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ВСТУП 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року      

№ 1556-VII, Положень Статуту університету, контракту від 14.07.2014 року    

№ ІІ-6 моя робота була спрямована на виконання завдань стратегії розвитку 

університету на 2014-2019 роки й направлена на: 

підвищення результативності фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень, розвиток інноваційної діяльності;  

забезпечення високої якості освітнього процесу, впровадження 

сучасних технологій організації освітнього процесу;  

забезпечення відповідності якісного складу науково-педагогічних 

працівників, здатних розробляти та впроваджувати новітні технології 

навчання й діагностику рівня знань ліцензійним вимогам; 

проведення заходів щодо підготовки та перепідготовки науково-

педагогічних працівників і допоміжного персоналу в галузі сучасних 

інформаційних технологій; 

розвиток міжнародного співробітництва, подальшу інтеграцію зі 

світовим і європейським освітнім співтовариством;  

оптимізацію обсягів прийому на навчання до університету, посилення 

профорієнтаційної роботи, розширення ступеневої підготовки здобувачів 

вищої освіти;  

розвиток матеріально-технічної бази з метою подальшого поліпшення 

умов проведення освітнього процесу, спортивної та виховної роботи, 

підвищення побутової комфортності для працівників і здобувачів вищої 

освіти;  

забезпечення фінансової стійкості університету; 

соціальний захист і соціальну підтримку науково-педагогічних 

працівників, здобувачів вищої освіти та допоміжного персоналу.  

За звітний період (2014-2017 роки) було здійснено: 

відповідно до законів України «Про засудження комуністичного та 
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націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки», «Про вищу освіту» та «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», постанови Верховної Ради України від 19.05.2016  

№ 1377-VIII «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» 

Дніпродзержинський державний технічний університет був перейменований 

у Дніпровський державний технічний університет; 

затверджено Міністерством освіти і науки України  Статут 

Дніпровського державного технічного університету (нова редакція), наказ        

від 09.03.2016  № 232; 

розширено провадження освітньої діяльності за другим (магістерським) 

рівнем з 18 спеціальностей з ліцензованим обсягом 805 осіб, наказ 

Міністерства освіти і науки України від 06.07.2016  № 1404л; 

започаткована нова спеціальність другого (магістерського) рівня            

071 «Облік і оподаткування» з ліцензованим обсягом 30 осіб, наказ 

Міністерства освіти і науки України від 06.07.2016  № 1404л; 

розширено провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-

науковому рівні з 10 спеціальностей з ліцензованим обсягом 65 осіб наказом 

Міністерства освіти і науки України від 08.07.2016  № 816; 

отримана безстрокова ліцензія на освітню діяльність університету; 

створена Наглядова рада, персональний склад якої затверджено 

Міністерством освіти і науки України; 

акредитовано 24 спеціальності університету; 

розроблено 40 освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів, 

магістрів та 10 освітньо-наукових програм підготовки здобувачів вищої 

освіти за новими шифрами спеціальностей та нові навчальні плани з 

дотриманням вимог статті 62 Закону України «Про вищу освіту»; 

поліпшився кадровий склад науково-педагогічних працівників 

університету, частка викладачів із науковим ступенем і вченим званням 

збільшилася на 6 % (2014 – 81 %, 2017 – 87 %); 
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продовжено роботу щодо забезпечення дисциплін навчальною 

літературою. Науково-педагогічними працівниками видано: 3 підручники,       

42 навчальних посібника, 26 монографій, 11 збірників наукових праць;  

1524 найменування навчально-методичних матеріалів; 

опубліковано 2319 статей та тез доповідей (із них 808 – у співавторстві 

зі студентами), у т.ч. 245 – у зарубіжних виданнях, у виданнях, що входять до 

міжнародних науково-метричних баз даних, опубліковано 240 робіт, із них в 

системах Scopus, Webofscience та Copernicus – 116 робіт. Індекс Гірша за цей 

період часу коливається у межах 6 – 7; 

отримано 49 патентів на об'єкти інтелектуальної власності: 

Кількість отриманих патентів 

 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Винаходи 4 2 2 

Корисні моделі 14 11 16 

Корисні моделі у 

співавторстві зі 

студентами 

5 6 14 

 

проведено 11 науково-технічних та науково-методичних конференцій 

міжнародного та національного рівнів; 

продемонстровано 11 наукових розробок науковців університету на  

11-ти міжнародних виставках досягнень в галузі науки і техніки, проведених 

в Україні; 

виконано 38 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, 

загальний обсяг яких, враховуючи всі джерела фінансування, за останні 3 

роки складає 1686,4 тис.грн. На 2017 рік планується виконання 5-ти робіт на 

суму 932,1 тис.грн.; 

започаткована участь науково-педагогічних працівників університету у 

виконанні науково-дослідних робіт, які зареєстровані в УкрІНТЕІ і мають 

відповідні номери державної реєстрації. Всі роботи включені до тематичного 

плану науково-дослідних робіт університету та виконуються у межах 

основного робочого часу науково-педагогічного працівника. 
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Завершено виконання наукових та науково-технічних робіт:  

за рахунок коштів загального фонду державного бюджету – 5; 

за господарчими договорами – 21; 

в межах кафедральної тематики – 42; 

продовжена робота по залученню кращих здобувачів вищої освіти 

університету до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах та 

Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Так, за останні три 

роки 12 здобувачів вищої освіти університету удостоєні найвищих нагород 

Міністерства освіти і науки України (дипломи І, ІІ та ІІІ ступенів) на 

Всеукраїнських студентських олімпіадах; 

отримали дипломи Переможця (І, ІІ та ІІІ ступеня) на Всеукраїнських 

конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук – 40 здобувачів вищої освіти; 

університет покращив свої результати на 11 позицій у рейтингу        

«ТОП-200 кращих університетів України» та посів 168 місце у 2016 році      

(проти 179 місця - у 2014 році); 

виграно три гранти Європейських програм (TEMPUS, 7-ма рамкова 

програма Європейського Союзу, Horizon 2020). У проекті «Knowledge 

Transfer Unit» (KTU) «Сектор передачі знань – від обміну інженерно-

підприємницькими інноваціями до розробки міждисциплінарних навчальних 

планів» в рамках Європейської програми ТЕМПУС університет активно 

впроваджує сучасну європейську концепцію розвитку, яка базується на 

трикутнику знань «освіта – наука –інновації». Таким чином, університет є 

одним з небагатьох вищих навчальних закладів України, які займаються 

питанням трансферу знань, впровадженням інноваційної діяльності. 

У рамках реалізації проекту в 2016 році університетом отримано новітнє 

офісне та інноваційне обладнання на суму 40 тис. євро; 

у рамках проекту IRNet «Міжнародна дослідницька мережа з вивчення 

та розробки нового інструментарію та методів передової педагогічної науки у 

галузі інформаційно-комунікаційних технологій, електронного навчання та 
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міжкультурних компетентностей», розробленого у контексті 7-ї рамкової 

програми Європейського Союзу з підтримки навчання та кар'єрного росту 

дослідників, Програма обміну Марі Кюрі, наукові дослідження та співпраця з 

іноземними колегами дозволили дійти важливих висновків щодо 

інноваційних аспектів викладання у вищій школі та викласти їх на 13-ти 

міжнародних науково-методичних конференціях і семінарах, які проведені на 

базі ДДТУ і на базі країн – учасників проекту; 

підписана угода 22 березня 2017 року про спільну діяльність з фондом 

розвитку водоочисних технологій (м. Київ) з метою створення міжнародного 

проектного консорціуму щодо модернізації об'єкту ПАТ «Оболонь» на 

солодовому заводі с.м.т. Чемерівці у Хмельницькій області із застосуванням 

технологічних рішень з інтенсифікації метаногенезу, на участь у конкурсі 

програми ЄС «Horizon 2020» на дольове фінансування від Єврокомісії у 

відповідності до умов Програми; 

науково-педагогічними працівниками університету та аспірантами         

з 2014 по 2016 роки захищено 3 докторські та 23 кандидатські дисертації; 

протягом тривалого часу ДДТУ плідно співпрацює з Програмою 

академічних обмінів ім. Фулбрайта (США), Міжнародною програмою 

співпраці та мобільності у сфері вищої освіти Еразмус Мундус; 

отримано ліцензію на право використання Навчального пакету 

програмного забезпечення комплексу систем 3D моделювання та 

автоматизованого проектування технологічних процесів «Компас-3Dv.17» та 

САПР ТП «Вертикаль-2014»; 

розпочата співпраця з компанією ТОВ «Плагіат» щодо накопичування 

та розміщення випускних кваліфікаційних проектів (робіт) магістрів, 

бакалаврів на Гугл Диску з метою створення ефективної системи запобігання 

та виявлення академічного плагіату.  

За всім цим стоїть невпинна, напружена і творча робота всього 

колективу, кожного факультету, кафедри, відділу, кожного професора, 

викладача, науковця. 
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1. Підготовка здобувачів вищої освіти за відповідними 

освітньо-професійними, освітньо-науковими,  

науковими програмами на різних рівнях вищої освіти 

 

1.1. Організація освітнього процесу 

 

Протягом звітного періоду університет здійснював освітню діяльність 

за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими 

програмами на таких рівнях вищої освіти: 

- перший (бакалаврський) рівень; 

- освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст; 

- другий (магістерський) рівень; 

- третій (освітньо-науковий) рівень; 

- науковий рівень. 

Здобуття вищої освіти на кожному рівні було підставою для 

присудження відповідного ступеня: бакалавра, спеціаліста, магістра, доктора 

філософії. 

Освітній процес в університеті здійснюється відповідно до «Положення 

про організацію освітнього процесу в ДДТУ», розробленого на основі Закону 

України «Про вищу освіту», який набув чинності 06.09.2014 року,  

з урахуванням діючих стандартів вищої освіти та інших  

нормативно-правових актів України з питань освіти. 

Освітня діяльність в університеті упродовж звітного періоду 

здійснювалась відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України 

(серія АЕ № 636341 від 05.05.2015 року), сертифікату про акредитацію ДДТУ 

(серія РД-IV, № 0455202 від 13.07.2012 року) та сертифікатів про 

акредитацію діючих напрямів підготовки та спеціальностей університету та 

Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) 
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молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого 

обсягу, затвердженого Міністерством освіти і науки України 07.07.2016 року. 

 

1.2. Питання акредитації та ліцензування 

 

Протягом звітного періоду здійснено процедуру акредитації за 

напрямами і спеціальностями, термін дії ліцензії та сертифікатів яких 

закінчується 01.07.2017 року (відповідно до таблиці): 

 

№ 
Напрям   та   спеціальність 

2014 рік 2015 рік 2016-2017 рр. 

1 2 3 4 

1 6.040301   «Прикладна 

математика»; 

7,8.04030101  

«Прикладна 

математика» 

6.020303    «Філологія»;        

7.02030304  «Переклад» 

6.030101 «Соціологія»; 

8.03010101 «Соціологія (за 

видами діяльності)» 

2 6.050702   

«Електромеханіка» 

6.030601   «Менеджмент»; 

7,8.03060101 «Менеджмент 

організацій і 

адміністрування (за видами 

економічної діяльності)» 

6.030509  «Облік і аудит» 

3 7,8.05070202  

«Електричні системи і 

комплекси 

транспортних засобів» 

6.050103  «Програмна 

інженерія»; 

7,8.05010301  «Програмне 

забезпечення систем» 

6.040106 «Екологія, 

охорона навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування»; 

8.040106 01  «Екологія та 

охорона навколишнього 

середовища» 

4 7,8.05050301   

«Металорізальні 

верстати та системи» 

6.050801   «Мікро-  та 

наноелектроніка»; 

7,8.05080102  «Фізична та 

біомедична електроніка» 

6.050401 «Металургія» 

5 7,8.05050302  

Інструментальне 

виробництво» 

6.070106    «Автомобільний 

транспорт»; 

7,8.07010601 

«Автомобільний транспорт» 

8.05040101 «Металургія 

чорних металів» 

6   8.05040104  «Обробка 

металів тиском» 

7   6.050402 «Ливарне 

виробництво»; 

805040201 «Ливарне 

виробництво чорних і 

кольорових металів і 

сплавів» 



11 
 

1 2 3 4 

8   6.050502 «Інженерна 

механіка»; 

8.05050201 «Технології 

машинобудування» 

9   6.050504 «Зварювання»; 

8.05050401 «Технології та 

устаткування зварювання» 

10   6.050503 

«Машинобудування» 

11   8.05050311  «Металургійне 

обладнання» 

12    6.050601 

«Теплоенергетика»; 

8.05050601 

«Теплоенергетика» 

13   8.05070204  

«Електромеханічні 

системи автоматизації та 

електропривод» 

14   6.050802 «Електронні 

пристрої та системи»; 

8.05080202 «Електронні 

системи» 

15   6.051301 «Хімічна 

технологія»; 

8.05130101 «Хімічні 

технології неорганічних 

речовин» 

16   Первинна акредитація   

8.18010012 «Управління 

інноваційною діяльністю» 

 

Кількісні показники проведення акредитацій за ступенем 

(бакалавр, магістр) та освітньо-кваліфікаційним рівнем (спеціаліст) 

підготовки здобувачів вищої освіти 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

2014-15 н.р. 2015-16 н.р. 2016-17 н.р. 

бакалаври 

спеціалісти 

магістри 



12 
 

Департаментом атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування 

МОН України прийнято рішення про розширення провадження освітньої 

діяльності, а саме започаткування освітньої діяльності, яке затверджено 

наказом МОН України від 06.07.2016 року № 1404л за 18  спеціальностями: 

 

Шифр та найменування спеціальностей 
Ліцензований 

обсяг 

054 Соціологія 20 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 25 

073 Менеджмент 25 

101 Екологія 20 

104 Фізика та астрономія 20 

113 Прикладна математика 20 

121 Інженерія програмного забезпечення 40 

131 Прикладна механіка 140 

133 Галузеве машинобудування 40 

136 Металургія 120 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 100 

144 Теплоенергетика 40 

153 Мікро- та наносистемна техніка 20 

161 Хімічні технології та інженерія 40 

162 Біотехнології та біоінженерія 15 

171 Електроніка 40 

172 Телекомунікації та радіотехніка 40 

274 Автомобільний транспорт 40 

 

У 2016 році розширено провадження освітньої діяльності, а саме 

започаткування нової спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти з ліцензованим обсягом 30 осіб.  

Розширено провадження освітньої діяльності в університеті за третім 

(освітньо-науковим) рівнем з таких 10-ти спеціальностей: 

Шифр та найменування спеціальностей 
Ліцензований 

обсяг 

1 2 

073  «Менеджмент» 5 

101  «Екологія» 5 

113  «Прикладна математика» 5 
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1 2 

131  «Прикладна механіка» 5 

132  «Матеріалознавство»  20 

133  «Галузеве машинобудування» 5 

136  «Металургія» 5 

141  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 5 

161  «Хімічні технології та інженерія» 5 

274  «Автомобільний транспорт» 5 

 

З метою якісного проходження процедури акредитації був 

організований та проведений самоаналіз за зазначеними напрямами та 

спеціальностями. Відповідними наказами по університету затверджено склад 

груп для проведення самоаналізу, призначені відповідальні особи по 

факультетах, розроблений та затверджений графік проведення комплексних 

контрольних робіт з циклів дисциплін: соціально-гуманітарного, 

фундаментальної (природничої) підготовки, професійної підготовки фахівців 

з вищою освітою за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями.  

Кількісні показники результатів ліцензування  

 

Під час самоаналізу здійснено детальний аналіз кадрового, 

інформаційного, науково-методичного та навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу. Проаналізовані також рівні наукової 

роботи структурних підрозділів, їх матеріально-технічний стан і соціальне 

забезпечення учасників навчально-виховного процесу. 

0 5 10 15 20

2016 рік 

Ліцензування освітньої діяотності за третім (освітньо-

науковим) рівнем 

Започаткування нової спеціальності 

Розширення провадження освітньої діяльності за другим 

(магістерським) рівнем  
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За звітний період університет забезпечував підготовку здобувачів 

вищої освіти: 

за ступенем «бакалавр»  за 23 напрямами; 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»  за 28 спеціаль-

ностями; 

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

загальної кількості спеціальностей). 

 
 

Університетом відповідно до пункту 7 частини першої статті 13 Закону 

України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 

29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти»,наказу МОН України від 06.11.2015 року № 1151 розроблений Акт 

узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями), 

бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу ДДТУ. 
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28 
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Згідно з цим Актом, який затверджений Міністерством освіти і науки 

України 11 грудня 2015 року кількість спеціальностей зменшилася з 28 до 20. 

Відповідно до Акту з 2016 року університет буде здійснювати 

підготовку бакалаврів і спеціалістів з 12 галузей знань, та підготовку 

магістрів з 11 галузей знань. 

 

1.3. Контингент здобувачів вищої освіти  

 

Контингент здобувачів вищої освітив університеті формується на 

підставі об’ємів ліцензії університету № 636341 (серія АЕ), Акту узгодження 

переліку спеціальностей (затверджений МОН України 07.07.2016 р.) та 

наказу МОН України від 06.07.2016 р.№ 1404л  «Про ліцензування освітньої 

діяльності» (розширення провадження освітньої діяльності за другим 

(магістерським) рівнем). 

Під керівництвом ректора, як голови приймальної комісії університету, 

проводилася багатогранна і напружена робота щодо формування якісного 

контингенту здобувачів вищої освіти, успішного проведення вступної 

кампанії протягом 2014–2016 років.  

Вступна кампанія 2016 року проводилася на підставі Умов прийому до 

вищих навчальних закладів України, затверджених МОН України, «Правил 

прийому до ДДТУ» та інших нормативно-правових документів. Зважаючи на 

введення в дію нового Переліку спеціальностей, започаткування прийому за 

освітньо-професійними програмами, різкі зміни у правилах зарахування та 

формулі розподілу державного замовлення за ступенем бакалавра,  

керівництвом університету, приймальною комісією та факультетами 

протягом року проводилась значна та різнопланова робота з метою 

поліпшення якісного складу абітурієнтів, їх профорієнтації, забезпечення 

високого конкурсу та прийому на навчання. 

Прийом на навчання у 2016 році, за денною і заочною формами, 

здійснювався: 
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на 20 спеціальностей (21 спеціалізація) за освітнім ступенем бакалавра; 

на 20 спеціальностей (25 спеціалізацій) за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліста; 

на 18 спеціальностей (23 спеціалізації) за освітнім ступенем магістра. 

Виконання державного замовлення на підготовку здобувачів вищої 

освіти визначається державним контрактом, який щороку укладається між 

Дніпровським державним технічним університетом та Міністерством освіти і 

науки України. 

Упродовж звітного періоду університет систематично виконував 

обсяги державного замовлення на підготовку бакалаврів, спеціалістів та 

магістрів відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України 

обсягів прийому.  

Загальна кількість зарахованих до університету у 2016 році за всіма 

освітніми рівнями та формами навчання становить 1142 особи, з них: на 

денну форму навчання зараховано – 720 осіб (у т.ч. за державним 

замовленням –  556 осіб); на заочну – 422 особи (у т.ч. за державним 

замовленням – 41 особа). 

Загальний прийом на перший курс за останні роки дещо знижується в 

порівнянні з минулим п'ятиріччям.  

Прийом до ДДТУ за освітнім ступенем бакалавра  

на основі ПЗСО 

№ з/п Рік 

прийому 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 
Усього 

бюджет контракт разом бюджет контракт разом 

1 2014 275 56 331 32 28 60 391 

2 2015 169 34 203 - 16 16 219 

3 2016 75 54 129 7 29 36 165 

 

Велику роботу проводили випускові кафедри по залученню 

випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, об'єднаних у 

навчально-науково-виробничий комплекс «Прометей», для продовження 

навчання за інтегрованими навчальними планами із скороченим терміном 
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навчання або на старші курси для поповнення академічних груп. Завдяки 

цьому кількість зарахованих на ІІ та ІІІ курси на 24,7 % більше, ніж у 

минулому році і на 71,2 % більше , ніж у 2014 році. 

 

 

 

Загальний прийом до ДДТУ на базі ОКР «Молодший спеціаліст» 

 

Рік 

прийому 

Денна 

форма навчання 

Заочна 

форма навчання 

Всього  І курс 

(скорочений 

термін навч.) 

ІІ та ІІІ 

курси(поповн

ення академ. 

груп) 

разом 

 І курс 

(скорочений 

термін навч.) 

ІІ та ІІІ 

курси(поповн

ення академ. 

груп) 

разом 

2014 99 90 189 86 28 114 303 

2015 123 77 200 - 85 85 285 

2016 109 54 163 - 148 148 311 

 

Серед випускників бакалаврату 2016 року продовжили навчання в 

університеті 80,2 %, що на 1,8 % більше, ніж у минулому році, але на 4,2 % 

менше, ніж у 2014 році.  
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В 2016 році абітурієнтам була надана можливість «перехресного» 

вступу. Цією можливістю скористалися 163 абітурієнти. 

Загальний прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста та освітнім ступенем магістра наведено нижче: 
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Прийом до ДДТУ за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста 

№ з/п Рік 

прийому 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 
Усього 

бюджет контракт разом бюджет контракт разом 

1 2014 265 92 357 23 200 223 580 

2 2015 191 78 269 9 251 260 529 

3 2016 228 44 272 34 193 227 499 

 

Прийом до ДДТУ за освітнім ступенем магістра 

№ з/п Рік 

прийому 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 
Усього 

бюджет контракт разом бюджет контракт разом 

1 2014 97 27 124 - 16 17 140 

2 2015 76 53 129 - 14 14 163 

3 2016 132 24 156 - 11 11 167 

 

 

 
 

Слід зазначити, що впродовж останніх років спостерігається тенденція 

до зменшення загального контингенту здобувачів вищої освіти. 

Контингент здобувачів вищої освіти  залежить не тільки від 

академічної політики університету, а й від інших – зовнішніх і внутрішніх – 

чинників. 
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Найпотужнішим зовнішнім (з 2014 року) чинником впливу на кількість 

студентів (у т. ч. іноземних) в університеті стала агресія Росії в Криму та на 

Донбасі. Не останню роль відіграє також економічна криза, яка суттєво 

вдарила по родинах металургів, хіміків, машинобудівників, що мешкають у 

м. Кам’янському – потужному промисловому місті України. 

Контингент здобувачів вищої освіти ДДТУ 

№ 

з/п 

Навчальний 

рік 

Денна  

форма навчання 

Заочна  

форма навчання 
Усього 

 по 

університету бюджет контракт разом бюджет контракт разом 

1 2014 / 2015 1659 408 2067 185 1097 1282 3349 

2 2015 / 2016 1558 406 1964 138 875 1013 2977 

3 2016 / 2017 1481 360 1841 130 735 865 2706 

 

 

 
 

У числі студентів денної і заочної форм навчання за рахунок 

державного бюджету навчається 1611 осіб, на умовах контракту  1095 осіб. 

Частка студентів, які навчаються за рахунок державного замовлення, складає 

майже 59,53 %. 

Важливим моментом у досягненні якості освіти є стимулювання 

здобувачів вищої освіти та молодих вчених університету завдяки вибору 

3349 

2977 

2706 

 Контингент здобувачів вищої освіти, осіб 

2014-2015 навч. рік 

2015-2016 навч. рік 

2016-2017 навч. рік 
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кращих для призначення іменних стипендій різних рівнів. Всього у                

2014-2017 рр. призначено 77 іменних стипендій. 

Іменні стипендії 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

Президента України 2 2 2 2 

Верховної ради України 2 2 2 2 

Обласна іменна стипендія 2 2 2 2 

Міського голови 6 6 6 5 

Вченої ради університету 6 6 6 - 

Кабінету Міністрів України 

молодим ученим 
6 6 3 2 

Академічна стипендія 

Президента України 

аспірантам 
  1  

На 01.03.2017 року кращі здобувачі вищої освіти університету денної 

форми навчання, які навчаються за держзамовленням, отримують стипендії із 

стипендіального фонду університету  – 578 осіб (42 % ). 

В тому числі підвищену стипендію отримують 85 осіб (6 %), соціальну 

– 100 осіб (7 %). 

 

1.4. Атестація здобувачів вищої освіти 

 

Основним етапом перевірки якості діяльності всіх ланок університету є 

результати атестації випускників. Загалом у 2016 році дипломи магістрів, 

спеціалістів і бакалаврів отримали 1224 випускники. 

Випускникам 2016 року було видано дипломи про вищу освіту, дизайн 

яких розроблений університетом і затверджений вченою радою, а 

випускники освітніх рівнів бакалавра та магістра отримали додаток до 

диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT).  

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року 

№ 1556-VІІ, постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 року 

№ 193 «Про документи про вищу освіту державного зразка» вищі навчальні 

заклади виготовляють документи про вищу освіту самостійно. Тому в 2016 
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році вченою радою та студентським активом був затверджений дизайн 

дипломів, а виготовлення дипломів та додатків європейського зразка до них 

здійснює науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій 

(м. Дніпро). 

 

У січні 2016 року захистили випускні кваліфікаційні роботи магістрів 

24 студенти спеціальностей «Менеджмент організацій» та «Фінанси і 

кредит», які отримали оцінки: «відмінно» – 16 осіб; «добре» – 8 осіб. 

У січні 2017 року університет випустив магістрів у кількості 131 особи. 

Із них дипломів з відзнакою отримали 32 особи, що складає 24,5 %. Кількісні 

показники щодо випуску і отримання дипломів здобувачами вищої освіти 

університету наведено у таблиці. 

