчання Усього, 
осіб 

у тому числі 
за державним 
замовленням 

за 
контрактом 

Очна, у т. ч. 
на базі ПЗСО 
на базі ОКР «молодший спеціаліст» 

319 
89 
230 

202 
41 

161 

117 
48 
69 

Заочна 13 2 11 
Всього: 332 204 128 

 

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 353 особи (у т.ч. у додаткові етапи прийому на основі ступеня 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за контрактом зараховано 

19 осіб). 

На очну форму навчання зараховано 263 особи, із них: за державним 

замовленням – 164 особи, за контрактом – 99 осіб. 

На заочну форму навчання зараховано 90 осіб, із них: за державним 

замовленням – 28 осіб, за контрактом – 62 особи. 
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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 100 осіб, із них: 

на другий та третій курси очної форми навчання – 29 осіб 

(у т. ч. на другий курс – 16 осіб, на третій курс – 13 осіб);  

на третій курс заочної форми навчання – 71 особа. 
 

Таблиця 2.1.3. – 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 35 3 
Електроніки та комп’ютерної техніки 19 2 
Металургійний 17 6 
Механічний 8 1 
Енергетичний 10 1 
Всього 89 13 

 

 

На базі ОКР «молодший спеціаліст» за результатами конкурсного відбору 

на І – ІІІ курси зараховано 330 осіб (на 54 особи більше, ніж у 2018 році), із них: 

на очну форму навчання – 259 осіб, на заочну форму навчання – 71 особа. 

Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти складав: за очною формою навчання – 164 

місця, у тому числі 12 місць за освітньо-науковими програмами (спеціальність 

136 Металургія); за заочною формою навчання – 28 місць. План державного 

замовлення за усіма пропозиціями виконаний у повному обсязі. Всього до 

магістратури зараховано 353 особи. 

Загальна кількість зарахованих до ДДТУ за всіма рівнями та формами 

навчання становить 785 осіб, у тому числі зараховано на навчання за державним 

замовленням 396 осіб, що на 2 особи більше, ніж у 2018 році. 
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Таблиця 2.1.4. – 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 44 14 
Електроніки та комп’ютерної техніки 59 14 
Металургійний 66 14 
Механічний 59 23 
Енергетичний 35 25 
Всього 263 90 

 
 

Контингент здобувачів вищої освіти університету на 01.12.2019 року 

становить 2187 осіб, із них очної форми навчання – 1649 осіб, заочної – 538 осіб. 
 

Таблиця 2.1.5. – Контингент здобувачів вищої освіти 
за рівнями вищої освіти 

 
 

Рівень вищої освіти Контингент, осіб 

у тому числі 
очна 

форма 
навчання 

заочна 
форма 

навчання 
Перший (бакалаврський)  1343 998 345 
Другий (магістерський) 777 584 193 
Третій (освітньо-науковий)  65 65 - 
Науковий 2 2 - 
Всього 2187 1649 538 

 

 

Таблиця 2.1.6. – Контингент здобувачів вищої освіти  
за джерелами фінансування 

 
 

Рівень вищої освіти 
Контингент здобувачів вищої освіти, осіб 

Всього 
у тому числі за рахунок коштів 
державного 

бюджету 
фізичних або 

юридичних осіб 
Перший (бакалаврський)  1343 569 774 
Другий (магістерський) 777 448 329 
Третій (освітньо-науковий)  65 46 19 
Науковий 2 2 - 
Всього 2187 1065 1122 
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Контингент здобувачів вищої освіти  разом із відокремленими 

структурними підрозділами (2 коледжі та технікум) на 01.10.2019 року становив 

3545 осіб, із них 2726 осіб за очною формою навчання.  
 

Таблиця 2.1.7. – Контингент здобувачів вищої освіти  

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  2726 2006 720 
Заочна 819 289 530 
Всього 3545 2295 1250 

 

Кількість здобувачів вищої освіти пільгових категорій становить 168 осіб, 

із них: 57 – сироти та особи, позбавлені батьківського піклування;  

1 – з малозабезпечених сімей; 5 – з багатодітних сімей; 36 – діти інваліди;  

17 – діти учасників АТО; 6 – студентські сім’ї; 36 – учасники антитерористичної 

операції; 3 – батьки яких мають стаж підземної роботи; 5 – діти, зареєстровані як 

внутрішньо переміщені особи; 2 – діти, один із батьків яких загинув (пропав 

безвісти) у районі проведення антитерористичної операції. 

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 їхній рейтинг. 

Результати комплексного аналізу успішності здобувачів вищої освіти 

показують, що в університеті збережено стабільні абсолютні і якісні показники 

успішності. Так у 2018/2019 навчальному році абсолютна успішність здобувачів 

вищої освіти очної форми навчання становила 92,8 %; якість успішності  

навчання − 54,8 %. Мають тільки відмінні оцінки 16,1 % здобувачів вищої 

освіти. У цілому за звітний період як абсолютна успішність, так і якість навчання 

знаходились на достатньо стабільному рівні. 
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Комплексний аналіз результатів екзаменаційних сесій показав достатній 

рівень організації і проведення освітнього процесу, функціонування 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 кращих 

для призначення іменних стипендій різних рівнів. Всього призначено 18 іменних 

стипендій, із них: 2 – Верховної Ради України; 2 – Президента України;  

2 – обласної іменної стипендії; 5 – міського голови. 

Із загальної кількості здобувачів вищої освіти очної форми навчання  

(1649 осіб) академічну стипендію отримують 364 особи (22 %), підвищену  

стипендію – 60 осіб (4 %), соціальну стипендію – 122 особи (7 %).  
 

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 у загальноосвітніх навчальних 

закладах, ліцеях, гімназіях, коледжах та технікумах, для вступу до університету. 

Вступній кампанії завжди передує профорієнтаційна робота. Щороку 

розробляється план профорієнтаційних заходів, здійснюється закріплення шкіл 

міста та області за відповідними кафедрами, призначаються декани факультетів та 

науково-педагогічні працівники кафедр, відповідальні за профорієнтаційну роботу 

у загальноосвітніх школах міста. 

Представники кафедр відвідували батьківські збори з метою проведення 

роз’яснювальної роботи щодо агітації вступу на спеціальності ДДТУ у 2019 році, 

для цього впродовж вересня-грудня 2018 року у школах міста, коледжах та 
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технікумах було проведено профорієнтаційну роботу щодо роз’яснень правил 

прийому до ЗВО. 

У березні 2019 року науково-педагогічні працівники університету – 

завідувач кафедри соціології професор К.Ю. Богомаз, доцент кафедри соціології 

Л.М. Сорокіна, декан енергетичного факультету доцент О.Л. Глущенко, 

завідувач кафедри автомобілів та автомобільного господарства професор 

Б.П. Середа, відповідальний секретар приймальної комісії доцент Д.П. Часов, 

доцент кафедри електротехніки та електромеханіки Ю.Ю. Шрамко взяли участь 

у профорієнтаційному заході «Парад професій», який проводився за підтримки 

Петриківської об’єднаної територіальної громади у смт Петриківці. Учні 

випускних класів мали змогу ознайомитися зі спеціальностями, за якими 

ведеться підготовка здобувачів вищої освіти в університеті, отримати 

професійну консультацію щодо вступної кампанії 2019 року, власноруч 

спробували управляти роботом-маніпулятором, який розробили здобувачі вищої 

освіти кафедри електротехніки та електромеханіки. Зацікавили учнів вироби, які 

були представлені студією художньої ковки кафедри обробки металів тиском. 

                           
21 березня 2019 року для батьків випускників комунального закладу 

«Технічний ліцей» Кам’янської міської ради заступники секретаря приймальної 

комісії доцент О.В. Брежнєва-Єрмоленко та доцент Р.Я. Романюк провели 

презентацію Умов прийому до закладів вищої освіти у 2019 році та відповіли на 

питання щодо процедури ЗНО-2019. 

Крім цього, у ДДТУ було проведено безкоштовний цикл навчальних 

занять з предметів: «Українська мова і література», «Іноземна мова», «Історія 

України», «Математика», «Хімія», «Фізика». Ці заняття проводили найбільш 
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досвідчені науково-педагогічні працівники університету. Перед проведенням 

занять представники факультетів в актовій залі проводили свої презентації. У 

фойє другого поверху було розміщено профорієнтаційні плакати з переліком 

спеціальностей університету. 

Протягом жовтня-листопада проводилися Дні відкритих дверей на 

випускових кафедрах університету, які відвідали випускники шкіл міста. Перед 

ними виступили представники молодіжного студентського парламенту та декани 

факультетів з презентацією своїх спеціальностей. Також випускники шкіл мали 

можливість відвідати кафедри університету, ознайомитися з їхньою 

лабораторною базою. 

«Дні кар’єри» у «Центрі позашкільної роботи та дитячої творчості» 

Кам’янської міської ради вже не один рік поспіль збирають зацікавлену молодь 

міста біля стенду ДДТУ, де з перших вуст можна почути розповідь про 

університет та спеціальності, які можна отримати, і перспективи, які 

відкриваються після його закінчення. У зустрічі з тими, хто тільки вирішує «ким 

стати», взяли участь голова приймальної комісії ДДТУ доцент Д.П. Часов та 

провідний фахівець центру планування кар’єри Н.М. Дзюба. 

Сторінка «Абітурієнт» на веб-сайті університету з розміщенням актуальної 

інформації стосовно підготовчих курсів та умов вступної кампанії користується 

популярністю у абітурієнтів і постійно оновлюється. 

Для профорієнтаційної роботи використовувалися соціальні мережі, 

зокрема Facebook. Університет продовжує профорієнтаційну роботу щодо 

залучення кращих випускників закладів середньої освіти до участі у «Вступній 

кампанії – 2020». 
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Для проведення занять з підготовки до вступу до вищих навчальних 

закладів в університеті організовано 3-місячні, 5-місячні та 7-місячні підготовчі 

курси з дисциплін: «Математика», «Українська мова та література», «Історія 

України», «Фізика», «Іноземна мова (англійська)», до викладання яких залучені 

науково-педагогічні працівники університету та педагогічні працівники 

навчальних закладів міста. У тому числі 5 доцентів, кандидатів наук (83,3%). Всі 

викладачі курсів мають відповідну фахову освіту, загальний стаж науково-

педагогічної та педагогічної роботи від 10 до 30 років. 
 

Статистика роботи підготовчих курсів. 
 

Навчальний 
рік 

Кількість слухачів на курсах, осіб 
Всього за 

навчальний рік, 
осіб 

7-місячні 
(жовтень – 

квітень) 

5-місячні 
(грудень – 

квітень) 

3-місячні 
(лютий – 
квітень) 

2016-2017 78 69 26 173 
2017 -2018 71 22 21 114 
2018 -2019 65 22 15 102 

 

Розподіл слухачів підготовчих курсів з дисциплін, за якими складається ЗНО, 

наступний: «Українська мова та література» – 46 осіб; «Математика» – 30 осіб; 

«Історія України» – 53 особи; «Фізика» – 16 осіб; «Англійська мова» – 12 осіб. 

Після успішного закінчення підготовчих курсів 24 % слухачів вступили до 

Дніпровського державного технічного університету. 

Готуючись до тестування, співбесід, вступних іспитів на курсах, майбутні 

абітурієнти набувають знання, необхідні для подальшого успішного навчання у 

закладах вищої освіти. Цьому сприяє використання  на підготовчих курсах тестів 

ЗНО минулих років, що допомагає виявити слабкі місця у майбутніх абітурієнтів 

та правильно оцінити рівень їх підготовки. 
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2.3. Робота приймальної комісії 
 

Робота приймальної комісії ДДТУ у 2019 році була організована та 

проведена відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України та Умов 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році, 

затверджених наказом МОН України від 11 жовтня 2018 року № 1096. 

На базі приймальної комісії було організовано роботу Пункту реєстрації на 

ЗНО-2019. Перед початком реєстрації майбутнім абітурієнтам надавалася 

консультаційна допомога представниками приймальної комісії ДДТУ стосовно 

роз’яснень правил прийому та особливостей вступної кампанії 2019 року. 

Загальна кількість зареєстрованих становила 1039 осіб. 
 

            

            
 

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. 
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2.4. Атестація здобувачів вищої освіти 
 

Рішенням вченої ради університету від 27 грудня 2018 року (протокол № 12) 

було затверджено 24 Екзаменаційні комісії, які встановлюють відповідність рівня 

освітньої підготовки здобувачів вищої освіти до вимог освітньо-професійних 

програм та присвоюють їм ступені бакалавра та магістра. 

Тематика кваліфікаційних робіт щорічно оновлюється відповідно до вимог 

освітньо-професійних програм та робочих програм нормативних і вибіркових 

дисциплін навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів згідно із 

стандартами вищої освіти України. 

Всі кваліфікаційні роботи бакалаврів та магістрів проходять рецензування. 

До складу рецензентів входять науково-педагогічні працівники споріднених кафедр 

університету та провідні фахівці підприємств та філій кафедр на підприємствах. 

Тематика кваліфікаційних робіт різноманітна, актуальна, відповідає 

потребам державних та приватних підприємств регіону та науковим напрямам 

випускових кафедр. Більшість кваліфікаційних робіт виконані на замовлення 

промислових підприємств, фінансових установ, місцевих органів влади. 

Поширюється досвід виконання робіт за реальною тематикою. Теми 

кваліфікаційних робіт відповідають актуальним питанням сьогодення, мають 

наукове та практичне значення. Екзаменаційні комісії відзначили оригінальність 

та самостійність робіт здобувачів вищої освіти, а у 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 машинобудування охоплюють 

широкий діапазон питань з проектування, реконструкції, модернізації та 
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створення принципово нових зразків обладнання металургійних, 

машинобудівних та харчових підприємств з сучасною технологією. Реальність 

тем і практична цінність виконаних кваліфікаційних робіт дає можливість їхньої 

технічної реалізації та впровадження на промислових об’єктах та можуть бути 

використані технічними і проектними службами підприємств. 

У кваліфікаційних роботах спеціальності «Металургія» використовувались 

комп’ютерні програми, які були розроблені співробітниками та аспірантами 

кафедри обробки металів тиском. Всі здобувачі другого магістерського рівня 

освітньо-професійної програми «Обробка металів тиском» за результатами 

досліджень підготували наукові статті та направили їх до спеціалізованих 

наукових видань. 

Здобувачі вищої освіти спеціальності «Теплоенергетика» виконують 

кваліфікаційні роботи з актуальних проблем: енергозберігаючі технології, 

розвиток теплотехнічних процесів, економічні вимоги в промисловості, 

теоретичне дослідження тепломасообмінних процесів та установок. 

Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти у галузі електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки присвячені науковим розробкам, що 

виконуються провідними науково-педагогічними працівниками кафедри, 

спрямовані на енерго- та ресурсозбереження виробничих процесів промислових 

підприємств, висвітлюють основні питання систем виробництва, 

транспортування, розподілу, перетворення та споживання енергії, реалізації 

програм і заходів з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності. 

Кваліфікаційні роботи спеціальності «Мікро- та наносистемна техніка» 

пов’язані з розв’язанням широкого кола задач і проблем шляхом дослідження та 

розуміння їхніх фундаментальних основ, використання теоретичних і 

експериментальних методів. Запропоновані технічні рішення та наукові розробки 

відповідають сучасному рівню розвитку електронної техніки з урахуванням 

існуючих тенденцій та напрямків розвитку цієї галузі техніки. 

Кваліфікаційні роботи, виконані здобувачами вищої освіти спеціальностей 

«Менеджмент», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та 
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страхування» відображають актуальні проблеми з ефективного інформаційного 

забезпечення процесу управління діяльністю підприємств різних форм власності, 

державних та банківських установ з 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. 

Випускники спеціальності «Соціологія» показали високий рівень 

теоретичної та практичної підготовки, вміння формулювати проблему і 

дослідницькі питання, проаналізувати ступінь розробленості проблеми у 

сучасному науковому соціологічному дискурсі, застосовувати загальнонаукові 

та соціологічні методи, адаптуватися в суспільстві, вирішувати питання щодо 

організації та проведення соціологічної роботи. 

Тематика кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти спеціальності 

«Прикладна математика» носить переважно прикладний, дослідницький 

характер. Теми робіт – актуальні, а запропоновані рішення відповідають 

сучасному рівню розвитку науки. Більшість створених програмних засобів 

можна застосовувати у діяльності відповідних підприємств та організацій.  

У 2019 році вперше відбувся випуск здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти з терміном навчання 1 рік 10 місяців у кількості 14 чоловік за 

освітньо-науковими програмами зі спеціальностей: 136 «Обробка металів 

тиском», 136 «Металургія», 153 «Мікро- та наносистемна техніка».  

Захистили кваліфікаційні роботи на оцінку «відмінно» – 11 осіб (79 %), на 

оцінку «добре» – 3 особи (21 %). Дипломи з відзнакою отримали 5 здобувачів, 

що складає 36 %. 

До захисту кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня вищої 

освіти бакалавра допущено 482 особи, із них: очної форми навчання – 309 осіб; 

заочної форми навчання – 173 особи. Кваліфікаційні роботи були захищені з 

оцінками: «відмінно» – 150 осіб (31 %); «добре» – 278 осіб (58 %); 

«задовільно» – 54 особи (11 %). 
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Якісний показник захисту кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього 

ступеня вищої освіти бакалавра склав: очної форми навчання – 87 %;  

заочної – 92 %. Отримали дипломи з відзнакою – 25 осіб. 

Посилилася практична спрямованість кваліфікаційних робіт, абсолютна 

більшість яких виконується з використанням пакетів прикладних програм. Так, 

кваліфікаційні роботи дослідницького характеру – 18 %, з реальними проектно-

конструкторськими розробками – 20 %, рекомендовані до впровадження – 20 %, 

виконані на замовлення підприємств – 24 %. Рекомендовано для вступу на 

навчання за магістерськими програмами – 88 % випускників. 