Роки Бакалавр Спеціаліст Магістр 

всього з від-

знакою 

% всього з від-

знакою 

% всього з від-

знакою 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2014 816 27 3,3 658 7 1.1 154 24 15,6 

2015 754 23 3,1 543 18 3.3 112 29 25,9 

2016 727 35 4,8 473 12 2,5 24 4 16,7 

2017 випуск у червні 131 32 24,5 

Усього 2297 85 3,7 1674 37 2,2 421 89 21,1 
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Традиційно, найвищі показники успішності навчання і захисту 

випускних робіт демонструють студенти, які здобувають освітній рівень 

«магістр», тому кількість дипломів з відзнакою є найбільшою серед 

випускників саме цього освітнього ступеня.  

В цілому результати державної атестації студентів ДДТУ свідчать про 

те, що випускники університету отримують відповідну кваліфікацію, яка у 

повному обсязі відповідає державним стандартам та класифікатору професій 

ДК 003: 2010. 

Продовжено роботу з формування замовлень на видачу документів про 

освіту з використанням ЄДЕБО – єдиної загальнодержавної мережі 

інформації про суб'єкти навчання, підпорядкованої Міністерству освіти і 

науки України. Університет заздалегідь підготувався до внесення 

персональних даних випускників за встановленою формою до ЄДЕБО для 

присвоєння серій та номерів дипломів: 

деканати факультетів сформували файли з інформацією про набуті 

компетенції (знання і розуміння, застосування знань і розумінь, формування 

суджень), відомості про результати навчання; 

навчальний відділ перевірив правильність внесеної інформації. 
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Навчальним відділом, деканатами та випусковими кафедрами 

проведено роботу щодо підготовки та заповнення програм додатків до 

дипломів європейського зразка за освітніми ступенями «бакалавр» та 

«магістр»  випуску 2015-2017 рр. за денною та заочною формами навчання. 

Для забезпечення формування електронного замовлення (додатка до 

диплома європейського зразка) було проведено ряд заходів, в тому числі 

підготовлений електронний довідник англійською мовою з інформацією про 

освітні компоненти та результати навчання, які були внесені до програми 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

В університеті у 2016 році працювало 24 екзаменаційних комісій (далі 

ЕК) зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог 

освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ступенями 

бакалавра, спеціаліста та магістра. 

Головами ЕК були запрошені провідні вчені, професори, доктори наук і 

кваліфіковані працівники підприємств, установ та організацій, з них: 

докторів наук, професорів – 6 осіб (25 %); 

кандидатів наук, доцентів – 4 особи (16,6 %); 

працівники підприємств, установ та організацій  – 14 осіб (58,4 %). 

У роботі ЕК брали участь представники ректорату, декани, заступники 

деканів, професори та доценти відповідних кафедр, викладачі кафедр 

охорони праці, економіки і організації виробництва. 

Тематика випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів, дипломних 

проектів (робіт) спеціалістів та випускних кваліфікаційних робіт магістрів 

щорічно оновлюється згідно з вимогами освітньо-професійних програм.  

Тематика кваліфікаційних робіт різноманітна, актуальна, відповідає 

потребам державних та приватних підприємств регіону та науковим 

напрямам випускових кафедр. Багато тем дипломних проектів (робіт) 

виконані на замовлення підприємств.  

Особливої уваги заслуговують проекти студентів спеціальності 

«Енергетичний менеджмент». Захист дипломного проекту на тему 
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«Регулювання продуктивності електромеханічної системи димососу 

котельної вулиці Дальня» відбувся в режимі онлайн з Кременчуцьким 

національним університетом ім. Михайла Остроградського та Вінницьким 

національним технічним університетом.  

За матеріалами магістерських робіт були направлені до редакцій 

наукових збірок та журналів та опубліковані 64 статті та 42 тези доповідей.  

На кафедрі технології машинобудування у 2016 році магістрами у 

співавторстві з керівниками отримано 3 патенти України. 

 

1.5. Практична підготовка здобувачів вищої освіти 

 

Серед пріоритетних завдань університету - забезпечення якості 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти, їх конкурентоспроможності 

на ринку праці. 

Упродовж звітнього періоду ректор акцентував увагу деканів 

факультетів та завідувачів випускових кафедр на визначення оптимальних 

термінів проведення практик, їх якісного програмного та методичного 

забезпечення, узгодження з потенційними роботодавцями обсягів і видів 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти, виборі відповідних баз 

практики та своєчасному укладанні з ними договорів, охорони праці в галузі, 

дотримання техніки безпеки на підприємстві під час практики та правил 

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

польових умовах (перший (бакалаврський) рівень за спеціальністю 101 

«Екологія» або в лабораторіях кафедр університету. 

Так, вже третій рік поспіль ландшафтно-екологічна практика для 

здобувачів вищої освіти другого року навчання за спеціальністю 101 

«Екологія» проводилася на ландшафтно-морфологічних і природних 

комплексах екологічно-чистого регіону Азово-Сиваського природного 

заповідника в районі с. Стрілкове, Херсонської області під керівництвом 
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д.г.н., професора кафедри екології та охорони навколишнього середовища 

Дмитра Сергійовича Пікарені. 

Здобувачі вищої освіти першого курсу проходять загально-екологічну 

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

Царичанського району).  

У період проходження практики здобувачі вищої освіти вивчили 

геолого-геоморфологічні, гідрологічні, ландшафтно-екологічні особливості 

екологічно чистого регіону України – Азово-Сиваського природного 

заповідника в районі с. Стрілкове та екологічно-чистого регіону 

Дніпропетровської області – Царичанського району.  

Під час проведення маршрутів здобувачі вищої освіти набули навичок 

щодо проведення польових спостережень, ведення документації, оформлення 

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

групу  та виявило у студентів здібності до взаємодопомоги, колективізму та 

товаришування. Спільно подолані труднощі відчутно згуртували групу. 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється згідно з 

освітньо-професійними програмами спеціальностей, навчальними планами. 

Університет постійно шукає нові шляхи і способи здійснення практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти, зокрема, проведення практик не тільки 

на провідних державних підприємствах з новітніми технологіями та 

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

та приватних установах, банківських та фінансових структурах. 

Для підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

науково-педагогічними працівниками кафедри технології машинобудування 

налагоджені тісні зв’язки з передовими машинобудівними заводами України. 

Здобувачі вищої освіти за спеціальністю 131 «Прикладна механіка»  

проходять технологічну практику за фахом на робочих місцях. Здобувачі 

вищої освіти Бурчак О.О., Вінніченко Є.Є, Короб Є.О., Крищук А.С. та 

Хаванський В.М. працювали слюсарями у складальному цеху дільниці 

складання сільськогосподарських машин; здобувач вищої освіти  
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Стасевич О.О. - в експериментальному цеху; здобувачі Лисункін В.О., 

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

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

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

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

Протягом останніх років в університеті відпрацьовувалися нові підходи 

до підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти. Окрім 

пошуку нових баз практики випусковими кафедрами проводиться активна 

робота щодо створення філій кафедр на підприємствах та інших структурах. 

В результаті плідної роботі в цьому напряму створено 16 філій кафедр. 

Загалом упродовж звітнього періоду згідно з навчальними планами та 

графіком освітнього процесу організовано проведення практик, а саме:у 

2014-2015 навчальному році - у 149 групах, 33 із них - виробничі практики 

(22,4 %), у 2015-2016 навчальному році - у 160 групах, 53 із них - виробничі 

практики (33,1 %). 
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За звітній період університет своєчасно укладав договори з базами 

практики, які спроможні сформувати у здобувачів вищої освіти необхідні 

практичні уміння й навички за обраним фахом та сприяти адаптації 

випускників на первинних засадах, а саме: у 2014 році укладено 

212 договорів, у 2015 році – 195 договорів, у 2016 році – 211 договорів. 

 

 

 

При розподілі здобувачів вищої освіти на практику випускові кафедри 

орієнтуються, насамперед, на потужні промислові підприємства нашого міста 

та області. 
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Навчально-методичне забезпечення практик відповідає ліцензійним 

вимогам. На всіх рівнях підготовки розроблені наскрізні та  робочі програми 

з усіх видів практики. 

Керівництво практиками здійснюють провідні науково-педагогічні 

працівники університету. 

 

Згідно з навчальними планами підготовки здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня (термін навчання 1,5 роки) за усіма 

спеціальностями (у 34 групах) була проведена педагогічна та науково-

дослідна практика. Загалом практику пройшли 133 магістранта, із них 

120 осіб за денною формою навчання, 13 осіб - за заочною. Здобувачі вищої 

освіти проходили практику на випускових кафедрах університету, що мають 

сучасну лабораторну й науково-дослідну матеріально-технічну базу та 

здійснюють науково-дослідну роботу з актуальних і прикладних програм. 

Керівництво педагогічною та науково-дослідною практикою 

здійснювали виключно доктори наук, професори (37,7 %) та кандидати наук, 

доценти (62,3 %), усього 53 особи. 

Абсолютна успішність за підсумками педагогічної та науково-

дослідної практики на усіх спеціальностях – 100 %, а якісна – 95 %. 

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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1.6. Проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

педагогічних, науково-педагогічних працівників  

та спеціалістів 

 

Протягом звітного періоду ректор сприяв підвищенню науково-

теоретичного та методичного рівнів науково-педагогічних працівників 

університету. Порядок підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних працівників університету регламентується Положенням про 

підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних 

працівників, затвердженим Вченою радою університету  23.03.2017 року 

(протокол № 3).  

Навчання працівників здійснювалося за такими формами: 

Курси підвищення кваліфікації;підвищення кваліфікації у інших ВНЗ; 

стажування за кордоном:перепідготовка. 

Згідно з ліцензійними вимогами щорічно більше 20,0 % науково-

педагогічних працівників підвищують свою кваліфікацію. 

Підвищували кваліфікацію у 2014 році 72 особи, що складає 26,9 % від 

кількості науково-педагогічних працівників, у 2015 - 89 осіб (39,37 %), у 

2016 році - 65 осіб (30,52 %). Проаналізувавши результати підвищення 

кваліфікації за останні три роки можна зробити висновок, що ліцензійні 

вимоги виконуються. 
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Ректор Коробочка О.М. особисто підвищив кваліфікацію у 2015 році на 

базі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури з 

дисциплін «Проектування автотранспортних підприємств» та «Надійність 

вузлів і механізмів автомобілів». 

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

України «Про охорону праці», наказів МОН України від 26.11.2015 року 

№ 1239, від 13.09.2016 року № 1103 ректор Коробочка О.М. пройшов 

навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності на базі 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту та 

склав іспит постійно діючий комісії МОН України та отримав відповідне 

посвідчення. 

Упродовж звітного періоду були укладені договори з 11 вищими 

навчальними закладами,в яких проходили підвищення кваліфікації науково-

педагогічні працівники університету, а саме: 

Криворізький національний університет; 

Запорізький національний університет; 

Запорізька державна інженерна академія; 

Запорізький національний технічний університет; 

Дніпропетровська національна металургійна академія України; 

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара; 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»; 

Дніпропетровський національний гірничий університет; 

Національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна; 

Національний університет «Львівська політехніка»; 

Університетом митної справи та фінансів (м. Дніпро). 

Плануємо й надалі розширювати географію укладання договорів з 

вищими навчальними закладами  та забезпечувати впровадження набутого 

практичного досвіду в освітній процес університету. Ректором університету 

приділяється особлива увага щодо проходження стажування у європейських 
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університетах за рахунок фінансової підтримки (грантів, стипендій) 

приймаючої сторони. 

За звітний період підвищили свою кваліфікацію 20 працівників 

бібліотеки, а також на базі університету підвищили кваліфікацію за 

програмою «WEB-програмування» 10 педагогічних працівників. 

Відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та з 

метою підвищення рівня знань з англійської мови для внутрішньо 

переміщених осіб в Україні для досягнення ними комунікативної компетенції  

в університеті наказом ректора від 1 жовтня 2015 року № 648 діють курси 

англійської мови для зазначених осіб на рівні А1. 

Курси англійської мови створені з метою розвитку у слухачів мовної, 

соціокультурної і компенсаторної компетенції, що сприятиме їх реалізації у 

майбутньому професійному житті. 

Для належного функціонування  курсів і якісного проведення навчання 

було затверджено Положення про курси англійської мови для початківців 

(рівень А1), програму курсів загальним обсягом 60 годин, відповідального за 

організацію і проведення курсів, список слухачів у кількості 10 осіб. 

За звітний період з 2014 по 2016 роки Дніпровським державним 

технічним університетом укладено  договори на перепідготовку спеціалістів 

та випущено 118 фахівців, які отримали другу вищу освіту та кваліфікацію 

спеціаліста за такими спеціальностями: 

7.05010301 Програмне забезпечення систем; 

7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності); 

7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами).  
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Кількісні показники випускників перепідготовки 

 
 

 

Рік випуску 

 

Загальна 

кількість 

випускників 

перепідготовки 

Спеціальність перепідготовки згідно з ліцензією 

Програмне 

забезпечення 

систем 

Менеджмент 

організацій та 

адміністрування 

Фінанси і 

кредит 

 

2014 рік 43 21 8 14 

2015 рік 42 19 15 8 

2016 рік 33 24 4 5 

Разом 118 

64     

(у т.ч. 63 - за 

ваучерами) 

27 27 

 

Кількісні показники випуску спеціалістів перепідготовки 

 

Згідно з Постановою Кабінету міністрів України від 20 березня 2013 р. 

№ 207 «Про затвердження  Порядку видачі ваучерів для підтримання 

конкурентоспроможності осіб на ринку праці», якою затверджено Порядок 

видачі ваучерів  та перелік професій, спеціальностей та напрямів підвищення 

кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер особам віком 

старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, ДДТУ з 

2013-2014 навчального року розпочав прийом документів на 

перепідготовку за ваучерами – отримання другої вищої освіти - із заочною 

формою навчання за напрямом Програмна інженерія (спеціальність 

7.05010301 Програмне забезпечення систем). За звітний період за ваучерами 

перепідготовлено 63 спеціалісти за названою спеціальністю. 
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/207-2013-%D0%BF#n13
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/207-2013-%D0%BF#n48
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/207-2013-%D0%BF#n48
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За ці роки придбано позитивний досвід плідної роботи ДДТУ з 

територіальними органами, які видавали ваучери та направляли студентів, а 

саме з міським Дніпродзержинським центром зайнятості, Дніпропетровським 

обласним і з його лівобережним районним центрами зайнятості, а також із 

Солонянським та П’ятихатським районними центрами зайнятості. ДДТУ 

вчасно інформував територіальні органи про стан фінансових розрахунків, 

надавав інформацію про виконання кожною особою умов договору про 

навчання, виконував всі вимоги навчання за ваучерами.  

ДДТУ постійно брав участь у відборі навчальних закладів та інших 

підприємств та установ для організації професійного навчання 

зареєстрованих безробітних громадян за рахунок цього Фонду, який 

оголошував Дніпропетровський обласний центр зайнятості відповідно до 

Постанови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України від 27.07.2008 р. № 59. ДДТУ своєчасно надавав 

необхідні документи, успішно проходив цей відбір та отримував право 

проводити підвищення кваліфікації за вищезазначеними програмами.   

У 2014 році ДДТУ продовжив роботу щодо підвищення кваліфікації 

фахівців та спеціалістів підприємств, організацій за акредитованими 
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напрямами (спеціальностями) відповідно до ліцензії на основі укладених 

договорів.  

 

Підвищення кваліфікації фахівців та спеціалістів підприємств та 

організацій за звітний період з 2014 по 2016 рік 

 

 

Рік 

Назва програми підвищення кваліфікації згідно з ліцензією 

«Комп’ютерна графіка – 

основи сучасного 

проектування» 

«Офісні комп’ютерні 

технології» 

«Інформаційні системи і 

технології в 

бухгалтерському обліку» 

2014 
3 - (фахівці ПАТ 

«ДКХЗ») 
- - 

2015 10 - консультаційні послуги за темою «Web- програмування» 

(фахівці   ПАТ «ДМКД») 

Разом 13 

 

За звітний період (2014-2016 рр.)  в університеті  пройшли підвищення 

кваліфікації (стажування) викладачі коледжів, технікумів та науково-

педагогічні працівники ВНЗ загальною кількістю 176 осіб.  

 

Кількісні показники підвищення кваліфікації (стажування) 

викладачів коледжів, технікумів та НПП вищих навчальних закладів 

за звітний період з 2014 по 2016 рік 

№ 

з/п 
Назва закладу 

Рік 

проходження, 

кількість 

2014  2015  2016  

Коледжі  (технікуми) 

1 Дніпродзержинський енергетичний технікум 2 1 - 

2 Дніпродзержинський металургійний коледж 17 6 7 

3 Дніпродзержинський економічний коледж 9 2 5 

4 Дніпродзержинський індустріальний коледж 6 8 6 

5 Дніпродзержинський комерційний технікум 1 - 1 

6 Дніпродзержинського технологічний коледж - - 1 

7 Дніпродзержинське медичне училище  5 5 9 

8 Дніпропетровський коледж ракетно-космічного 

машинобудування 

- 1 2 
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9 Дніпродзержинський коледж фізичного виховання 4 - - 

10 Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки 

ім. Патона 

5 1 - 

11 Дніпропетровський технікум зварювання 5 - - 

12 Дніпродзержинське вище професійне училище 7 3 - 

13 Коледж Криворізького  НУ ім. Остроградського 6 - - 

14 Новомосковський  технікум Національної металургійної академії 

України 

- - 1 

15 ДВНЗ «Криворізький НУ гірничо-електромеханічний технікум» 2 - - 

16 Дніпропетровський навчально-виробничий центр з підготовки та 

перепідготовки робітників в машинобудівної галузі та зв’язку  

- - - 

     

 Всього 69 27 34 

Виші навчальні заклади 

1 Криворізький національний університет - 5 5 

2 ДВНЗ «Придніпровська академія будівництва та архітектури» 4 - - 

3 Національна Металургійна Академія Україна  4 2 3 

4 Запорізький національний університет 2 10 - 

5 Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського 

- - 2 

6 Дніпропетровський університет ім. А.Нобеля  - - - 

7 ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 

університет» 

- 1 5 

8 Дніпропетровська державна фінансова академія  - 1 - 

9 Університет митної справи та фінансів - - 3 

10 ДВНЗ «Національний гірничий університет» - - 1 

 Всього: 10 19 17 

 РАЗОМ: 79 46 51 

 

Кількісні показники підвищення кваліфікації 

викладачів коледжів та технікумів, НПП вищих навчальних закладів, 

фахівців підприємств,установ, організацій 
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1.7. Дотримання ліцензійних умов надання освітніх послуг 

 

На виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти, затверджених постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187, в 

університеті розроблені освітньо-професійні програми, навчальні плани усіх 

спеціальностей та пояснювальні записки до них, які реалізуються в 

освітньому процесі. Для цього були створені та затверджені наказами по 

університету склади проектних груп таких рівнів: 

перший (бакалаврський) рівень – наказ від 16.03.2016 р. № 179; 

другий (магістерський) рівень (термін навчання 1 рік 5 місяців) – наказ 

від 03.03.2016 р. № 148; 

другий (магістерський) рівень (термін навчання 1 рік 10 місяців) – 

наказ від 09.03.2016 р. № 156; 

третій (освітньо-науковий) рівень – наказ від 11.03.2016 р. № 163. 

Згідно з Ліцензійними умовами усі голови проектних груп мають 

науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою 

спеціальністю, стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менш як 

10 років, а також є гарантом тільки однієї проектної групи. 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними 

працівниками  відповідної спеціальності відповідає нормативним показникам 

Ліцензійних умов і складає: 

для першого (бакалаврського) рівня – 50 % НПП мають науковий 

ступінь або вчене звання та 10 % лекційних занять проводять доктори наук, 

професори; 

для другого (магістерського) рівня – 50 % НПП мають науковий 

ступінь або вчене звання та 25 % лекційних занять проводять доктори наук, 

професори; 

для третього (освітньо-наукового) рівня – 80 % НПП мають науковий 

ступінь або вчене звання та 50% лекційних занять проводять доктори наук, 

професори; 
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Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують 

формування професійних компетентностей, науково-педагогічними 

працівниками, які є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом: 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 

для здобувачів другого (магістерського) рівня складає 15 %; для здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня – 50 %; 

практичної роботи за фахом для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня – 10 %. 

Показники рівня наукової та професійної активності науково-

педагогічних працівників кафедр засвідчуються виконанням за останні п’ять 

років не менше ніж трьома умовами, зазначеними у пункті 5 приміток 

Ліцензійних умов (підпункти 1-16). 

 

1.8. Проведення профорієнтаційної роботи 

 

Основною метою профорієнтаційної роботи є представлення 

університету як вищого навчального закладу, який готує здобувачів вищої  

освіти із 20 спеціальностей, пошук найбільш підготовленої молоді, яка 

навчається в загальноосвітніх навчальних закладах, ліцеях, гімназіях,  

ВНЗ І–ІІ рівня акредитації для вступу до університету у 2016 році, 

підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці. З цією 

метою було розроблено план профорієнтаційних заходів,  здійснено 

закріплення шкіл міста та області за відповідними кафедрами, наказом по 

університету затверджені відповідальні за профорієнтаційну роботу. 

Представники кафедр відвідали батьківські збори у школах з метою 

роз’яснення правил прийому. Для підготовки випускників загальноосвітніх 

шкіл міста 2016 року для здачі ЗНО – 2016 з грудня 2015 року по квітень 

2016 року університет організував проведення безкоштовного циклу 

навчальних занять з української мови та літератури, іноземної мови, історії 

України, математики, хімії, фізики. Ці заняття проводили найбільш 
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досвідчені викладачі університету. Перед проведенням занять усі факультети 

в фойє актової зали презентували свої спеціальності та розмістили 

профорієнтаційні плакати.  

З початку 2016 року на базі університету Департаментом освіти і науки 

облдержадміністрації був реалізований грантовий проект USAIDUSBI для 

груп населення, що зазнали впливу конфлікту на сході країни. Протягом 

січня–квітня 2016 року проводились курси підготовки до зовнішнього 

незалежного оцінювання учнів із вразливих груп, включаючи тимчасово 

переміщених осіб з територій Донецької та Луганської областей, що не 

контролюються урядом, колишніх бійців АТО.  

Університет продовжує профорієнтаційну роботу по залученню 

кращих випускників до участі у «Вступній кампанії –2017». З цією метою 

розроблено План заходів щодо забезпечення прийому до університету у 2017 

році, який було ухвалено на засіданні вченої ради ДДТУ (протокол № 11                         

від 29.09.2016 р.) 

Наказом по університету за № 650 від 06.10.2016 року призначено 

відповідальних за профорієнтаційну роботу з випускниками загальноосвітніх 

навчальних закладів міста. 

31 жовтня 2016 року проведено нараду-семінар з директорами 

загальноосвітніх шкіл міста, узгоджена пропозиція щодо проведення у 

школах міста батьківських зборів із запрошенням представників ДДТУ для 

роз’яснення умов прийому до ВНЗ.  

За інформацією департаменту з гуманітарних питань Кам'янської 

міської ради було складено графік відвідування батьківських зборів на період 

листопад–грудень 2016 року. Результати виконання графіку постійно 

знаходилися на контролі ректорату університету.  

Крім цього, були проведені фахові семінари за участю викладачів 

університету та вчителів шкіл міста з математики, фізики, хімії, історії 

України, іноземної мови. Для роз’яснення змісту основних етапів вступної 

кампанії 2017 року та  профорієнтаційної роботи за спеціальностями ДДТУ 
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підготовлені презентації для розповсюдження у школах міста та розміщення 

на їхніх WEB-сайтах. 

 

 

 

 

Створено інформаційну сторінку ректора у мережі Facebook. На 

сторінці вже зареєструвалося 2588 осіб, які прийняли заявку у друзі та 

роблять  перепости. Майбутні абітурієнти цікавляться такими рубриками як 

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

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

26 листопада та 10 грудня в університеті було проведено Дні відкритих 

дверей. На зустріч завітали випускники шкіл міста. Перед ними виступили 

представники студентського парламенту та декани з презентацією своїх 

факультетів. Також випускники мали можливість відвідати кафедри 

університету, ознайомитися з їхньою лабораторною базою. Зустріч з 

абітурієнтами була емоційною, яскравою і наповненою цікавими подіями. 

Університет зустрічав понад 300 гостей, серед яких були і 

одинадцятикласники, і студенти коледжів та технікумів. 

 

Вступники можуть подати до 9 заяв на місця державного замовлення 

не більше, ніж з 4 спеціальностей. 
(Наприклад, якщо абітурієнт подав до ДДТУ чотири заяви на чотири спеціальності. 

Тоді у інші ВНЗ він може подати ще п'ять заяв на ті ж самі спеціальності)

Вступники на базі ПЗСО (крім пільгових категорій) подають заяви тільки в електронній формі. 

Кожній заяві надається пріоритет. 

Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа

зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути

рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, 

відповідно до його конкурсного бала.

Вступник має право до моменту закінчення подання заяв скасувати у власному електронному
кабінеті подану ним раніше заяву без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

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

Для конкурсного відбору зараховуються бали сертифікатів ЗНО 2016-2017 рр. 