        
З 16 по 28 грудня 2019 року у Дніпровському державному технічному 

університеті відбувся захист кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня магістра. 

До захисту було допущено 407 здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 

рівня. Дипломи з відзнакою отримало – 79 осіб (19 %). До навчання в 

аспірантурі рекомендовано 41 особа (10 %). 
 

2.5. Практична підготовка здобувачів вищої освіти 
 

Серед пріоритетних завдань університету – забезпечення якості практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти, їхньої конкурентоспроможності на ринку праці. 

Упродовж звітного періоду ректор акцентував увагу деканів факультетів та 

завідувачів випускових кафедр на визначення оптимальних термінів проведення 

практик, їхнього 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 у галузі, дотримання 
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техніки безпеки на підприємстві під час практики та правил поведінки 

здобувачів вищої освіти, особливо тих, хто проходить практику у польових 

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

лабораторіях випускових кафедр університету. 

Так, вже шостий 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 Д. С. Пікарені. 

Здобувачі ознайомилися з геологічною, геоморфологічною, ландшафтною і 

гідрологічною будовою Азовського моря та прилеглих територій, набули навичок 

орієнтування на місцевості, проведення польових спостережень, роботи з 

топографічними картами, прив’язки точок спостереження та відбору зразків і 

нанесення їх на карту, ведення документації, оформлення колекцій, зразків та проб.  

Витрати на направлення здобувачів вищої освіти, які навчаються за 

бюджетом, на ландшафтно-екологічну практику частково здійснювалися за 

рахунок профспілки університету (1250 грн.). 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється згідно з 

освітньо-професійними програмами спеціальностей, навчальними планами. 

Університет постійно шукає нові шляхи і способи здійснення практичної 

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

провідних державних підприємствах з новітніми технологіями та сучасним 

обладнанням і формами діяльності, а також в організаціях різних галузей 

господарства та форм власності. 

Протягом останніх років в університеті відпрацьовувалися нові підходи до 

підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти. В освітньому 

процесі беруть участь 24 провідних фахівців підприємств та організацій, які 

здійснюють професійно-практичну підготовку здобувачів вищої освіти. На 14 

філіях кафедр за участю провідних фахівців підприємств проводяться практичні 
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та лабораторні заняття, курсове та дипломне проектування, науково-дослідні 

роботи за тематикою підприємств, виробнича та переддипломна практики. 

Загалом упродовж звітного періоду згідно з навчальними планами та 

графіком освітнього процесу різними видами практик було охоплено  

1053 здобувача вищої освіти очної та заочної форм навчання. Практика 

проводилася у 147 академічних групах, із них у 45 – виробничі практики (31 %), 

навчальні (ознайомчі) практики – у 14 груп (9,5 %); педагогічні – у 14 групах  

(9,5 %); науково-дослідна – у 3 групах (2 %); переддипломні – у 71 групі (48 %). 
 

 
 

За звітній період університет своєчасно уклав 229 короткотермінових 

договорів з базами практики – підприємствами, установами та організаціями, які є 

юридичними особами різних форм власності і типів господарювання. Вони 

спроможні сформувати у здобувачів вищої освіти необхідні практичні уміння й 

навички за обраним фахом та сприяти адаптації випускників на первинних засадах. 
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При розподілі здобувачів вищої освіти на практику випускові кафедри 

орієнтуються, насамперед, на потужні промислові підприємства, установи та 

організації нашого міста та регіону, а також на лабораторії випускових кафедр. 

Навчально-методичне забезпечення практик відповідає ліцензійним 

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

усіх видів практики. 

Керівництво практиками здійснювали 107 науково-педагогічних працівників 

університету, а саме: доктори наук, професори – 20 осіб (18,7 %), кандидати наук, 

доценти – 73 особи (71,0 %), старші викладачі та асистенти – 10,3 %. 
 

 
 

Згідно з навчальними планами підготовки здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня (термін навчання 1 рік 4 місяці) за спеціальностями у 
вересні-жовтні 2019 року була проведена переддипломна практика. Загалом 
практику пройшли 410 здобувачів ступеня «магістр», із них: 307 осіб за очною 
формою навчання; 103 особи за заочною формою. Що стосується географії баз 
проходження практики, то: 2 здобувача вищої освіти (0,5 %) проходили 
переддипломну практику за межами України, які були запрошені на 
підприємства: німецький концерн ZF Slovakia A.S. (Словакія), «Bar – rav mill» 
(Ізраїль), де працювали на відповідних посадах. Відрядження здобувачів 
здійснювалося за рахунок вище зазначених підприємств; 16,3% здобувачів 
проходили переддипломну практику за межами міста Кам’янське, із них 4,9 % 
навчаються за бюджетом і 11,4 % – за контрактом. Фінансування здобувачів 
вищої освіти, які виїжджають на практику за індивідуальними договорами в інші 
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міста, здійснюється за рахунок цих підприємств або за власний рахунок 
здобувачів відповідно до Положення про організацію та проведення практики у 
ДДТУ, затвердженого вченою радою університету 28.11.2019 року (протокол 
№ 10). 75,2 % – на підприємствах, в організаціях та установах м. Кам’янського; 
8,0 % – у лабораторіях випускових кафедр університету, що мають сучасну 
лабораторну і науково-дослідну матеріально-технічну базу, де працюють 
провідні науково-педагогічні працівники, які здійснюють науково-дослідні 
роботи з актуальних наукових та прикладних програм. 

Вперше переддипломна практика для здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо-
професійною програмою «Технологія машинобудування» групи ТМ-18-1зм 
Абрамова Ігоря Валерійовича та Єднача Романа Володимировича була 
проведена за межами України.  

Так здобувач Абрамов І.В. проходив переддипломну практику у відділі 
технологічного розвитку одного з підприємств німецького концерну  
ZF SLOVAKIA A.S., розташованого у Словаччині. Він проявив свої здібності у 
галузі механообробки , захистив кваліфікаційну роботу на «відмінно» і отримав 
запрошення для подальшого працевлаштування на посаду інженера-технолога у 
Словакію. 

Здобувач Єднач Р.В. проходив переддипломну практику у групі технічного 
обслуговування обладнання підприємства BAR-RAV FLOUR MILL, які 
знаходяться у м. Тель-Авів, Ізраіль. Протягом всього періоду практики він 
продемонстрував позитивне відношення та високу продуктивність при 
виконанні кожного завдання. Його висока мотивація та старанність допомогли 
досягти успіхів у вищезазначених темах. Він отримав запрошення для 
подальшого працевлаштування на посаду інженера-технолога на підприємства 
BAR-RAV FLOUR MILL, які знаходяться у м. Тель-Авів, Ізраіль.  

Питання якості організації та проведення практик постійно перебуває у 

полі зору ректорату, обговорюється на засіданнях випускових кафедр, вчених 

радах факультетів та вченій раді університету. 
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2.6. Робота щодо сприяння працевлаштуванню випускників університету 
 

З метою професійної реалізації здобувачів вищої освіти після випуску в 

університеті вже не перший рік функціонує Центр планування кар’єри. 

Основними напрямами його діяльності є створення сприятливих умов для 

пошуку робочих місць та працевлаштування випускників ДДТУ, налагодження 

системи відносин підрозділу з внутрішніми університетськими структурами і 

зовнішніми партнерами ЗВО, яка сприяє підвищенню конкурентоспроможності 

випускників і забезпечує їм успішний кар’єрний зріст в майбутньому.  
 

    

Завдяки угоді про співпрацю Центр підтримує постійний зв'язок з міським 
та обласним центрами зайнятості населення, підприємствами, установами та 
організаціями різних форм власності. Зокрема, це участь університету у 
проведенні ярмарок вакансій, презентацій, Днів кар’єри. З метою виявлення 
потреб у фахових спеціалістах спільно з міським центром зайнятості населення 
проведено моніторинг ринку праці та проаналізовано показники 
працевлаштування випускників ДДТУ та студентської молоді за період  
2016–2019 років. У минулому році працівники Центру зайнятості взяли участь в 
ярмарку вакансій у Придніпровському державному металургійному коледжі та 
Дні кар’єри у «Центрі позашкільної роботи та дитячої творчості» Кам’янської 
міської ради, де підприємства-роботодавці надали вичерпну інформацію з питань 
наявності актуальних вакансій, умов праці, рівня заробітної плати, графіку 
роботи, та вимог щодо персоналу. А також охарактеризували переваги і 
запропонували можливості для кожного майбутнього спеціаліста взяти участь у 
розвитку компанії та подальшого кар’єрного росту.  
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Спільна участь у таких проектах покликана не тільки заохотити молоде 

покоління до будування кар’єри у рідній країні та зупинити трудову міграцію 

молоді за кордон. Вона відкриває для молоді нові знайомства та цікавий досвід, 

на життєвих прикладах демонструє як правильний підхід до планування свого 

кар’єрного шляху дає великі результати.  

З метою забезпечення для ДДТУ подальшої привабливості і сталого 

розвитку, працівники Центру враховують потреби та інтереси всіх учасників 

освітнього процесу – від абітурієнтів та їхніх батьків, науково-педагогічних 

працівників та здобувачів, до керівництва університету та роботодавців. 

Сприймаючи виклики часу, Центр  поширює діалог з усіма зацікавленими 

сторонами шляхом детального вивчення їхніх ціннісних орієнтирів, особливостей 

прийняття рішень та чинників, які впливають на прийняття цих рішень. 

 

У межах поширення діалогу з пріоритетними стейкхолдерами університету 

проводяться соціологічні опитування  випускників ДДТУ та головних 

6 
5 

4 
3 

2 

0
1
2
3
4
5
6
7

Найважливіші компетентності для кар'єрного зростання на 
підприємстві 

4 
5 

3 
2 

1 

0
1
2
3
4
5
6

Як підприємство заохочує 
випускників  

27 
 



містоутворюючих підприємств Кам'янського, представників великого бізнесу не 

тільки країни, а й Європи: ПрАТ «ДМКД»; АТ «ДНІПРОАЗОТ»; ПрАТ 

«ЮЖКОКС»; ПрАТ «ДКХЗ» тощо, а також комунальних підприємств 

Кам'янської міської ради та інших приватних структур. На першому етапі 

Центром планування кар’єри було проведене анкетування на тему: «Професійні 

пріоритети та очікування випускника – магістра ДДТУ», метою якого стало 

визначення думки здобувачів вищої освіти щодо перспектив майбутнього 

працевлаштування згідно отриманих в ДДТУ навичок та компетентностей. У 

підсумках першого етапу досліджень отримано результати, які дозволяють 

університету оцінити рівень задоволеності здобувачів вищої освіти вміннями, 

знаннями та отриманими навичками, окреслити подальші напрями роботи, а 

також намітити шляхи поглиблення співпраці між ДДТУ та пріоритетними 

стейкхолдерами. У ході другого етапу соціологічного опитування проведено 

аналіз національного та регіонального ринку праці, чинників, які впливають на 

бізнес та освіту, а також розглянуто моделі та фактори, які впливають на 

побудову кар'єри сучасної людини. У підсумку другого етапу соціологічного 

дослідження на тему «Потреба у кваліфікованих кадрах» проаналізовано 

актуальний стан попиту на фахівців – випускників ДДТУ, надано оцінку рівню 

підготовки здобувачів вищої освіти і володінню затребуваними сучасністю 

навичками та компетентностями та розглянуто варіанти поширення співпраці 

університету з бізнесом. 

З метою знайомства здобувачів вищої освіти та випускників ДДТУ з 

ринком праці, можливими місцями проходження практики з подальшим їхнім 

працевлаштуванням, а також набуття ними  знань та навичок самостійного 

пошуку роботи, успішного проходження співбесіди з роботодавцем, адаптації на 

робочому місті тощо, на порталі ДДТУ розміщується цікава та корисна 

інформація, що стосується правильного проведення усіх видів практики, 

самостійного пошуку роботи, написання вдалого резюме, проходження 

співбесіди і т. ін. 
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У цілому проведена робота вказує на стійкий попит на випускників 

університету, необхідність та можливості пожвавлення взаємодії і співпраці 

ДДТУ та основних містоутворюючих підприємств і організацій, окреслює 

головні напрями сумісної діяльності та перспективи такої співпраці.  

На підставі даних про працевлаштування випускників, які навчалися на 

місцях державного замовлення, зроблено аналіз працевлаштування, який показав 

наступне: у 2017 році із числа випускників працевлаштовано за фахом – 58 %; у 

2018 році – 47, 2 %. 
 

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

діяльність науково-методичної ради університету 
 

Науково-методична рада університету спрямовує свою діяльність на 

впровадження і функціонування системи внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості освіти, підвищення якості організації і проведення 

освітнього процесу: забезпечення якості навчальної та методичної роботи; 

координацію та контроль її стану на факультетах і кафедрах; розробку 

практичних рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення освітнього процесу 

та його навчально-методичного забезпечення. 

Науково-методична рада є колегіальним дорадчим органом, який 

утворений з метою розробки стратегії та напрямів провадження освітньої 

діяльності та покликаний сприяти розробці і впровадженню заходів, 

спрямованих на підвищення якості та ефективності освітнього процесу на 

факультетах і кафедрах університету.  

Свою діяльність науково-методична рада проводить шляхом регулярних 

засідань, створення робочих груп та комісій з окремих питань, організації 

різних заходів. 

Протягом звітного періоду проведено 10 засідань науково-методичної 

ради, де розглядалися поточні і перспективні питання щодо забезпечення 

освітнього процесу науково-методичною та навчально-методичною літературою; 

розробки та оновлення освітньо-професійних та освітньо-наукових програм 
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вищої освіти;  впровадження інноваційних методів навчання, новітніх освітніх 

методик і технологій, сучасних програмних продуктів. 

З метою поліпшення навчально-методичної роботи, забезпечення 

дисциплін навчально-методичними комплексами, організації та проведення 

освітнього процесу, підвищення якості освітньої діяльності члени науково-

методичної ради взяли участь у розробці та оновленні низки нормативних 

документів університету. 

Протягом звітного періоду науково-методичною радою проаналізований 

стан справ та розглянуті питання, які стосуються: удосконалення методики 

викладання дисциплін, навчально-методичного забезпечення освітнього 

процесу, підвищення професійної активності науково-педагогічних працівників; 

впровадження передового педагогічного досвіду, пошуку нових принципів, 

методів і форм організації і проведення освітнього процесу; аналізу виконаних 

науково-педагогічними працівниками навчально-методичних розробок, 

проведення відкритих навчальних занять, відвідувань занять та їхнього 

методичного рівня, якості навчально-методичної роботи факультетів і кафедр; 

інтенсифікації освітнього процесу на основі комплексного використання 

сучасних інформаційних технологій, передових методів, організаційних форм і 

засобів навчання, Інтернет-технологій, визначення стану якості підготовки 

здобувачів вищої освіти, рівня освітнього процесу, аналізу методичної роботи 

факультетів і кафедр. 

Науково-методична рада приділяє увагу одному із важливих видів 

навчальної роботи здобувачів вищої освіти – самостійній роботі, яка дає 

можливість опрацювання навчального матеріалу, здійснення підготовки до  

лабораторних і практичних занять, виконання курсових проектів (робіт). З метою 

удосконалення методичного керівництва самостійною роботою здобувачів вищої 

освіти, розробки раціональних форм її планування науково-методичною радою 

здійснено аналіз навчально-методичного забезпечення самостійної роботи за 

відповідними освітньо-професійними програмами та рівнями освіти, а також 

його наявності на інформаційному порталі університету. 
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Навчально-методична рада, за рахунок інтенсифікації освітнього процесу 

на основі комплексного використання сучасних інформаційних технологій, 

передових методів, організаційних форм і засобів дозволяє поліпшити якість 

підготовки здобувачів вищої освіти. При викладанні багатьох дисциплін 

використовуються інформаційні технології як засіб навчання, який вдосконалює 

процес викладання та підвищує його якість; засіб розвитку особистості 

здобувача вищої освіти; засіб комунікації з метою розповсюдження передових 

педагогічних технологій; автоматизації процесів контролю, корекції результатів 

навчальної діяльності, комп’ютерного тестування тощо. Інформаційні технології 

використовуються при виконанні лабораторних робіт, проведенні поточного 

контролю знань, самостійної роботи, демонстрації матеріалів, при захисті 

кваліфікаційних робі бакалаврів і магістрів, для інтерактивного представлення 

результатів наукових досліджень тощо. 

З метою реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти науково-методичною радою здійснено 

перевірку виконання науково-педагогічними працівниками індивідуальних 

планів роботи відповідно до нормативних документів щодо формування і 

оформлення індивідуальних планів та звітування про виконання навчальної, 

методичної, наукової та організаційної роботи. 

Для підготовки питання для розгляду на засіданні вченої ради університету 

науково-методичною радою проаналізовано стан виконання здобувачами вищої 

освіти другого (магістерського) рівня кваліфікаційних робіт. Підготовка 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в університеті 

здійснюється за відповідними освітньо-професійними програмами спеціальностей, 

які передбачать фундаменталізацію змісту навчання, забезпечення формування у 

здобувачів інноваційного мислення, що досягається розширенням і поглибленням 

міждисциплінарних знань, орієнтованих на вирішення проблемних ситуацій у 

науковій, проектувальній і підприємницькій діяльності. 

Аналіз показав, що випускові кафедри, які реалізують певні освітньо-

професійні програми підготовки магістрів, мають достатню матеріально-
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технічну базу, яка забезпечує проведення всіх видів лабораторних, практичних 

занять, науково-дослідної роботи здобувачів до тематики кваліфікаційних робіт. 

Серед керівників кваліфікаційних робіт здобувачів освітнього ступеня 

«магістр» 21,6 % докторів наук, професорів, 78,4 % кандидатів наук, доцентів. 

Керівниками робіт і здобувачами та за звітній період опубліковано 219 тез 

доповідей та статей у періодичних фахових виданнях, у яких представлено 

результати виконаних наукових досліджень в рамках наукового напряму 

кафедри та тематики кваліфікаційних робіт здобувачів. 