Дніпровський державний технічний університет
www.dstu.dp.ua тел. Приймальної комісії (0569) 50-65-50, 50-65-17

Оприлюднення
рейтингових 

списків 
рекомендованих до 

зарахування на 
місця державного 

замовлення

1 серпня

Зарахування: 

7 серпня

Виконання умов до зарахування:

5 серпня
(УВАГА: місце державного 
замовлення абітурієнту  

пропонується лише один раз. 
Якщо він від нього 

відмовляється, то залишається 
можливість навчання лише на 

умовах контракту)

Реєстрація
електронного 

кабінету вступника: 

29 червня -25 липня

Етапи вступної 
кампанії - 2017

Подача заяв та 
документів: 

12 липня -26 липня

Переведення на вакантні місця 
державного замовлення

до 18 серпня
(УВАГА: правом переведення 

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

зарахування на місця 
державного замовлення)

-

Факультети: енергетичний, електроніки та 
комп'ютерної техніки

1. Українська мова і  література
2. Математика
3. Історія України / Іноземна мова

Факультет менеджменту, економіки, соціології та філології
1. Українська мова і  література
2. Історія України
3. Математика /  Іноземна мова

Конкурсні предмети 

(проект)

120ВНЗ 5

(ДДТУ)
127 131 Прикладна

механіка
9

125ВНЗ 68

так2016129ВНЗ 5 

(ДДТУ)
128136 Металургія7

125ВНЗ 66

127ВНЗ 5

(ДДТУ)
130 141 Електро-

енергетика, 

електротехніка

та

електромеханіка

5

160ВНЗ 44

160ВНЗ 33

ні3054170ВНЗ 22

165ВНЗ 1170 035 Філологія1

Рекомендація

на навчання за

держаним

замовленням

Максимальний

обсяг

держзамовлення

ВНЗ

Місце

абітурієнта у

рейтинговому

списку

Конкурсний

бал

абітурієнта

Конкурс

ВНЗ

Широкий

конкурс за

спеціальністю, 

прохідний бал

Спеціальність

(шифр, назва)

Заява,

пріоритет

Факультети: металургійний, механічний
1. Українська мова і  література
2. Математика
3. Фізика / Історія України  - усі спеціальності, за виключенням: 

Хімія / Історія України  - хімічна технологія
Біологія / Історія України   - біотехнологія
Географія / Історія України - екологія

Спеціальність філологія:
1.Українська мова і література  
2. Іноземна мова
3. Історія України / Географія
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На виконання наказу МОН України від 21 вересня 2016 року № 1133 

„Про підготовку до проведення в 2017 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти‖, Листа Дніпропетровського регіонального центру 

оцінювання якості освіти від 25.10.2016 № 03/01-30-758 щодо співпраці в 

організації та проведенні ЗНО – 2017 та з метою належної організації та 

проведення реєстрації учасників тестування і надання їм консультативних 

послуг,наказом по університету за № 835 від 28.12.2016 р., на базі 

приймальної комісії ДДТУ було організовано роботу Пункту реєстрації на 

ЗНО – 2017 за графіком узгодженим із департаментом з гуманітарних питань 

Кам'янсьої міської ради. 

 

 

 

Співробітники університету, які були залучені для організації роботу 

Пункту реєстрації, надавали консультаційну та технічну допомогу учням 

шкіл міста, випускникам навчальних закладів системи загальної середньої 
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освіти минулих років, а також студентам професійно-технічних навчальних 

закладів, які здобувають повну загальну середню освіту та які бажають взяти 

участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.  

Перед початком реєстрації майбутні абітурієнти мали можливість 

поспілкуватися із представниками приймальної комісії ДДТУ стосовно 

роз’яснень правил прийому та членами молодіжного студентського 

парламенту університету й дізнатися багато цікавого про майбутнє 

студентське життя.  

23 лютого 2017 року робота Пункту реєстрації ДДТУ стала головною 

для рубрики «Актуальна тема» на місцевому телебаченні.  

 

 

Серед найбільш результативних форм підготовки випускників 

загальноосвітніх шкіл до успішного складання зовнішнього незалежного 

оцінювання знань є підготовчі курси з різними термінами навчання: дев'яти -, 

семи-,  п'яти- та тримісячні, які діють в університеті. 

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

закінчують підготовчі курси університету, для вступу на навчання на 

природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності додається  10 

балів до результатів підсумкової атестації.  

Заняття на підготовчих курсах проводять висококваліфіковані науково-

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

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

мова».  
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1.9. Робота приймальної комісії 

 

Свою роботу приймальна комісія ДДТУ спрямовує на виконання 

наступних завдань: розробка Правил прийому; забезпечення інформування 

вступників, їх батьків та громадськості з питань вступу до ДДТУ; організація 

прийому заяв та документів, вирішення питань щодо зарахування вступників 

за формами навчання і джерелами фінансування; організація та проведення 

вступних випробувань; подання до Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти  отриманих від вступників даних, внесення змін до статусів 

заяв вступників в Єдиній базі; координація діяльність усіх структурних 

підрозділів ДДТУ щодо підготовки та проведення конкурсного відбору. 

Розгляд питань й ухвалення рішень здійснювалося на засіданнях 

Приймальної комісії ДДТУ та оформлювалося відповідними протоколами.  

Персональний склад приймальної комісії на 2017 рік був ухвалений 

рішенням вченої ради університету (від 27 жовтня 2016 р., протокол № 13). 

Щороку персонал приймальної комісії оновлюється на 30 %. 

Приймальна комісія діє відповідно до Правил прийому до ДДТУ, які 

розробляються з урахуванням Умов вступу до вищих навчальних закладів, 

які щороку затверджуються МОН України, а також Положення про 

приймальну комісію та Положення про апеляційну комісію.  

Правила прийому до ДДТУ у 2016 році були затверджені вченою 

радою університету 24 грудня 2015 року. На виконання Наказу МОН України 

за № 622 від 06.06.2016 р. «Про затвердження змін до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085», який зареєстровано 

у Міністерстві юстиції України 14 червня  2016 р. за № 860/28990 та Наказу 

МОН України за № 755 від 02.07.2016 р. «Про затвердження змін до Умов 

прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році», 

який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 07 липня 2016 р. за 

№ 928/29058,  до Правил прийому були внесені та ухвалені відповідні зміни. 
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Порядок роботи апеляційної комісії ДДТУ затверджений Головою 

приймальної комісії - ректором. Порядок подання і розгляду апеляції був 

оприлюднений на інформаційному стенді приймальної комісії. Вступні 

випробування пройшли на достатньому рівні, без будь-яких скарг та апеляцій 

з боку абітурієнтів.  

Звіт про результати роботи приймальної комісії ДДТУ за 2016 рік 

ухвалено на засіданні вченої ради ДДТУ (від 29.08.2016 р., протокол № 8)  

Правила прийому до ДДТУ у 2017 році, Положення про приймальну 

комісію ДДТУ та Положення про апеляційну комісію ДДТУ ухвалені вченою 

радою університету (від 22.12.2016 р., протокол № 15). Усі документи 

оприлюднені на WEB-сайті та інформаційному стенді приймальної комісії.  

У терміни, визначені Умовами вступу до вищих начальних закладів у 

2017 році, наказами по ДДТУ затверджено склад предметних екзаменаційних 

комісій для проведення співбесіди та фахових атестаційних комісій.  

У своїй роботі для інформування абітурієнтів та їх батьків приймальна 

комісія використовує електронну міську газету «Кстаті+» та «Событие», 

міське радіомовлення, а також сторінку «Абітурієнт» на WEB-сайті 

університету. 

 

1.10. Видання науково-методичної та  

навчально-методичної літератури. Видавнича діяльність 

 

З метою якісної організації та проведення освітнього процесу, 

забезпечення здобувачів вищої освіти необхідними навчально-методичними 

матеріалами науково-педагогічні працівники університету постійно 

проводять роботу щодо підготовки та оновлення навчально-методичних 

комплексів дисциплін. 

Протягом звітного періоду здійснювався моніторинг виконання плану 

видання навчально-методичної літератури. Всього за звітний період науково-

педагогічними працівниками розроблено 679 навчально-методичних 
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матеріалів, із них: 171 конспект лекцій, 41 методичний матеріал до курсового 

і дипломного проектування, методичних вказівок: 175 – до самостійної 

роботи, 152 – до практичних занять, 22 – до семінарських занять, 64 – до 

виконання лабораторних робіт, 54 – до виконання контрольних завдань тощо. 

За звітний період редакційно-видавничим відділом в цілому видано: 

 

 

 
 

За звітній період фактично розроблено, видано та розіслано 57 видань, 

із них 36 навчальних посібників та 21 монографія. 

У 2014 році було виготовлено та розіслано 16 видань, у тому числі 

9 навчальних посібників та 7 монографій. 
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№ Автор Назва видання 

1 2 3 

1 Горбунов О. Д. 
Навч. посібник 

Термінологічний словник з тепломасообміну 

2 
Крюковська О. А., 

Левчук К. О. 

Навч. посібник 

Охорона праці в галузі 

(для хімічних спеціальностей) 

3 

Карімов І. К. 

Кармазіна В. В. 

Литвин О. І. 

Нужна С. А. 

Строєва В. О. 

Навчальний посібник 

Інформатика та програмування 

4 
Садовой О. В.  

Дерец О. Л.  

Навч. посібник 

«Спеціальні питання математичного опису і 

моделювання динаміки складних систем» 

5 

Волошин М. Д. 

Ларичева Л. П. 

Черненко Я. М. 

Навч. пос. 

Методика викладання у вищій школі 

6 
Бейгул О. О.,  

Лепетова Г. Л. 

Навч. посібник 

Методи теорії пружності для дослідження та 

розрахунків металургійного обладнання 

7 

Волошин М. Д. 

Шестозуб А. Б. 

Черненко Я. М. 

Іванченко А. В. 

Навч. посібник 

«Технологія неорганічних речовин» Ч.2 

8 

Бойко В. І. 

Мещанінов С. К. 

Нельга А. Т. 

Навчальний посібник 

Взаємодія фізичних полів з біологічними об’єктами 

9 
Тонкошкур О. С. 

Ігнаткін В. У. 

Навчальний  посібник 

Контроль якості та надійності мікроелектронних 

виробів. Практикум 

10 

Лопатін О. М. 

Осока І. О. 

Лопатін С. О. 

Монографія 

Автомобілі. Виробництво. Технічне обслуговування 

та ремонт. Том 3 

11 
Г. І. Карімов,  

І. К. Карімов 

Монографія 

Інформаційні системи і технології в управлінні 

організаціями 

12 
Бойко В. І. 

Мещанінов С. К. 

Монографія 

Моделювання надійності функціонування людино-

машинних систем в умовах сучасної техносфери 

13 
Під ред.  

Огурцова А. П. 

Монографія 
Кластерныерешения в металлургии, энергетике, 
образовании 
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14 
Добрик О. В. 

 

Монографія 

Підвищення експлуатаційної надійності та 

довговічності валків обтискних та сортових 

прокатних станів 

15 Щербина М. А. 

Монографія 

Художній світ «Пастушого календаря»  

Едмунда Спенсера 

16 
Нізімов В. Б. 

Количев С. В. 

Монографія 

Керування синхронними двигунами з ємнісними 

накопичувачами енергії   

 

Також у 2014 році видано: 

«Збірник наукових праць ДДТУ» (2 випуски) - відповідальний                  

О. М. Садовой; 

«Збірник тез та статей науково-методичної конференції» відповідальна      

З. Ю. Воронова; 

журнал «Математичне моделювання» (1 випуск) - відповідальний             

С. Є. Самохвалов; 

газета «Вогонь Прометея» (11 вип.); 

тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції 

«Проблеми математичного моделювання»  - відповідальний С. Є. Самохвалов; 

навчально-методичні вказівки - 76 шт. 

У 2015 році було виготовлено та розіслано 22 видання, у тому числі 

16 навчальних посібників та 6 монографій. 

 

№  Автор Назва видання 

1 2 3 

1 

Крилова Т. В. 

Стеблянко П. О. 

Олійник Л. О. 

Сало О. В. 

Навчальний посібник 

Наближені методи 

2 Ктитарова Н. К. 

Воронова З.Ю.  

Навчальний посібник 

Теорія перекладу 

3 Могілевцев О. О. 

Гресс О. В. 

Навчальний посібник 

Дипломне проектування ливарних цехів (лиття в 

одноразові об’ємні форми) 
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4 
Караван Н. А. 

Чернявская І. М. 

Навч. посібник 

Економіка та організація виробництва хімічних 

речовин 

5 Швець В. Я. 

Єфремова Н. Ф. 

Чічканя О. І. 

Навчальний посібник 

Гроші та кредит 

6 

Донченко С. П. 

Навчальний посібник 

Історія України. Навчальний посібник для студентів 

технічних спеціальностей 

7 Лигун А. А. 

Шумейко А. А. 

Гранкина Т. О. 

Тимченко С. А. 

Навчальний посібник 

Том 1. Початки аналізу. 

Том 2. Початки аналізу. Збірник індивідуальних 

завдань. 

8 Камель Г. І. 

Мілютін В. М. 

Івченко П. С. 

Навчальний посібник 

Технологічні процеси та комплекси при відновленні 

ті зміцнені деталей 

9 Полетаєв В. П. 

Крюковская О. А. 

 

Навчальний посібник 

Охорона праці в галузі (для спеціальності 

«Металургія чорних металів» 

10 
Ганзюк С. М. 

Навчальний посібник 

Фінансування інноваційної діяльності 

11 Ревенко Н. Г. 

Левчук К. О. 

Навчальний посібник  

Менеджмент охорони праці 

12 Теліпко Л. П.,  

Мамаєв Л. М.,  

Манько В. М. 

Навчальний посібник  

Порадник до розв’язання задач та виконання 

розрахунково-проектувальних завдань з основ 

інженерної механіки». Розділ: опір матеріалів. 

Частина 1: Простий опір 

13 Олійник Л. О. Навчальний посібник  

Дискретна математика 

14 Гуляєв В. М. 

Анацький А. С. 

Головєй О. П. 

Навчальний посібник  

Методи аналізу в біотехнології 

15 Богомаз К. Ю. 

Редькіна Г.М. 

Хрестоматія (Навчальний посібник) 

Етнополітичні та міграційні процеси в суспільстві 

16 Ларичева Л. П. 

Волошин М.Д. 

Луценко О.П. 

Навчальний посібник  

Контроль та автоматичне регулювання хіміко-

технологічних процесів 

17 В. Б. Рудасьов, 

О.В. Головіна 

О.М. Коробочка 

Монографія 

Проектування рульових керувань колісних машин 

18 Лигун А. А. 

Шумейко А. А. 

Тимченко С. А. 

Монография 

Описание выпуклых кривых и поверхностей 
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19 Білоус О. І. 

Танцура Г. І. 

Бельмас О. Л. 

Монографія 

Гнучкі тягові органи в машинобудуванні. 

Діагностика ушкоджень 

20 Яловий М. І. 

Ялова Є. М. 

Монографія 

Математическое моделирование тепловых процессов 

в металлургии 

21 Самохвалов С. Є. 

Кабаков Д. Ю. 

Піптюк В. П. 

Монографія 

Математичне моделювання переносних процесів в 

установці ківш-піч 

22 
За заг. ред.  

М. О. Наказного 

 

Колективна монографія 

Інновації у вищій освіті – сучасна комунікація та 

співробітництво в університетах за допомогою 

особливих інформаційних інструментів 

 

Також у 2015 році видано: 

«Збірник наукових праць ДДТУ» (2 випуски) – відповідальний                  

О. М. Садовой; 

газета «Вогонь Прометея» (10 вип.); 

навчально-методичні вказівки - 72 шт. 

У 2016 році було виготовлено та розіслано 17 видань, у тому числі       

9 навчальних посібників та 8 монографій. 

 

№  Автор Назва видання 

1 2 3 

1 
Н. Ф. Стеблюк 

Н. М. Волосова  

Навчальний посібник  

Маркетинг. Практикум 

2 

М. Д. Волошин  

Я. М. Черненко  

А. В. Іванченко  

М. А. Олійник  

Навчальний посібник  

Технологія неорганічних речовин.  

Частина 3. Мінеральні добрива 

3 

В. М. Мілютін  

Г. І. Камель 

П. С. Івченко 

Ю. А. Гасило 

Навчальний посібник  

Теоретичні основи процесів зварювання 

4 

К. О. Левчук  

Р. Я. Романюк  

А. О. Толок  

Навчальний посібник  

Цивільний захист 
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5 

Є. М. Сігарьов 

М. К. Сігарьов 

С. А. Стороженко 

Навчальний посібник 

Металургія кольорових металів та сплавів 

6 

Г. Ю. Крячко,  

Є. М.Сігарьов,  

О. Л. Мастеровенко 

Навчальний посібник 

Теорія та технологія доменного процесу 

7 
В. В. Кармазіна  

С. А. Нужна 

Навчальний посібник 

Математичні методи в соціології. Практикум 

8 

В. Ю. Солод,  

Л. М. Мамаєв,  

О. В. Нікулін  

Тримовний словник  

з технічної механіки та машинобудування для 

студентів - механіків очної та заочної форм навчання 

9 

О. В. Орлінська, 

Д. С. Пікареня, 

В. В. Любченко, 

І. В. Чушкіна 

Навчальний посібник 

Геологія і гідрологія. Практикум 

10 

О. В. Садовой 

Р. С. Волянський 

Ю. В. Сохіна 

Монография 

Научные основы анализа и синтеза оптимального 

энергоэффективного управления 

электромеханическими системами 

11 
В. И. Лавриненко  

В. Ю. Солод  

Монография 

Инструменты из сверхтвердых материалов в 

технологиях абразивной и физико-технической 

обработки 

12 А. О. Якуніна  

Монографія 

«Діяльність монархічних партій у Наддніпрянській 

Україні(1907 рік – перша половина 1914 року)» 

13 І. М. Гольтер 

Монографія 

Роман Дж. Д. Селінджера «Над прірвою у житі» як 

літературний і культурний феномен 

14 
За заг. ред.  

З. Ю. Воронової 

Колективна монографія 

Типологія та функціонування мовних одиниць 

сучасних романо-германських та слов’янських мов: 

когнітивний, прагматичний та комунікативний аспекти 

15 А. С. Шульга 

Монографія 

Підвищення довговічності п’ятникових вузлів 

транспортних засобів 

16 

О. П. Максименко,  

Д. И. Лобойко,  

М. К. Измайлова 

Монография 

Продольная устойчивость полосы в валках с анализом 

контактных условий 

17 Є. В. Дерець 

Монографія 

Деякі екстремальні задачі теорії квадратур і 

наближення функцій 
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Також у 2016 році видано: 

«Збірник наукових праць ДДТУ» (2 випуски) - відповідальний                  

О. М. Садовой; 

«Математичне моделювання» журнал (1 випуск) – відповідальний            

С. Є. Самохвалов за 2016 рік та «Математичне моделювання» журнал                 

(2 випуски) за 2015 р.; 

газета «Вогонь Прометея» (11 випусків); 

збірка поезії «Ліра Прометея»; 

навчально-методичні вказівки - 36 шт.; 

збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук» - відповідальний         

К. Ю. Богомаз; 

збірка тез доповідей Всеукраїнського конкурсу студ.-наукових робіт 

«Електроніка та електромеханіка» під редакцією О. В. Садового. 

У 2017 році було виготовлено та розіслано 2 видання.  

 

№  Автор Назва видання 

1 

С. П. Донченко,  

С. В. Зборець,  

О. С. Бабічева 

Навчальний посібник 

Характеристика історичних процесів в Україні(кінець 

ХІХ ст. — початок ХХ ст.) 

2 
Н. М. Валуєва,  

Н. І. Рєзнік 

Навчальний посібник 

Комунікативно-прагматичні аспекти функціонування 

дієслів французької мови 

 

Також у 2017 році видано: 

навчально-методичні вказівки — 6 шт.; 

газета «Вогонь Прометея» (3 випуски). 

З 1980 року в університеті видається газета «Вогонь Прометея», 

матеріали якої висвітлюють студентське життя, проблеми і здобутки 

колективу, корисні поради тощо. 
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І сьогодні політика газети залишається незмінною — вона підіймає і 

допомагає вирішувати якнайактуальніші, злободенні питання навчально-

виховної, науково-дослідницької, адміністративно-господарської роботи 

університету. Не залишаються поза увагою і події державної ваги, державні 

свята, пам’ятні дати тощо. 

Газета має такі рубрики: «Актуальна тема», «Спортивна орбіта», «Моя 

ти рідна Україна», «Знай наших», «Хочу поділитися», «Незабутнє», 

«Інформструмок», «Світ навколо нас», «Особистість», «Духовність», 

«Пам’ять», «Поговоримо відверто». 

 

1.11. Діяльність науково-методичної ради 

 

Науково-методична рада університету діє на підставі положення про 

науково-методичну раду ДДТУ, затвердженого вченою радою університету 

26.05.2016 року. Діяльність науково-методичної ради спрямована на 

забезпечення освітнього процесу навчально-методичною документацією, 

підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників, 

удосконалення аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти, 
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поліпшення форм і методів навчальної діяльності, розробку технологій 

формування в процесі навчання компетентностей випускників, впровадження 

в освітній процес нових інформаційних технологій (автоматизовані системи, 

віртуальний лабораторний практикум, презентація лекцій тощо). 

Свою діяльність науково-методична рада проводить шляхом 

регулярних засідань, створення робочих груп та експертних комісій з питань 

забезпечення якості навчальної та методичної роботи; планування, 

координації та контролю її стану на кафедрах і факультетах; розробки 

практичних рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення освітнього 

процесу тощо.  

У 2016 році науково-методичною радою проведено 12 засідань, на яких 

було розглянуто 24 основних планових питання, та 35 питань, які виникли в 

процесі організації та проведення освітнього процесу, розробки та стану 

навчально-методичного забезпечення дисциплін, створення освітніх та 

освітньо-професійних програм вищої освіти, застосування інформаційних і 

комп'ютерних технологій при викладанні навчальних дисциплін.  

На виконання Закону України «Про вищу освіту» у звітному періоді 

науково-методичною радою значна увага була звернена на пошук шляхів 

поліпшення навчально-методичної роботи, результатом якої стала 

підготовка, оновлення та узгодження 13 нормативних документів 

університету, спрямованих на удосконалення організації освітнього процесу 

та навчально-методичного забезпечення.  

Комп'ютеризація освітнього процесу і розширення використання 

Інтернет-технологій сприяли впровадженню публікацій навчально-

методичних матеріалів на електронних носіях інформації, у зв'язку з цим 

науково-методична рада особливу увагу приділяє розвитку, функціонуванню 

і наповненню інформаційного порталу університету 

http://192.168.255.4/Portal/WWW/index.html. 

Навчально-методичні комплекси дисциплін, розміщені на 

інформаційному порталі університету, доступні і для науково-педагогічних 
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працівників, і для здобувачів вищої освіти, що дозволяє використовувати 

його можливості для підвищення ефективності самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти над навчальним матеріалом, створення єдиного 

інформаційно-освітнього середовища. 

Науково-методична рада проводить роботу щодо оновлення банку 

навчальних і робочих програм навчальних дисциплін відповідно до 

стандартів вищої освіти підготовки бакалаврів і магістрів. Членами науково-

методичної ради проведена значна консультативна робота з науково-

педагогічними працівниками з цього питання, підготовлені відповідні 

документи, в результаті у 2016 році науково-методичною радою розглянуто і 

рекомендовано до затвердження 212 навчальних і 402 робочі програми 

навчальних дисциплін.  

 

1.12. Виховна робота 

 

Виховна робота в університеті розглядається як важлива складова 

навчального процесу і відповідає сучасному розвитку країни. Робота 

проводиться згідно з Планом виховної роботи університету на навчальний 

рік, який розроблений на підставі Державної цільової програми «Молодь 

України» і планів виховної роботи факультетів. 

Для виховання кожного студента як всебічно розвиненої особистості, 

розширення його кругозору провідні викладачі кафедр соціально-

гуманітарних наук на лекційних та семінарських заняттях, куратори 

академічних груп на виховних годинах знайомлять студентів з життєвим 

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

ювілеї яких відзначаються на державному рівні. Вшановуються трагічні події 

нашої історії. Відзначаються: День Соборності України, День Європи, День 

людей похилого віку «Золотий вік людини», День партизанської слави. Для 

дітей, які знаходяться у притулку, проводиться «Час доброти», акції 
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милосердя «Допоможемо тим, хто цього потребує» (допомога переселенцям з 

Донецької та Луганської областей). 

Велика увага приділяється питанню національно-патріотичного 

виховання студентів. 26 листопада 2016 року на базі стадіону «Буревісник» 

Дніпродзержинського державного технічного університету під патронатом 

міського голови Білоусова А. Л. відбувся фестиваль військово-патріотичного 

виховання "Хвиля пам'яті" з реконструкцією військових дій часів Другої 

світової війни у реальному часі. У фестивалі активну участь брали студенти 

нашого університету. 

На заняттях з дисципліни «Історія та культура України» увага 

студентів акцентується на патріотизмі і моральності діячів визвольного руху, 

демонструються витоки патріотизму.  

На заняттях з дисципліни «Українська література» у студентів 

виховується любов до Батьківщини, рідної мови, історії та культури, почуття 

національної свідомості, відбувається активний процес дослідження 

творчості митців, чиї імена були безпідставно забуті.  

При викладанні дисципліни «Правознавство» роз'яснюється, як сучасна 

Україна в правовому полі намагається вийти на рівень передових 

демократичних держав, виховується у студентів правова свідомість та 

правова культура. До «Тижня права» відбулася зустріч студентів з в.о. 

начальника ювенальної превенції, майором поліції Нестеронком О. В. та 

представниками громадської організації по боротьбі з наркоманією та 

наркоторгівлею.  

При викладанні технічних дисциплін викладачі зосереджують увагу 

студентів на досягненнях українських вчених в області науки і техніки.  

Трагічні події останнього часу спонукають до оновлення експозиції 

університетського музею. Музей поповнюється експонатами про учасників 

АТО – викладачів та студентів ДДТУ, які відстоюють нашу незалежність на 

сході України. Оформлено експозицію, присвячену боротьбі з російською 

агресією: «Викладачі та студенти ДДТУ за визволення сучасної України»; 
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оновлений стенд «Захисники України проти нацизму в добу Другої Світової 

війни 1939-1945 років»; відбулась презентація буклету ветеранів України 

«Героїчний подвиг в спадок молоді», та зустріч студентів з ветеранами 

Дніпровської районної організації ветеранів України. 