Було відзначено, що всі здобувачі пройшли переддипломну практику, їм 

затверджені теми і керівників робі, бази практик. Для забезпечення належного 

рівня професійно-практичної підготовки здобувачів випускові кафедри постійно 

оновлюють і доповнюють перелік баз практики, ними розроблені та затверджені 

в установленому порядку робочі програми практики, а також методичні 

рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт магістрів. 

В університеті для здобувачів вищої освіти є ефективний доступ до 

внутрішніх централізованих інформаційних ресурсів університету та 

інформаційних ресурсів глобальних світових мереж. Це сприяє активізації 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти, а використання інформаційних 

ресурсів глобальної мережі Інтернет, доступ до спеціалізованого навчального 

контенту і можливість спілкування з науково-педагогічними працівниками 

електронними засобами 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 розрахунок 

використання різних форм представлення матеріалу, а також здійснити повтор 

складних моментів лекцій. 

Комп’ютерізація освітнього процесу і розширення використання Інтернет-

технологій сприяють впровадженню публікацій навчально-методичних 

матеріалів на електронних носіях інформації. У зв’язку з цим науково-методична 
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рада приділяє увагу розвитку функціонуванню  і наповненню інформаційного 

порталу університету. 

Науково-методична рада здійснює контроль видання навчально-

методичної документації, необхідної для проведення освітнього процесу, яка 

включає навчально-методичні комплекси дисципліни спеціальностей, 

підручники, монографії, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні 

вказівки до лабораторних, практичних занять, курсового проектування, тестові 

завдання для проведення поточного і семестрового контролю знань, виконання 

кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістрів. 

У звітному періоді науково-педагогічними працівниками розроблено і видано 

на поліграфічній базі університету 12 навчальних посібників, 6 монографій, 585 

найменувань навчально-методичної літератури, серед яких 125 конспектів лекцій, 

157 методичних вказівок до виконання практичних занять, 90 вказівок до 

виконання лабораторних робіт, 136 вказівок до самостійної роботи, 35 вказівок до 

курсового проектування і виконання кваліфікаційних робіт тощо. 
 

       
 

Науково-методичною радою проводиться консультативна робота з 

науково-педагогічними працівниками стосовно змісту структурних частин 

силабусу навчальної дисципліни, формування у здобувачів вищої освіти 

компетентностей та програмних результатів навчання, дотримання академічної 

доброчесності, нормативної бази організації освітнього процесу, принципів 

оцінювання результатів навчання тощо. 
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2.8. Інформаційне забезпечення освітнього процесу 
 

Бібліотека Дніпровського державного технічного університету є 

навчально-допоміжним, інформаційним, науковим, культурно-освітнім 

структурним підрозділом університету, який запроваджує ефективність 

бібліотечного обслуговування для своїх користувачів. 

Бібліотека університету формує колекції та сервіси згідно з науково-

дослідною та освітньою місією університету, з урахуванням потреб наукового 

процесу в університеті та на основі постійної тісної співпраці з кафедрами 

університету. 

1 червня 2019 року Дніпровському державному технічному університету 

подовжено доступ до міжнародних електронних наукових баз даних Scopus 

компанії Elsevier та Web of Science (Clarivate Analytics) на 2019–2020 навчальний 

рік за кошти держбюджету. У ДДТУ забезпечується постійний доступ до 

міжнародної електронної наукової бази даних Scopus компанії Elsevier з жовтня 

2017 року. До міжнародної електронної наукової бази даних Web of Science 

(Clarivate Analytics) з грудня 2018 року. Використання наукометричних баз 

даних Scopus та Web of Science у дослідницькій діяльності надає можливість 

стежити за міжнародними науковими дослідженнями науковців університету, 

отримувати актуальну та якісну інформацію з тематики наукових робіт, 

отримувати відомості щодо цитування. 

Працівниками бібліотеки у січні 2019 року була проведена робота зі 

створення профілю університету в електронній науковій базі даних Web of 

Science (Clarivate Analytics). У березні 2019 року для науковців та науково-

педагогічних працівників університету проведено семінар «Платформа Web of 

Science для наукової діяльності» представником компанії Clarivate Analytics в 

Україні. Презентацію семінару було розміщено на сторінці бібліотеки веб-сайту 

університету. Також на сторінці бібліотеки веб-сайту університету у рубриці «На 

допомогу науковцю» до матеріалів по використанню електронної наукової бази 
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даних Scopus було додано матеріали на допомогу користувачам електронної 

наукової бази даних Web of Science.  

Працівники бібліотеки брали участь у роботі університету з питань 

наукометрії і бібліометрії, здійснювали моніторинг наукового потенціалу ДДТУ 

та особистого рейтингу вчених: кількість публікацій, кількість цитувань,  

h-індекс. Була укладена таблиця «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 наукометричних баз даних Scopus та  

Web of Science із переліком цих публікацій». На кінець 2019 року 39 науково-

педагогічних та наукових працівників університету мають 5 і більше статей, які 

було включено до електронних наукових баз даних Scopus та Web of Science. У 

2019 році 27 науково-педагогічних та наукових працівників опублікували  

84 статті у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз даних 

Scopus та Web of Science. 73 науково-педагогічних та наукових працівників 

університету мають від 1 до 4 статей у періодичних виданнях, які включено до 

електронних наукових баз даних Scopus та Web of Science. 

Працівниками бібліотеки надавалися консультації з питань забезпечення 

належної ідентифікації дослідників у міжнародному науковому просторі 

(реєстрація / актуалізація авторських профілів в реєстрах Researcher ID, ORCID, 

афіліація та зведення профілів); визначення загальноприйнятих наукометричних 

показників якості роботи науковців в електронних наукових базах даних Scopus 

та Web of Science. З метою налагодження більш тісної співпраці зі структурними 

підрозділами університету проведено індивідуальні зустрічі-практикуми з 

науковцями кафедр університету. 

Електронні наукові бази даних Scopus та Web of Science доступні 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. 
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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 572 тис. прим. 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 

документи, залучені на безоплатній основі: дарунки, за книгообміном, 

неопубліковані документи, 9 % примірників всіх надходжень отримано з 

редакційно-видавничого відділу університету. 

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 фонду бібліотеки проводиться в автоматизованій бібліотечно-

інформаційній системі ALL LIBRARI. Електронний каталог та 4 власних бази 

даних налічують понад 239 тис. записів документів та створюють 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. 

Нові інформаційні технології вносять зміни у традиційні форми і методи 

інформаційного обслуговування користувачів. При проведенні днів інформації, 

днів кафедри, крім оглядів навчальної та наукової літератури, оглядів 

періодичних видань для науково-педагогічних та наукових працівників, 

здобувачів вищої освіти, надається інформація про академічну доброчесність, 
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про міжнародні стилі бібліографічних посилань, про авторське право, про 

наукометричні бази даних і їхніх використання та ін.  
 

   
 

Фахівці бібліотеки проводять для здобувачів вищої освіти оглядові 

лекції з «Основ інформаційної грамотності», екскурсії приміщеннями і 

відділами бібліотеки. 

У березні 2019 року, до VII Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, яку провела кафедра філософії та історії України «Україна в 

контексті міжнародних стосунків», бібліотекою було підготовлено книжкову 

виставку «Україна в контексті міжнародних стосунків». 

      

В травні 2019 року відбулося засідання Наглядової ради Дніпровського 

державного технічного університету. Бібліотекою було представлено книжкову 

виставку «Праці вчених університету» за останні 2 роки . 

Науково-педагогічні працівники кафедри перекладу провели Тиждень 

англійської мови в університеті та Тиждень французької мови у межах Року 

французької мови в Україні. Працівники бібліотеки  до цих заходів підготували 

розгорнуті відкриті перегляди літератури «English для всіх», віртуальну 

книжкову виставку «Let’s speak English», де була представлена наукова і 

науково-популярна література з економіки, фізики, хімії, біології, комп’ютерних 

наук, машинобудування, металургії англійською мовою, підручники і навчальні 
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посібники. До Тижня французької мови організована розгорнута книжкова 

виставка «2019 – Année de la langue française», де презентована наукова 

література, підручники і навчальні посібники, художня література.  

                      

Бібліотека університету є елементом культурної, наукової, освітньої – 

інформаційної інфраструктури закладу, осередком для розвитку інформаційної 

та мовної культури суспільства, патріотичного, правового та екологічного 

виховання, формування стійкого інтересу до вивчення та розуміння національної 

історії та культури.  

Традиційно у приміщенні бібліотеки проводяться Шевченківські читання, 

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

До дня народження Т.Г. Шевченка у бібліотеці університету, проводилися 

Шевченківські читання, присвячені 205-ї річниці від дня народження  

Т.Г. Шевченка: «Читаємо Шевченка вголос», за участю працівників бібліотеки, 

здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників філологічних та 

економічних спеціальностей університету. В усіх структурних підрозділах 

бібліотеки були розгорнуті книжково-ілюстративні виставки «Тарас Шевченко – 

духовний код нації» та ін., оформлена трибуна поета «Світе тихий, світе милий, 

моя Україно» та рекомендаційний покажчик літератури: «Тернистим шляхом 

Кобзаря». До Всесвітнього дня поезії бібліотека провела поетичні читання 

«Поезія єднає серця». До Всесвітнього Дня вишиванки 2019 року працівники 

бібліотеки університету провели свято вишиванки, яке об’єднало 

університетську спільноту з українцями всього світу. Організована книжкова 

виставка «Українська вишивка – код нації», була представлена експозиція 
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старовинного вишитого одягу, старовинних вишитих рушників та сучасних 

вишивок майстринь університету. Проведено майстер-клас з вишивання. 

Формування патріотизму в українському суспільстві залишається 

першочерговим. Національно-патріотичне виховання формується на прикладах 

історії становлення української державності, українського 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 книжкову виставку літератури «Події та постаті: до  

100-річчя Української революції 1917–1921 років» та віртуальну книжкову 

виставку «Українська революція 1917–1921 рр.: історія в романах та повістях». 

До Дня пам’яті Героїв Крут: книжкова виставка «Через Крути до 

майбутнього», трибуна поета «Згадаймо юність, що горіла в Крутах», 

рекомендаційні покажчик літератури «Їх слава буде полум’яніти: Бій під 

Крутами». 

До 100-річчя з Дня проголошення Акта Злуки УНР і ЗНР: книжкові 

виставки: «Соборна Україна: від ідеї до життя», «Соборність Духу, Розуму і 

Серця», рекомендаційний покажчик літератури «Велич України в її соборності». 

До Дня пам’яті героїв Небесної Сотні: книжкова виставка «Небесна Сотня: 

Герої, які змінили хід історії України», трибуна поета «Небесній Сотні шана і 

молитви». До Дня Гідності і Свободи: книжкова виставка «21 листопада – День 

Гідності і Свободи» та рекомендаційні покажчик літератури «Україна: Гідність, 

Свобода, Незалежність». 

До Дня пам’яті і примирення та 74-ї річниці перемоги на нацизмом у 

Другій світовій війні: книжково-ілюстративна виставка «Україна в роки Другої 

світової війни (1939–1945)», трибуна поета «Маки червоні – то пам’ять героям», 

рекомендаційний покажчик літератури «Трагедія і подвиг». 

До Дня державного Прапора України, до Дня незалежності України в усіх 

підрозділах бібліотеки було розгорнуто книжкові виставки: «Символ нації 

національний прапор України», «Незалежність України – історичне завоювання 

народу», «Україна унікальна», віртуальна книжкова виставка «Невідома 
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Україна». До Дня українського козацтва, Дня захисника України презентовані: 

книжкова виставка «І покажем, що ми браття козацького роду», віртуальна 

книжкова виставка «За славу, за волю, за козацьку долю», рекомендаційний 

покажчик літератури «За Україну, за її волю». 

До Дня Європи в Україні на сторінці бібліотеки веб-сайту університету 

представлена виставка – презентація «Відкрий Європу для себе», книжково-

ілюстративна виставка «Європа наш спільний дім». 

До 380-річчя від дня народження гетьмана Івана Мазепи бібліотека 

презентувала віртуальну книжкову виставку «Мазепа: погляд крізь століття». Була 

організована до 140-річчя від дня народження Симона Петлюри книжкова 

виставка «Симон Петлюра: український державотворець, політичний діяч» та 

рекомендаційні покажчик літератури «Симон Петлюра та українська революція». 

До міжнародного Дня рідної мови були оформлені книжкова виставка-

інсталяція «Моя велична рідна мова», трибуна поета «Мово українська, гордосте 

моя», віртуальна книжкова виставка «Мова – не калька: Говоримо гарною 

українською». 
 

 

До Дня дарування книг та у межах проекту «Подаруй бібліотеці книгу» 

фонди бібліотеки доповнюються різноманітною літературою, організована 

книжкова виставка-інсталяція «Я люблю читати». 
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Дню знань присвячена книжкова виставка-інсталяція «Вітаємо з Днем 

знань! Разом у майбутнє!» У холі бібліотеки, у всіх структурних підрозділах 

бібліотеки, постійно експонуються книжкові виставки: нових надходжень, 

тематичні виставки до ювілейних, знаменних та пам’ятних дат. 

У читальній залі бібліотеки університету була організована виставка 

декоративно-прикладного мистецтва «Творимо красу разом», де були 

представлені роботи здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників 

і працівників університету,  зроблені своїми руками. 

Бібліотека університету продовжує жити і розвиватися як освітній, 

науковий, інформаційний центр, який використовує нові технології, зберігаючи і 

розвиваючи наукову та культурно-виховну спадщину університету, сприяти 

підготовці висококваліфікованих фахівців та здійснювати інформаційну 

підтримку освітньої, науково-дослідної, гуманітарної, просвітницької діяльності 

університету на основі поєднання традиційних та новітніх інформаційно-

бібліотечних технологій. 
 

2.9. Функціонування інформаційного порталу університету 
 

Статистика відвідувань сайту університету за 2019 рік по країнах 
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По містах 
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Інформаційний портал 

Загальна кількість документів 6805  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
235 465 324 397 856 1852 1098 1488 

 

Всього завантажено 430422 документи. 
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За 2019 рік 

 
 

січень 1549 
лютий 2710 
березень 1031 
квітень 1025 
травень 3288 
липень 1981 
червень 1666 
серпень 2205 
вресень 3205 
жовтень 1860 
листопад 1550 
лютий 2312 
разом 24382 

 

 
 

 

3. Кадрове забезпечення освітнього процесу 
 

3.1. Склад науково-педагогічних працівників  
 

Загальна кількість штатних науково-педагогічних працівників станом на 

кінець грудня 2019 року – 176 співробітників. Мають науковий ступінь –  

159 осіб, із них 28 докторів наук (15,9 %) від загальної чисельності, 131 кандидат 

наук (74,4 %). Загальна кількість науково-педагогічних працівників, які мають 

науковий ступінь становить 90,3 %. В університеті працює 17 науково-

педагогічних працівників, які не мають наукового ступеню. Кількість молодих 

науково-педагогічних працівників університету становить 25 осіб. 

Загальна кількість науково-педагогічних працівників, які мають вчене 

звання – 134 особи, із них 25 професорів та 109 доцентів.  

Кадровий склад кафедр університету приведений у відповідність до 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. 

Порівняльний аналіз якісного складу науково-педагогічних працівників за 

останні три роки: 
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На кінець року Кандидати наук 
Доктори 

наук 
Доценти Професори 

Загальна 
чисельність 

2019 рік 131 28 109 25 176 
2018 рік 135 30 112 29 190 
2017 рік 140 32 118 31 192 

 

За 2019 рік: звільнилися 25 науково-педагогічних працівників; прийнято з 

01 вересня 2019 року 13 співробітників. 

Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 

передує конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджено вченою 

радою університету 30 серпня 2018 року (протокол № 10). 

Конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, гласності, 

законності, об’єктивності та обґрунтованості рішень, неупередженого ставлення 

до кандидатів на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників. З 

метою забезпечення повної зайнятості конкурс на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників оголошується лише у разі повного 

навантаження штатних працівників кафедр. 

Аналіз чисельності працівників університету у порівнянні з попереднім 

роком: 
 

Категорії персоналу Чисельність 
на 31.12.2018 

Чисельність 
на 13.12.2019 

Відсоток 
зменшення 
чисельності 

Науково-педагогічні 
працівники 190 176 7,4 

Адміністративно-
управлінський персонал 102 92 9,8 

Обслуговуючий 
персонал 179 172 3,9 

Навчально-допоміжний 
персонал 57 51 10,5 

 

Кількість працівників науково-дослідної частини в 2019 році не змінилася. 

Загалом за 2019 рік чисельність працівників університету зменшилася на 41 особу. 

Вік працюючих в університеті докторів наук коливається від 44 до 81 року. 

Частка докторів наук, професорів пенсійного віку становить 68 %. Кандидатів 
46 

 



наук пенсійного віку – 32 %. Вік кандидатів наук знаходиться в межах від 25 до 

82 років. 

Науково-педагогічні працівники отримують надбавку за вислугу років: у 

розмірі 30% – 99 осіб (56 % ) від їх загальної кількості; у розмірі 20 % – 51 особа 

(29 %); у розмірі 10 % – 18 осіб (10 %). 

Загалом в університеті п’ять співробітників нагороджені нагрудним знаком 

Міністерства освіти і науки України «За освітні та наукові досягнення», один – 

нагрудним знаком «Петра Могили», один – нагрудним знаком «Знак пошани», 

один – лауреат нагороди Ярослава Мудрого, один є Лауреатом Державної премії 

України в галузі науки і техніки. Двадцять чотири співробітника університету 

нагороджені нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник 

освіти України». Три співробітника мають Почесні звання України:  

Єфремова Н.Ф., Дронов С.Г. – «Заслужений працівник освіти України», 

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

В університеті працює одинадцять академіків міжгалузевих академій 

України та міжнародних академій. 
 

3.2. Підготовка науково-педагогічних кадрів в університеті 
 

У 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. За їхніми підсумками окреслені 

проблемні питання, надані пропозиції аспірантам і науковим керівникам та 

визначені терміни завершення робіт.  

У 2019 році аспірантами та науково-педагогічними працівниками-

випускниками аспірантури здійснено захист 13 кандидатських дисертацій, в 

тому числі 2 в спеціалізованих радах інших закладах вищої освіти. 
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На стадії завершення (90 % готовності) знаходяться роботи випускників 

аспірантури та співробітників університету Недбайла М.М., Байдужа Ю.В. 

(науковий керівник, доктор технічних наук, завідувач кафедри металургії чорних 

металів, професор Сігарьов Є.М.), Горай І.В. (науковий керівник, доктор 

технічних наук, професор кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища Пікареня Д.С.), Кулика М.В. (науковий керівник, доктор технічних 

наук, професор кафедри апаратури радіозв’язку, радіомовлення та телебачення 

С`янов О.М.), Калініченка С.В. (науковий керівник, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри технології машинобудування Солод В.Ю.) 

           
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 2019 році в спеціалізованій вченій раді К 9.091.02 захищено  
11 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, із них зі 
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спеціальностей: 05.02.01 «Матеріалознавство» – 6 осіб, 21.06.01 «Екологічна 
безпека» – 5 осіб. 

Підготовка аспірантів в аспірантурі ДДТУ здійснюється згідно Закону 
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. 

Загальна кількість аспірантів станом на 01.12.2019 року становить 67 осіб, 

у тому числі навчаються за бюджетом 46 осіб, за контрактом – 21 особа. За 

очною формою навчання навчається 41 особа, за очною вечірньою – 16 осіб. 

Таким чином, в університеті створена і реалізується система підготовки 

кадрів вищої кваліфікації – докторів філософії (PhD) і докторів 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 за третім 

(освітньо-науковим) рівнем (наказ Міністерства освіти і науки України від  

08 липня 2016 року за № 621). 

В університеті планується відкриття докторантури за науковими 

спеціальностями: 073 «Менеджмент», 101 «Екологія» 132 «Матеріалознавство», 

136 «Металургія», 141 «Електроенергетика».  

У докторантурі над докторськими дисертаціями працюють 2 докторанти за 

спеціальністю 132 «Матеріалознавство» з терміном підготовки 2 роки. 

Плануються захисти 6-ти дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора технічних наук науково-педагогічними працівниками університету. 

За результатами вступних іспитів до аспірантури зараховано 20 аспірантів, 

із них на бюджетну форму навчання – 10 осіб, за контрактом – 10 осіб. 
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Наукове керівництво аспірантами здійснюють 33 провідних науково-

педагогічних працівника. 

Аспіранти під керівництвом наукових керівників здійснюють наукові 

дослідження за затвердженими темами  дисертацій у різних галузях технічних та 

гуманітарних наук. Результати досліджень опубліковані у 45 наукових працях 

(34 статті опубліковані у наукових фахових виданнях України, 5 – у 

міжнародних наукових виданнях); подано та готуються до публікації 6 статей у 

фахових наукових виданнях України; опубліковано 4 статті у міжнародних 

наукометричних базах даних «Scopus»; опублікована 1 монографія. 

За результатами досліджень отримано 9 патентів на винаходи та корисні 

моделі; проведено 2 експериментальних дослідження за тематиками 

дисертаційних робіт. 

Аспіранти університету за напрямами досліджень «Матеріалознавство» 

взяли участь у міжнародних виставках: XV Міжнародна спеціалізована виставка 

«Зброя та безпека» (м. Київ); ІІI Международный форум инноваций 

“INNOVATION MARKET” (м. Київ); ХІ Міжнародна спеціалізована виставка 

«PLAST EXPO UA» (м. Київ); XVI Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя 

та безпека» (м. Київ). 

Аспіранти взяли участь у роботі 37 науково-практичних конференцій, з 

яких 21 – міжнародна. За результатами опубліковано 37 тез доповідей. 

За темою дисертацій докторантами було опубліковано 25 наукових 

публікацій в наукових фахових виданнях України; 7 статей у міжнародній 

наукометричній базі даних «Scopus»; результати роботи апробовані на  

13 конференціях та 4 семінарах; підготовлено 2 патенти за темами дисертацій; 

опубліковано 13 тез доповідей.  
 

3.3. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників  
 

Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників - це одна із процедур реалізації системи внутрішнього забезпечення 

якості освіти університету. Метою підвищення кваліфікації педагогічних і 
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науково-педагогічних працівників є їхній професійний розвиток відповідно до 

державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти. 

Основними завданнями підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників є: удосконалення раніше набутих та набуття нових 

компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням 

вимог відповідного професійного стандарту; набуття досвіду виконання 

додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності, професії та займаної 

посади; формування та розвиток цифрової, управлінської, комунікаційної, 

медійної, інклюзивної, мовної компетентностей тощо. 

Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників університету регламентується Порядком підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 і визначає процедуру, 

види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови підвищення кваліфікації. 

Підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними формами, а саме: 

інституційна, заочна, дистанційна, мережева, дуальна, на робочому місці, на 

виробництві тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватися. 

Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою 

підвищення кваліфікації; стажування; участь у семінарах, практикумах, тренінгах, 

вебінарах, майстер-класах тощо, участь у програмах академічної мобільності, 

наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти, що 

провадилася поза межами плану підвищення кваліфікації університету. 

Для удосконалення професійних якостей науково-педагогічних 

працівників та підвищення їхньої педагогічної майстерності на кафедрах 

університету проводяться відкриті заняття, які відвідуються завідувачами кафедр 

і науково-педагогічними працівниками з подальшим їх обговоренням. 

З метою підвищення рівня педагогічної майстерності науково-

педагогічних працівників на енергетичному факультеті було проведено комплекс 

заходів, а саме: семінар «Віртуальна екскурсія як одна з форм організації 

освітнього процесу зі здобувачами вищої освіти» (розкриття нових форм, 
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методів та засобів подачі навчального матеріалу з метою успішної організації 

освітнього процесу); майстер-клас «Інформаційні технології в контролі якості 

знань здобувачів вищої освіти» (розкриття видів систематичного контролю знань 

великої кількості здобувачів шляхом автоматизації контролю, застосування 

комп’ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення).  

Крім того, енергетичний факультет є ініціатором використання 
інноваційних підходів щодо підвищення професійної майстерності науково-
педагогічних працівників ДДТУ. З цією метою було проведено загальне 
засідання НМК двох факультетів: енергетичного та металургійного, де науково-
педагогічні працівники змогли поділитися власним досвідом щодо використання 
ІКТ при проведенні лабораторних та практичних занять, наочно 
продемонстрували, що ефективність інноваційного освітнього процесу 
реалізується через провідні дидактичні принципи наочності, зв’язку теорії з 
практикою, систематичності, послідовності, доступності, диференційованому 
підході до організації освітньо-виховного процесу. 

Всього за 2019 рік підвищили свою кваліфікацію за дисциплінами у 
закладах вищої освіти 44 науково-педагогічних працівника університету та  
2 педагогічних працівника. 

Таким чином, у 2019 році підвищили свою кваліфікацію 46 осіб науково-
педагогічних та педагогічних працівників, що складає 26,1 %. 

 

 

Рис. 1 – Кількісні показники підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників університету 
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Таблиця 3.3.1. – Кількісні показники підвищення кваліфікації (стажування) 

науково-педагогічних та педагогічних працівників університету за 2019 рік 
 

№ 
з/п Назва закладу Кількість осіб 

НПП ПП 

1 Дніпровський національний університет 
ім. О. Гончара 5 - 

2 Національна металургійна академія України 21 2 
3 Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний університет ім. Ігоря  Сікорського» 
3 - 

4 ДВНЗ «Придніпровська державна академія  будівництва та 
архітектури) 1  

5 Інститут державного управління у сфері цивільного 
захисту» (м. Київ) 

2  

6 Національний авіаційний університет «Національно-
науковий інститут неперервної освіти» 

1  

7  Закордонне стажування (Польща,Угорщина, Словаччина, 
Індонезія, Грузія, Казахстан) 

11  

 Всього: 44 2 
  46 осіб 

 

 

 

 
Рис. 2 – Кількісні показники підвищення кваліфікації викладачів коледжів та 

технікумів, НПП закладів вищої освіти, фахівців підприємств, установ, організацій 
 

 
Згідно з ліцензією університет має право приймати педагогічних 

працівників інших закладів освіти на підвищення кваліфікації (стажування) за 
акредитованими спеціальностями. Так, у 2019 році в університеті підвищили 
кваліфікацію 59 осіб педагогічних працівників коледжів (технікумів), науково-
педагогічних працівників – 1 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 2019 році 
 

№ 
з/п Назва закладу Кількість 

осіб 
Коледжі (технікуми) 

1 Кам’янський державний енергетичний технікум 4 
2 Придніпровський державний металургійний коледж 19 
3 Економічний коледж Дніпровського державного технічного університету 6 

4 Індустріальний коледж ДВНЗ «УДХТУ» 1 
5 Комерційний технікум Дніпровського державного технічного університету 12 

6 Дніпровський технікум зварювання та електроніки ім. Є.О. Патона 4 
7 Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського 
3 

8 Кам‘янський медичний коледж 9 
9 ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Гірничо-електромеханічний коледж 
1 

 Всього 59 
Заклади вищої освіти 

1 Національна металургійна академія Україна 1 
 Всього: 1 
 РАЗОМ 60 

 

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 чинним 

законодавством у сфері освіти. 

Склад вченої ради було затверджено наказом від 10.09.2018 року № 536, та 

було внесено зміни наказами від 21.01.2019 року № 86, від 20.06.2019 року  

№ 403 та від 26.09.2019 року № 600. Склад вченої ради сформований із 

дотриманням квот, визначених Статутом університету, на 01.12.2019 року до її 

складу входить 51 особа. 

Діяльність вченої ради університету характеризується принципами 

відкритості і прозорості рішень, які вводяться в дію наказами ректора і 

оприлюднюються на офіційному web-сайті університету. 
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Вченою радою постійно розглядаються актуальні питання життєдіяльності 

університету, що стосуються сфери освітньої, наукової, методичної роботи, 

підготовки науково-педагогічних кадрів, оцінки діяльності структурних 

підрозділів. Вченою радою також приймалися рішення за результатами яких 

необхідний контроль.  

У 2019 році приймалися рішення щодо затвердження результатів 

виконання завершених держбюджетних НДР, атестування молодих вчених, 

стипендіатів Кабінету Міністрів України. Були затверджені тематичні плани 

науково-дослідних робіт кафедр.  

Постійно проходить затвердження освітньо-професійних, освітньо-

наукових та наукових програм вищої освіти, навчальних планів спеціальностей 

університету. 

Вченою радою оцінювалась діяльність структурних підрозділів: 

Економічного коледжу; Технологічного коледжу; Комерційного технікуму 

ДДТУ; 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 завідувачів кафедр (8 осіб); доцентів (27 осіб), позитивно були вирішені 

питання щодо присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання 

доцента 2 особам (доц. Музичка Д.Г., доц. Гольтер І.М.). 
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Вченою радою були прийняті рішення про призначення іменних 

академічних стипендій.  

Затверджено реструктуризацію структурних підрозділів ДДТУ, а саме 

приєднано з 02.09.2019 року кафедру філософії та історії України до кафедри 

соціології із збереженням назви кафедри соціології. 

Вчена рада прийняла рішення клопотати перед Міністерством освіти і 

науки України про відкриття докторантури за спеціальністю 101 «Екологія» та 

розміщення державного замовлення на виділення місця в докторантурі, а також 

надано дозвіл на здійснення наукового керівництва аспірантами. 

Постійно вченою радою затверджуються Положення, Концепції та 

нормативні документи, за звітній період загальною кількістю – 108 документів. 

Затверджено матеріали: справи первинної акредитації освітньо-наукової 

програми «Мікро- та наносистемна техніка» щодо підготовки фахівців з вищою 

освітою за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка» галузі знань  

15 «Автоматизація та приладобудування» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти для отримання сертифікату про акредитацію освітньої програми у сфері 

вищої освіти; справи первинної акредитації освітньо-наукової програми 

«Обробка металів тиском» щодо підготовки фахівців з вищою освітою за 

спеціальністю 136 «Металургія» галузі знань 13 «Механічна інженерія» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти для отримання сертифікату про акредитацію 

освітньої програми у сфері вищої освіти; справи первинної акредитації освітньо-

наукової програми «Металургія чорних металів» щодо підготовки фахівців з 

вищою освітою за спеціальністю 136 «Металургія» галузі знань 13 «Механічна 

інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти для отримання 

сертифікату про акредитацію освітньої програми у сфері вищої освіти; справи 

чергової акредитації напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» 

щодо підготовки фахівців з вищою освітою у галузі знань 0507 «Електротехніка 

та електромеханіка» для отримання сертифікату про акредитацію, а також 

справу Технологічного коледжу ДДТУ щодо первинної акредитації діяльності з 

надання освітньої послуги у сфері вищої освіти: підготовка фахівців за освітньо-
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кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст та звіт про діяльність 

Технологічного коледжу ДДТУ за заявленою на акредитацію освітньої програми 

«Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і 

нафтогазопереробної промисловості» за спеціальністю 133 «Галузеве 

машинобудування»; справу Технологічного коледжу ДДТУ щодо первинної 

акредитації діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти: 

підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст та 

звіт про діяльність Технологічного коледжу ДДТУ за заявленою на акредитацію 

освітньої програми «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» за 

спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», ліцензійну справу щодо 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 

освіти за другим рівнем за професією 4113 «Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення» Технологічного коледжу ДДТУ з ліцензованим 

обсягом освітньої послуги 30 осіб (ліцензований обсяг навчального закладу – 

240 осіб); акредитаційну справу (первинна експертиза) щодо провадження 

освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти для осіб з освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за освітньо-професійною 

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

оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Комерційного 

технікуму ДДТУ; акредитаційну справу (первинна експертиза) щодо 

провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти для осіб з 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за освітньо-

професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» Комерційного технікуму ДДТУ; 

акредитаційну справу (первинна експертиза) щодо провадження освітньої 

діяльності у сфері фахової передвищої освіти для осіб з освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за освітньо-професійною 

програмою «Харчові технології» зі спеціальності 181 «Харчові технології» галузі 

знань 18 «Виробництво та технології» Комерційного технікуму ДДТУ. 
57 

 



За звітній період рекомендовано до видання один випуск «Збірника наукових 

праць Дніпровського державного технічного університету» (технічні науки) випуск 

№ 1 (34) 2019 року та два випуски Журналу «Математичне моделювання 

Дніпровського державного технічного університету» № 1 (40) 2019 року, 

№ 2 (41) 2019 року. 

Також було рекомендовано до друку 6 навчальних посібників,  

4 монографії, один підручник «Методика викладання соціології: теорія та 

практика» та словник «Термінологічний тримовний словник з механіки й 

обробці металів тиском». 

До кола інших важливих питань за звітній період увійшли: рекомендації 

щодо укладання договорів про співпрацю з навчальними та науковими 

установами інших держав; затверджено план заходів ДДТУ щодо попередження 

корупції; здійснювався постійний контроль за ефективністю роботи АГЧ; 

затверджено звіт про фінансово-господарську діяльність ДДТУ, а також 

затвердження переліку дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти; 

затвердження навчальних та робочих  програм навчальних дисциплін відповідно 

до навчальних планів, затверджено звіт за результатами роботи спеціалізованої 

вченої ради К 09.091.02. та інші. 

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 адміністрації, щодо управління освітньою та 

науковою діяльністю університету. 
 

5. Наглядова рада 
 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня  

2017 року № 897 затверджено Наглядову раду Дніпровського державного 

технічного університету у складі 7 осіб. Наглядова рада здійснює свою 

діяльність згідно з Положенням про Наглядову раду. 
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У травні 2019 року проведено засідання Наглядової ради, на якому виступив 

зі звітом ректор університету проф. Коробочка О.М. про діяльність Дніпровського 

державного технічного університету за 2018–2019 навчальний рік.  

З доповіддю про роботу Асоціації випускників Дніпровського державного 

технічного університету виступив президент Асоціації, випускник університету 

1971 року Данченко В.С. 

Обговорювалося питання про організацію та проведення 100-річного 

ювілею Дніпровського державного технічного університету, з якого прийнято 

відповідне рішення.  

Наглядова рада на даному засіданні надала пропозиції щодо пріоритетних 

напрямів розвитку університету в освітній, науковій, науково-технічній та 

інноваційній діяльності; перспективних завдань університету; розвитку взаємодії 

університету з державними органами та органами місцевого самоврядування та 

суб’єктами господарської діяльності в інтересах підвищення якості вищої освіти 

і конкурентоспроможності випускників університету на ринку праці; сприяння 

створенню позитивного іміджу університету на регіональному та 

загальнодержавному рівнях. 
 

      
 

6. Виховна робота 
 

Виховна робота у Дніпровському державному технічному університеті 

розглядається як важлива складова освітнього процесу і спрямована на 

формування у здобувачів вищої освіти загальнолюдських цінностей, 

національно-культурної громадської ідентичності, національно-патріотичного 
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світогляду, зміцнення української державності, формування почуття любові до 

своєї землі, до свого народу, гордості за величну історію України. 

Цільова програма патріотичного виховання в університеті реалізується 

шляхом виконання Програми Національного патріотичного виховання 

студентської молоді та Плану виховної роботи на поточний рік. 

Стратегія національно-патріотичного виховання університету розроблена 

відповідно до положень Конституції України, законів України, «Про правовий 

статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX столітті», 

«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про 

увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років», 

Постанови Верховної Ради України від 12 травня 2015 року № 373-VIII «Про 

вшанування героїв АТО».  