 

 

Університет плідно працює з громадськими об'єднаннями 

патріотичного спрямування міста, існують налагоджені взаємовідносини між 

університетом та волонтерами, проводяться заходи матеріальної допомоги 

«Бійцям АТО від студентів ДДТУ». 

Виховні години в академічних групах проводяться у формі зустрічей з 

учасниками бойових дій в зоні АТО - доцентом кафедри автомобілів та 

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

у антитерористичній операції. Таких в університеті 12 осіб: Коваленко С.М. 

(МЧМ-15-1д); Бершадський О.О. (МЧМ-13-1д); Гриновецький Р.Р. (МЧМ-13-

1 д); Яловой О.О. (ФКС-13-1д); Байдуж В.А. (ЛВ-16-1дс); Чорний О.О.  

(АТ-16-1дс); Копійка М.М. (МБ-13-1д); Десятерик С.О. (АРТ-15д); Нечитайло 

Р.О. (АРТ-15д); Подлужний О.Є. (ТЕП-16); Гаврилов С.О. (ЕЛМ-15); 

Коваленко Д.В. (ЕЛМ-16-1д) – інвалід (не має руки), є волонтером, який 

співпрацює з дитячим притулком. До дня Святого Миколая він виготовив для 

дітей-сиріт шведську стінку. 

Студентами факультету менеджменту, економіки, соціології та 

філології разом з учнями СЗШ №19 у рамках патріотичного виховання був 
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проведений захід, присвячений волонтерському руху в Україні та світі. 

Девізом зустрічі став уривок з поеми Тараса Шевченка «Сон»: «Раз добром 

зігріте серце вік не прохолоне». На зустрічі були присутні: директор СЗШ  

№ 19 Сухракова Л.Ф.; голова громадської організації «Майдан Січеслав», 

волонтер Штефан М.А.; депутат Дніпродзержинської міської ради, голова 

громадської організації «Жінки за майбутнє дітей України» Капінус В.І.; 

волонтер громадської організації «Майдан Січеслав» Кіндякова Л.М.; 

психолог Білохорта Т.М. та учні СЗШ № 19 - переможці Всеукраїнської 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

На зустрічі були представлені презентації про волонтерську діяльність 

студентів факультету МЕСФ, девізом якої є «Сонце в долонях, серце у 

грудях, дарити добро на радість людям». 

Студенти і викладачі факультету менеджменту, економіки, соціології 

та філології та металургійного факультету зібрали гуманітарну допомогу, яку 

волонтери передали воїнам діючих частин на передовій. Із гуманітарною 

допомогою передано плакат із надписами-побажаннями воїнам від студентів 

та викладачів ДДТУ. Через волонтерів було передано прапор України, на 

якому воїни залишать свої автографи та побажання. Після повернення прапор 

буде розміщено у музеї ДДТУ. 

В університетській газеті «Вогонь Прометея» запроваджено постійно 

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

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

Для проведення профілактичної роботи серед студентів щодо 

попередження правопорушень та злочинів, вживання наркотичних та 

токсичних речовин, бездоглядності у молодіжному середовищі в університеті 

введено в практику проведення об'єднаних виховних годин за участю 

представників громадських організацій, медичних центрів, соціальних служб, 

наприклад: щорічні міські акції «Здоровим бути здорово»; відзначення 

Міжнародного дня відмови від паління; міські профілактичні акції «Молодь 
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проти СНІДу», акції «16 днів проти насильства», Всеукраїнський Тиждень 

права. 

На об'єднану виховну годину, яка була проведена до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом були запрошені фахівці департаменту охорони здоров'я 

та соціальної політики міської ради: лікарі-інфекціоністи та лікарі центру 

планування сім'ї. 

З метою відволікання студентів від девіантної поведінки у 

позанавчальний час, для організації змістовного дозвілля центр студентської 

творчості організовує роботу творчих колективів університету, які працюють 

над сучасними молодіжними темами: народний та естрадний вокал; народні, 

естрадні та бальні танці; студентський клуб мініатюр; клуб КВК 

«Щопопало». 

До кожного свята, яке відзначається в Україні або є особистим святом 

нашого навчального закладу, ці творчі колективи готують свої шоу-

програми, дискотеки, конкурси. Творчими колективами центру студентської 

творчості та дозвілля проводяться відповідні заходи: урочиста церемонія до 

Міжнародного жіночого дня; «А нумо, дівчата»; до дня народження 

Т. Г. Шевченка «Дзвенять Кобзареві струни»; фестиваль афганської пісні;  

міжфакультетський фестиваль «Творча весна  2016»; тематична об'єднана 

виховна година до Дня Перемоги; заходи до Дня захисту дітей; «День 

незалежності України»; «Посвячення у студенти»; «День працівника освіти»; 

Міжнародний День студента; «День захисника України»; 72-річниця 

визволення України від німецько-фашистських загарбників; щорічний 

конкурс «Автомайстер» та шоу-програма до Дня автомобіліста; 

«Міжнародний день студента»;«День збройних сил України» зустрічі з 

волонтерами громадського об'єднання «Форум»; новорічна дискотека. 

За 2014-2016 роки студенти та викладачі університету (31 команда) 

взяли участь у 197 турнірах ігор «Що? Де? Коли?» та споріднених 

інтелектуальних ігор. Тематичні турніри включали ігри за тематикою  

музика, кіно, медицина, історія, футбол, шахи, географія тощо. У жовтні 
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відбувся Чемпіонат Дніпропетровської області, де перемогу отримала наша 

команда «Мегаполіс  Прометей». Команди інтелектуалів брали участь у 

міжнародних турнірах, кубках світу, чемпіонатах України та обласних 

чемпіонатах. 

В університеті під керівництвом заслуженого тренера України, 

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

шашка». Спортсмени клубу досягли певних успіхів. Серед них: 1 майстер 

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

спортсмени другого розряду. 

За 2014-2017 роки спортсмени клубу «Золота шашка» взяли участь у 37 

чемпіонатах:  

чемпіонат світу серед молоді з шашок - 64 – 1;  

чемпіонат України серед жінок та чоловіків з шашок – 64 та шашок –

100 – 6; 

чемпіонат України серед юніорів та молоді з шашок – 64 та шашок – 

100 – 6; 

кубок України серед жінок та чоловіків з шашок – 64 та шашок – 100 – 6; 

кубок області з шашок – 64 та шашок – 100 – 18. 

Рік 

Кількість студентів, які брали 

участь у змаганнях 

Кількість нагород, які отримали 

студенти на змаганнях 
Міжнарод-

ного рівня 

Всеукраїн-

ського рівня 

Обласного 

рівня 

Міжнарод-

ного рівня 

Всеукраїн-

ського рівня 

Обласного 

рівня 

2014 1 7 8 1 4 13 

2015 - 3 9 - 17 11 

2016 - 3 9 - 14 11 

2017 - 3 7 - 10 7 

Всього 1 16 33 1 45 42 

 

Кращі студенти-шашисти університету: 

Губарєва О. студентка гр. МЕО-16-1дм, майстер спорту ФМЖД – 

тільки за 2016 рік та початок 2017 року вона виборола на чемпіонаті України 

13 нагород, чемпіонаті області - 7 нагород. 
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Лашкова А. студентка гр. ПБТ-15-1д, кандидат у майстри спорту 

України – на чемпіонаті України - 7 нагород, на чемпіонаті області -  

5 нагород. 

Вовк А. студентка гр. МЕТ-16-1д–на чемпіонаті України – 4 нагороди, 

на чемпіонаті області – 2 нагороди. 

Завдяки підготовці спортсменів міжнародного рівня, при підтримці  

адміністрації університету, на території м. Кам’янського пройшли:  

- у 2010 році - Всесвітня молодіжна командна олімпіада з шашок, 

- у 2011 році – матч за звання Чемпіонки Світу з шашок - 100 серед 

жінок між Д.Ткаченко (Україна) та З. Голубєвою (Латвія),  

- у 2012 році - Чемпіонат Європи з шашок - 100 серед юнаків та дівчат, 

в якому взяли  участь 240 спортсмени з 15 країн Європи,  

- у 2014 році на базі ДДТУ – півфінал чемпіонату України з шашок-100 

серед чоловіків та жінок , 

- у 2015 році на базі ДДТУ – Кубок України з шашок-100 серед 

чоловіків та жінок. 

Результатом виховної роботи стала відсутність правопорушень серед 

студентів університету протягом останніх трьох років. 

 

1.13. Студентське самоврядування 

 

Дніпровський державний технічний університет має упорядковану 

систему студентського самоврядування, реалізовану через молодіжний 

студентський парламент. Робота парламенту виконується згідно з Законом 

України «Про вищу освіту», Положенням про молодіжний студентський 

парламент та планом роботи на поточний рік. 

Молодіжний студентський парламент бере участь у вирішенні майже 

всіх питань студентського життя – це навчальна діяльність; переведення 

студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на місця 

держзамовлення; призначення стипендій; відрахування студентів, 

призначення заступника декана факультету, працевлаштування випускників 
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після закінчення університету; пошук місць для роботи у вільний від 

навчання час; створення належних побутових умов для проживання та 

відпочинку студентів, які мешкають у гуртожитках; участь в організації 

змістовного дозвілля студентів, що відволікає молодь від девіантної 

поведінки, зосереджує її увагу на розвитку творчих здібностей та естетичних 

смаків і почуттів. 

Під керівництвом молодіжного студентського парламенту (МСП) в 

університеті діє волонтерська організація, яка організовує студентів на 

проведення благодійних акцій – акція «Милосердя» передбачає допомогу 

соціально-незахищеним верствам населення (людям похилого віку, 

інвалідам, сиротам, переселенцям з Донецької та Луганської областей). МСП 

підтримує участь студентської молоді у суспільно-корисній діяльності, у 

сфері його інтересів - боротьба з правопорушниками, профілактика 

антисоціальної поведінки, пропаганда здорового способу життя, боротьба з 

наркоманією, алкоголізмом, курінням. 

Члени молодіжного студентського парламенту беруть участь у 

багатьох заходах, які проводить Департамент молоді та спорту на базі 

міськвиконкому, таких як: зустріч з Міністром молоді та спорту України; 

заходи  до  річниці визволення міста; урочисті проводи юнаків до Збройних 

Сил України; заходи до Дня Гідності і Свободи. 

У травні 2016 року наш парламент взяв участь у щорічному обласному 

Фестивалі народів світу. Перед студентами була поставлена задача – 

передати усі барви країни Індії. 

Студенти університету взяли участь у Благодійному студентському 

Балі (9 пар), кошти від якого були перераховані на придбання ліків та 

препаратів для відділення онкогематології Дніпропетровської обласної 

дитячої клінічної лікарні.  

Наші студенти беруть учать у щорічному конкурсі «Студент року 

Дніпропетровщини».  
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У 2014 році студентка гр. ПЗ-11-1д Іскандарова А. посіла перше місце в 

номінації «Інноваційний прорив».  

Переможцем обласного конкурсу «Студент року Дніпропетровщини -

2015» в номінації «Лідер студентського самоврядування року» стала голова 

молодіжного студентського парламенту університету студентка гр. ТМ-15-дм 

Придатченко Вікторія. Лауреатом обласного конкурсу став студент гр.ТМ-

15-1дм Танцура Тимофій в номінації «Волонтер року». 

У звітному періоді на всіх факультетах були проведені збори та обрані 

нові голови молодіжних студентських парламентів факультетів. У листопаді 

2016 року була проведена звітно-виборча конференція молодіжного 

студентського парламенту університету, на якій було обрано нового голову 

парламенту. 

Членами вченої ради університету є 7 членів студентського парламенту 

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

12% від загальної численності. 

 

2. Робота центру нових інформаційних технологій.  

Функціонування інформаційного порталу 

 

Загальна кількість документів 6121 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

49 183 533 679 913 1479 643 766 742 
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Типи документiв: 

Навчальна програма 512 

Робоча програма 1322 

Пiдручник 22 

Навчальний посiбник 69 

Конспект лекцiй 741 

Методичнi вказiвки до лабораторних робiт 511 

Методичнi вказiвки до виконання практичних занять 704 

Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи 813 

Тестові завдання до першого змiстового модулю 120 

Тестові завдання до другого змiстового модулю 91 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи 84 

Контрольні питання до заліку 7 

Контрольні питання (білети) до екзамену 52 

Комплект комплексної контрольної роботи 107 

Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи 336 

Методичнi вказiвки до семінарських занять 62 

Питання до тестового контролю 45 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту 57 

Методичні вказівки до виконання магістерської атестаційної роботи 9 

Методичнi вказiвки до виконання графічних завдань 2 

Методичнi вказiвки до виконання розділу дипломного проекту 54 

Тестові завдання 141 

Контрольнi питання до підсумкового модулю 5 

Тестові завдання до підсумкового змiстового модулю 26 

Методичні вказівки до оформлення дипломного проекту 3 
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Методичні вказівки до переддипломної практики 2 

Методичний посібник 4 

Збірник задач 14 

Методичнi вказiвки до семінарських занять 6 

Методичні вказівки до розв’язання задач 10 

Методичнi вказiвки до виконання розрахункових завдань 5 

Порадник до розв’язання задач 2 

Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи 

бакалавра 
25 

Індивідуальні завдання 8 

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту 13 

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) 10 

Методичні вказівки 58 

Словник термінів 10 

Положення 3 

Монографія 6 

Глосарій 7 

Плани практичних занять 16 

 

З початку 2015 року завантажено документів: 

Навчальний план 64 

Пiдручник 917 

Навчальна програма 12275 

Навчальний посiбник 3539 

Методичнi вказiвки до лабораторних робiт 12932 

Методичнi вказiвки до виконання практичних занять 23076 

Тестові завдання до першого змiстового модулю 3006 

Тестові завдання до другого змiстового модулю 2444 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи 2417 

Контрольні питання до заліку 204 

Контрольні питання (білети) до екзамену 1552 

Комплект комплексної контрольної роботи 2255 

Методичнi вказiвки до виконання самостiйної роботи 20893 

Методичнi вказiвки до виконання контрольної роботи 7458 

Методичнi вказiвки до семінарських занять 1579 

Комплект практичних завдань для модульного контролю 10 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту 1531 

Методичні вказівки до виконання магістерської атестаційної роботи  213 

Методичнi вказiвки до виконання розділу дипломного проекту 1581 
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Питання до тестового контролю 850 

Контрольнi питання до підсумкового модулю 124 

Тестові завдання до підсумкового змiстового модулю 479 

Методичні вказівки до виконання механічних розрахунків 40 

Методичні вказівки до оформлення дипломного проекту 74 

Методичні вказівки до переддипломної практики 74 

Методичний посібник 149 

Тестові завдання 3761 

Збірник задач 420 

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи 31 

Методичнi вказiвки до семінарських занять 306 

Методичні вказівки до розв’язання задач 197 

Методичнi вказiвки до виконання розрахункових завдань 126 

Книга 30 

Методичнi вказiвки до виконання графічних завдань 82 

Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи 

бакалавра 
799 

Методичнi вказiвки до виконання кредитних модулів 8 

Індивідуальні завдання 237 

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту 407 

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) 510 

Методичні вказівки 2222 

Перелік наукових робіт 28 

Положення 49 

Монографія 236 

Глосарій 289 

Словник термінів 378 

Комплект завдань для курсових робіт 69 

Питання до контрольних робіт 50 

Перелік запитань до теоретичної частини 16 

Плани практичних занять 319 

Наскрізна програма 71 

Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного 

університету 
13 

Методичні вказівки до виконання практичної роботи 118 

Методичні вказівки до виконання контрольних завдань 30 

Плани практичних занять 24 

Порадник до розв’язання задач 72 
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Конспект лекцiй 30532 

Робоча програма 30460 

Разом 171774 

 

 

Графіки завантаження даних з порталу 
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Географія заходів на веб-сайт інформаційного порталу 

 

 

 

Країна 

Джерела трафіку 

Сеанси % нових сеансів Нові користувачі 

 

120 924 

% від загальної кількості:  

100,00%  

(120 924) 

41,84% 

Сер./перегляд:  

41,73%  

(0,26%) 

50 594 

% від загальної кількості:  

100,26%  

(50 462) 

1. Ukraine 109 546(90,59%) 38,74% 42 435(83,87%) 

2. United States 2 664(2,20%) 73,61% 1 961(3,88%) 

3. Russia 1 771(1,46%) 60,70% 1 075(2,12%) 

4. Kenya 1 444(1,19%) 50,28% 726(1,43%) 

5. Netherlands 616(0,51%) 49,35% 304(0,60%) 

6. Germany 358(0,30%) 86,59% 310(0,61%) 
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Країна 

Джерела трафіку 

Сеанси % нових сеансів Нові користувачі 

 

120 924 

% від загальної кількості:  

100,00%  

(120 924) 

41,84% 

Сер./перегляд:  

41,73%  

(0,26%) 

50 594 

% від загальної кількості:  

100,26%  

(50 462) 

7. 
United 

Kingdom 
351(0,29%) 95,73% 336(0,66%) 

8. China 275(0,23%) 96,00% 264(0,52%) 

9. India 262(0,22%) 64,12% 168(0,33%) 
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Місто 

Джерела трафіку 

Сеанси 
% нових 

сеансів 
Нові користувачі 

 

109 546 

% від загальної 

кількості:  

90,59%  

(120 924) 

38,74% 

Сер./перегляд:  

41,73%  

(-7,17%) 

42 435 

% від загальної 

кількості:  

84,09%  

(50 462) 

1. Kamiianske 72 407(66,10%) 29,16% 21 111(49,75%) 

2. Dnipro 12 666(11,56%) 50,15% 6 352(14,97%) 

3. Kiev 9 810(8,96%) 56,27% 5 520(13,01%) 

4. Kharkiv 3 243(2,96%) 47,12% 1 528(3,60%) 

5. Lviv 1 517(1,38%) 50,23% 762(1,80%) 

6. Kryvyi Rih 1 267(1,16%) 61,48% 779(1,84%) 

7. Zaporizhzhia 964(0,88%) 61,83% 596(1,40%) 

8. Kremenchuk 414(0,38%) 68,12% 282(0,66%) 

9. Donetsk 386(0,35%) 77,20% 298(0,70%) 

10. Odessa 377(0,34%) 80,90% 305(0,72%) 

 

Категорія 

пристрою 

Джерела трафіку 

2 877 

(2,38

%) 

53,77% 
1 547 

(3,06%) 

Сеанси 
% нових 

сеансів 

Нові 

користувачі 
  

     
  

 

120 924 

% від загальної 

кількості:  

100,00%  

(120 924) 

41,84% 

Сер./ 

Перегляд: 

41,73%  

(0,26%) 

50 594 

% від 

загальної 

кількості:  

100,26%  

(50 462) 

  

1. desktop 103 914(85,93%) 40,69% 
42 278 

(83,56%) 
  

2. mobile 14 133(11,69%) 47,89% 6 769(13,38%)   

3. tablet 2 877(2,38%) 53,77% 1 547(3,06%)   
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Ключові слова, за якими заходять на інформаційний портал 

 

 

 

3. Інформаційне забезпечення освітнього процесу. Динаміка нових 

надходжень підручників, навчальних посібників та  

наукових фахових видань 

 

Пріоритетним в напрямах бібліотеки університету у 2014-2017 роках 

була робота спрямована на підвищення якості підтримки навчального та 

наукового процесу університету, розвиток комфортного фізичного та 

віртуального простору бібліотеки, креативного комунікативного середовища, 

яке стимулює творення та впровадження інновацій. Для досягнення 

поставлених цілей у бібліотеці було розпочато впровадження в роботу 

Ключове слово 

Джерела трафіку 

Сеанси 
% нових 

сеансів 

Нові 

користувачі 

 

61 476 

% від загальної 
кількості:  

50,84%  

(120 924) 

41,78% 

Сер./перегляд:  
41,73%  

(0,11%) 

25 683 

% від загальної 
кількості:  

50,90%  

(50 462) 

 
ддту 2 294(3,73%) 25,41% 583(2,27%) 

 
дгту 1 819(2,96%) 34,14% 621(2,42%) 

 
дгту днепродзержинск 1 088(1,77%) 38,51% 419(1,63%) 

 

днепродзержинский 

государственный технический 
университет 

814(1,32%) 53,81% 438(1,71%) 

 
сайт ддту 426(0,69%) 11,03% 47(0,18%) 

 
dstu 414(0,67%) 10,39% 43(0,17%) 

 
ддту дніпродзержинськ портал 407(0,66%) 25,80% 105(0,41%) 

 
дгту официальный сайт 
днепродзержинск 

304(0,49%) 45,07% 137(0,53%) 
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основних нових ділових процесів, зміни організаційної структури; 

актуалізація колекції інформаційних ресурсів; оновлення та розширення 

послуг і сервісів; підвищення та розширення компетенцій бібліотекарів; 

налагодження ефективної системи внутрішньої та зовнішньої комунікації. 

Місія бібліотеки полягала у накопиченні, створенні, збереженні і 

організації власних та світових інформаційних ресурсів, що відповідають 

вимогам навчального процесу і науково - дослідної роботи університету, 

здійсненню навчального та наукового процесів університету відповідно до 

європейських освітніх стандартів, шляхом якісного та оперативного доступу 

до інформаційного простору як локальних, так і віддалених користувачів. 

Здійснення інформаційного забезпечення процесів освіти і науки 

бібліотекою ДДТУ - це два взаємопов’язані напрямки: 

інформування про внутрішні ресурси; 

використання  віддалених зовнішніх ресурсів. 

Інформаційний ресурс бібліотеки університету: 

чисельність фонду  складає понад 569 тис. прим. 

Довідково-бібліографічний апарат пропонує користувачам 

електронний каталог, який налічує понад 197 тис. записів документів, 

електронну картотеку статей, яка містить понад 45 тис. записів та систему 

традиційних каталогів і картотек. 

 

 

 

Інформаційний ресурс бібліотеки  за видами

книги 

перідичні видання

неопубліковані док-ти

Мережні локальні док-ти
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Ресурси вільного доступу для користувачів бібліотеки: 

WDL - світова цифрова бібліотека. 

Наукова періодика України - видавнича система, яка містить більше 30 

журналів України з історії, економіки, культурології, медицини, 

мистецтвознавства, педагогіки, політології, технічних наук, фізики та 

математики, філології, філософії. 

GoogleBooks - світова електронна бібліотека книг. 

GoogleScholar— вільна доступна пошукова система, яка індексує 

повний текст наукових публікацій  всіх форматів і дисциплін. 

CiteSeerX - пошукова система та цифрова бібліотека наукової 

літератури з комп'ютерних та інформаційних наук. 

OpenJ-Gate - електронна бібліотека наукових журналів англійською 

мовою з суспільних, гуманітарних, природничих наук і техніки. 

Polpred.com. - огляд засобів масової інформації, що містять огляд ЗМІ. 

База даних на тисячу позицій, мови ru, en, fr (235 країн і територій)  

(42 галузі) 600 джерел. 

Бібліотека має сторінку на сайті університету яка періодично 

змінюється за дизайном і контентом. На сторінці бібліотеки сайту 

університету анонсуються віртуальні книжкові виставки присвячені 

ювілейним датам, історичним і політичним постатям, письменникам, 

знаменним та пам’ятним датам  в історії України. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F
http://openj-gate.org/category/open-access/
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Web-cторінка бібліотеки на сайті університету частково задовольняє 

потреби користувачів і є головним засобом позиціонування бібліотеки. До 

меню сторінки входять такі рубрики: новини бібліотеки, заходи, акції та події 

в бібліотеці, віртуальні книжкові виставки, нові надходження та інше. 

В рамках року англійської мови в Україні бібліотека презентувала 

віртуальну екскурсію «EnglishGrammar без помилок», яку було розміщено на  

сторінці бібліотеки web-сайту університету. Мета: популяризація 

підручників, навчальних посібників та літератури англійською, сприяння її 

вивченню. 

Працівниками бібліотеки постійно ведеться оновлення контенту 

сторінки. У соціальних мережах бібліотека представлена на Facebook 

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

Для інформування широкої аудиторії користувачів про ресурси, 

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

газети «Вогонь Прометея» публікувалися статті, репортажі, фото. 

Бібліотечна колекція 

Основний фонд бібліотеки складається з паперових документів - це 

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

мережні локальні документи - 8 % 

Основну частину щорічних надходжень до фонду бібліотеки 

становлять залучені на безоплатній основі документи: дарунки за 

книгообміном, неопубліковані документи, 11 % примірників всіх надходжень 

отримано з редакційно-видавничого відділу університету. Переважна 

кількість нових надходжень до фонду бібліотеки складають документи 

українською мовою -86%, російською - 13 %, іноземними мовами - 1%. 

https://www.facebook.com/librarydstu/
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Динаміка надходжень до бібліотеки у 2014-2017 рр.

 

Автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів.  

Організація традиційного фонду бібліотеки проводиться в 

автоматизованій бібліотечній інформаційній системі ALLLIBRARI, 

автоматизовано основні бібліотечно-бібліографічні процеси роботи з 

документами (книги,  періодичні  видання).  

Електронний каталог (ЕК) відображає активний фонд бібліотеки та 

створює основу для виконання запитів користувачів.  

Проводиться робота по ретроконверсії бібліотечного фонду. 

Інформаційно-лінгвістичне забезпечення ЕК: 

комунікативний формат MARC 21 для бібліографічних даних; 

універсальна десяткова класифікація (УДК); 

предметні рубрики. 

Для користувачів бібліотеки надається послуга визначення індексів УДК 

(Універсальної десяткової класифікації) та авторського знаку для видань, 

наукових статей, дипломних робіт, дисертацій. 
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Динаміка поповнення електронного каталогу 2014-2017 рр.