Удосконалення системи національно-патріотичного та громадянсько-

патріотичного виховання здобувачів вищої освіти проводиться протягом усього 

періоду їх навчання в університеті при опанування ними як дисциплін 

гуманітарного напряму, так і технічних. 

На лекційних заняттях з гуманітарних дисциплін проводиться робота щодо 

поваги до Основного Закону Держави України – Конституції України та Законів 

України; формується мовна культура, підвищується рівень знань про видатних 

особистостей українського державотворення, протидія сепаратизму, вшанування 

пам`яті жертв окупаційних режимів: Голодомору 1932–1933 років, масового 

голоду у 1921–1923 та 1946–1947 роках, депортації кримськотатарського народу. 

На заняттях з української літератури у здобувачів вищої освіти 

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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На правознавстві роз’яснюється як сучасна Україна у правовому полі 

виходить на рівень передових демократичних держав; виховується у здобувачів 

вищої освіти правова свідомість та правова культура; розглядаються матеріали 

щодо актуальних проблем та перспектив забезпечення прав людини в Україні. 

При викладанні технічних дисциплін науково-педагогічні працівники 

зосереджують увагу здобувачів вищої освіти на досягненнях українських учених 

в галузі науки і техніки. 

Кафедрою філософії та історії України проводиться системна екскурсійна 

діяльність, організовуються навчально-тематичні оглядові екскурсії історично-

патріотичного спрямування з відвідуванням об’єктів культурної спадщини: 

«Наш край – край козацької слави музей історії міста Кам’янського; 

Миколаївський собор, Костьол, приміщення міського театру ім. Лесі Українки – 

усі вони пам’ятники архітектури ХІХ століття, пам’ятник Прометею (1920 рік). 

Використовуються музейні форми роботи. Трагічні події останнього часу 

спонукають до оновлення експозицій народного музею університету: оформлена 

виставка «Наші студенти і викладачі, які захищали і захищають Україну»; 

проводиться реекспозиція з історичного профілю – «Український визвольний 

рух ХХ – ХХІ століття»; організовуються зустрічі з місцевими козаками – 

нащадками козацької слави. На базі музею відбулась презентація буклету 

ветеранів України «Героїчний подвиг у спадок молоді» та зустріч здобувачів 

вищої освіти з ветеранами Дніпровської районної організації ветеранів України. 

Використовуються інформаційні ресурси бібліотеки як один з вагомих 

інструментів національно-патріотичного виховання студентської молоді: 

комплектуються фонди бібліотеки літературою, спрямованою на патріотичне 
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виховання молоді; організовуються стаціонарні документальні експозиції, 

віртуальні книжкові виставки до визначних політичних дат з історії України. 

Кафедрою фізичного виховання проводяться навчально-тренувальні 

заняття зі здобувачами вищої освіти університету, спрямовані на отримання 

базових навичок щодо дій у надзвичайних ситуаціях з надання домедичної 

допомоги. Так для здобувачів першого та другого курсів усіх спеціальностей 

інструкторами Окремого медичного батальйону «Госпітальєри» та ОВП 

«Чорний туман» Української добровольчої армії разом з представником 

громадського об’єднання «Патріот 2015», ЦТКЕУМ «Горицвіт» проводилися 

заняття з надання першої домедичної допомоги постраждалим. Парамедики – 

учасники АТО і ООС – поділилися своїми знаннями та практичними навичками 

в наданні допомоги щодо зупинки артеріальних кровотеч, серцево-легеневій 

реанімації (відновлення дихання), надання допомоги при черепно-мозкових 

травмах, втратах свідомості, транспортування постраждалих. Це були перші 

методичні заняття в нашому закладі вищої освіти.  

З метою розвитку патріотичного руху, вшанування подвигу українського 

народу, захисників Вітчизни гуртком студентської творчості та дозвілля 

проводяться культурні, соціальні, мистецькі заходи, приурочені до пам’ятних 

дат та державних свят, які пов’язані  із вшануванням захисників Вітчизни: Дня 

пам’яті Героїв Небесної сотні (лютий 2019 року); Патріотичний квест «Ми – 

козаки, ми – переможці!» (лютий 2019 року); відео флешмоб, присвячений 30-й 

річниці виведення військ з Афганістану та дню вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав (лютий 2019 року). 

Заступник декана факультету менеджменту, економіки,соціології та 

філології доцент Ткаченко І.П., як член осередку «Родина загиблих героїв», 

разом із здобувачами вищої освіти університету брала участь у презентації 

колективної збірки «Життя, обірвані війною» – книзі пам’яті полеглих кам’янчан 

у 2014–2017 роках, яка відбулася 30.01.2019 року у Центрі позашкільної роботи 

м. Кам’янського. 
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Одним із найвидовищних заходів з патріотичного виховання студентської 

молоді та населення міста Кам’янського є реконструкція бойових дій, 

відтворення історичних подій, пов’язаних з героїчним минулим 

Дніпропетровщини. Щорічно на базі стадіону «Буревісник» під патронатом 

міського голови Білоусова А.Л. проводиться фестиваль «Хвиля пам’яті» – 

реконструкція військових дій часів Другої світової війни у реальному часі. 

Уся робота з патріотичного виховання молоді у Дніпровському 

державному технічному університеті спрямована на виховання любові до 

України, усвідомлення громадського обов’язку на основі національних і 

загальнолюдських духовних цінностей, формування патріотичного світогляду 

громадян, активної державницької позиції. 

Традиційним став для здобувачів університету День добра та 

волонтерської допомоги тим, хто цього потребує, адже декілька років поспіль 

вони є шефами «Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Кам’янської 

міської ради». Студентські волонтери разом зі здобувачами енергетичного 

факультету, учасниками ООС, подарували дітям солодощі, фрукти, казку та 

цікаві ігри.  

 
У листопаді 2019 року молодіжний студентський парламент університету 

брав участь у благодійному студентському балі, який проводився на базі 

комплексу «Rio Club» міста Дніпра під патронатом Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації. Танцювальний номер був оцінений 

організаторами та глядачами конкурсу на високому рівні. 
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6.1. Розвиток фізичного виховання здобувачів вищої освіти  
 

У Дніпровському державному технічному університеті головною ланкою в 
організації як фізичного виховання, так і спортивно-оздоровчої діяльності 
здобувачів вищої освіти є кафедра фізичного виховання. Організаційна модель 
передбачає їхнє залучення до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної 
діяльності: у режимі навчання; у позанавчальний час; у період відпочинку 
(вихідні дні та канікули). Якщо у навчальний час практичні заняття 
регламентовані навчальною програмою, то у позанавчальний час та у період 
відпочинку здобувачі можуть самі обирати види спортивно-оздоровчої діяльності. 

Важливою складовою частиною розвитку фізичної культури в університеті 
є організація позанавчальної спортивно-масової роботи. До спортивно-масової 
роботи входять такі напрямки як: секційна робота з видів спорту (волейбол (чол., 
жін.), легка атлетика, атлетична гімнастика, гирьовий спорт, настільний теніс, 
футзал, фітнес та шашки). Студентська спартакіада проводиться з 8 видів спорту 
(волейбол (чол., жін.), баскетбол, гирьовий спорт, настільний теніс, 
перетягування канату, шахи та шашки).  
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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 залучення студентської молоді до позитивного активного життя, до 

активних 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 здобувачами, проводиться позааудиторна 

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 успішними виступами в міських, обласних 

Універсіадах, спартакіадах студентів і Всеукраїнських змаганнях радують наші 

здобувачі, науково-педагогічні працівники та співробітники. 

В університеті під керівництвом Заслуженого тренера України, майстра 

спорту України, професора кафедри фізичного виховання протягом кількох 

останніх років успішно функціонує спортивний клуб «Золота шашка». Вид 

спорту «шашки» входить до заліку вузівської спартакіади серед факультетських 

студентських команд. 

У 2019 році у спортивному клубі «Золота шашка» тренувалися здобувачі, 

які досягли значних успіхів та мають високий спортивний рівень, що дозволило 

їм успішно виступати на Чемпіонатах світу, Європи, України, області тощо. 

Так, кращими шашкістами у 2019 року стали А. Зозуля – студентка 

другого курсу металургійного факультету (гр. МЕТ-18-1д), яка на Чемпіонаті 

світу з шашок серед юніорів виборола срібну медаль та досягла кваліфікаційних 

вимог щодо присвоєння їй звання «Майстер спорту України» та студентки 

нашого університету А. Лашкова (гр.ПБТ-15-1д) та А.Вовк (гр. МЕТ-16-1д), які 

на Чемпіонаті України вибороли дві медалі – срібну та бронзову. 

         

Здобувачі вищої освіти та співробітники університету беруть активну 

участь в обласних та міських легкоатлетичних змаганнях, в першості області з 

боксу серед чоловіків, першості України з дзюдо, першості Дніпропетровської 

області та кубку України з гирьового спорту тощо. 
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7. 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 

здійснюються 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 здобувачів, які 

навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на місця держзамовлення; 

призначення стипендій; відрахування; працевлаштування випускників після 

закінчення університету; пошук місць для роботи у вільний від навчання час; 

створення належних побутових умов для проживання та відпочинку здобувачів, 

які мешкають у гуртожитках; участь в організації змістовного дозвілля 

здобувачів, 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 здобувачів до участі у благодійних 

акціях: акція «Милосердя» передбачає допомогу соціально-незахищеним 

верствам населення (людям похилого віку, інвалідам, сиротам, переселенцям зі 

сходу); участь студентської молоді у суспільно-корисній діяльності; боротьба з 

правопорушниками; профілактика антисоціальної поведінки; пропаганда 

здорового способу життя; боротьба з наркоманією, алкоголізмом, курінням. 
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До складу парламенту університету входить 20 осіб, у тому числі голова 

молодіжного студентського парламенту Ткаленко А.О. та заступник голови 

Катков Б. 

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 міськвиконкому, а саме: нарада щодо реалізації 

молодіжної політики на Дніпропетровщині (регіональна цільова соціальна 

програма «Молодь Дніпропетровщини» на 2012–2021 роки); засідання 

молодіжної ради міста, членом якої є представник МСП університету 

Г.О. Дерець; щорічний обласний конкурс «Студент року Дніпропетровщини»;  

IX благодійний Студентський бал на базі комплексу «Rio Club» (листопад  

2019 року); другий національний студентський форум у м. Львів (в рамках 

заходу XV Генеральної асамблеї української асоціації студентів). 
 

   
 

Членами Вченої ради університету обрано 6 членів молодіжного 

студентського парламенту (в тому числі 3 члени студентського парламенту з 

коледжів та технікуму), що становить 11,7 % від загальної кількості членів 

вченої ради університету. 
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8. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету, 

в тому числі впровадження результатів наукових досліджень, міжнародне 

наукове та науково-технічне співробітництво 
 

8.1. 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 ресурсозберігаючих технологій в енергетиці та промисловості, 

нових речовин і матеріалів; створення ефективних методів і засобів захисту 

навколишнього природного середовища; розробку перспективних інформаційних 

технологій; впровадження новітніх технологій виробництва нових видів 

продукції та забезпечення її необхідної якості у відповідності до світових 

стандартів, удосконалення підготовки фахівців з вищою освітою.  

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

калібровок складних профілів», «Оптимізація процесів електромеханічного 

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 зі спеціальностей 05.02.01 «Матеріалознавство» та 21.06.01 

«Екологічна безпека» (у 2019 році захищено 9 дисертацій). 

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, 

науково-дослідний центр «Матеріалознавства та інноваційних технологій». 
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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 у 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 2019 рік. 

У 2019 році науковці університету виконують одну науково-дослідну 

роботу за рахунок коштів загального фонду державного бюджету,  

13 госпдоговорів, 66 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, належать ПКМ на основі термопластів, 

армовані вуглецевими та органічними волокнами, а 

також новітні металополімерні композити, 

наповнені швидко загартованими аморфними або 

нанокристалічними сплавами. Науково-

технологічна продукція лабораторії КМ належить 

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 у межах прикладної держбюджетної науково-дослідної 

роботи: «Розробка теоретичних засад і технологій виготовлення полімерних 

композитів подвійного призначення, армованих вуглецевими волокнами та 

аморфними сплавами» (науковий керівник д.т.н., проф. Лисенко О.Б.) обсяг 

фінансування у 2019 році – 600 тис. грн. За результатами досліджень створено 

нові 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.  
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У 2019 році у рамках госпдоговірної тематики на замовлення підприємств і 

організацій різних форм власності виконується 13 госпдоговорів з обсягом 

фінансування 1039,0 тис. грн.  

 
Проводились дослідження за госпдоговірною НДР «Дослідження схем 

різання при чорновій обробці врізанням двосторонніми, тристоронніми та 

чотиристоронніми зуборізними головками, конструкторська і технологічна 

підготовка, експериментальне  виготовлення конічних коліс з круговим зубом» 

(науковий керівник к.т.н, доц. Солод В. Ю., обсяг фінансування 430,0 тис. грн.). 

За результатами дослідження проведено розрахунок геометричних параметрів 

конічних передач з круговим зубом, досліджено схеми різання при чорновій 

обробці врізанням двосторонніми, тристоронніми, чотиристоронніми, 

зуборізними головками конічних коліс з круговим зубом. Дослідження 

триватимуть у 2020 році.  

НДР «Дослідження теплотехнічних характеристик оребрених труб у 

залежності від конфігурації та матеріального виконання» (науковий керівник 

к.т.н., доц. Солод В.Ю., обсяг фінансування 40,8 тис. грн.). Виконано розрахунок 

теплотехнічних характеристик монометалічних та біметалічних оребрених труб 

у залежності від геометричних параметрів, матеріального виконання та 

середовища експлуатації, проведено дослідження на відповідність розрахованих 

параметрів. Визначено геометричні розміри оребрених труб. 

На замовлення ДП «УкрНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ» за договором 

«Розроблення креслень калібровок валків для виробництва куль діаметром 60, 
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80, 90 і 100 мм на стані поперечно-гвинтового прокатування» (науковий 

керівник к.т.н, доц. Штода М.М., обсяг фінансування 90,0 тис. грн.) проводяться 

передпроектні розрахунки енергосилових параметрів процесу прокатки шарів 

різного діаметру, визначені основні технологічні характеристики проектованого 

обладнання, розроблена калібровка валків для виробництва шарів стартового 

сортаменту. 

На замовлення ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» за госпдоговором «Визначення 

окремих показників якості металобрухту чорних металів з використанням 

результатів балансових плавок» (керівник д.т.н, проф. Сігарьов Є. М., обсяг 

фінансування 331,4 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. 

На замовлення ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» за договором 

«Удосконалення технології продувки ванни 250-т конвертерів ПАТ «ДМК» з 

використанням модернізованих наконечників кисневих фурм» (керівник  

д.т.н, проф. Сігарьов Є. М., обсяг фінансування 180,0 тис. грн.). Виконано 

розрахунок конструктивних і технологічних параметрів 5-ти та 6-ти соплових 

наконечників на витрати кисню 1000–700 нм3/хв., виготовленні робочі 

креслення та дослідна партія модернізованих наконечників фурм для 250-т 

конвертерів ПАТ «ДМК», проведені випробування технології продувки плавки з 

використанням модернізованих конструкцій наконечників. 

З метою отримання алітованих покриттів на конструкційних матеріалах, 

працюючих в умовах коксохімічного виробництва ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» 

досліджені та розроблені шихти самопоширювального високотемпературного 

синтезу для алітування деталей (керівник д.т.н, проф. Середа Б. П., обсяг 

фінансування – 50,0 тис. грн.).  
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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 

2019 році 6,4 тис. грн.  

Співробітниками науково-навчального центру «Сорбент» на замовлення 

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

госпдоговору з метою виділення та очистки оксиду церію із рідкісноземельного 

концентрату отримано азотнокислі розчини рідкісноземельних елементів із 

концентрату подвійних сульфатів рідкісноземельних металів і проведено 

екстракційне вилучення церію із азотнокислих розчинів та отримано чистий 

оксид церію (керівник Погорєлов Ю.М., обсяг фінансування 30,2 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 роботи 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 
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розробників нововведень з виробництвом, а також занепад стимулювання в 

науці. Оскільки немає належного бюджетного фінансування фундаментальних 

наукових досліджень і здійснюється воно у 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. 

За результатами наукових досліджень науково-педагогічними працівниками 

та науковцями університету опубліковано 812 наукових статей та тез доповідей (із 

них 311 у співавторстві зі здобувачами), у т.ч. 271 – у фахових виданнях, 189 – у 

наукометричних базах даних, 47 – у зарубіжних виданнях. Науковці кафедри 

фізики конденсованого стану взяли участь у міжнародній виставці. 

Згідно з показниками наукометричної бази даних Sci Verse SCOPUS 

науково-педагогічними працівниками та співробітниками університету 

опубліковано у міжнародних наукометричних базах даних 107 наукових статей, 

процитовано 49 робіт, індекс Гірша – 3.  

Оригінальність та новизна розробок вчених університету щорічно 

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

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

винаходи. 

У 2019 році отримано 12 патентів на об’єкти інтелектуальної власності, 

подано 16 заявок на  корисні моделі. Але з економічних причин університет 

після отримання патентів не має можливості сплачувати збори за підтримання 

їхньої 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. 
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У 2019 році на базі університету проведено 6 наукових конференцій 

міжнародного та державного рівнів: ХІХ Міжнародна наукова конференція 

«Математичні проблеми технічної механіки та прикладної математики – 2019»; 

ХІІ 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 

у контексті міжнародних стосунків: вчора, сьогодні, завтра»; VІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Розвиток основних напрямів 

соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи»; IX Всеукраїнська науково-

методична конференція «Східні слов’яни: історія, мова, культура, переклад»; 

Міжнародний науковий симпозіум «Тиждень еколога-2019». 

У межах семінару Національної Академії наук України з комплексних 

проблем «Наукові основи електроенергетики» кафедрою електротехніки та 

електромеханіки проведено семінар «Оптимізація роботи електромеханічних 

систем». 