 

Нові інформаційні технології вносять зміни у традиційні форми і 

методи інформаційного обслуговування користувачів. При проведенні «Дня 

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

періодичних видань для  викладачів, аспірантів, студентів, надається  

інформація про академічну доброчесність, про міжнародні стилі 

бібліографічних посилань, про авторське право, про можливість 

орієнтуватися у віртуальному інформаційному середовищі за допомогою 

міжнародних пошукових навігаційних систем та ін. 

Фахівці бібліотеки проводять для студентів заняття з «Основ 

інформаційної грамотності», екскурсії приміщеннями і відділами бібліотеки.  

Соціокультурна діяльність бібліотеки. 

Бібліотека проводить активну роботу над створенням креативного 

інноваційного середовища в співпраці з викладачами, молодіжним 

студентським парламентом, підрозділами університету.  

Приміщення бібліотека університету є базою для проведення 

університетських заходів різних рівнів - загальноуніверситетських, 

факультетських. Традиційно в приміщенні бібліотеки проводять 

Шевченківські читання,  поетичні читання, майстер-класи та ін. 
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У Всесвітній день поезії в читальній залі бібліотеки проводяться 

літературні та поетичні читання, відбулася також презентація  поетичної 

збірки «Ліра Прометея – 3», до якої ввійшли вірші  викладачів, 

співробітників, студентів ДДТУ. 

 

 

До кожної важливої події суспільно-політичного або культурного 

характеру оформляються книжкові виставки, організовуються відкриті 

перегляди літератури та презентації книг, створюються інсталяції з книг. 

У холі бібліотеки, у всіх структурних підрозділах бібліотеки, постійно  

експонуються книжкові виставки: виставки нових надходжень, тематичні 

виставки до ювілейних, знаменних  та пам’ятних дат, супровід заходів.  
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У день української вишиванки в читальній залі було розгорнуто 

книжкову виставку „Вишиванка – код нації‖, також цю виставку було 

представлено віртуально на сторінці бібліотеки веб-сайту університету. 

На нинішньому етапі розвитку освіти значення вузівської бібліотеки як 

центру доступу до різноманітних інформаційних ресурсів зростає і 

визначається вже не тільки традиційними показниками величини 

бібліотечного фонду та кількістю підписаних періодичних видань, а й рівнем 

комфортності доступу до інформації незалежно від її формату. Наскільки 

високий цей рівень – одночасно і показник ступеня інформатизації 

бібліотеки, і умова успіху впровадження сучасних освітніх технологій. 

 

4. Робота центру планування кар'єри.  

Працевлаштування випускників 

 

Працевлаштування випускників є одним із найголовніших завдань, які 

виконуються в університеті. Ця робота організована в ДДТУ в чіткій 

відповідності до Закону України «Про формування та розміщення 

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення та перепідготовку кадрів»            

від 20.11.2012 року № 5499-6, розпорядження Кабінету Міністрів України від 

27 серпня 2010 року №1726 «Про підвищення рівня працевлаштування 
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випускників вищих навчальних закладів», «Положення про сприяння в 

працевлаштуванні випускників державних вищих і професійних навчально-

виховних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 23.03.94 року № 79. 

В університеті у 2010 році створено окремий відділ «Центр планування 

кар’єри ДДТУ».
. 
Центр планування кар’єри ДДТУ працює на підставі низки 

договорів із підприємствами-замовниками міста та області. Всього 

університет має договірні стосунки з майже 45 підприємствами великого, 

середнього та малого бізнесу на працевлаштування випускників за кожною 

окремою спеціальністю. Договірні обов’язки виконуються в повному обсязі. 

Крім договорів із підприємствами укладено угоду про співпрацю між центром 

планування кар’єри університету та Дніпродзержинським міським центром 

зайнятості. Також у 2016 році підписаний меморандум із державним 

концерном «Укроборонпром» у сфері підготовки фахівців для підприємств 

оборонної промисловості. Центром планування кар’єри систематично 

проводяться зустрічі з керівниками підприємств та начальниками відділів 

кадрів, круглі столи та семінари з питань працевлаштування за участю 

студентів соціологічного напряму. На сайті університету на сторінці центру 

розміщується інформація про його структуру, нормативно-правову 

документацію, цікава та корисна інформація для допомоги молодим фахівцям 

з питань працевлаштування, фото випускників, якими пишається університет, 

а також відомості про вакантні посади, які надають зацікавлені підприємства. 

Стан працевлаштування випускників за останні три роки 
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Стабільність показників з працевлаштування випускників показує, що 

потреба у молодих фахівцях, яких готує університет, існує. Випадків відмови 

підприємств від договорів з питань підготовки та працевлаштування молодих 

фахівців і рекламацій не було. 

Відгуки на спеціалістів-випускників університету зосереджені на 

випускових кафедрах. На цей час негативних відгуків на недоліки у 

підготовці спеціалістів до ДДТУ не надходили. Більшість випускників ДДТУ 

останніх років відповідають встановленій в університеті моделі: високий 

рівень професійних знань, досконале володіння обчислювальною технікою, 

володіння однією або двома іноземними мовами, питаннями з екології та 

безпеки життєдіяльності у галузі праці. 

У цілому випускники відповідають вимогам сучасної промисловості. 

Випускники ДДТУ успішно працюють на підприємствах міста Кам'янського: 

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

«Дніпроазот», ДП «Смоли», «Дніпродзержинський сталеливарний завод», 

ПАТ «Євраз-ДКХЗ», ПАТ «Євраз-Баглійкокс», ПАТ «Дніпровський завод 

мінеральних добрив», ПАТ «Дніпродзержинський комплексний район 

електричних мереж», КП «Міськводоканал», КП ДМР «Дніпродзер-

жинськтепломережа», ТОВ «Дніпродзержинський автобусний завод», а 

також на підприємствах наступних міст України: Дніпро, Запоріжжя, Кривий 

Ріг, Київ, Полтава, Кременчук, Павлоград, Верхньодніпровськ, Шахтарськ та 

за межами країни. Серед випускників університету багато керівників 

виробництва різного рівня. Серед них:  

Адамов О.М. – заступник начальника аглофабрики ПАТ ДМКД; 

Бродський С.С. – директор ПАТ ДМКД (2002-2006 рр.); 

Сітало О.О. – директор з нових технологій і технічного переозброєння 

Макіївського металургійного комбінату; 

Подоляко М.В. – головний металург ПАТ КСЗ; 

Судак В.А. – головний енергетик ПАТ ДМКД; 

Моцний В.В. – начальник технічного відділу ПАТ ДМКД; 
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Дубінін О.І. – голова правління ПАТ «Дніпроазот» м. Кам'янського; 

Чічібан В.О. – заступник директора ПАТ «Дніпровагонмаш» та інші. 

З метою налагодження тісної співпраці із випускниками минулих років 

у 2016 році була створена Асоціація випускників.  На першому установчому 

з'їзді випускників університету було затверджено Статут та Кодекс, також 

обрано керівні органи Асоціації. До складу керівних органів Асоціації 

обраний 41 випускник університету. Основними завданнями діяльності 

Асоціації стануть професійне і культурне спілкування випускників різних 

поколінь, їх самореалізація; інформаційний обмін між випускниками та 

викладачами університету; сприяння процесу розвитку університету, 

зміцнення його іміджу, розширення корпоративних зв'язків. 

Першим завданням Асоціації буде відновлення втрачених зв'язків з 

випускниками різних років і поколінь, створення банку даних про 

випускників. 

Робота Асоціації буде також спрямована на організацію допомоги 

університету з боку випускників, багато з яких очолюють великі 

підприємства, мають свої процвітаючі фірми, мають великий авторитет у 

суспільстві і державі. 

Важливим завданням Асоціації є залучення благодійних внесків для 

реконструкції та розвитку матеріально-технічної бази університету, 

впровадження новітніх технологій і застосування сучасних програм при 

підготовці фахівців. 

Одним із завдань буде також допомога випускникам університету у 

вирішенні їх проблем, в т.ч. у працевлаштуванні, кар'єрному зростанні, 

перепідготовці та підвищенні кваліфікації, отримання ними другої вищої 

освіти, наукового ступеня, забезпечення інформаційної підтримки 

підприємствам і науковим організаціям, в яких працюють наші випускники. 

Це може бути організація практик студентів, формування замовлень на 

підготовку фахівців і наукові дослідження та ін. 
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І, нарешті, забезпечення взаємодії випускників один з одним, тому що 

розвиток професійних і корпоративних зв'язків сприяє об'єднанню зусиль і 

взаємодопомоги випускників у вирішенні різних проблем виробництва, 

науки, управління. 

Для встановлення більш тісного зв'язку з випускниками передбачається 

використання нових Інтернет-технологій. А саме - створення сторінки 

Асоціації випускників на сайті університету, формування банку даних по всіх 

випускниках, інтерактивна реєстрація та прийом у члени Асоціації, сплата 

членських та благодійних внесків. Тут же буде представлена широка палітра 

інформації, цікавої випускникам, оголошення про майбутні зустрічі, про 

курси підвищення кваліфікації і професійної підготовки, трансляція заходів 

он-лайн, пошук друзів по навчанню, форум і багато іншого. На сайті всі 

випускники матимуть можливість поставити питання керівництву 

університету і членам правління Асоціації, поспілкуватися один з одним на 

форумі. 

 

5. Кадрове забезпечення освітнього процесу  

 

Загальна кількість штатних науково-педагогічних працівників за звітом 

2-3 НК становить 218 осіб. Мають науковий ступінь – 189 осіб. З них – 

37 докторів  наук, що становить 17% від загальної чисельності та  152 кандидати  

наук, що становить 70 %. Загальна кількість науково-педагогічних 

працівників, які мають науковий ступінь становить 87 %. В університеті працює 

25 науково-педагогічних працівників, які не мають наукового ступеню. 

У 2016 році захистили кандидатські дисертації і отримали 

підтвердження десять молодих викладачів: Бєлянська О.Р., Музичка Д.Г., 

Шрамко Ю.Ю., Бейгул В.О., Крупник О.О., Марченко С.В., Бондаренко Н.С., 

Гаврилін С.Ю., Красніков К.С., Маховський Д.В. На початку 2017 року 

захистив кандидатську дисертацію Олійник М.А. 
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В 2016 році присвоєно науковий ступінь доктора технічних наук 

доценту кафедри технології та устаткування зварювання Крикенту І.В. 

Загальна кількість викладачів, які мають вчене звання - 160 осіб, із них  

32 професора та 128 доцентів.  

За звітний період вчене звання професора отримали п'ять докторів 

наук: Зберовський О.В., Пікареня Д.С., Плахотнік О.О., Лисенко О.Б., 

Сігарьов Є.М., вчене звання доцента отримали тринадцять кандидатів наук: 

Завгородній В.В., Зєніна-Біліченко А.С., Щербина М.А., Коваленко О.В., 

Калініна Т.В., Авер'янов В.С., Якуніна А.О., Іванченко А.В., Чернявська І.М., 

Бейгул І.О., Гулєша О.Л., Чубіна О.А., Яшина К.В. 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують 

освітній процес зі спеціальностей, приведений у відповідність до Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року №1187. 

Порівняльний аналіз якісного складу науково-педагогічних працівників 

за останні п'ять років:  

Навчальний 

рік 

Науково-педагогічні 

працівники всього 

з них: 

канд. наук,  доц. док. наук, проф. 

2014-2015 279 186 40 

2015-2016 238 156 41 

2016-2017 218 152 37 
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У 2016 році звільнилися та вибули науково-педагогічні працівники з 

причин: 

за угодою сторін – 2 особи; 

у зв’язку із закінчення строкового трудового договору – 42 особи; 

за власним бажанням – 7 осіб; 

у зв'язку із смертю – 1 особа.  

Науково-педагогічні працівники університету працюють на умовах 

строкових трудових договорів та контрактах. На умовах контракту працює 

153 науково-педагогічних працівники. Терміни контрактів (строкових 

договорів) закінчуються у науково-педагогічних працівників:у 2017 році – 

76 осіб; 2018 році – 44 особи; 2019 році – 41 особа; 2020 році – 29 осіб;              

2021 році – 18 осіб. 

Прийнято до університету протягом звітного періоду 37 науково-

педагогічних працівників. Всі вони з числа осіб, які були звільнені по 

закінченню строкових трудових договорів (контрактів) наприкінці 2015-2016 

навчального року. На сьогодні всі прийняті науково-педагогічні працівники 

обрані за конкурсом на вченій раді університету (доценти, професори) та на 

вчених радах факультетів (старші викладачі, асистенти). 

З метою забезпечення повної зайнятості конкурс на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників оголошується лише у разі 

повного навантаження штатних працівників кафедр. 

На виконання вимог Законів України «Про запобігання корупції», «Про 

засади запобігання та протидії корупції» та Закону України «Про засади 

державної мовної політики» в 2016 році були внесені зміни до посадових 

інструкцій працівників університету та типової форми контракту з науково-

педагогічними працівниками. 

На кінець 2016 року чисельність працівників університету зменшилась 

на 25 осіб, із них: 

навчально-допоміжного персоналу - на 7 осіб, що становить 7 % від 

загальної чисельності НДП; 
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науково-педагогічних працівників на 16 осіб, що становить 7,6 % від 

загальної чисельності НПП; 

працівників науково-дослідної частини на 2 особи. 

Середній вік науково-педагогічних працівників університету складає: 

докторів наук 63 роки, кандидатів наук 50 років. Серед докторів наук            

23 особи пенсійного віку, серед кандидатів наук – 43 особи. 

Науково-педагогічні працівники отримують надбавку за вислугу 

років:в розмірі 30 % - 103 особи (49 %); в розмірі 20 % - 64 особи (30 %); в 

розмірі 10 % - 35 осіб (17 %). 

У 2016 році Садовой О.В., доктор технічних наук, професор, став 

лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки. На підставі 

подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки 

Президент України Петро Порошенко видав Указ № 440/2016 від 11 жовтня 

2016 року «Про присудження Державних премій України в галузі науки і 

техніки 2015 року». 

Загалом в університеті чотири співробітники нагороджені нагрудним 

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

Могили», один - нагрудним знаком «Знак пошани», два – стали лауреатами 

нагороди Ярослава Мудрого. 

Двадцять три співробітники університету мають почесне звання 

Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України». 

Чотири співробітники мають Почесні звання України: два – 

«Заслужений працівник освіти України», один – «Заслужений раціоналізатор 

України», один – «Заслужений тренер України». 

В університеті працює чотирнадцять академіків міжгалузевих академій 

України та міжнародних академій. 

Зменшилась кількість осіб, що відраховані зі складу студентів першого 

курсу, як такі що не стали до занять до 10 вересня: в 2013 році це 11 осіб, в 

2015 та в 2016 році – по одній особі. За академічну заборгованість та 

невиконання умов навчального плану в 2013-2014 навчальному році було 

http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/11_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/2016
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відраховано 133 студенти, в 2014-2015 – 99, в 2015-2016 – 79, в цьому 

навчальному році – 28. 

Відрахування здобувачів вищої освіти 

  
з 01.09.2013 

по 31.08.2014 

з 01.09.2014 

по 
31.08.2015 

з 01.09.2015 

по 
31.08.2016 

з 01.09.2016 

по 
21.03.2017 

1 2 3 4 5 

Освітній рівень "бакалавр" (денна)         

академ. заборгованість 64 28 42 18 

за власним бажанням 31 26 28 14 

за невиконання умов навч. плану 68 57 27 5 

за порушення умов договору 8 7 6 3 

не приступив до занять до 10.09 11 8 1 1 

як той, хто не повернувся з 

академвідпустки 1 1   1 

у зв'язку зі смертю 3   1 1 

не з'явився на захист ат. роботи/іспит   3 1   

не атестований ДЕК 1   3   

разом відраховано 187 130 109 43 

Освітній рівень "спеціаліст" (денна)         

академ. заборгованість 1 2 2 4 

за власним бажанням 1 5 5 3 

за невиконання умов навч. плану 4 12 8 1 

за порушення умов договору 5 4 15   

не приступив до занять до 10.09 10 1   4 

як той, хто не повернувся з 

академвідпустки   1 1   

призваний до лав армії України       1 

не атестований ДЕК 1 2 3   

разом відраховано 22 27 34 13 

Освітній рівень "магістр" (денна)         

академ. заборгованість     2   

за власним бажанням   1 2 1 

за порушення умов договору     3 1 

не атестований ДЕК       2 

разом відраховано   1 7 4 

 

Поновлено до складу студентів: 

Навчальний рік  Денна 

(осіб) 

Заочна 

(осіб) 

2014-2015 53 47 

2015-2016 59 63 

2016-2017 8 23 
Разом за три роки 120 133 
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Незважаючи на підвищення цін на навчання за договором збільшилась 

чисельність студентів заочної форми навчання механічного факультету та 

факультету менеджменту, економіки, соціології та філології. 

 

6. Діяльність вченої ради університету.  

Атестація щодо присвоєння вчених звань 

 

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 ДДТУ було затверджено 23.06.2014 року наказом    

№ 409. У 2015 році до складу Вченої ради були внесені зміни наказами:  від 

02.04.2015 року № 217; від 24.09.2015 року наказу № 627;                                

від 26.11.2015 року - наказу № 787. У 2016 році було внесено зміни наказом 

від 26.05.2016 - наказ № 353. 

Склад Вченої ради сформований із дотриманням квот, визначених 

Статутом університету. Зараз до її складу входять 58 осіб. 

Вченою радою постійно розглядаються актуальні питання 

життєдіяльності університету, які стосуються сфери навчальної, наукової, 

методичної роботи, підготовки науково-педагогічних кадрів, оцінки 

діяльності структурних підрозділів. 

За звітній період Вченою радою були прийняті рішення: 

про затвердження  39 акредитаційних справ та 27 ліцензійних справ; 

про відкриття аспірантури за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси 

і кредит»; 

У 2016 році приймалися рішення затвердження результатів виконання 

завершених держбюджетних НДР, атестувалися молоді вчені, стипендіати 

Кабінету Міністрів України, та були затверджені тематичні плани науково-
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дослідних робіт. З метою поліпшення підготовки здобувачів вищої освіти 

було затверджено гарантів освітніх програм спеціальностей ДДТУ.  

Постійно проходить затвердження освітніх (освітньо-професійних), 

освітньо-наукових програм вищої освіти та навчальних планів підготовки 

здобувачів вищої освіти за рівнями: перший (бакалаврський) рівень; другий 

(магістерський) рівень; третій (освітньо-науковий) рівень. 

Вченою радою ДДТУ оцінювалась діяльність структурних підрозділів: 

Дніпродзержинського економічного коледжу; Дніпродзержинського 

технологічного коледжу; Дніпродзержинського комерційного технікуму; 

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

оздоровчого табору ДДТУ, а також контролювалися питання 

профорієнтаційної роботи; наповнення інформаційного порталу навчально-

методичними матеріалами; успішності студентів; роботи адміністративно-

господарської частини: виконання програм енергозбереження тощо. 

За звітній період Вченою радою були прийняті рішення про обрання на 

посади деканів факультетів (7 осіб); завідувачів кафедр (24 особи); 

професорів (8 осіб); доцентів (23 особи), позитивно були вирішені питання 

щодо присвоєння науково-педагогічним працівникам вчених звань професор 

(5 осіб) та доцент (13 осіб). 

Вченою радою були прийняті рішення про подання на призначення 

іменних стипендії, а саме: стипендія Президента України; Обласна іменна 

стипендія; стипендія міського голови; стипендія Вченої ради університету; 

Верховної Ради України; Академічна стипендія Президента України. 

З метою поліпшення діяльності структурних підрозділів та оптимізації 

роботи університету Вченою радою були затверджені структурні зміни та 

зміни назв структурних підрозділів університету, а саме: 

приєднано кафедру фізики до кафедри фізики конденсованого стану із 

збереженням назви «Кафедра фізики конденсованого стану»; 

об’єднано кафедри: «Обладнання харчового виробництва» та 

«Металургійне обладнання» в єдину кафедру із назвою «Кафедра 

машинобудування»;  
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«Фінанси і кредит» та «Облік і аудит» у єдину кафедру із назвою 

«Кафедра фінансів та обліку»;  

філософії та права з секцією історії України кафедри соціології із 

назвою «Кафедра філософії, історії та культури України»; 

приєднано кафедру ливарного виробництва чорних та кольорових 

металів до кафедри металургії чорних металів із збереженням назви 

«Кафедра металургії чорних металів»; 

приєднано кафедру інформатики та комп’ютерних технологій до 

кафедри вищої математики та створено секцію «Інформатики та 

комп’ютерних технологій» при кафедрі вищої математики, яка 

підпорядкована факультету електроніки та комп’ютерної техніки;  

приєднано хіміко-технологічний факультет до металургійного 

факультету зі збереженням назви «Металургійний факультет»;  

виведено зі складу металургійного факультету та введено до складу 

механічного факультету кафедру технології та устаткування зварювання; 

затверджено зміни назв відділів ДДТУ: відділ техніки безпеки та 

охорони праці на відділ охорони праці; спеціальний відділ на військово-

мобілізаційний підрозділ; 

прийнято рішення про необхідність відновити роботу медичного 

пункту на базі університету з 01.04.2016 року; 

затверджено клопотання перед МОН України про зміну назви 

Дніпродзержинського державного технічного університету на Дніпровський 

державний технічний університет, а також його відокремлених структурних 

підрозділів - Дніпродзержинського комерційного технікуму на Комерційний 

технікум Дніпровського державного технічного університету, 

Дніпродзержинського технологічного коледжу на Технологічний коледж 

Дніпровського державного технічного університету, Дніпродзержинського 

економічного коледжу на Економічний коледж Дніпровського державного 

технічного університету; 
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затверджено клопотання перед МОН України про утворення в 

університеті наглядової ради, яка буде діяти на громадських засадах. 

Діяльність Вченої ради університету характеризується принципами 

відкритості і прозорості рішень і вводяться в дію наказами ректора і 

оприлюднюються на офіційному web-сайті університету. 

Після громадського обговорення у підрозділах, Вченою радою було 

надано рекомендації щодо затвердження на Конференції трудового 

колективу університету, відповідно до вимог Закону України «Про вищу 

освіту», нової редакції Статуту ДДТУ. 

Постійно Вченою радою ДДТУ затверджуються Положення, Концепції 

та нормативні документи, за звітній період загальною кількістю – 

113 документів. 

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 розподілу кредитів та назви дисциплін за циклами 

загальної та професійної підготовки для складання навчальних планів; 

затвердження навчальних та робочі програми навчальних дисциплін 

відповідно до навчальних планів та багато інших питань. 

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. 
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7. Діяльність щодо запобігання та виявлення корупції  

та хабарництва 

 

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» від 

14.10.2014 р. №1700-VII розроблено та впроваджено антикорупційну 

програму університету від 27.08.2015 року. Всі працівники університету 

ознайомлені із вимогами антикорупційної програми. 

З метою реалізації державної політики із запобігання та протидії 

корупції в університеті щороку затверджується План заходів щодо 

попередження корупції. 

Відповідно до плану проведена певна організаційна та роз’яснювальна 

робота серед працівників університету щодо запобігання, виявлення та 

протидії корупції. 

Діяльність направлена на збереження державного майна, цільового та 

ефективного використання бюджетних коштів, дотримання фінансової 

дисципліни, в тому числі при здійсненні державних закупівель, при наданні 

платних послуг. 

З метою ефективного використання благодійних внесків виключно на 

добровільній основі, проводяться заходи контролю за обов’язковим 

оформленням відповідної документації, бухгалтерським обліком та цільовим 

використанням. 

З метою забезпечення обов’язкового контролю за виконанням вимог 

Закону України «Про запобігання корупції», запобігання фактів незаконного, 

не ефективного та не результативного використання бюджетних коштів, 

недопущення помилок чи недоліків у діяльності університету та його 

відокремлених структурних підрозділів, здійснення належного нагляду, 

контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми 

університету та Плану заходів щодо попередження корупції начальником 

відділу внутрішнього аудиту проведено перевірку з наступних питань: 

1. Перевірка цільового використання бюджетних коштів, дотримання 

прозорості процедури державних закупівель; 
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2. Перевірка дотримання вимог чинного законодавства щодо стану 

збереження державного майна, використання оборотних та необоротних 

активів, списання (передачі) рухомого та нерухомого майна; 

3. Перевірка використання орендованого майна та виконання умов 

укладання договорів оренди.  

Інформація про результати проведених перевірок надано провідному 

фахівцю, відповідальному з питань запобігання та виявлення корупції. 

На виконання вимог статті 12 Закону України «Про засади запобігання 

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

фінансового характеру посадовими особами університету подано щороку та 

забезпечено збереження наданих декларацій в особистих справах 

працівників. 

Для формування активної позиції, забезпечення відкритості та 

проінформованості учасників навчально-виховного процесу про заходи із 

запобігання та протидії корупції в університеті функціонує телефон довіри, 

скринька звернень, забезпечується інформування про функціонування 

консультативних телефонів Міністерства освіти і науки України, 

проводиться роз’яснювальна робота щодо підвищення правових знань 

працівників та студентів університету. Щотижня перевіряється «Скринька 

довіри», результати перевірки зафіксовані в «Журналі перевірки скриньки 

довіри» та надаються першому проректору з метою реагування на випадки, 

що потребують втручання адміністрації. 

Щосеместрово проводиться опитування студентів та соціологічне 

дослідження з питань корупції. 

Забезпечено ознайомлення всіх працівників із обмеженням щодо 

роботи близьких осіб під особистий підпис. Всі науково-педагогічні 

працівники та навчально-допоміжний персонал кафедр, керівники 

структурних підрозділів та їх заступники, які мають близьких осіб, надали 

провідному фахівцю, відповідальному з питань запобігання та виявлення 

корупції Продан Я. О. інформацію про працюючих в університеті близьких 
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осіб, що може сприяти виникненню та/або наявності реального або 

потенційного конфлікту інтересів. 

З метою дотримання вимог ЗУ «Про корупцію» щодо обмеження 

роботи близьких осіб створено комісію для вжиття заходів щодо усунення 

обставин, що порушують вимоги частини першої статті 27 Закону України 

«Про запобігання корупції». 

Постійно надається методична допомога щодо застосування 

антикорупційного законодавства з метою запобігання та протидії корупції 

відокремленим структурним підрозділам, шляхом проведення нарад, в 

телефонному режимі, усних консультацій. 

Затверджений графік прийому з питань запобігання та виявлення 

корупції співробітників та студентів для надання роз’яснень чинного 

законодавства в сфері запобігання і протидії корупції. 

Виявлення ознак корупційного правопорушення або пов’язаного з 

корупцією повідомлення про корупційне порушення до уповноваженої особи 

з питань запобігання та виявлення корупції не надходило. 

Комплекс організаційних та практичних антикорупційних заходів щодо 

виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» та профілактики корупційних проявів, визначених Державною 

програмою щодо запобігання і протидії корупції знаходиться на постійному 

контролі ректора.  

 

8. Захист інформації, що складає державну, службову та комерційну 

таємницю. Військово-облікова робота 

 

Зміст військово-облікової роботи університету за період                   

2014-2017 рр. – це систематизація основних напрямів обліку і аналізу 

ресурсів університету придатних до військової служби в загальнодержавній 

системі обліку.  
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Військово-мобілізаційний підрозділ забезпечує належну організацію 

військового обліку здобувачів вищої освіти та співробітників ДДТУ згідно 

Концепції, що ґрунтується на положеннях Конституції України, вимогах 

законів України та інших нормативно-правових актів з питань оборони 

держави, а також на основних положеннях Воєнної доктрини України під час 

реформування і розвитку Збройних Сил України. 

В 2014-2017 рр. було направлено звіти відповідної форми до 

державних установ, а саме до Кам'янського об’єднаного міського військового 

комісаріату, Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України щодо 

діяльності відділу.  

Військово-облікова робота в період 2014-2017 рр. була виконана 

якісно та в повному обсязі. 

Начальником військово-мобілізаційного підрозділу проведено аналіз 

діяльності відділу за звітний період:  

відстрочка від призову на строкову військову службу студентам-

призовникам денної форми навчання була оформлена своєчасно в кількості – 

7577 та аспірантам-призовникам денної та заочної форм навчання в кількості 

–  182; 

отримано 69 заяв на військову підготовку студентів ДДТУ за 

програмою офіцерів запасу (на базі Запорізького національного технічного 

університету); 

направлено до відповідних військкоматів міста, області та України 

997 необхідних документів і донесень з питань військового обліку 

військовозобов’язаних та призовників ДДТУ; 

здійснена планова щорічна звірка облікових даних співробітників 

ДДТУ з даними військових комісаріатів міста, області, України за 

погодженим графіком; 

у  2015 році здійснено вибуття на військову службу під час мобілізації, 

на особливий період згідно з Указом Президента України від 14 січня 2015 р. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15/2015/paran2#n2
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№ 15 "Про часткову мобілізацію" двох  співробітників  ДДТУ з числа 

науково-педагогічних працівників. Всі необхідні заходи документальних та 

організаційних засад  з мобілізації та демобілізації було виконано своєчасно 

та в повному обсязі;  

у період з 2014 року і дотепер під час оголошення чергової хвилі 

мобілізації ректором університету було створено всі необхідні умови щодо 

явки військовозобов’язаних співробітників і призовників до військово-

мобілізаційного підрозділу з метою виконання вимог, викладених в 

отриманих документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або 

розпорядженнях військових комісарів) та подальшим прибуттям до 

відповідних військкоматів; 

у поточному році згідно мобілізаційного завдання ДДТУ розроблено 

мобілізаційний план на період переведення університету на режим роботи в 

умовах особливого періоду; 

за розпорядженнями ректора військово-мобілізаційним підрозділом 

було своєчасно відпрацьовано всі керівні та розпорядчі документи 

Міністерства освіти і науки України та Департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації з питань, що входять до 

компетенції відділу.  

У січні 2016 року проведена комплексна планова перевірка військово-

облікової роботи в ДДТУ Кам'янським об’єднаним міським військовим 

комісаріатом. Висновки за результатом перевірки зафіксовано актом від 

27.01.2016 року. У 2016-2017 рр. здійснено перевірки стану та якісного 

відпрацювання документів військово-облікової та мобілізаційної роботи 

відділом режимно-секретної та оборонно-мобілізаційної роботи міської ради. 

Результати перевірки визначили готовність ДДТУ до виконання мобзавдання 

в особливий період (акт від 22.03.2016, акт за 2017 рік – на затвердженні 

міського голови). Виявлені в 2016 р. недоліки були усунуті у відповідності до 

плану усунення недоліків. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15/2015/paran2#n2
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Військово-мобілізаційний підрозділ університету регулює відносини 

щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, 

охорони, захисту інформації згідно Закону «Про інформацію».  

Відповідно до вимог законодавства України на підставі Переліку 

службової інформації, що є власністю держави, затвердженого наказом 

МОНУ від 18.03.2015 № 319, відділом визначені відомості, які становлять 

службову інформацію у сфері діяльності військово-мобілізаційного підрозділу 

університету (запровадження до керівництва у роботі ДДТУ Постанови 

Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 у зв’язку з 

втратою чинності Постанови Кабінету Міністрів від 27.11.1998 року № 1893).  

Доопрацювання, модернізація раніше проведеної роботи з військового 

обліку та адаптація її для роботи в нових умовах виконується згідно зі 

змінами в законодавстві. 

В перспективних планах роботи відділу на 2017 рік заплановано заходи 

щодо підвищення ефективності роботи при наявності поточних змін в актах 

діючого законодавства щодо військового обліку, мобілізації та участі в 

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

Таким чином, військово-мобілізаційний підрозділ має змогу 

забезпечувати дотримання законодавства з військового обліку 

військовозобов’язаними та призовниками, працюючими в університеті.  

 

9. Міжнародне співробітництво 

 

Першочерговими завданнями міжнародної діяльності є підсилення 

представництва університету на світовій науково-освітянській платформі, 

суттєве збільшення грантового фінансування. 

Університет у листопаді 2016 року завершив  роботу  за проектом KTU 

«Сектор передачі знань – від обміну інженерно-підприємницькими 

інноваціями до розробки міждисциплінарних навчальних планів» 

Європейської програми ТЕМПУС, угода 544031-TEMPUS-1-2013-1-AT-
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TEMPUS-JPHES (12/2013 – 11/2016). Партнерами проекту представлені 

університети з Австрії, Угорщини, Швеції, Іспанії та України.  

 

Завдяки участі у проекті ДДТУ активно впроваджує сучасну 

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

наука-інновації». Таким чином ДДТУ є одним з не багатьох вищих 

навчальних закладів України, які займаються питанням трансферу знань, 

впровадженням інноваційної діяльності - основи успішного функціонування 

сучасного університету. Результати наукової роботи учасників проекту від 

ДДТУ зафіксовано у публікаціях: 3 публікації у фахових виданнях, 2 тези 

опубліковано у міжнародних наукових виданнях, індексованих у базі Scopus. 

Згідно з завданнями проекту «Knowledge Transfer Unit». У березні 2014 року 

у складі науково-дослідної частини Дніпровського державного технічного 

університету створено підрозділ «KTU - центр передачі знань» (KTU). На 

сьогоднішній день розроблена чітка стратегія цього підрозділу, бізнес план, 

портфоліо та план стабільної роботи. Співробітниками KTU розроблені 

міждисциплінарна навчальна програма, матриця компетентностей курсу 

«Сучасні концепції трансферу знань». Розроблений та надрукований 

відповідний навчальний посібник. Готується до видання його англомовна 

версія. 
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Представниками KTU активно виконується робота з популяризації 

участі в українських та міжнародних грантових програмах (Еразмус +, 

Horizon 2020), публікацій у міжнародних виданнях, міжнародних стажувань  

викладачів, дослідників та студентів ДДТУ, представників бізнес компаній та 

урядових організацій. Створено інформаційний ресурс dktu.org.ua. 

У травні 2016 року координатори проекту із Австрії, представники 

університету прикладних наук, WUS (м. Грац) та Іспанії, представники 

університету Жирони (м. Жирона) провели інспектування діяльності ДДТУ 

відповідно до програми проекту, в результаті якого визнаний високий рівень 

професійної підготовки та творчих ініціатив працівників KTU, підготовлені 

необхідні документи. 

На сьогоднішній день укладений контракт на поставку до ДДТУ 

обладнання загальною вартістю 40000 євро, серед якого інноваційне 

обладнання: сучасні 3D принтер та сканер. 

ДДТУ виступає офіційним партнером Європейського проекту  IRNet 

«Міжнародна дослідницька мережа з вивчення та розробки нового 

інструментарію та методів передової педагогічної науки у галузі 

інформаційно-комунікаційних технологій, електронного навчання та 

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

розробленого у контексті 7-ї рамкової програми Європейського Союзу з 

підтримки навчання та кар’єрного росту дослідників, Програма обміну    

Марі Кюрі (01/2014 – 12/2017). Офіційними учасниками проекту є вищі 

навчальні заклади Польщі, Чехії, Словаччини, Нідерландів, Іспанії, Австралії, 

Португалії, Росії та України. При цьому українське партнерство 
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представлено лише двома університетами: Дніпровським державним 

технічним університетом та Київським університетом імені Бориса 

Грінченка. Наукові  дослідження та співпраця з іноземними колегами 

дозволили дійти важливих висновків щодо інноваційних аспектів викладання 

у вищій школі та викласти їх на 13-ти міжнародних науково-методичних 

конференціях і семінарах, які проведені на базі ДДТУ і на базі університетів 

країн – учасників проекту. 

 

Результати наукових досліджень учасників проекту від ДДТУ 

зафіксовано у 20 наукових статтях, у тому числі у співавторстві, у 

міжнародних наукових виданнях, у тому числі 2 наукові статті в журналі 

«International Journal of Continuing Engineering Educationand Life-Long 

Learning», який індексований у базі Scopus. 

На сьогодні у рамках співпраці за проектом IRNet створено новий 

науковий журнал під назвою «Міжнародний журнал досліджень 

електронного навчання» («InternationalJournalofresearchonE-Learning» - 

IJREL) з відкритим доступом у мережі Інтернет, який можна буде 

переглянути за посиланням http://weinoe.us.edu.pl/nauka/serie-wydawnicze/ 

international-journal-research-e-learning. Зараз готується до випуску четвертий 

випуск журналу. Доцент Романюха М.В. запрошена до співпраці до 

http://weinoe.us.edu.pl/nauka/serie-wydawnicze/%20international-journal-research-e-learning
http://weinoe.us.edu.pl/nauka/serie-wydawnicze/%20international-journal-research-e-learning
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редакційної колегії наукового журналу «InternationalJournalofresearchonE-

Learning». У співпраці з колегами за проектом розпочато розробку 

електронного курсу англійською мовою у середовищі Moodle – «ICT-

toolsfore-learning», присвяченого електронним інструментам для навчання. 

Курс розрахований на здобувачів вищої освіти старших курсів, магістрів, 

науково-педагогічних працівників, які хотіли б поглибити свої знання у цій 

сфері. 

 

 

22 березня 2017 року підписана угода про спільну діяльність з фондом 

розвитку водоочисних технологій (м. Київ) з метою створення міжнародного 

проектного консорціуму щодо модернізації об'єкту ПАТ «Оболонь» на 

солодовому заводі с.м.т. Чемерівці у Хмельницькій області із застосуванням 

технологічних рішень з інтенсифікації метаногенезу, на участь у конкурсі 

програми Європейського Союзу «Horizon 2020» на дольове фінансування від 

Єврокомісії у відповідності до умов Програми. 

З грудня 2014 протягом року виконувалась  науково-дослідна робота 

«Розробка і дослідження властивостей вуглепластиків на основі 

поліефирефіркетона» з інститутом матеріалів Північно-Західного 

політехнічного університету (м. Сіань, Китай) на суму 17,5 тисяч доларів 
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США під керівництвом професора кафедри фізики конденсованого стану 

Бурі О.І.  

За Міжнародними програмами академічних обмінів ім. Фулбрайта 

(США), Еразмус Мундус та Європейськими програмами здобувачі вищої 

освіти університету навчалися і навчаються в магістратурі Техаського 

університету (США), університету м. Умео (Швеція), університету L’Aguila 

(Італія), університету м. Гамбурга (Німеччина), Гданської політехніки м. 

Гданськ (Польща), Сілезької політехніки м. Катовиці (Польща); в аспірантурі 

Федерального технологічного університету ETH м. Цюріх (Швейцарія), 

університету м. Шеффілд (Великобританія), університету м. Інсбрук 

(Австрія), університету Бокконі м. Мілан (Італія), Амстердамського 

університету м. Амстердам (Нідерланди); за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

бакалавра в університеті Монтани (США). 

Університет підтримує ділові зв’язки з навчальними закладами, 

організаціями, підприємствами Європи  та країн СНД на рівні кафедр, 

факультетів, ректорату, окремих фахівців за договорами про  

співробітництво, а саме з: Польщею, Чехією, Казахстаном, Ізраїлем, Китаєм, 

Боснією та Герцоговиною. У процесі співпраці між університетом та 

зарубіжними партнерами підтримуються науково-творчі зв’язки, 

здійснюється спільна видавнича діяльність, участь у Міжнародних 

конференціях, симпозіумах, конгресах, форумах, залучення іноземних 

громадян на навчання в університеті, спільна участь у міжнародних 

програмах і проектах. 

Університет протягом тривалого часу плідно співпрацює з центром 

Альянс-Франсез, Програмою академічних обмінів ім. Фулбрайта (США), 

Міжнародною програмою співпраці та мобільності у сфері вищої освіти 

Еразмус Мундус, Міжнародною Асоціацією студентів і молодих спеціалістів 

„AIЕSEC‖, Міжнародною спілкою викладачів іноземних мов TESOL-

UKRAINE, Міжнародним Спенсерівським суспільством США. 
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З 2000 року за ліцензією МОН України в університеті навчаються 

студенти-іноземці. У 2016-2017 навчальному році в університеті навчаються 

громадяни з Ізраїлю, Азербайджану.    

Протягом поточного періоду для участі в наукових конференціях і 

форумах, виконання роботи за міжнародними проектами, проведення 

експериментальної і теоретичної  роботи, вирішення питань співробітництва, 

оформлено виїздів за кордон 50 співробітникам університету.  

За звітний період Дніпровський державний технічний університет 

відвідали з офіційними візитами 2 делегації вишів-партнерів і компаній-

партнерів з КНР, Австрії та Іспанії у складі 6 осіб. Цілі візитів повністю 

відповідали цілям і завданням конкретного партнерства, договорам і 

проектам про співпрацю і вирішенню конкретних завдань організаційного 

або наукового характеру. 

 

10. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність 

 

Наукова діяльність університету організується, 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 спеціалістів з вищою освітою. 
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В університеті успішно діють п’ять наукових шкіл: ―Прогресивні схеми 

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

―Оптимізація процесів електромеханічного перетворення енергії‖ (наук. 

керівник проф. Садовой О.В.), ―Теорія і практика сталеплавильних процесів‖ 

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

конвертерного виробництва в умовах сировинної бази України‖ (заснована 

проф. Чернятевичем А.Г), ―Фізико-хімічні основи гетерогенних систем‖ 

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

Одним з головних напрямків діяльності науково-педагогічних 

працівників завжди була науково-дослідна робота. Наукові дослідження, що 

виконуються науковцями ДДТУ, є джерелом, змістом і засобом підготовки 

фахівців для різних галузей економіки, складовою інноваційних циклів 

створення та реалізації  наукоємної конкурентоспроможної продукції.  

В університеті проводяться як фундаментальні, так і прикладні 

науково-дослідні роботи. Пріоритет надається наукоємним роботам у 

напрямку створення високих технологій. Щорічно виконуються наукові та 

науково-технічні дослідження за рахунок коштів спеціального фонду 

бюджету. Всі науково-педагогічні працівники університету беруть участь у 

виконанні НДР, які здійснюються у межах основного робочого часу, 

зареєстровані в УкрІНТЕІ, мають відповідні номери державної реєстрації та 

включені до тематичного плану науково-дослідних робіт університету. 

У 2013-2016 роках науковці  університету виконали 5 науково-

дослідних робіт – за рахунок коштів загального фонду державного бюджету з 

обсягом фінансування 985,7 тис. грн., 22 госпдоговори – 700,7 тис. грн.  

(у тому числі Грант Президента України для підтримки наукових досліджень 

молодих учених – 60,0 тис.грн.). У 2015-2016 рр. завершено виконання 

42 науково-дослідних робіт у межах основного робочого часу викладачів. 
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Результати теоретичних досліджень науковців втілюються у 

виробництво на підставі госпдоговірних науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт (НДДКР), направлених на розробку і впровадження 

комплексу заходів з енергозбереження; створення ресурсозбережних 

технологій у металургії, машинобудуванні з метою підвищення ефективності 

виробництва, забезпечення оптимальних витрат енергетичних та сировинних 

ресурсів в умовах гнучкої сировинної бази України, а також на  

удосконалення технологій біологічної очистки побутових і стічних вод; 

створення і впровадження інтенсивної технології отримання добрив з осадів 

міських стічних вод. 

За результатами виконання фундаментальних та прикладних науково-

дослідних робіт, госпдоговірних НДДКР, науково-дослідних робіт, які 

виконуються у межах основного робочого часу за останні три роки : 

розроблено новий метод структурно-алгоритмічного синтезу систем 

керування лінійними та нелінійними електромеханічними об'єктами. Цей 

метод шляхом вибору відповідної активаційної функції регулятора та 

траєкторії руху коренів характеристичного рівняння замкненої системи 

гарантує виникнення в ній ковзних режимів високих порядків та досягнення 

при цьому будь-якої бажаної, в тому числі і неекспоненційної, технічно-
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реалізованої траєкторії руху. Ця траєкторія руху може бути отримана шляхом 

реалізації синтезованих регуляторів у різних фазових просторах, а отже за 

допомогою використання різних вимірювальних приладів та датчиків. 

Використання запропонованого методу синтезу дозволяє підвищити 

швидкодію системи до трьох разів у порівнянні з безперервними системами, 

синтезованими шляхом розв'язання аналогічних оптимізаційних задач, та 

зменшити споживання енергії на періоді пуску до двох разів у порівнянні з систе-

мами розривного керування. (Науковий керівник: д.т.н., проф. Садовой О. В.); 

розроблено науково обґрунтовані методи управління ефективністю 

високих енергоресурсозберігаючих технологій на основі 

топологоексергоекономічного підходу, методику моделювання нелінійних 

багатозв'язкових фізико-технологічних систем (ФТС) з використанням 

топологоексергоекономічного підходу. Представлено ілюстрацію 

застосування форм топологоексергетичних структур зв'язку як лінійних, так і 

нелінійних стандартних моделей у фізико-технологічних багатозв'язних 

системах. Показано можливості застосування топологоексергетичного 

підходу в аналізі ФТС з позицій керованості та спостережуваності. Цей 

напрям у розв’язанні проблем енергоресурсозбереження можна 

використовувати для будь-яких галузей промисловості, сільського та 

житлово-комунального господарства, де є системи одночасного 

використання механічної, теплової, електричної, хімічної, сонячної, ядерної 

та інших видів енергії для переробки матеріалів і виготовлення кінцевої 

продукції. (Науковий керівник: д.т.н, проф. Садовой О. В.); 

отримано новий варіант методу підвищеної точності визначення 

нестаціонарного термонапружено-деформованого стану елементів конструкцій 

з функціонально неоднорідних матеріалів, чутливих до виду термо-

напруженого стану. Розроблено рекомендації щодо удосконалення(з позиції 

термоміцності) технологічних і експлуатаційних режимів виробництва і 

експлуатації відповідних об’єктів на основі урахування ефектів мікромеханіки. 

Розроблено новий шліфувальний інструмент із вмістом природних 

мінеральних концентратів, який застосовується при механічній обробці 
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важкооброблювальних та інструментальних матеріалів,  та рекомендації з 

його застосування. (Науковий керівник: д.ф-м.н., проф. Стеблянко П. О.,); 

науковим колективом кафедри електротехніки та електромеханіки, 

який активно працює в межах тематики наукової школи «Оптимізація 

процесів електромеханічного перетворення енергії» під керівництвом 

професора Садового О.В., виконано міжуніверситетський держбюджетний 

науково-дослідний проект «Розробка та дослідження енергоощадного з 

підвищеною надійністю електроприводу за схемою асинхронно-

вентильного каскаду для стаціонарних установок вугільних шахт», 

співвиконавцями якого є Запорізький національний та Донбаський  

(м. Алчевськ) державний технічні університети. Створено енергоощадний 

з підвищеною надійністю електропривод за системою струмо-

параметричного асинхронного вентильного каскаду (СПАВК). Розробка  

відповідає кращим і вітчизняним і зарубіжним зразкам в цьому напрямку. 

Результати дослідження можуть бути впроваджені у електротехнічну та 

гірничу галузі промисловості. Використання результатів розробки 

доцільно у перспективі і матиме значний соціально-економічний ефект. 

Коефіцієнт потужності нової системи електроприводу підтримується на рівні 

0,8–0,925 в діапазоні регулювання швидкості, а коефіцієнт корисної дії в 

межах η = 85 % ÷ 93 %. Використання електроприводу за схемою струмо-

параметричного асинхронно-вентильного каскаду дозволяє знизити 

собівартість модернізації електромеханічних систем електроприводу 

відносно вітчизняних та зарубіжних аналогів.  Для вентилятора головного 

провітрювання шахти з двигуном потужністю 630 КВт річна економія 

електроенергії, що споживається, при зниженні швидкості обертання на 20 % 

складає не менше 1 млн. 250 тис. грн. При більшому діапазоні регулювання 

вказана  економія може зрости в 2...5 разів.  

Реконструкції вентиляторних установок дозволять знизити вартість 

однієї тони видобутого шахтою вугілля, а також підвищити газову 

безпеку та поліпшити температурні умови роботи шахтарів під землею. 

Результати досліджень передані ТОВ «НДІ Перетворювач», яке спільно з Запорізьким 
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національним технічним університетом створило проектно-конструкторську 

документацію і виготовило дослідний зразок струмопараметричного 

асинхронно-вентильного каскаду. 

Загальний вигляд фізичної моделі електропривода вентилятора 

 

Авторським науковим колективом кафедри металургії чорних металів 

(Чернятевич А.Г., Сігарьов Є.М., Чубін К.І., Чубіна О.А.) розроблені та 

підготовлені для промислового випробування та впровадження пристрій і 

нова технологія інтенсивної глибокої ківшової десульфурації передільного 

чавуну (патент України № 104946), інноваційна ресурсо- та енергоефективна 

комплексна технологія ківшового рафінування передільного чавуну з 

видаленням сірки і фосфору перед конвертерною плавкою в сировинних 

умовах України з використанням модернізованої установки (патент України 

№ 79003), яка дозволить у залежності від конкретних умов роботи 

металургійних підприємств і сортаменту випуску металопрокату, 

забезпечити: підвищення якості і здешевлення виробництва переробного 

чавуну; виплавку в кисневих конвертерах за малошлаковою технологією 

більш дешевої високоякісної сталі, зменшення тривалості циклу 

комплексного ковшового рафінування на 30–35 %, використання обертової 

заглибної фурми,  використання одного заливального ковшу у всіх стадіях 

рафінування без переливання розплаву та втрат температури, підвищення 

температури чавуну на 20–40 °C,  зменшення питомих витрат та 

використання недефіцитних реагентів на основі содовміщуючих відходів та 

вапняку, зниження  втрат чавуну з меншою кількістю шлаку, що скачують 
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після рафінування на 25–30 %, зменшення кількості обладнання, капітальних 

і експлуатаційних витрат на рафінування. 

Установки високотемпературного моделювання  

із обертовою заглибною фурмою 

 

У рамках виконання держбюджетної науково-дослідної роботи 

«Розробка теоретичних основ і технологічних режимів виготовлення 

композиційних матеріалів для потреб оборонної промисловості України» 

(науковий керівник – проф.. Буря О.І.) проведено комплекс теоретичних і 

експериментальних досліджень процесів формування структури та 

властивостей композиційних матеріалів (КМ) на металевій (МКМ) та 

полімерній (ПКМ) основах. За результатами досліджень розроблено технічну 

документацію для виготовлення 4-х гніздної пресформи шариків опорно-

поворотного пристрою башти бронетранспортеру, технологічні режими 

виготовлення нових гібридних ПКМ та виготовлено 420 пробних деталей з 

гібридних ПКП. 

 

7 
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Науковими співробітниками лабораторії композиційних матеріалів  під 

керівництвом  професора Бурі О.І. створюються композиційні матеріали на 

основі термопластів, армованих вуглецевими та органічними  волокнами, з 

високими фізико-механічними та антифрикційними властивостями, Деталі, 

виготовлені з композиційних матеріалів, застосовуються для заміни 

шарикопідшипників, голчатих підшипників, металокераміки, бронзи, 

пресованої деревини у різних видах сучасної техніки, пройшли широкі 

випробування на підприємствах автомобільної, металургійної,текстильної та 

інших галузях промисловості. На ряд композитів антифрикційного 

призначення розроблені технічні умови. Впровадження композитних 

матеріалів підвищує надійність та довговічність вузлів тертя у 2–7 разів, 

знижує трудомісткість процесу виготовлення деталей. Забезпечується 

економія дефіцитних кольорових металів і сплавів. Розробки лабораторії 

впроваджені на провідних заводах та підприємствах: КБ «Південне», ВО 

«Іскра», НВО «Хімволокно» - м. Світловодськ, Дніпродзержинському ВО 

«Азот», Дніпропетровському, Тернопільському, Херсонському комбайнових 

заводах, ВО «Ростсельмаш», ВАТ «Маріупольський експериментально-

дослідний завод», Шуйському хімзаводі, Курганмашзавод, ПрАТ АМЗ 

м. Бердянськ, «ЗИУ» Росія, «Шкода», Чехія. 