Для інформування про результати наукових досліджень учених в 

університеті щорічно видаються по 2 випуски фахових видань категорії «Б», що 

індексуються міжнародними науко-метричними системами: «Збірник наукових 

праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки)»; 

науковий журнал «Математичне моделювання»; науковий журнал з 

гуманітарних наук «Славута», публікуються монографії вчених, підручники, 

навчальні посібники тощо. 
 

8.2. 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, їхня 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 здобувачів в університеті. Відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 року № 1313 «Про 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2018/2019 н.р.» в університеті 

у період з січня по березень 2019 року  проводився перший етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади, в якому взяли участь 1513 здобувачів, що складає 95% 

від загальної їх кількості очної форми навчання. На другий етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади організаційним комітетом відібрано 40 здобувачів-

переможців І–го етапу – це студенти кафедр: МЧМ, ОМТ, ХТНР, ЕК, ПБЗХ, 

ЕТЕМ, ТМ, ААГ, ТУЗ, ФО, соціології, перекладу. За даними підсумкового 

наказу МОН України від 05.08.2019 № 1060 переможцями стали 7 здобувачів 

нашого університету: 

       
Здобувачі факультету електроніки та комп’ютерної техніки активно 

приймають участь у щорічній Всеукраїнській студентській олімпіаді з 

програмування. У 2019 році для участі у І, ІІ та ІІІ етапах олімпіади, які  проходили у 

Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара та Вінницькому 

національному технічному університетах, 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. Молоді програмісти 

продемонстрували високі результати і отримали Сертифікати учасників олімпіади. 

77 
 



     
 

Також, команда здобувачів факультету електроніки та комп’ютерної 
техніки Г. Дерець, А. Павленко, О. Зюзь (тренер команди к.т.н. доцент 
Надригайло Т.Ж.) взяла участь в XIІІ міжнародній відкритій студентській 
олімпіаді з програмування ім. С. О. Лебедєва – В. М. Глушкова KRI-OPEN 2019, 
яка відбулася в Національному технічному університеті України «КПІ» (м. Київ, 
01–05 липня 2019 року).  

  
У ІV Міжнародній літній студентській школі з програмування ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» (8–16 серпня 2019 року) взяла участь 
студентка першого курсу факультету електроніки та комп’ютерної техніки 
Г. Дерець – учасниця ІІІ Всеукраїнської школи з програмування, яка відбувалася 
в м. Хуст у серпні 2019 року та отримала грамоту за І місце. 

Щороку у Київському університеті імені Бориса Грінченка на історико-
філософському факультеті відбуваються історичний та філософський турніри. 
Це змагання здобувачів гуманітарних та технічних закладів вищої освіти у 
знаннях історії та філософії. У філософському турнірі взяли участь 3 здобувача 
університету К. Філатов, Д. Чугунов, М. Галькевич, які за неординарні доповіді 
отримали сертифікати та неодноразово отримували позитивні оцінки від журі.  

У турнірі з історії команда здобувачів: О. Корнієнко, Г. Кітаєв, В. Стрюкова 
увійшла в десятку найсильніших команд турніру, посівши дев’яте місце.  

78 
 



 

 

 

 

 

                 

 

 

Важливою і ефективною формою роботи з талановитою молоддю є 

конкурси наукових робіт, участь у яких характеризує вміння здобувачів 

представляти особисті наукові результати у вигляді завершених наукових робіт. 

На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук направлено 47 робіт, запрошено на підсумкові 

конференції 19 здобувачів. За даними підсумкового наказу МОН України від 

05.08.2019 року № 1059 переможцями стали 13 здобувачів вищої освіти.  
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На Міжнародному конкурсі магістерських дипломних проектів і 

дипломних робіт здобувачів ЗВО за спеціальністю «Зварювання» (Донбаська 

державна машинобудівна академія) робота здобувача механічного факультету 

І. Сидоренка (науковий керівник д.т.н. доц. Перемітько В.В.) здобула Диплом  

ІІ ступеня.  

         
На Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності 073 

«Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент персоналу» робота К. Ніколаєвої 

(науковий керівник к.е.н., доц. Вороніна А.В.) на тему «Стратегічні управління 
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розвитком персоналу виробничої організації (за матеріалами ПАТ Дніпровський 

меткомбінат)» здобула Диплом І ступеня. 

З вересня по травень 2019 року в Україні тривав Всеукраїнський конкурс 

«Молодь опановує маркетинг імені Ігоря Ткаченка – 2019» (м. Київ). Серед 

переможців – здобувачка університету Є. Копейкіна (науковий керівник  

к.е.н., доц. Стеблюк Н.Ф.). Її наукова робота «Дослідження поведінки 

споживачів на ринку освітніх послуг» було визнана однією з найкращих, і 

молода науковець посіла ІІ місце.  
 

 
 

Витрати на направлення здобувачів вищої освіти на олімпіади, конкурси 

науково-дослідних робіт, турніри, конференції тощо здійснювалися за рахунок їх 

власних коштів, а здобувачів, які навчаються на місцях державного замовлення, 

частково здійснювалися за рахунок профспілки університету. 

На базі університету у 2018/2019 навчальному році проведено: 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі «Електротехніка 

та електромеханіка», на який надійшло 153 науково-дослідних робіт від  

229 здобувачів з 32 закладів вищої освіти. Дипломи Переможця отримали 

здобувачі: О. Негрей (науковий керівник д.т.н., проф. Садовой О.В.), Є. Якушин 

(науковий керівник  к.т.н., доц. Количев С.В.). 
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Всеукраїнську науково-методичну конференцію здобувачів, аспірантів, 

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

вищий школі», за результатами якої видано електронний збірник матеріалів, де 

надруковані доробки, як науково-педагогічних працівників так і здобувачів 

університету. 

Актуальним показником з НДРС сьогодні є участь здобувачів у 

Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. У співавторстві зі 

здобувачами опубліковано 311 статей та тез доповідей. 

В університеті діє Рада молодих учених і спеціалістів. Вона поєднує 

інтереси 76 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 межах 

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». 

У 2019 році на конкурс проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині» 

подано сім проектів, Диплом Переможця та матеріальне заохочення отримав 

молодий науковець С. Калініченко за проект «Створення матеріалів 

конструкційного призначення на основі твердих побутових відходів». 

Комітетом з Державних премій України у галузі науки і техніки 

призначено стипендії Кабінету Міністрів України молодим ученим університету: 

асистенту кафедри фізики конденсованого стану к.т.н. Набережній О.А. (2018–
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2020 рр.), науковому співробітнику науково-дослідної частини Єрьоміній К.А. 

(2018–2020 рр.), доценту кафедри технології машинобудування к.т.н.,  

доц. Часову Д.П. (2018–2020 рр.), молодшому науковому співробітнику науково-

дослідної частини Томіній А-М.В. (2018–2020 рр.).  

Відбулося закордонне стажування «Міжнародні партнерські проекти – 

крок по кроку» та академічна мобільність (Україна – Словаччина). 

Організаторами та партнерами проекту стали CEASC – Центрально Європейська 

Академія Навчань та Сертифікації (Польша-Україна), UNS – Uczelnia Nauk 

Społecznych (Lodz, Polska), Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska), Catholic 

University in Ruzomberok (Slovakia) (10–15 листопада 2019 року). У стажуванні 

взяла участь молодий вчений, доцент кафедри хімічної технології неорганічних 

речовин О. Бєлянська, проект якої був присвячений розвитку підприємливості 

молоді сільської місцевості і отримала відповідний сертифікат про закордонне 

післядипломне стажування (podyplomowy staz zagraniczny) від UNS, сертифікат 

про академічну мобільність (осінній семестр 2018/2019 року) від CATHOLIC 

UNIVERSITY IN RUZOMBEROK, Словаччина.  
 

 
 

Науково-дослідницька робота здобувачів 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. 
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8.3. Міжнародне співробітництво 
 

Міжнародна діяльність в університеті є одним із пріоритетних напрямів 

діяльності, яка передбачає підвищення міжнародного іміджу університету, 

забезпечення міжнародних стандартів якості освіти, вихід на світовий ринок 

наукових продуктів і освітніх послуг, академічна мобільність, розвиток 

співробітництва у сфері наукової та освітньої діяльності. 

Дослідницька група університету виконувала програму Європейського 

проекту IRNet «Міжнародна дослідницька мережа з вивчення та розробки нового 

інструментарію та методів передової  педагогічної науки у галузі інформаційно-

комунікаційних технологій, електронного навчання та міжкультурних 

компетентностей» (угода PIRSES-GA-2013-612536) розробленого у контексті 7-ї 

рамкової програми Європейського Союзу з підтримки навчання та кар’єрного 

росту дослідників; Програма обміну Марі Кюрі (01/2014–12/2017), продовжує 

співпрацю з колегами. Офіційні учасники проекту – навчальні заклади вищої 

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

Росії та України. Спільно з Сілезьким університетом проводиться щорічна 

міжнародна наукова конференція «Теоретичні і практичні аспекти дистанційного 

навчання – DLCC» (м. Катовіце, Польща). Виконуються обов’язки сліпих 

рецензентів наукових статей конференції, а також збірки International Journal of 

Research in E-learning IJREL Продовжується співпраця з колегами з Остравського 

університету (м. Острава, Чехія), де у збірці цього університету опубліковано дві 

наукові статті стосовно шляхів вирішення сучасних викликів освіти. 

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», у межах Програми Європейського Союзу «Горизонт 2020». 

Партнерами проекту представлені організації і компанії України, Німеччини, 

Литви, Ізраїлю, які уклали Угоду про Консорціум. Дана Угода про Консорціум  
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базується на Постанові EU № 1290/2013 Європейського Парламенту і Ради від  

11 грудня 2013 року, що формулює правила участі та розповсюдження в 

програмі «Горизонт 2020» – рамковій програмі для досліджень і інновацій 

(2014–2020рр.) та Угоді про надання гранту Європейської комісії. Наукова 

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

представнику Баварського технічного університету, у лютому 2020 року 

очікуємо початку фінансування по подачі заявки на тему «Отримання біогазу із 

твердих та рідких відходів харчової промисловості». Проектна пропозиція 

«Розробка радикальних інновацій для вилучення мінералів та металів з розсолів 

опріснення морської води», акронім SEA4VALUE, пройшла відбір у другому 

етапі конкурсу у межах програми «Горизонт 2020», де ДДТУ виступає теж 

учасником. Готується грантова угода. 

Протягом звітного періоду випускниця університету навчалася в 

аспірантурі Амстердамського університету (м. Амстердам, Нідерланди). 

У 2019 році підвищили рівень теоретичної та практичної підготовки, взяли 

участь у Міжнародних конференціях і семінарах за кордоном і отримали 

Сертифікати науково-педагогічні працівники університету: доцент кафедри 

технології машинобудування Молчанов В.Ф., старший викладач кафедри 

Чернишов О.В., аспірантка кафедри Губська Т.О. (Словаччина); декан 

металургійного факультету професор Перемітько В.В., декан енергетичного 

факультету доцент Глущенко О.Л., завідувач кафедри охорони праці та безпеки 

життєдіяльності доцент Левчук К.О. (Польща, Словаччина, Угорщина); 
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доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування Тарасенко С.І., 

доцент кафедри економіки і організації виробництва Коваленко О.В. (Польща, 

Словаччина); 

      
професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища Пікареня Д.С. 

(Грузія, Казахстан); доцент кафедри електротехніки та електромеханіки 

Волянський Р.С. (Болгарія, Індонезія);  

        
доцент кафедри хімічної технології неорганічних речовин Бєлянська О.Р. 

(Словаччина). 

Професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища 

Пікареня Д.С. виступив в якості експерта у заключному семінарі у межах 

Міжнародного проекту «Сприяння підвищенню безпеки хвостосховищ на 

території Вірменії та Грузії і у межах проектів UNECE щодо поліпшення безпеки 

видобутку/хвостосховищ в Казахстані, Таджикистані та за їхніми межами у 

Центральній Азії. 
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ДДТУ має власний досвід проведення міжнародних заходів. У 2019 році на 

базі університету проведено Міжнародний науковий симпозіум «Тиждень 

еколога – 2019», присвячений 100-річчю університету і 30-річчю кафедри 

екології та охорони навколишнього середовища, та XIX Міжнародна наукова 

конференція «Математичні проблеми технічної механіки та прикладної 

математики». 

                         
Університет підтримує ділові зв’язки з зарубіжними закладами вищої 

освіти, організаціями, підприємствами на рівні кафедр, факультетів, ректорату, 

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

Казахстаном, Ізраїлем, Боснією та Герцеговиною, Сербією, Індонезією – всього 

16 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.  

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. 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. 
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У 2019 році в університеті навчаються студенти-іноземці з Ізраїлю, 

Азербайджану. 

Протягом звітного року для участі у наукових конференціях і форумах, 

науково-педагогічному стажуванні, вирішення питань співробітництва, 

міжнародному тренінгу у межах Міжнародного проекту, співробітники 

університету виїздили до Болгарії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Казахстану, 

Грузії, Індонезії. 
 

9. Фінансово-економічне становище університету та ефективне 
управління його майном 

 

9.1 Цільове та ефективне використання коштів загального та 
спеціального фондів та виконання кошторисів університету за 2019 рік 

 

Протягом 2019 року університету згідно з чинним законодавством відкриті 
асигнування за трьома 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 розвитку наукової 
інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять національне надбання»; 

КПКВ 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) 
вищих навчальних закладів»; 

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

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

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

 

Таблиця 9.1.1. – Фінансові ресурси університету за джерелами їхнього 
утворення за 2017 – 2019 роки 

 
тис.грн. 

Джерела фінансових ресурсів 
Фінансові ресурси 

2019 2018 2017 
1 2 3 4 

Фінансові ресурси, тис. грн.     
1. КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів 
ВНЗ ІІІ і ІV рівнів акредитації та 
забезпечення діяльності їх баз практики» 

70741,1 64002,4 61175,7 

у тому числі:  
загальний фонд 56865,2 53255,1 51122,8 
спеціальний фонд 13875,9 10747,3 10052,9 
2. «Виплата академічних стипендій 
студентам(курсантам) вищих навчальних 
закладів» 

 
7632,0 

 
8141,8 8700,6 

у тому числі:  
загальний фонд 7632,0 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» 

1708,3  1473,8 814,2 

у тому числі:    
загальний фонд 600,0 800,0 414,2 
спеціальний фонд 1108,3  673,8 400 
4. КПКВ 2201380 «Виконання 
зобов`язань України у сфері 
міжнародного науково-технічного 
співробітництва» 

- 10,0 - 

Усього фінансові ресурси ВЗО 80081,4 73628,0 70690,5 
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Продовження таблиці 9.1.1. 
1 2 3 4 

Співвідношення фінансових ресурсів 
за їх джерелами, % 

  

1. КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації» - разом 

 100 100 

у тому числі:    
загальний фонд 80,3 83,3 83,6 
спеціальний фонд 19,7 16,7 16,4 
2. «Виплата академічних стипендій 
студентам(курсантам) вищих навчальних 
закладів» 

 
100 100 100 

у тому числі:    
загальний фонд 100 100 100 
3. КПКВ 2201040 «Прикладні розробки 
за напрямами науково-технічної 
діяльності ВНЗ» 

 
100 100 100 

у тому числі:    
загальний фонд 35,1 54,2 50,9 
спеціальний фонд 64,9 45,8 49,1 
4. КПКВ 2201380 «Виконання 
зобов’язань України у сфері 
міжнародного науково-технічного 
співробітництва» 

- 100 - 

Усього фінансові ресурси ВНЗ 100 100 100 
   загальний фонд 81,2 84,4 85,2 

   спеціальний фонд 18,8 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 використання 
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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 у повному обсязі згідно з 

затвердженими кошторисним призначеннями. Розподіл видатків приведено в 

таблиці 9.1.2. 
 

Таблиця 9.1.2. – Розподіл асигнувань загального фонду КПКВ 2201160 

за статтями видатків за 2017 – 2019 роки 
 

Статті видатків 
2019 2018 2017 

тис.грн.  % тис.грн.  % тис.грн.  % 
1 2 3 4 5 6 7 

Видатки утримання-разом 56865,2 100,0 53255,1 100,0 51122,8 100,0 
у тому числі:             

Заробітна плата 37561,9 66,1 35502 66,7 34144,4 66,8 
Нарахування на заробітну плату 8263,5 14,5 7806,9 14,7 7483,2 14,6 
Разом видатки на заробітну плату 45825,4 80,6 43308,9 81,3 41627,6 81,4 
Харчуваннядітей-сиріт 2046,2 3,6 1461,4 2,7 1622 3,2 
Державнеутриманнядітей-сиріт 23,9 0,0 23 0,0 28,9 0,1 
Предмети, матеріали, обладнання 
та інвентар 189,0 0,3 676,8 1,3 32,2 0,1 
Отлата теплопостачання 4117,2 7,2 3925,5 7,4 4373,6 8,5 
Оплата водопостачання та 
водовідведення 268,5 0,5 179,0 0,3 207 0,4 
Оплата електроенергії 1862,2 3,3 1643,8 3,1 1475,9 2,9 
Оплата послуг 
(крімкомунальних) 264 0,5 307 0,6 169,4 0,3 
Стипендії аспірантам і 
докторантам 1827,7 3,2 1346,1 2,5 1197,6 2,3 
Державна соціальна допомога на 
дітей-сиріт 441,1 0,8 383,6 0,7 388,6 0,8 

 

Фінансування за бюджетною програмою КПКВ 2201190 «Виплата 

академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» було 

доведено Міністерством освіти і науки України в сумі 7 632,0 тис. грн., 
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використано в обсязі 7 097,7 тис. грн., залишок невикористаних коштів дорівнює 

534,3 тис. грн. Зазначені кошти перераховані до державного бюджету. 

Протягом звітного періоду доходи, отримані як плата за послуги, 

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

отриманих доходів приведена в таблиці 9.1.3.  
 