Лабораторія КМ веде активну міжнародну співпрацю. За час її 

існування проведені спільні наукові дослідження з Північно-західним 

політехнічним (м. Сіань, Китай) та Шанхайським університетами. За 

результатами співробітництва у 2015 році виконано міжнародний договір на 

суму 17,5 тис. доларів США «Розробка та дослідження властивостей 

вуглепластиків на основі поліефірефіркетона». Впровадження технології 

виготовлення нових полімерних композиційних матеріалів на основі 

поліефірефіркетону дозволить покращити всі показники нових 

вуглепластиків у 2-3 рази у порівнянні з аналогами. 

За результатами теоретичних і експериментальних досліджень НДР 

«Розробка наукових основ ефективної енергозберігаючої технології очистки 
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стічних вод коксохімічної та азотної промисловості»,що виконувалася за 

грантом Президента України для підтримки наукових досліджень молодих 

учених (керівник - к.т.н., доц. Іванченко А.В.) з метою підвищення рівня 

екологічної безпеки басейнів річок України та енергоефективності 

промислових очисних споруд та збереження затрат енергії на проведення 

біологічного очищення виробничих стоків розроблені наукові основи 

ефективних енергозберігаючих технологій очистки стічних вод коксохімічної 

та азотної промисловості. 

 

 

Нові енергозберігаючі технології очистки стічних вод  коксохімічної  

та азотної промисловості 
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Технології готові до впровадження на локальних очисних спорудах 

коксохімічної та азотної промисловості м. Кам’янського та України в цілому. 

Результати роботи можуть бути використані на очисних спорудах 

підприємств хімічного комплексу України.  

Розроблена адаптаційна технологія відновлювального наплавлення 

деталей ходової частини гусеничного рушія, що реалізована з внесенням 

легуючих і модифікуючих порошкових матеріалів, із газовим та шлаковим 

захистом зони горіння дуги, яка дозволила підвищити стійкість контактних 

поверхонь до ударно-абразивного зношування, працездатність деталей та 

знизити собівартість будівельно-впорядкувальних робіт та перевезень із 

залученням машин на гусеничному ходу. Запропоновано принцип підбору 

твердості металу, що наноситься на зношені деталі, в залежності від 

гранулометричного складу ґрунту або іншого абразивного середовища, із 

зазначенням конкретних значень обох показників. Розроблено спосіб 

наплавлення та склади порошкового дроту для наплавлення зносостійких 

покриттів на металеві вироби. Розроблені конструкції пальника для 

наплавлення з зовнішніми електромагнітними діями та пристрою для 

розподіленого дозованого подавання сипких матеріалів, що дозволили 

реалізувати технологію дугового наплавлення з внесенням додаткових 

порошкових матеріалів (патенти України № № 80328, 76602, 81644, 51541, 

39764). 
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Зношений та новий коток гусеничного бульдозера Т-130 

 

 

Річний економічний ефект від впровадження адаптаційної технології 

відновлювального наплавлення опірних котків та гусеничних ланок 

бульдозерів у ТОВ «ДніпроСпецБуд» склав 1591,23 тис. грн. Результати 

роботи можуть бути впровадженні у будівництві, розробці ґрунтів, військовій 

техніці, сільському господарстві та інших галузях (науковий керівник - д.т.н. 

Перемітько В.В.). 

З метою підвищення ефективності сучасного виробництва за рахунок 

виявлення загальних закономірностей напружено-деформованого стану 

метала при прокатуванні в умовах сучасного прокатного виробництва 

визначені тенденції видозмінення вимог до готової продукції в стандартах 

різних країн. 

Систематизовані способи калібрування валків для прокатування 

простих профілів, виявлені закономірності формозмінення при прокатуванні 

за сучасними схемами деформації фланцевих профілів та нові закономірності  

напружено-деформованого стану. Результати досліджень впроваджені в 

виробничий процес на Дніпровському металургійному комбінаті та у 

навчальний процес кафедри обробки металів тиском при підготовці фахівців 

з обробки металів тиском. (Керівник – д.т.н., проф. Єршов С.В.). 
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Прокатні стани 

 

Науковим колективом кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища проведено моніторінг та оцінку впливу промислових 

підприємств на довкілля міста Кам’янського під керівництвом д.т.н. 

Зберовського О.В. розроблено рекомендації щодо зменшення техногенного 

впливу промислових підприємств м. Кам’янського на атмосферу, гідросферу, 

літосферу і біосферу: поліпшення екологічного стану селітебної зони, що 

примикає до ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат, запобігання 

забрудненню оточуючого середовища внаслідок фільтрації відстійних вод 

крізь греблю відстійника відходів ПАТ «ДніпроАзот», зменшення впливу на 

довкілля побутових та промислових відходів основних підприємств міста 

Кам’янське. 

Наукові розробки університету мають інноваційний характер та 

безпосередньо впроваджуються у практику промислових підприємств. 

Університет підтримує тісні зв’язки з Дніпропетровською 

облдержадміністрацією в різних сферах, насамперед в освітній та науковій 
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сферах, а також в питаннях розвитку енергозбереження, поліпшення 

інвестиційної привабливості Придніпровського регіону. За запитом 

облдержадміністрації постійно надається інформація про перспективні 

інноваційні та інвестиційні проекти університету. З метою оновлення бази 

даних інвестиційних проектів, які плануються для впровадження у 

Дніпропетровській області, запропоновано  абсолютно нову, безвідходну, 

технологію вилучення фосфатів з міських стічних вод з одержанням органо-

мінеральних добрив, орієнтовану на вимоги Євросоюзу до якості очищення 

стічних вод, які скидаються у поверхневі водойми; геоекологічну 

інформаційну систему керування процесами рекультивації земель, 

пошкоджених при видобутку корисних копалин; інноваційну технологію 

підвищення ефективності теплового обладнання. 

Нові наукові, науково-технічні знання, отримані за результатами  

досліджень широко використовуються в навчальному процесі під час 

підготовки кадрів з вищою освітою На базі отриманих нових наукових знань 

започатковано цілий ряд курсів лекцій, практичних занять, лабораторних 

робіт, широко практикується залучення науково-дослідних або дослідно-

конструкторських розділів до дипломних і курсових проектів всіма 

випусковими кафедрами. 

Оригінальність та новизна розробок вчених університету щорічно 

захищається  патентами України на винаходи та корисні моделі. Стабільна 

активність простежується щодо патентування корисних моделей, і дуже 

слабка позиція щодо патентування винаходів. З 2014 р. в ДДТУ 

спостерігається спад винахідницької активності, зумовлений наявними 

фінансовими труднощами. Статистика з патентування виглядає так: кількість 

поданих заявок на винаходи та корисні моделі складає у 2014 році – 16 

(винаходи – 4, корисні моделі – 12), у 2015 – 11 (винаходи – 1, корисні моделі 

– 10), у 2016 – 17 (винаходи – 1, корисні моделі – 16). 
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Кількість отриманих патентів на об’єкти інтелектуальної власності: 

2014 – 18 (винаходи – 4, корисні моделі – 14), 2015 – 13 (винаходи – 2, 

корисні моделі – 11), 2016  – 18 (винаходи – 2, корисні моделі – 16).  

 

 

 

Певні кроки здійснюються щодо розвитку освітньої діяльності у сфері 

інтелектуальної власності. У навчальних програмах ДДТУ для спеціалістів та 

магістрів в обов’язковому порядку введена навчальна дисципліна 

«Інтелектуальна власність», яка розглядає питання створення, правової 

охорони, використання і захисту прав інтелектуальної власності. Здобуття 

основ знань у сфері інтелектуальної власності дало можливість студентам 
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поєднувати навчання з першими кроками на шляху винахідницької 

діяльності. Це знайшло відображення в показниках винахідницької 

діяльності: у 2014 році в співавторстві зі студентами було отримано 

5 патентів на корисні моделі, в 2015 – 6, в 2016 - 14. 

За рахунок бюджетних коштів в 2014 році на патентні дії витрачено 

1560,0 гривень, але вже в 2015 і 2016 роках з економічних причин 

університет не мав можливості фінансувати винахідницьку діяльність і 

сплата за всі патентні дії здійснювалась авторами за власні кошти. В 2014 

році авторами було витрачено на сплату зборів за дії, пов’язані з охороною 

прав на об’єкти інтелектуальної власності 1670,0 гривень, в 2015 році – 

1627,0 гривень, в 2016 році – 2225,0 гривень. Але після отримання патентів 

автори або зовсім не сплачують збори за підтримання їх чинності, або 

підтримують чинність охоронних документів протягом перших трьох - 

чотирьох років, що зумовлено в основному строком проведення 

дисертаційних досліджень і виконання науково-дослідних робіт, у межах 

яких відбувається підготовка дисертацій, а не вимогами інноваційного 

процесу. 

Суттєвими чинниками, які стримують інноваційний процес є 

відсутність належного фінансового забезпечення інноваційної діяльності, 

руйнація зв’язків розробників нововведень з виробництвом, недосконалість 

законодавства в частині стимулювання з боку держави науково-технологічної 

та інноваційної діяльності, відсутність сформованої інноваційної 

інфраструктури, яка б із залученням промислового, банківського та 

торговельного капіталу поєднувала ланки «освіта» – «наука» – «виробництво», 

відсутність механізмів комерціалізації результатів завершених науково-

технічних розробок та передачі їх до сфери виробництва.  

Оскільки немає належного бюджетного фінансування 

фундаментальних наукових досліджень і здійснюється воно в мізерних 

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

впровадження новітніх технологій і продуктів безпосередньо у виробництво, 
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що часто не дає ВНЗ можливості перейти від дослідницької моделі своєї 

діяльності до інноваційної моделі функціонування. 

За період з 2014 по 2017 рік основні наукові та практичні результати 

досліджень опубліковані у 26 монографіях загальним обсягом 331,27 ум. др. 

арк., 2319 статтях та тезах доповідей (із них 808 – у співавторстві зі 

студентами), у т.ч. 245 – у зарубіжних виданнях, у виданнях, що входять до 

міжнародних науково-метричних баз даних, – 240, із них в системах Scopus, 

Web of science та Copernicus – 116 робіт. Індекс Гірша за цей період часу 

коливається у межах 6 – 7. Співробітниками університету за останні три роки 

видано 3 підручники та 42 навчальні посібники загальним обсягом 711,18 ум. 

др. арк. 

Протягом 2014-2017 років на 11 міжнародних виставках досягнень у 

галузі науки і техніки, проведених в Україні, продемонстровано 11 наукових 

розробок науковців університету. 

 

Протягом 2014-2017 років на базі відповідних кафедр організовано і 

проведено низку науково-технічних та науково-методичних заходів 

міжнародного і національного рівнів: 

Міжнародну наукову конференцію «Математичні проблеми технічної 

механіки» (щорічно); 

Міжнародний науково-технічний симпозіум «Тиждень еколога» (1 раз 

на два роки); 
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Міжнародну науково-методичну конференцію у рамках європейського 

проекту IRnet «Інновації у вищій освіті» (1 раз на два роки); 

Всеукраїнську науково-методичну конференцію «Проблеми 

математичного моделювання» (щорічно); 

Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Розвиток основних 

напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи» (щорічно); 

Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Особливості 

соціально-економічного розвитку незалежної України (1991-2014 р.р.)»; 

Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію до 25-річчя 

незалежності України «Особливості соціально-економічного розвитку 

незалежної України (1991-2015 р.р.)»; 

Всеукраїнську науково-методичну конференцію студентів, аспірантів, 

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

вищій школі» (щорічно); 

Всеукраїнську науково-методичну конференцію «Східні слов’яни: 

історія, мова, культура, переклад» (1 раз на два роки); 

Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Вивчення 

юридичних дисциплін в технічних вищих навчальних закладах – шлях до 

розбудови правової держави»; 

У рамках семінару Національної Академії наук України з комплексних 

проблем «Наукові основи електроенергетики» – семінар «Оптимізація роботи 

електромеханічних систем» (щоквартально). 

За матеріалами конференцій видаються збірники доповідей та тез 

доповідей. 

Для інформування про результати наукових досліджень вчених в 

університеті щорічно видаються по 2 випуски фахових видань, що 

індексуються міжнародною системою GoogleScholar (Google Академія): 

«Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету 

(технічні науки)» та науковий журнал «Математичне моделювання», також 
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видається науковий журнал з гуманітарних наук «Славута», публікуються 

монографії вчених, підручники, навчальні посібники, тощо. 

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти 

Наукова робота в університеті сприяє підвищенню рівня підготовки 

молодих фахівців, важливим етапом підготовки яких є здатність вирішувати 

найактуальніші завдання науки, техніки та промисловості, активне залучення 

здобувачів вищої освіти до наукових досліджень. Участь здобувачів вищої 

освіти у науково-дослідній роботі передбачається як планами наукових 

гуртків і секцій, так і навчальними програмами відповідних дисциплін. 

Здобувачі залучаються до виконання науково-дослідних робіт, що фінансу-

ються за рахунок асигнувань з державного бюджету та госпдоговірних робіт. 

Найбільш масово  здобувачі вищої освіти університету беруть участь у 

науково-змагальних заходах, які проводяться Міністерством освіти і науки 

України, галузевими Міністерствами, молодіжними та громадськими 

організаціями, центральними та регіональними органами влади. 

Олімпіади є найбільш поширеною і масовою формою організації 

наукової роботи здобувачів вищої освіти в університетах.  

Проведення студентських олімпіад дозволяє об’єктивно виявити 

обдаровану студентську молодь вже на перших курсах. Відповідно до наказів 

Міністерства освіти і науки України щорічно проводяться Всеукраїнські 

студентські олімпіади з навчальних дисциплін та спеціальностей. За три роки 

на  Всеукраїнських олімпіадах з дисциплін та спеціальностей удостоєно 

найвищих нагород Міністерства освіти і науки України 12 здобувачів вищої 

освіти університету (Дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів). 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

09.12.2016 р. № 1495 «Про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади 2016/2017 навчального року» в університеті в період з січня по 

березень 2017 року проводився перший етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади, в якому взяли участь 1712 здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання, що складає 93 % від загальної кількості здобувачів. На другий етап 
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Всеукраїнської студентської олімпіади організаційним комітетом відібрано 

39 студентів-переможців І-го етапу. Олімпіади тривають. 

 

Університет  протягом трьох років призначався МОН України базовим 

з проведення Всеукраїнських олімпіад ІІ етапу зі спеціальностей: «Обробка 

металів тиском» та «Обладнання технологій пластичного формування 

конструкцій машинобудування», в яких взяли участь більше 100 здобувачів 

вищої освіти з 8 вищих навчальних закладів України. Диплом І ступеня 

отримали: Качан О.О. (2016 рік), Кузьмін Є.В. (2015 рік) – науковий керівник 

к.т.н., доц. Штода М.М. 

Здобувачі вищої освіти факультету електроніки та комп’ютерної 

техніки з 2014 року активно беруть участь у щорічній Всеукраїнській 

студентській олімпіаді з програмування, яка проходила на базі: 

Дніпропетровського національного університету, Національного аерокосмічного 

університету, Харківського національного університету. За останні три роки 

в олімпіаді взяли участь 57 здобувачів вищої освіти нашого університету. В 

цьому році для участі у І етапі олімпіади, який проходив 25 березня у 

Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара, від 

університету під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедр 

прикладної математики к.т.н., доц. Надригайло Т.Ж. та програмного 
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роки, що аналізуються 

Участь здобувачив вищої освіти університету у ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіадиі   

Переможців олімпіад Кількість студентів, що взяли участь в олімпіаді 
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забезпечення систем к.т.н., доц. Яшиної К.В. продставлено дві команди у 

складі Козлова Є.Є., Боброва В.В., Журавського О.Д., Кравця М.Ю., Борис 

Б.А., Моргуна Д.П., Дерця С.О. Молоді програмісти продемонстрували 

високі результати і отримали право на участь у ІІ (регіональному) етапі 

олімпіади  та отримали Сертифікати учасників І етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з програмування. 

 

Учасники олімпіади 

 

Екскурсія на ПАТ «Дніпровський меткомбінат» 

 

 

 

Нагородження переможців 
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Команда факультету електроніки та комп’ютерної техніки у складі           

Кравця М.Ю., Зюзя О.В., Дерця С.О. (тренер команди к.т.н., доц. Надригайло 

Т. Ж.) взяла участь у XI міжнародній відкритій студентській олімпіаді з 

програмування ім. С. О. Лебедєва – В. М. Глушкова KRI-OPEN 2016, яка 

відбулася в Національному технічному університеті України «КПІ» (м. Київ).  

 
 

Важливою і ефективною формою роботи з талановитою студентською 

молоддю є конкурси наукових робіт здобувачів вищої освіти, участь у яких 

характеризує вміння молоді представляти особисті наукові результати у 

вигляді завершених наукових робіт. Щорічно, направляючи роботи на 15-20 

розділів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

Міністерства освіти і науки України, вихованці університету відвойовують 
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дипломи високого рівня. Всього за останні три роки здобувачі вищої освіти 

ДДТУ із представлених 156 робіт отримали 38 Дипломів Переможця (І, ІІ та 

ІІІ ступенів).  

 

В цьому році за даними вищих навчальних закладів дипломи 

Переможця отримали 9 науково-дослідних робіт студентів: 

Лященко В.Д. – Диплом ІІ ступеня в галузі науки «Енергетика», 

науковий керівник к.т.н., доц. Клюєв О.В.; 

Ніколаєва К.М. – Диплом І ступеня в галузі науки «Менеджмент», 

науковий керівник к.е.н., доц. Вороніна А.В.; 

Волосова Є.Р. – Диплом І ступеня в галузі науки «Маркетинг, 

управління персоналом і економіка праці», науковий керівник к.е.н., доц. 

Стеблюк Н.Ф.; 

Ткаленко Н.О. – Диплом ІІІ ступеня в галузі науки «Електричні 

машини та апарати», науковий керівник к.т.н., доц. Качура О.В.; 

Васильєв О.С. – Диплом ІІІ ступеня в галузі науки «Електричні 

машини та апарати», науковий керівник к.т.н., доц. Качура О.В.; 

Сидоренко І.А. – Диплом І ступеня в галузі науки «Зварювання», 

науковий керівник д.т.н., проф. Перемітько В.В.; 

Козоріз В.С. – Диплом ІІІ ступеня в галузі науки «Зварювання», 

науковий керівник к.т.н., проф. Буря О.І.; 
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роки, що аналізуються 

Участь здобувачив вищої освіти університету у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  

Переможці конкурсів Кількість студентів, що взяли участь в конкурсі 
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Дерець С.О. – Диплом ІІІ ступеня в галузі науки «Електротехніка та 

електромеханіка», науковий керівник к.т.н., доц. Дерець О.Л.; 

Ніколаєнко Ю.В. – Диплом ІІ ступеня в галузі науки «Електротехніка 

та електромеханіка», науковий керівник к.т.н.  Крупник О.О.; 

Конкурс триває.  

 

Згідно з наказом МОН України від 20.10.2016 року № 1266 «Про 

проведення Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з природничих, 

технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році» університет 

призначений базовим з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт в галузі науки «Електротехніка та 

електромеханіка», на який надійшло 230 науково-дослідних робіт з 33 вищих 

навчальних закладів. У межах конкурсу відбулася науково-практична 

студентська конференція «Сучасні проблеми електротехніки та 

електромеханіки». За результатами конференції підготовлена збірка тез 

доповідей. Дипломи переможця отримали здобувачи вищої освіти: 

енергетичного факультету Ніколаєнко Ю.О., науковий керівник к.т.н. 

Крупнік О.О. – Диплом ІІ ступеня  та факультету електроніки та 

комп’ютерної техніки  Дерець С.О., науковий керівник к.т.н., доц.                   

Дерець О.О. – Диплом ІІІ ступеня. Конкурс проводиться з 1999 року, за 

останні три роки підготовлено 11 переможців конкурсу. 
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Учасники конкурсу 

 

Виступи та дискусії здобувачів вищої освіти 

 

Нагородження учасників дипломами 

 

На Міжнародному конкурсі магістерських дипломних проектів та 

дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів з напряму підготовки 

«Зварювання» (Донбаська державна машинобудівна академія) роботи 

магістрів металургійного факультету здобули:  

Диплом ІІІ ступеня (2014р.) – Малюк Ю.А., науковий керівник д.т.н., 

проф. Камель Г.І.; 
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Диплом ІІ ступеня (2015р.) – Панфілов А. І., науковий керівник д.т.н., 

проф. Камель Г.І. 

Диплом І ступеня(2016 р.) – Ніколаєв М.А., науковий керівник д.т.н., 

проф. Перемітько В.В. 

 

На сьогоднішній день актуальним показником науково-дослідної 

роботи є участь здобувачів вищої освіти у Всеукраїнських та міжнародних 

наукових конференціях 
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За три роки опубліковано 808 наукових статей та тез за участю 

здобувачів вищої освіти у співавторстві з науково-педагогічними 

працівниками. З 2010 року на базі університету кафедрою перекладу 

проводиться Всеукраїнська науково-методична конференція студентів, 

аспірантів, молодих вчених «Мова і світ: сучасні тенденції викладання 

іноземних мов у вищій школі». У роботі конференції щорічно беруть участь 

більше 100 учасників. За результатами конференції видано електронний 

збірник матеріалів.  

В університеті діє Рада молодих вчених і спеціалістів. Вона поєднує 

інтереси більше 100 молодих учених та фахівців віком до 35 років. Рада 

молодих учених утворена молоддю університету для сприяння професійному 

становленню починаючих науковців, залучає молодь до активної науково-

дослідної роботи, допомагає молодим науковцям в підготовці до вступу в 

аспірантуру та складанні кандидатського мінімуму, піклується про 

оволодіння молодими вченими іноземними мовами, готує документи для 

участі в заходах науково-змагального характеру. Рада організовує творчі 

зв’язки молодих вчених університету з вченими і фахівцями науково-

дослідних організацій, установ та підприємств України. Очолює Раду 

молодих учених і спеціалістів доцент кафедри хімічної технології 

неорганічних речовин Іванченко А. В. 

Рада молодих учених і спеціалістів бере активну участь у заходах 

облдержадміністрації щодо активізації наукової діяльності молодих учених і 

підвищення ефективності роботи рад молодих учених, у щорічних 

регіональних конкурсах, які проводяться у рамках регіональної цільової 

соціальної програми «Молодь Дніпропетровщини: 2012–2021 роки». 

Щороку молоді вчені університету беруть участь у  регіональних 

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

«Молоді вчені – Дніпропетровщині». 
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На конкурс проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині» за останні 

три роки подано шість проектів, чотири проекти отримали Дипломи І 

ступеня та матеріальне заохочення, а саме: «Розробка наукових основ 

енергозберігаючої технології отримання біогазу та органо-мінеральних 

добрив з осадів міських стічних вод» (представлений  к.т.н., доц. Іванченко 

А.В. (2014 рік), «Розробка програмного забезпечення формування 

інфраструктури трансферу знань у галузі енергетики та енергозбереження» 

(представлений к.т.н., доц. Яшиною К. В.),  «Дослідження енергозберігаючої 

технології комплексного добрива і біогазу з промислово-побутових відходів 

м. Кам’янського» (представлений к.т.н. Бєлянською О.Р.), «Дослідження та 

розробка ефективних методів очистки смоло- та маловмісних стічних вод» 

(представлений аспірантом кафедри хімічної технології неорганічних 

речовин Єлатонцевим Д. О.). 

Об’єднанням науковців Global Nayka, радами молодих учених шести 

вищих навчальних закладів України, в тому числі і радою нашого 

університету, 21–22 грудня 2015 року проведено Міжнародну 

міждисциплінарну наукову конференцію студентів, аспірантів і молодих 

вчених «Science and Scientists», учасники отримали сертифікати. 

Розпорядженням Президента України № 97/2016-рп к.т.н., доц. 

Іванченко А.В. призначено грант Президента України для проведення 

наукового дослідження «Розробка наукових основ ефективної 
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енергозберігаючої технології очистки стічних вод коксохімічної та азотної 

промисловості». 

Наказом МОН України від 28 жовтня 2015 року призначена академічна 

стипендія Президента України на 2015/2016 навчальний рік аспірантці 

кафедри фізики конденсованого стану Єрьоміній К.А. Працює молодий 

науковець під керівництвом к.т.н., проф. Бурі О.І. над темою «Розробка, 

дослідження властивостей та застосування металополімерів на основі 

термостійкого ароматичного поліамідуфенілону». 

Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки 

призначено стипендії Кабінету Міністрів України молодим ученим 

університету: доценту кафедри хімічної технології неорганічних речовин 

Іванченко А.В., доценту кафедри програмного забезпечення систем Яловій 

К.М.; доценту кафедри програмного забезпечення систем Завгородньому В.В.; 

доценту кафедри програмного забезпечення систем Яшиній К.В.; старшому 

викладачу кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Романюку Р.Я., 

аспіранту кафедри електротехніки та електромеханіки Тищенку Є.В., 

старшому викладачу кафедри хімічної технології неорганічних речовин 

Бєлянській О.Р. 

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти та наукової молоді 

проводиться в університеті системно, методично, планово, з регулярним 

аналізом її результатів, які заслуховуються на засіданнях ректорату, ради з 

НДРС, вченої ради університету, з розробкою заходів щодо покращення 

стилю і методів цієї роботи. 

Участь у міжнародних проектах 

Університет є переможцем шостого конкурсу програми TEMPUS та 

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

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

Research and Technology-Entrepreneurial Know-How Exchange to Development 

of Interdisciplinary Curricula Modules» (2013–2016 рр.) («Сектор передачі 

знань – від обміну інженерно-підприємницькими інноваціями до розробки 
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міждисциплінарних навчальних планів»). Партнерами проекту є університети 

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

промисловості. 