Таблиця 9.1.3. – Доходи, отримані як плата за послуги 

за 2017 – 2019 роки 
 

Джерела доходів 
спеціального фонду 

2019 2018 2017 
тис.грн.  % тис.грн.  % тис.грн.  % 

1 2 3 4 5 6 7 
Навчання за контрактом 10848,7 87,3 9348,0 86,9 8313,3 84,5 
Підготовчі курси 140,2 1,1 171,3 1,6 162,5 1,7 
Курси іноземних мов 4,4 0,0 1,6 0,0 5,3 0,1 
Виготовлення 
документів про освіту 44,2 0,4 37,2 0,3 37,4 0,4 
Виготовлення 
студентських квитків 12,2 0,1 11,5 0,1 11,7 0,1 
Договір TEMPUS - - - - 181 1,8 
Спортивно-оздоровчий 
табір 18,6 0,1 21,6 0,2 22,6 0,2 
Інші доходи 54,0 0,4 13,3 0,1 3,4 0,0 
Плата мешканців за 
проживання в 
гуртожитках 1053,5 8,5 934,9 8,7 830,8 8,4 
Оренда 246,4 2,0 202,2 1,9 261,1 2,7 
Реалізація брухту 4,0 0,0 16,7 0,2 4,2 0,0 
Разом 12426,2 100,0 10758,3 100,0 9833,3 100,0 

 

Всі видатки спеціального фонду проведені згідно з затвердженими 

кошторисними призначеннями. Їх структура приведена в таблиці 9.1.4. 
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Таблиця 9.1.4. – Видатки спеціального фонду за 2017 – 2019 роки 
 

Показники 

2019 2018 2017 

Видатки, 
тис. грн.. 

Питома 
вага,% 

Видатки, 
тис. грн.. 

Питома 
вага,% 

Видатки, 
тис. грн.. 

Питома 
вага,% 

1 2 3 4 5 6 7 
Видатки - усього 13106,3 100 10351 100 10771 100 

у тому числі:                                                                                                                                                
Поточні видатки 

            
13095,8 99,9 10304 99,5 10599 98,4 

Оплата праці і 
нарахування на 
заробітну плату 

12520,7 95,5 8992 86,8 9345 86,75 

Заробітна плата 10264,1 78,3 7392,7 71,3 7657,5 71,09 
Нарахування на оплату 
праці 2256,6 17,2 1599,3 15,5 1687,1 15,66 

Використання товарів 
і послуг 544,4 4,2 1254 12,1 1063 9,87 

Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 85,9 0,7 134,3 1,3 156,6 1,45 

Продукти харчування 6,3 0,0 4 0,03 6,6 0,06 
Оплата послуг (крім 
комунальних) 197,5 1,5 228,3 2,2 178,8 1,66 

Видатки на 
відрядження 25,2 0,2 63,6 0,61 45,8 0,43 

Оплата 
теплопостачання -77,8 -0,6 560,8 5,4 359,7 3,34 

Оплата водопостачання  
та водовідведення 35,5 0,3 77,5 0,75 20 0,19 

Оплата електроенергії 212,5 1,6 147,9 1,4 279,1 2,59 
Оплата природного 
газу 1,2 0,0 6,3 0,06 4,5 0,04 

Оплата послуг з 
утилізації сміття 52,4 0,4         

Окремі заходи по 
реалізації державних 
(регіональних) 
програм, не віднесені 
до заходів розвитку 

5,7 0,0 6,7 0,06 9,1 0,08 
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Продовження таблиці 9.1.4. 
1 2 3 4 5 6 7 

Інші виплати 
населенню 4,6 0,0 - - 3,0 0,03 

Інші поточні видатки 26,1 0,2 82,1 0,8 191 1,77 

Капітальні видатки 10,5 0,1 47,8 0,5 172,5 1,6 
Придбання основного 
капіталу 10,5 0,1 47,8 0,5 172,5 1,6 

 

Всі видатки, проведені протягом звітного періоду за загальним та 

спеціальним фондом забезпечені кошторисними призначеннями. 

Протягом звітного року отримано благодійних внесків та дарунків від 

юридичних та фізичних осіб на загальну суму 383,5 тис. грн., з них предметів 

довгострокового користування на загальну суму 32,9 тис. грн. та предметів, 

матеріалів, обладнання та інвентарю на загальну суму 313,2 тис. грн., надано 

послуг (крім комунальних) на суму 37,4 тис. грн. 
 

9.2. Штатний розпис та соціальні стандарти 
 

Штатні розписи університету складаються і затверджуються щорічно. 

Структура штатного персоналу за 2019 рік та співвідношення категорій 

працівників університету приведені в таблицях 9.2.1, 9.2.2. 

Протягом звітного періоду здійснювалося підвищення посадових окладів 

працівників університету, зростала середньомісячна заробітна плата у цілому по 

університету, у тому числі заробітна плата науково-педагогічних працівників, її 

зростання зумовлено підвищенням оплати праці при одержанні наукових ступенів 

та вчених звань, підвищенням мінімальної заробітної плати з 01.01.2019 року. 

Співробітникам університету виплачувалися всі надбавки та доплати до 

посадових окладів, передбачені чинним законодавством. Університет забезпечує 

у межах економії фонду заробітної плати диференціацією заробітної плати 

співробітникам, які мають однакові посадові оклади, за рахунок встановлення 
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доплат та надбавок у розмірі до 50 % посадового окладу: за високі досягнення у 

праці; за виконання особливо важливої роботи; за напруженість та складність. 

На виконання абзацу 6 пункту 1 статті 57 Закону України «Про освіту» від 

05.09.2017 року №2145-VIII у звітному періоді надавалась допомога на 

оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу усім педагогічним і 

науково-педагогічним працівникам університету. 

Згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 року 

№ 963 «Про затвердження Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних 

працівників», від 22.01.2005 року № 84 «Про затвердження Порядку виплати 

доплати за вислугу років працівникам державних та комунальних бібліотек» 

зазначеним категоріям персоналу виплачувались надбавки за вислугу років. 

На підставі абзацу 9 частини 1 статті 57 Закону України «Про освіту», 

постанов Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 року № 898, від 31.01.2001 

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

стимулювання творчої, сумлінної праці, педагогічного новаторства педагогічним 

працівникам виплачувалася грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове 

виконання службових обов‘язків. 
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Таблиця 9.2.1 

 

Показники 
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

на 
01.01.2019 

на 
01.12.2019 Різниця на 

01.01.2019 
на 

01.12.2019 Різниця на 
01.01.2019 

на 
01.12.2019 Різниця 

Науково-
педагогічний 
персонал 

142,6 130,2 -12,4 83,6 87,1 3,5 226,2 217,3 -8,9 

Педагогічний 
персонал 17 16 -1 2 2 0 19 18 -1 

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

8 8 0 0 0 0 8 8 0 

Адмінперсонал, 
віднесений за 
умовами оплати 
праці до 
педагогічного 
персоналу  

7 7 0 2 1 -1 9 8 -1 

Спеціалісти 135 130 -5 13,5 15,5 2 148,5 145,5 -3 
Робітники 117,9 99,4 -18,5 66,9 74,1 7,2 184,8 173,5 -11,3 
Всього: 427,5 390,6 -36,9 168 179,7 11,7 595,5 570,3 -25,2 
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                                                                                                                                                                      Таблиця 9.2.2 

Показники 
Загальний фонд, % Спеціальний фонд, % Разом, % 

на 
01.01.2019 

на 
01.12.2019 різниця на 

01.01.2019 
на 

01.12.2019 Різниця на 
01.01.2019 

на 
01.12.2019 Різниця 

Науково-
педагогічний 
персонал 

33,3 33,3 0,0 49,8 48,5 -1,3 38,0 38,1 0,1 

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

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

1,9 2,0 0,2 0,0 0,0 0,0 1,3 1,4 0,1 

Адмінперсонал, 
віднесений за 
умовами 
оплати праці до 
педагогічного 
персоналу  

1,6 1,8 0,2 1,2 0,6 -0,6 1,5 1,4 -0,1 

Спеціалісти 31,6 33,3 1,7 8,0 8,6 0,6 25,0 25,5 0,5 
Робітники 27,6 25,5 -2,1 39,8 41,2 1,4 31,0 30,4 -0,6 
Всього: 100,0 100,0   100,0 100,0   100,0 100,0   

 
 



 

9.3. Ефективне використання державного майна та його збереження 
 

У звітному періоді університетом своєчасно сплачувалися податки та 

обов’язкові платежі. 

Станом на 01.01.2020 на балансі університету обліковуються 

необоротні активи на загальну суму 586 803,5 тис. грн. Знос необоротних 

активів університету складає 319 068,0 тис. грн., або 54,3 %. 

Дебіторська заборгованість за доходами на кінець звітного періоду 

складає 2 199,7 тис.грн., в тому числі прострочена – 1 013,5 тис. грн. 

Структура дебіторської заборгованості за доходами наступна:  

43% – заборгованість за навчання за контрактом, 49% – заборгованість 

мешканців за проживання в гуртожитках, 1% – орендна плата, 2% – 

несвоєчасні розрахунки за виконані НДДКР, 5% – заборгованість за інші 

надані послуги. 

Дебіторська заборгованість за видатками відсутня. 

Кредиторська заборгованість за доходами обліковується в сумі  

523,0 тис. грн., в тому числі прострочена – 28,3 тис. грн. Структура 

кредиторської заборгованості за доходами: 82% – сплачені наперед кошти за 

навчання; 8% – сплачена наперед плата за гуртожитки, 1% – орендна плата, 

4% – аванс на виконання НДДКР, 5% – інша кредиторська заборгованість.  

Кредиторська заборгованість за видатками відсутня. 

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 12,4 тис. грн., кредиторської – на суму  

8,9 тис. грн. 
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9.4. 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. 

Університет протягом звітного періоду у повному обсязі розрахувався 

за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Заборгованість з їхньої оплати 

відсутня. 
 

10. Діяльність університету щодо запобігання та виявлення корупції 
 

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» в університеті 
розроблений План заходів щодо попередження корупції на 2019 рік, 
затверджений на засідання Вченої ради університету 24.04.2019 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. 
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Відділом кадрів при прийомі на роботу працівників проводиться їхнє 
ознайомлення з вимогами антикорупційного законодавства, при розстановці 
кадрів дотримуються вимоги неупередженого конкурсного відбору. 

В університеті створена реальна система протидії корупції, яка 
реалізується через активізацію спротиву корупції самого студентства; 
«Телефон довіри». У ректораті університету установлений «Телефон довіри» 
за номером (0569) 56-06-67, звернення на який реєструються в спеціальному 
журналі. Зміст звернень аналізується, інформація доводиться до ректора у 
випадках, які потребують його втручання. Щомісячно проводиться аналіз 
інформацій змісту «Скриньки звернень» щодо порушень корупційного 
характеру здобувачами вищої освіти, науково-педагогічними працівниками 
та співробітниками університету. Функціонують консультативні телефони 
Міністерства освіти науки України. 

Проведено моніторинг корупції всередині університету кафедрою 
соціології за участю членів молодіжного студентського парламенту – 
соціологічні дослідження думки здобувачів вищої освіти стосовно проблем 
хабарництва (травень 2019 року). За результатами анкетування складено 
відповідний звіт, який показав, що найбільший рівень довіри здобувачі 
висловлюють деканам та кураторам груп. 

На засіданні вчених рад факультетів (травень, грудень 2019 року) 

заслухані питання стану виконання антикорупційного законодавства, а саме: 

об’єктивний стандартизований контроль успішності здобувачів; питання 

профілактики корупції та боротьби з нею; неприпустимість таких негативних 

явищ, як одержання подарунків науково-педагогічними працівниками (квіти, 

цукерки) від здобувачів вищої освіти. Витяги із засідань вчених рад факультетів 

надані до підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції. 

В університеті створена постійно діюча комісія з перевірки наявності 

співробітників університету на робочих місцях та виконання ними своїх 

службових обов’язків. 

За розпорядженнями ректора університету від 26.02.2019 року №10; від 

18.12.2019 року №37 комісією проводилися перевірки виконання правил 
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внутрішнього розпорядку щодо наявності на робочих місцях науково-

педагогічних працівників, навчально допоміжного персоналу кафедр та 

проведення навчальних занять. За результатами перевірок складені 

відповідні звіти. 

Щодо попередження корупції в університеті, підрозділ з питань 
запобігання та протидії корупції співпрацює з підрозділом внутрішнього 
аудиту та  бухгалтерією університету. Так, у січні та грудні 2019 року були 
проведені перевірки дотримання законодавства при укладанні договорів на 
підготовку фахівців понад державне замовлення та стану розрахунків за 
такими договорами.  

У травні 2019 року перевірений стан підготовки науково-педагогічних 
кадрів на кафедрах університету. Порушень не зафіксовано. 

При зарахуванні на навчання абітурієнтів с ними проводяться 
роз’яснювальні бесіди з питань забезпечення антикорупційного 
законодавства. На зборах, які проводяться органами студентського 
самоврядування, розглядаються питання профілактики запобігання 
корупційним проявам. 

Заходи щодо запобігання корупційним діянням та виявлення актів 

антикорупційного характеру висвітлюються в університетській газеті 

«Вогонь Прометея». 

Одним із пріоритетних напрямів формування в університеті 

антикорупційної політики є запобігання порушення академічної 

доброчесності, дотримання високих професійних стандартів в усіх сферах 

(освітній, науковій, виховній), підтримки особливих стосунків між 

науковими, науково-педагогічними, педагогічними працівниками та 

здобувачами вищої освіти, утвердження академічних чеснот запобігання 

порушенням академічної доброчесності. 

Наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники, здобувачі вищої 

освіти дотримуються норм етики, моралі, поваги гідності осіб, які працюють 

та навчаються в університеті, формують сприятливе середовище, для 
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забезпечення дієвої організації освітнього процесу та підвищують престиж 

Дніпровського державного технічного університету. 

Усі поняття та норми академічної доброчесності обумовлені у 

Положеннях: про академічну доброчесність; про порядок забезпечення 

дотримання академічної доброчесності науковими, науково-педагогічними 

працівниками та здобувачами вищої освіти; Методичних рекомендаціях 

університету щодо підтримки принципів академічної доброчесності. 

З метою дотримання норм цих Положень та Рекомендацій в університеті 

створена Комісія з питань академічної доброчесності, яка за поданими заявами 

розглядає порушення, здійснює аналіз та готує відповідні висновки. 

Для попередження недотримання норм та правил академічної 

доброчесності в університеті використовується комплекс профілактичних 

заходів, а за її порушення учасники освітнього процесу притягуються до 

відповідальності відповідно до законодавства України. 

З метою контролю за дотриманням академічної доброчесності науково-

педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти, встановлення факту 

порушень академічної доброчесності лабораторією соціологічних досліджень 

проводиться анонімне опитування з питань: вивчення думки здобувачів вищої 

освіти щодо проявів явищ корупції та хабарництва; викладач очима студентів; 

вивчення думки здобувачів вищої освіти щодо рівня академічної доброчесності 

у ДДТУ; ДДТУ – очима батьків випускників середніх загальноосвітніх закладів 

(на прикладі колегіуму №16); взаємодія ДДТУ – роботодавець (реалізація 

професійного потенціалу здобувача вищої освіти). 

Обробка анкет проводиться науково-педагогічними працівниками 

соціологічної служби університету. 
 

11. Військово-облікова робота 
 

Військово-мобілізаційний підрозділ забезпечує належну організацію 

військового обліку в ДДТУ здобувачів вищої освіти та співробітників, згідно 

з існуючими положеннями, інструкціями, законами і програмами. 
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У січні 2019 року військово-мобілізаційним підрозділом засобами 

спецзв’язку було направлено звіти відповідної форми до державних установ, 

а саме до Кам’янського об’єднаного міського територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки, Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і 

науки України щодо діяльності відділу. 

У травні 2019 року згідно з Постановою від 7 грудня 2016 року № 921 в 

ДДТУ Кам’янським об’єднаним міським територіальним центром 

комплектування та соціальної підтримки здійснена перевірка з організації та 

ведення військового обліку та забезпечення функціонування системи 

військового обліку. Результати перевірки не виявили недоліків в роботі 

військово-мобілізаційного підрозділу і порушень військового обліку в 

університеті та були зафіксовані в журналі обліку результатів перевірок 

стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних. 

Співробітники військово-мобілізаційного підрозділу брали участь у 

нараді, яка відбулася 16.09.2019 року у департаменті освіти і науки 

облдержадміністрації з питань відпрацювання документів мобілізаційного 

плану (на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 

06.08.2019 року № 1080). 

Відповідно до отриманих доручень МОН (лист вх.№102-01/401е від 

27.08.2019 року) та рекомендацій ДОН ОДА відділом змінено структуру 

мобілізаційного плану ДДТУ на особливий період, основні його показники та 

орієнтовні переліки документів. Відповідно додатку 2 вищезазначеного 

листа, проінформовано МОНУ про результати проведеної роботи. 

У 2019 році відбулася запланована перевірка стану та якісного 

відпрацювання документів військово-облікової та мобілізаційної роботи 

відділом режимно-секретної та оборонно-мобілізаційної роботи міської ради 

з метою визначення наявності в університеті мобілізаційного плану та 

готовності ДДТУ до виконання мобзавдання в особливий період.  
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Військово-облікова робота в 2019 році була виконана якісно та в 

повному обсязі. 

Начальником ВМП проведено аналіз діяльності відділу за поточний рік:  

відстрочка від призову на строкову військову службу студентам-

призовникам очної форми навчання (додаток 17 до Положення 352 від 

21.03.2002 року) була оформлена своєчасно у кількості – 1624 та аспірантам-

призовникам очної та заочної форм навчання в кількості – 58; 

оформлено юридичний договір на військову підготовку студентів 

ДДТУ за програмою офіцерів запасу з Дніпровським національним 

університетом залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;  

направлено до відповідних військкоматів міста, області та України  

573 необхідних документи і повідомлення з питань військового обліку 

військовозобов’язаних та призовників ДДТУ; 

переброньовано на період мобілізації та на воєнний час, згідно з 

переліком посад і професій, військовозобов’язаного Вернигору В.Д. у зв’язку 

із зміною займаної посади (доцент). Відстрочка від призову за мобілізацією 

надана законно. Облік, зберігання і рух бланків суворої звітності 

здійснюється організовано і відповідно до нормативно-правових актів; 

здійснена планова звірка облікових даних співробітників ДДТУ з 

даними військових комісаріатів міста, області, України.  

У перспективних планах роботи відділу на 2020 рік заплановано заходи 

щодо підвищення ефективності роботи при наявності поточних змін в актах 

чинного законодавства щодо військового обліку, мобілізації та участі у 

системі виконання державних завдань і заходів в надзвичайний для країни час. 

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

мобілізаційний підрозділ має змогу забезпечувати дотримання законодавства 

з військового обліку військовозобов’язаними та призовниками, які працюють 

в університеті.  
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12. Створення належних умов праці на кожному робочому місці 
 

Згідно з Законом України «Про охорону праці» та відповідно до 

нормативно-правових актів з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, в які входять «Положення про систему управління 

охороною праці», «Положення про організацію проведення адміністративно-

громадського контролю», «Положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці», «Положення про розробку 

інструкцій з охорони праці» і т.д. (які затверджені відповідними наказами по 

університету). 

Згідно з даними нормативно-правовими актами з охорони праці в 

університеті на кафедрах та підрозділах разом з профспілковим комітетом 

проводиться профілактична робота щодо попередження виробничого 

травматизму серед співробітників та здобувачів вищої освіти. Результати цієї 

роботи оформлюються відповідними документами (накази: № 684 від 

28.10.2019 року, № 687 від 29.10.2019 року, № 688 від 29.10.2019 року). 

Відповідно до Положень, які діють в університеті, у кожному 

підрозділі та кафедрі ведеться відповідна нормативна документація з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Для покращення умов праці та виконання вимог охорони праці в 

університеті щорічно між ректором та трудовим колективом складається 

Погодження профком-ректорат, де передбачаються заходи щодо 

попередження виробничого травматизму та професійних захворювань. 

На виконання заходів для покращення умов праці для співробітників, 

передбачених у Погодженні профком-ректорат, за звітний період у 2019 році 

було витрачено 259 2 тис. грн. 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про освіту», статті 18 Закону 

України «Про охорону праці», наказу Міністерства освіти і науки України від 

01.02.2019 року № 114, ректор Коробочка О.М., перший проректор Гуляєв В.М., 

начальник ВОП Бараннік С.В. пройшли навчання з питань охорони праці та 
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безпеки життєдіяльності на базі Дніпропетровського національного університету 

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та склали іспит 

постійнодіючій комісії Міністерства освіти і науки України та отримали 

відповідні посвідчення. 

В університеті планується проведення навчання та перевірка знань з 

питань охорони праці та безпеки життєдіяльності співробітників, результати 

яких будуть оформлені відповідними протоколами та посвідченнями. 

Відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 року «Про 

Всесвітній день охорони праці», який щороку відзначається 28 квітня, в 

університеті наказом від 22.04.2019 року № 283 були розроблені заходи щодо 

покращення умов праці для співробітників. 

Результатом профілактичної роботи з боку адміністрації університету 

разом з профспілковим комітетом є відсутність нещасних випадків 

пов’язаних з виробництвом серед співробітників та здобувачів вищої освіти. 
 

13. Стан цивільного захисту в університеті 
 

Підготовка цивільного захисту у структурних підрозділах 

Дніпровського державного технічного університету в 2019 році 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 та листів 

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

міської ради 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 статті 6, 20 Кодексу Цивільного захисту України від 

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

університету). 

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 

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

ректора). Для своєчасного доведення сигналів та інформації з питань 

цивільного захисту до учасників освітнього процесу і працівників 

університету відпрацьовані планові документи, які періодично уточнюються 

і корегуються. Продовжується робота щодо готовності до використання 

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

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

відповідними фахівцями здійснюється  перевірка готовності системи 

оповіщення цивільного захисту університету. 

Відповідальність за організацію зв’язку та оповіщення в університеті 

покладена на начальника штабу цивільного захисту. Оповіщення 

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

черговим навчального корпусу № 3. 

Підготовка постійного складу учасників освітнього процесу і працівників 

університету до захисту і дій у надзвичайних ситуаціях здійснювалася 

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. 

Навчання здобувачів вищої освіти з дисциплін «Безпека 

життєдіяльності та основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі та 
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цивільний захист» проводяться згідно з розробленими і затвердженими 

робочими програмами. 

На кафедрі охорони праці та безпеки життєдіяльності за період 2019 

року з даних дисциплін перероблено 8 навчальних і 8 робочих програм, 

розроблено і видано 2 конспекти лекцій, 22 методичні вказівки до виконання 

практичних занять і кваліфікаційних робіт. 

Відповідно до Положення про порядок підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного 

захисту у 2019 році пройшли перепідготовку та перевірку знань: в Інституті 

державного управління у сфері цивільного захисту (м. Київ) – 2 особи; в 

МОН України (сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності) – 2 особи. 

У 2019 році у сфері цивільного захисту в університеті були 

організовані і проведені: 22.04.2019 року – штабне тренування на тему: 

«Оповіщення та збір керівного складу ЦЗ ДДТУ у надзвичайних ситуаціях»; 

25.04.2019 року – об’єктове тренування на тему «Дії органів управління, 

формувань ЦЗ та персоналу об’єкту при виникненні пожежі у навчальному 

корпусі № 5а»; 16.12. 2019 року – штабне тренування евакуаційної комісії на 

тему: «Порядок проведення евакозаходів у ДДТУ у разі загрози або 

виникнення НС техногенного та природного характеру»; 25.04.2019 року - 

об’єктове тренування. 
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Розроблений і затверджений начальником управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради і 

начальником КмМУ ГУ ДСНС України м. Кам’янського графік проведення у 

Дніпровському державному технічному університеті об'єктових тренувань з 

питань цивільного захисту на 2020 рік. 

План основних заходів підготовки цивільного захисту університету на 

2019 рік по категоріях навчання виконаний у повному обсязі. 

У цілому стан цивільного захисту та готовність до дій під час 

надзвичайних ситуацій Дніпровського державного технічного університету 

оцінюється як «В основному готові до виконання завдань». 
 

14. Господарська діяльність 
 

Дніпровський державний технічний університет – це великий 

технічний комплекс, що включає 31 будівлю загальною площею приміщень 

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

об’єднаних у загальну інфраструктуру вищого навчального закладу. До 

складу університету входять 7 навчальних корпусів, 4 гуртожитки, 20 

будівель і споруд функціонального, культурно-побутового та допоміжного 

призначення. Головне розташування будівель університету – на вулиці 

Дніпробудівській. Додатково у різних частинах міста розташовані чотири 

окремі будівлі університету (корпуси №№ 1, 2, 10, гуртожиток № 4). 

Окрім будівель і споруд, університет має велику кількість інженерних 

мереж, комунікацій та технологічного обладнання, зокрема: системи 

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

телефонного зв’язку; оптико-волоконні системи забезпечення Іnternet-зв’язку. 

На сьогодні 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 у належному стані. 

Обслуговування всіх споруд здійснюється силами адміністративно 

господарчої частини університету. 

Значна частина будівель університету датується початком та 

серединою минулого століття. Навчальні корпуси № 1, 2 відповідно 1929 та 

1915 років забудови. Тому корпуси університету потребують постійного 

догляду, капітального ремонту та реконструкції з метою підтримання їхнього 

експлуатаційних характеристик, відповідності сучасним будівельним нормам 

та потребам освітнього процесу. 

У 2019 році підрядною організацією виконано ремонт покрівель 

лабораторного корпусу №5 на 76,7 тис. грн., корпусу №3 – на 44 тис. грн., 

каф ААГ – на суму 41,5 тис. грн., переходу з корпусу №3 в корпус  

№5 – на 37 тис. грн. Всього на суму 199,2 тис. грн. 

У 2019 році групою виконання невідкладних робіт виконано робіт на 

351,2 тис. грн., а саме: оздоблювальні роботи місць загального користування 

у гуртожитках № 2, 3; оздоблювальні роботи у спортивно – оздоровчому 

таборі; оздоблювальні роботи приймальної комісії, фасаду, підлоги корп.  

№ 3; оздоблювальні роботи сходової клітини західного крила корп. № 3; 

оздоблювальні роботи коридору 4 поверху корпусу № 3 східного крила; 

оздоблювальні роботи коридорів, сходової клітини корп. № 5; заміна скла у 

спортивному залі, переході в корпус № 7, гуртожитку № 5; ремонт 

каналізації у лабораторіях № 426, 436 каф. ПБЗХ; ремонт системи 

водовідведення з даху, місць загального користування корп. № 7; ремонт 

каналізації, системи водопостачання лабораторії № 35 каф. ПБЗХ; ремонт 
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окремих місць покрівлі приміщення групи капітального ремонту; 

прочищення труб на батареї опалення в корпусах навчальних корпусів № 1, 

3, 5, 7; заміна ламп освітлення в аудиторіях, коридорах, місцях загального 

користування університету; оздоблювальні роботи у переході з корпусу № 3 

до корпус № 5; оздоблювальні роботи цокольного поверху; улаштування 

керамічної плитки коридору корпусу № 5. 

Виконано ревізію запірної арматури у навчальних корпусах та 

гуртожитках; виконано прочистку грязьовиків на рамках теплопостачання у 

навчальних корпусах та гуртожитках; ревізію запірної арматури, очистка 

грязьовиків; заміну труби в приміщенні АГЧ (0 поверх) на холодній воді ф 57 – 

20мп. на пластикову ДУ 50 мм; проведено частково заміну труб опалення, 

очистку та промивку регістрів; заміну засувки на елеваторному вузлі системи 

центрального опалення Ø100 мм – 1 шт., Ø150 мм – 1 шт; заміну запірної 

арматури стояка центрального опалення ду 20 – 2шт; заміну трубопроводу 

центрального опалення Ø25 мм – 2 п.м. 

У гуртожитках № 2, 3, 4, 5 виконано поточний ремонт ЩО,ЩС та 

технічне обслуговування нагріву води у бойлерній у гуртожитку №2. 

Виконано: 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 у 

насосній питної води; ремонт та технічне обслуговування зовнішнього 

освітлення в спортивно – оздоровчому таборі та будиночків відпочиваючих; 

ремонт дротів високої напруги на новому роз’єднувачі у спортивно-

оздоровчому таборі, повітряних мереж освітлення силових щитів, обрізку 

дерев; технічне обслуговування силових щитів навчально-виробничої бази 

кафедри автомобілів та автомобільного господарства. У гуртожитках № 2, 3, 4, 

СОТ – виконано ревізію ЩС, ЩО перерозподіл потужності по фазах. 

Здійснено технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників на суму 

9 732 грн. Перевірено та випробувано внутрішні пожежні крани та гідранти на 

суму 10 000 грн. Застраховано членів добровільної дружини на суму 5 000 грн. 
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Закуплено та доукомплектовано аспірантський гуртожиток № 4 новими 

вогнегасниками на суму 5 700 грн. Закуплено респіратори газові побутові для 

навчальних корпусів та гуртожитків на суму 1 800 грн. Всього витрачено на 

пожежну безпеку на суму 32 232 грн. 

Виконані роботи по заміру контуру ізоляції у навчальних корпусах та 

гуртожитках. Виконано на суму 259,2 тис. грн. погодження з охорони праці по 

ДДТУ на 2019 рік при плані 80,7 тис. грн. Ремонтні роботи проводяться 

протягом всього календарного року. 
 

15. Особистий внесок ректора  
Дніпровського державного технічного університету 

доктора технічних наук, професора  
Коробочки Олександра Миколайовича  

 

Міністерством освіти і науки України 22 листопада 2017 року укладено 

контракт № ІІІ-6 з проф. Коробочкою Олександром Миколайовичем про 

призначення на посаду ректора Дніпровського державного технічного 

університету строком на п’ять років, як обраного вищим колегіальним 

органом громадського самоврядування університету, відповідно до 42 статті 

Закону України «Про вищу освіту».  

Проф. Коробочка О.М. − член двох спеціалізованих вчених рад із 

захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук 

у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» 

(м. Дніпро); та Дніпровському державному технічному університеті 

(м. Кам’янське), член редколегії кількох наукових фахових видань 

(«Системні технології», м. Дніпро; «Збірник наукових праць ДДТУ (технічні 

науки), м. Кам’янське», «Нові технології», м. Кременчук). 

Виконував постійні та тимчасові доручення на рівні Міністерства 

освіти і науки України, Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

та Кам’янскої міської ради тощо. 

Університет під керівництвом ректора проф. Коробочки О.М. є 

офіційним учасником проекту «Екологічна інтегрована технологія 
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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», у межах Програми Європейського Союзу «Горизонт 

2020». Партнерами проекту представлені організації і компанії України, 

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

про Консорціум базується на Постанові EU № 1290/2013 Європейського 

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

розповсюдження у 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 

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 тепер очікується 

початок фінансування по подачі заявки на тему «Отримання біогазу із 

твердих та рідких відходів харчової промисловості». 

Протягом багатьох років проф. Коробочка О.М. − керівник наукової 

школи автомобілів та автомобільного господарства, у межах якої 

виконувалися фундаментальні та прикладні дослідження щодо властивостей 

зносостійких покриттів робочих поверхонь деталей газорозподільного 

механізму двигунів внутрішнього згорання на основі лазерної обробки у 

середовищі азотовміщуючих речовин.  

У 2019 році під його керівництвом захищені 2 кандидатські дисертації, 

опубліковано 6 статей, з яких 4 наукові статті у наукометричній базі SCOPUS, 

отримано 2 патенти та підготовлено і видано 5 методичних розробок, а саме: 

стаття: Оцінка сорбційної здатності матеріалів паперових 

фільтрувальних по відношенню до основних забруднювачів довкілля; 

збірка матеріалів науково-практичної конференції «Екологічні та 

гігієнічні проблеми життєдіяльності людини» м. Київ, 12.03 2019, - С. :65 -66. 
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Загороднюк К.Ю., Коробочка О.М., Гринзовський А.М., Омельчук С.Т., 

Войцеховський В.Г., Дема О.В., Авер’янов В.С.; 

стаття: Математична модель процесу очищення водних рідин від 

механічних домішок. Математичне моделювання №1(40) Камянське, 2019, 

С 122-129. Вернигора В.Д., Коробочка О.М., Авер’янов В.С., Коржавін Ю.А.; 

стаття: Development of modernized paper filtering materials for water 

purification, assessment of their properties. Eastern-European Journal of Enterprise 

Technologies 2019 1(10-97), pp. 6-13. Zahorodniuk, K., Korobochka A., 

Voitsekhovsky, V. Hrynzovskyi, A., Averyanov, V.; 

стаття: Control of zinc coatings obtained under SHS conditions. MS and T 

2019 - Materials Science and Technology 2019 pp. 557-562., Sereda, B., 

Korobochka, A., Sereda, D., Krugljak, I.; 

стаття: Obtaining zinc coatings on a sheet steel in SHS conditions. MS and 

T 2019 - Materials Science and Technology 2019 pp. 563-567. Sereda, B., 

Korobochka, A., Sereda, D., Krugljak, I.; 

стаття: The formation of intermetallic catalysts porous structures. MS and T 

2019 - Materials Science and Technology 2019 pp. 1324-1328. Sereda, B., 

Belokon, Y., Belokon, K., Sereda, D., Korobochka, A.; 

патент на корисну модель: Радіаційна стрічкова сушарка., № 136167. 

Бюл. № 15, 2019., Вернигора В.Д., Коробочка О.М., Коржавін Ю.А.; 

патент на корисну модель: Масловіддільник безперервної дії. № 135726 

Бюл. № 13, 2019., Вернигора В.Д. Коробочка О.М., Солод В.Ю. 

За результатами роботи неодноразово заохочувався грамотами та 

подяками міста та області. Нагороджений федерацією професійних спілок 

України почесним знаком «За розвиток соціального партнерства» від 

23 червня 2015 року № 822, відзнаками міського голови «За заслуги перед 

містом» II ступеня (нагрудний знак №155, січень 2013 року), III ступеня 

(нагрудний знак № 0452, червень 2009 року), без ступеня (нагрудний знак 

№ 978, серпень 2007 року), з нагоди 95-річчя заснування університету 

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

114 




	Статистика роботи підготовчих курсів.
	Загальна кількість документів 6805

	Всього завантажено 430422 документи.
	Таблиця 3.3.1. – Кількісні показники підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних та педагогічних працівників університету за 2019 рік
	Начальником ВМП проведено аналіз діяльності відділу за поточний рік:
	відстрочка від призову на строкову військову службу студентам-призовникам очної форми навчання (додаток 17 до Положення 352 від 21.03.2002 року) була оформлена своєчасно у кількості – 1624 та аспірантам-призовникам очної та заочної форм навчання в кіл...
	оформлено юридичний договір на військову підготовку студентів ДДТУ за програмою офіцерів запасу з Дніпровським національним університетом залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;
	направлено до відповідних військкоматів міста, області та України  573 необхідних документи і повідомлення з питань військового обліку військовозобов’язаних та призовників ДДТУ;
	переброньовано на період мобілізації та на воєнний час, згідно з переліком посад і професій, військовозобов’язаного Вернигору В.Д. у зв’язку із зміною займаної посади (доцент). Відстрочка від призову за мобілізацією надана законно. Облік, зберігання і...
	здійснена планова звірка облікових даних співробітників ДДТУ з даними військових комісаріатів міста, області, України.
	У перспективних планах роботи відділу на 2020 рік заплановано заходи щодо підвищення ефективності роботи при наявності поточних змін в актах чинного законодавства щодо військового обліку, мобілізації та участі у системі виконання державних завдань і з...