Завдяки участі у проекті «Knowledge Transfer Unit» університет 

активно впроваджує сучасну європейську концепцію розвитку, яка базується 

на трикутнику знань «освіта – наука – інновації». Таким чином, університет є 

одним з небагатьох вищих навчальних закладів України, які займаються 

питанням трансферу знань, впровадженням інноваційної діяльності – основи 

успішного функціонування сучасного університету. Згідно з завданнями 

проекту «Knowledge Transfer Unit» у складі науково-дослідної частини 

університету створено підрозділ «KTU – центр передачі знань», яким на 

сьогоднішній день розроблена чітка стратегія діяльності, бізнес-план, 

портфоліо та перспективний план роботи. 

Співробітники KTU займаються наступними видами діяльності: 

комунікації, внутрішнє консультування, підтримка та розвиток досліджень, 

послуги, пов’язані з 3D друком. 

 

Тривалість проекту 3 роки. У проекті беруть участь 18 установ: 5 

партнерів з Європи та 13 українських партнерів.  

Партнер Країна, місто 

1 2 

FHJ FH JOANNEUM (Координатор) Австрія, Грац 

World University Service - Austrian Committee (WUS) Австрія, Грац 

http://www.dstu.dp.ua/IRNet/img/8.JPG
http://www.dstu.dp.ua/IRNet/img/6.JPG
http://www.dstu.dp.ua/IRNet/img/8.JPG
http://www.dstu.dp.ua/IRNet/img/6.JPG
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1 2 

Budapest University of Technology and Economics (BME) Угорщина, Будапешт 

Universitat de Giron (UdG) Іспанія, Жирона 

Royal Institute of Technology (KTH) Швеція, Стокгольм 

Міжнародний науково-технічний університет  

ім. Ю. Бугая 
Україна, Київ 

Національний аерокосмічний університет  

ім. М. Є. Жуковського 
Україна, Харків 

Київський інститут банківської справи НБУ Україна, Київ 

Хмельницький національний університет 
Україна, 

Хмельницький 

Київська державна академія водного транспорту Україна, Київ 

Дніпровський державний технічний університет Україна, Кам’янське 

Українська студентська спілка Україна, Київ 

Центр інноваційних технологій машинобудування Україна, Харків 

Асоціація малих підприємств України Україна, Київ 

Закарпатська торгово-промислова палата Україна, Ужгород 

Український інститут науково-технічної та 

економічної інформації 
Україна, Київ 

Дніпропетровський агрегатний завод Україна, Дніпро 

Міністерство освіти і науки Україні Україна, Київ 

Проект складається з 8 робочих пакетів (РП). 

РЕЗЮМЕ РП 

РП Назва 
Термін 

(місяці) 

РП1 
Створення центрів передачі знань (KTU), розробка їх 

стратегії 
1-19 

РП2 Розвиток функціонала центрів передачі знань 7-34 

РП3 
Реалізація пілотних проектів, розробка відповідних  

послуг та інструментаріїв 
9 - 36 

РП4 

Розробка / модернізація та реалізація міждисциплінарних 

модулів навчальних програм у таких областях, як Техніка/ 

Промисловість і Ділове адміністрування 

13 - 34 

РП5 Контроль якості та моніторинг проекту 1 - 36 

РП6 Забезпечення стійкості результатів проекту 2 - 36 

РП7 
Поширення результатів проекту серед усіх зацікавлених 

сторін 
1 - 36 

РП8 Здійснення проектного менеджменту 1 - 36 
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Партнерами університету у міжнародному проекті «Knowledge Transfer 

Unit» є Universitat de Gironа (UdG), Київська державна академія водного 

транспорту. Координатор проекту від університету - проф. Садовой О. В. 

На сьогоднішній день основні досягнення центру трансферу знань 

ДДТУ наступні: 

1) укладено угоду про соціальне партнерство між Управлінням надання 

муніципальних послуг та розвитку підприємництва Міського центру 

муніципальних послуг міської ради та кафедрою менеджменту організацій і 

адміністрування у сфері підготовки кадрів та сприяння розвитку 

підприємництва міста. Угода визначає напрями та форми співпраці влади, 

науки та бізнесу на громадських засадах; 

2) університет став членом Дніпропетровської торгово-промислової 

палати, членство в якій сприятиме просуванню наукової продукції, створеної 

в університеті, на регіональний ринок бізнесу, широкому представленню та 

захисту інтересів дослідників, пошуку партнерів для комерціалізації 

виконаних наукових розробок, налагодженню прямих зв’язків із зарубіжними 

партнерами у галузі наукових досліджень та трансферу технологій, розвитку 

підприємницької функції університету; 

3) університет став членом Національної мережі трансферу 

технологій, робота якої направлена на консолідацію інформаційних ресурсів 

державних, громадських, приватних інноваційних структур України, 

підприємств, установ та організацій в єдину мережу трансферу технологій та 

подальшу інтеграцію NTTN до європейської мережі EEN; 

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

«Дніпрофмаш»; 

5) виконується робота з популяризації участі в українських та 

міжнародних грантових програмах (ERAZMUS+, HORIZON 2020), 

публікацій у міжнародних виданнях, міжнародних стажувань cеред науково-

педагогічних працівників, дослідників та здобувачів вищої освіти 

http://www.udg.edu/
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університету, представників бізнес компаній та урядових організацій. 

Створено інформаційний ресурс dktu.org.ua; 

6) працюють курси іноземних мов для науково-педагогічних 

працівників та здобувачів вищої освіти, курси по роботі з видавничою 

системою TEX, курси з 3D друку та сканування, розробки тривимірних 

моделей, курси з використання системи MOODL та курси користувачів ПК; 

7) розроблена міждисциплінарна навчальна програма, матриця 

компетентностей курсу «Сучасні концепції трансферу знань». Виданий 

відповідний навчальний посібник. Готується до видання його англомовна 

версія. Курс «Сучасні концепції трансферу знань» пройшов апробацію у 

рамках гостьових лекцій, що були проведені в університеті в 2016 році за 

участю представників Київської державної академії водного транспорту 

(КДАВТ). Відповідно науковцями університету у квітні 2016 року був 

прочитаний курс гостьових лекцій у КДАВТ; 

8) укладений контракт на поставку до університету обладнання 

загальною вартістю 40000 євро, серед якого інноваційне обладнання: сучасні 

3D принтер та сканер.  У 2016 році обладнання отримано. 

9) підготовані та роздруковані матеріали для проведення курсів та 

матеріали, що популяризують діяльність KTU; 

10) підготовлені 8 грантових пропозицій на індивідуальні та командні 

проекти.  

Науковці університету взяли активну участь у зустрічах консорціуму 

проекту, що відбулися в: 

Україна (м. Київ) 
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Австрія (м. Грац) 

 

 

Україна (м. Київ) 

 

 

Іспанія (м. Жирона) 
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Швеція (м. Стокгольм) 

 

 

Представники ДДТУ активно займаються поширенням результатів 

проекту «Knowledge Transfer Unit» серед співробітників університету, 

науково-педагогічного персоналу, студентів, представників промисловості, 

громадських та урядових організацій. 

У травні 2016 р. ДДТУ відвідали представники університету 

прикладних наук, WUS (Грац, Австрія), університету Жирони (Жирона, 

Іспанія). У рамках зустрічі відбувся моніторинг діяльності підрозділу KTU 

ДДТУ колегами з ЄС, в результаті якого визнаний високій рівень 

професійної підготовки та творчих ініціатив працівників KTU, підготовлені 

необхідні документи. 

Співробітниками KTU в повному обсязі надане со-фінансування за 

проектом, що складає 9 тис. євро. 

 

11. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 

 

В університеті існує система безперервної підготовки кадрів вищої 

наукової кваліфікації з використанням різних форм підготовки: 

докторантура, аспірантура, прикріплення здобувачів для підготовки та 

складання кандидатських іспитів, яка здійснюється відповідно до вимог  

законодавства України. Докторантура і аспірантура – основне джерело 

підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університеті. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 08.07.2016 року № 621 

університету надані ліцензії на здійснення освітньої діяльності на третьому 
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рівні вищої освіти (підготовка доктора філософії) за 10 науковими  

спеціальностями : 

073 - менеджмент; 

101 - екологія; 

113 - прикладна математика; 

131 - прикладна механіка; 

132 - матеріалознавство; 

133 - галузеве машинобудування; 

136 - металургія; 

141 -  електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 

161 - хімічні технології та інженерія; 

274 - автомобільний транспорт. 

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспіранта складається з 

освітньої та наукової складових. Навчальний план містить інформацію про 

перелік та обсяг навчальних дисциплін (30-60 кредитів ЄКТС). 

На навчання в 2016 році прийнято 11 аспірантів з терміном навчання 4 

роки, яким наказом ректора призначено наукового керівника та визначено 

розмір щомісячної академічної стипендії. Аспіранти працюють за 

індивідуальними планами наукової роботи, які погоджені з науковими 

керівниками (консультантами - для докторантів) та затверджені вченою 

радою відповідного факультету. 

Невід'ємною частиною освітньо-наукової та наукової програм 

аспірантури є підготовка та публікація наукових статей. В 2016 році 

докторантами підготовлено та подано до друку у фахових виданнях 5 тез та       

7 статей; аспірантами - 80 тез та 105 статей . 

У звітному періоді співробітниками університету захищено 

3 докторські та 23 кандидатських дисертацій; пройшли попередній розгляд, 

обговорення та направлені до захисту дисертаційні роботи аспірантів: 

Зберовського В.О., Єрьоміної К.А., Гунько С.О. 
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Зараз у докторантурі університету проходять підготовку 2 докторанти 

спеціальностей: 05.09.03. – електротехнічні комплекси та системи              

Шеремет О.І. (науковий керівник д.т.н, проф. Садовой О.В.); 05.14.06. – 

технічна теплофізика та промислова теплоенергетика Надригайло Т.Ж. 

(науковий керівник д.т.н, проф. Самохвалов С.Є.). 

 

В аспірантурі навчається 53 аспіранти, із них:30 з відривом від 

виробництва, 23 без відриву від виробництва. Із загальної кількості 

аспірантів на бюджетній основі навчаються 47 аспірантів (31/16). За кошти 

юридичних та фізичних осіб навчається 6 аспірантів. 

До наукового керівництва аспірантами залучено 28 докторів наук та 5 

кандидатів наук.  

Кандидатські іспити у аспірантів і здобувачів приймаються сесійно у 

весняну та осінню сесію. В 2016 році у весняну сесію складали іспити 

43 особи, в тому числі: з філософії 18 осіб (із них на відмінно - 15 осіб); з 

іноземних мов 13 осіб (із них на відмінно - 11 осіб); зі спеціальності 12 осіб 

(із них на відмінно – 10 осіб). Незадовільних оцінок не було. 

В 2016 році на навчання до аспірантури прийнято 11 аспірантів (10 осіб 

на бюджетній основі, 1 - на умовах контракту). 

Робота аспіранта кафедри ХТНР Дупенко О.О. за темою 

«Удосконалення замкнутих водооборотних циклів коксохімічних 

підприємств» (науковий керівник д.т.н., проф. Волошин М.Д.) є завершеною 
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науково-дослідною роботою і після необхідних доопрацювань 

рекомендована до заслуховування на науковому семінарі. Робота виконана в 

строк навчання в аспірантурі. 

Підготовлені за час навчання в аспірантурі дисертаційні дослідження 

аспірантів: Зберовського О.В. за темою «Підвищення екологічних параметрів 

експлуатації великовантажних кар`єрних автосамоскидів» (науковий 

керівник: д.т.н., проф. Коробочка О.М.); Мілашенко Н.С. за темою «Розробка 

екологічно чистої енергозберігаючої технології теплової обробки вологих 

шламів металургійної промисловості» (науковий керівник: д.т.н., проф. 

Горбунов О.Д.); Єрьоміної К.А. за темою «Розробка, дослідження 

властивостей та застосування металополімерів на основі термостійкого 

ароматичного поліаміду фенілону» (науковий керівник: проф. Буря О.І.) є 

завершеними науковими дослідженнями, які всебічно розглянуті і пройшли 

попередній розгляд на наукових семінарах і рекомендовані до захисту в 

спеціалізованих радах. 

Інформація щодо наукових досягнень аспірантів розповсюджується 

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

його межами. Щорічно аспіранти готують матеріали і тези доповідей та 

беруть участь у науково-практичних конференціях вищих навчальних 

закладів міст Запоріжжя, Кременчука, Києва, Дніпра, Харкова і інших.  

Протягом 2016 року аспіранти взяли участь у 49 науково-практичних 

конференціях. Підготовлено та опубліковано 45 тез доповідей аспірантів за 

матеріалами наукових досліджень. Аспірантами розроблено та подано заявки 

на 10 патентів та 2 винаходи. 

Наукові досягнення аспірантів університету заохочуються  відзнаками, 

стипендіями. Так, аспірантці кафедри фізики конденсованого стану   

Єрьоміній К.А. (науковий керівник проф. Буря О.І.) призначена академічна 

стипендія Президента України. 
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12. Охорона праці 

 

Згідно Закону 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 в університеті», «Положення про організацію проведення 

адміністративно-громадського контролю в університеті», «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 до цих нормативно-правових актів з охорони праці в 

університеті, на кафедрах та підрозділах разом з профспілковим комітетом 

проводиться профілактична робота з попередження виробничого 

травматизму серед співробітників та студентів. 

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 укладається 

Погодження профком-ректорат, де передбачаються заходи по попередженню 

виробничого травматизму та професійних захворювань. 

На виконання заходів для покращення умов праці для співробітників, 

передбачених у Погодженні профком-ректорат за звітний період витрачено: 

2014 рік – 227750 гривень; 

2015 рік – 181800 гривень; 

2016 рік – 271900 гривень; 

І квартал 2017 року – 79900 гривень. 

Згідно Постанови кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442 

«Про організацію роботи для проведення атестації робочих місць, оцінки 

умов праці та реалізації прав трудящих і компенсації залежно від шкідливих 
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та небезпечних виробничих факторів» в університеті раз у 5 років 

проводиться атестація робочих місць співробітників. 

Так, у 2016 році відповідно до цієї постанови та згідно наказу по 

університету від 28.11.2016р. № 766 була проведена атестація робочих місць 

щодо умов праці, при проведенні якої враховувалися технологічний процес, 

обладнання, сировина, яка використовується, матеріали, хімічні речовини, 

що можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних 

факторів. 

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

України «Про охорону праці», наказів Міністерства освіти і науки України 

від 26.11.2015р. № 1239, від 13.09.2016р. № 1103 ректор Коробочка О.М., 

перший проректор Гуляєв В.М., начальник ВОП Бараннік С.В. пройшли 

навчання з питань охорони праці та 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. 

Після цього відповідно до наказу університету від 21.11.2016 р. № 750 

було проведено навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності 

співробітників університету та згідно наказу від 24.11.2016 р. № 757 

відповідно графіку з 12.12.2016 р. по 22.01.2017 р. була проведена перевірка 

знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у співробітників.  

Результати іспитів оформлені відповідними протоколами та посвідченнями. 

Відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 р. «Про 

Всесвітній день охорони праці», який відзначається 28 квітня кожного року, 

в університеті розробляються Заходи з покращення умов праці для 

співробітників. 

Результатом профілактичної роботи з боку адміністрації університету 

разом з профспілковим комітетом є відсутність нещасних випадків пов’язаних 

з виробництвом на протязі 2014, 2015, 2016 та І кварталі 2017 років. 
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13. Цивільний захист 

 

Підготовка цивільного захисту в структурних підрозділах 

Дніпровського державного технічного університету в період 2014–2017 років 

велася у відповідності до Кодексу цивільного захисту України, Положення 

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

наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства внутрішніх справ 

України, Постанов Кабінету міністрів України, наказів Департаменту освіти і 

науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, листів 

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

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

до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного та воєнного характеру, можливих терористичних проявів і 

реального захисту освітнього процесу і співробітників університету. 

Відповідно до статті 6.20 Кодексу Цивільного захисту України від 

02.10.20112 року №5403-VI, Постанови Кабінету Міністрів України від 

09.01.2014 року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну 

систему цивільного захисту» в університеті створена структура цивільної 

оборони (керівний склад, керівні органи та формування цивільної оборони 

університету), формування цивільного захисту університету засобами 

медичного, радіаційного і хімічного захисту. 

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). В грудні 2016 року наказом ректора був створений структурний 

відділ – штаб цивільної оборони. Для своєчасного доведення сигналів та 

інформації з питань цивільного захисту до учасників освітнього процесу і 

працівників університету відпрацьовані планові документи, які періодично 
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уточнюються і корегуються. Продовжується робота щодо в готовності до 

використання технічних засобів системи зв’язку та оповіщення, передачі 

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

тижня місяця, відповідними фахівцями здійснюється комплексна перевірка 

готовності регіональної системи оповіщення цивільного захисту. 

Відповідальність за організацію зв’язку та оповіщення в університеті 

покладена на начальника штабу цивільної оборони (ЦО). Оповіщення 

організовується у робочий час штабом ЦО університету, поза робочим 

часом– черговим навчального корпусу № 3. 

Підготовка постійного складу учасників освітнього процесу і 

працівників університету до захисту і дій у надзвичайних ситуаціях 

здійснювалась відповідно 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 р. «Про затвердження 

Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і 

тренувань з питань цивільного захисту» і відповідних щорічних наказів 

ректора. 

У 2014 навчальному році у сфері цивільного захисту були організовані 

і проведені: 

1. 09.04.2014 р. – штабне тренування на тему: «Оповіщення та збір 

керівного складу цивільного захисту ДДТУ у надзвичайних ситуаціях». 

2. 16.04.2014 р. об’єктове тренування (ОТ) на тему: «Дії органів 

управління, невоєнізованих формувань та персоналу об’єкту при виникненні 

надзвичайної ситуації (пожежі) в навчальному корпусі № 10».  

3. 16.10.2014 р. відповідно до наказу керівника Дніпропетровської 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту від 

30 вересня 2014 року № 2 «Про проведення штабних тренувань з органами 

управління Дніпропетровської територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту та її ланок, спеціальних об’єктових навчань і 

тренувань на підприємствах, в установах та організаціях» і наказу 
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департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації від 09.10.2014 року № 612/0/212-14 «Про проведення заходів 

цивільного захисту в закладах освіти» - позачергове об’єктове тренування на 

тему: «Дії персоналу, студентів при виявленні підозрілих предметів на 

території навчального закладу – університеті (територія навчального корпусу 

№ 5 а). 

4.  17.12. 2014 року штабне тренування евакуаційної комісії на 

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

виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру». 

У 2015 навчальному році у сфері цивільного захисту були організовані 

і проведені: 

1. Відповідно листа Міністерства освіти і науки України та 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 05.02.2015 року 

№1/9 – 55/02-1645/12 «Про заходи безпеки та можливі ризики виникнення 

надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування» та з 

метою попередження та протидії можливим загрозам життю та здоров’ю 

учасників освітнього процесу і наказу ректора ДДТУ від 11.02.2015 року      

№ 105 - 05.05.2015 р. - заняття із студентською молоддю та співробітниками  

університету на тему: «Сучасний тероризм - загроза людству. Дії в умовах 

надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування, інших 

небезпек». До проведення занять були залучені фахівці міських курсів ЦЗ  - 

2-ї категорії НМЦ та БЖД Дніпропетровської області.   

2. 9 квітня 2015 року - штабне тренування на тему: «Оповіщення та 

збір керівного складу ЦЗ ДДТУ у надзвичайних ситуацій». 

3. 5 квітня 2015 року - об’єктове тренування (ОТ) на тему: «Дії 

персоналу, студентів при виявленні підозрілих предметів на території 

навчального закладу – університет (територія навчального корпусу № 7 

ДДТУ)». До ОТ залучалися: керівний склад штабу ЦЗ, КНС ЦЗ, формування, 

працівники та студенти металургійного, енергетичного факультетів і 
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факультету електроніки та комп’ютерної техніки, а також фахівці міських 

курсів ЦЗ 2-ї категорії НМЦ та БЖД Дніпропетровської області. 

4. 17.12.2015 року – штабне тренування евакуаційної комісії на 

тему:«Порядок проведення евакуаційних заходів в університеті у разі загрози 

або виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного 

характеру». 

У 2016 навчальному році у сфері цивільного захисту були організовані 

і проведені: 

1. 9 квітня  2016р. - штабне тренування на тему: «Оповіщення та 

збір керівного складу ЦЗ ДДТУ у надзвичайних ситуаціях». 

20 квітня 2016р. - об′єктове тренування (ОТ) на тему: «Дії органів 

управління, формувань ЦЗ та персоналу об’єкту при виникненні 

надзвичайної ситуації (пожежі) в корпусі №1 ДДТУ». 

Графіки проведення об’єктових тренувань у ДДТУ щорічно 

розробляються штабом ЦО і затверджуються Головою Дніпровської районної 

у місті ради та  ДзМУ ГУ ДСНС України м. Кам’янського. 

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

структурних підрозділах університету проводяться заняття з цивільного 

захисту відповідно затвердженим наказами ректора графікам проведення 

занять і тем з питань цивільному захисту. 

Навчання студентів з дисциплін «Безпека життєдіяльності» та 

«Цивільний захист» проводяться згідно з розробленими і затвердженими 

робочими програмами. 

На кафедрі «Охорони праці та безпеки життєдіяльності» за період 

2014–2017 років з даних дисциплін видано до друку: навчальний посібник – 

1, конспектів лекцій – 8, методичних вказівок до виконання практичних 

занять – 14. 

Відповідно до Положення про порядок підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного 
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захисту пройшли навчання на курсах ЦЗ міста – 8 осіб, на обласних курсах –

3 особи. 

Розроблені і затверджені керівні документи: 

план основних заходів з підготовки системи цивільного захисту ДДТУ; 

план реагування на надзвичайні ситуації ДДТУ; 

інструкція для проведення вступного інструктажу працівникам ДДТУ з 

питань цивільного захисту. 

Кожного року в університеті проводиться інвентаризація джерел 

іонізуючого випромінювання на кафедрі конденсованого стану. 

Безпека співробітників і студентів з питань запобігання проявів 

тероризму в Дніпровському держаному технічному університеті 

забезпечується наступними заходами: 

цілодобовим несенням служби черговими та службою охорони 

університету і забезпеченням внутрішнього порядку на всіх об’єктах 

університету; 

захистом ґратами вікон першого поверху навчальних корпусів і 

гуртожитків; 

суворим пропускним режимом на об'єктах університету (навчальних 

корпусах і гуртожитках); 

регулярним обходом поверхів об'єктів і території університету 

протягом доби черговими, службою охорони, комендантами з метою 

контролю питань пожежної і антитерористичної безпеки; 

освітленням території об'єктів в умовах сутінок і ночі; 

оглядом службою охорони і черговими внесених на об'єкти 

університету матеріальних засобів; 

забороною на вхід у навчальні корпуси і гуртожитки персоналу, 

студентів і відвідувачів з габаритними сумками; 

уведенням суворого розпорядку дня в студентському гуртожитку і 

обмеженням перебування в гуртожитку відвідувачів після 23 годин; 
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перевіркою аудиторій викладацьким складом безпосередньо перед 

початком заняття (візуальним оглядом) на предмет безпечного стану і 

справності устаткування, відсутності підозрілих і небезпечних для життя і 

здоров'я людей предметів і речовин; 

видачею і прийманням ключів від приміщень університету, запасних 

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

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

посади, дати, часу доби і особистого підпису); 

організацією навчання викладачів, співробітників і студентів 

університету діям при виникненні надзвичайних ситуацій; 

організацією  проведення тренувань викладачів, співробітників і 

студентів університету діям при  виникненні надзвичайних ситуацій (погрозі 

або здійсненні диверсійно-терористичного акту, екстремістської акції тощо); 

ознайомленням з системою оповіщення і плану евакуації викладачів, 

співробітників і студентів університету при виникненні надзвичайних 

ситуацій. 

Щороку (2014–2016 рр.) під керівництвом начальника цивільного 

захисту – ректора університету наприкінці поточного року проводилась  

нарада керівного складу цивільного захисту університету з підведенням 

підсумків за минулий рік (заходи, передбачені Планом основних заходів з 

підготовки системи цивільного захисту університету за 2014-2016 роки, були 

виконані в цілому)та визначалися конкретні завдання і заходи у сфері 

цивільного захисту на наступний рік.  

За перший квартал 2017 року штабом цивільної оборони (ЦО) 

університету: 

1. Розроблене Положення по штаб ЦО університету. 

2. Розроблений і затверджений Головою Дніпровської районної у місті 

ради та ДзМУ ГУ ДСНС України графік проведення у ДДТУ об’єктового 

тренування з питань цивільного захисту на 2017 рік. 
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3. Подана до районної у місті ради заявка на навчання фахівців 

університету  у сфері цивільного захисту. 

4. Розроблені керівні документи: 

план основних заходів з підготовки системи цивільного захисту ДДТУ 

на 2017 рік; 

план реагування на надзвичайні ситуації  в мирний і особливий період 

в ДДТУ; 

комплект документів для проведення об’єктового тренування з питань 

цивільного захисту у 2017 році. 

У структурних підрозділах проводяться заняття з цивільного захисту 

відповідно затвердженим графікам проведення занять і тем з питань 

цивільному захисту. 

 

14. Робота адміністративно-господарчої частини 

 

Згідно планів роботи на рік виконувались роботи з ремонту  

лабораторій, аудиторій, кабінетів, місць загального користування навчальних 

корпусів та гуртожитків силами групи для виконання невідкладних робіт та 

підрядними організаціями. 

Регулярно проводились обстеження будівель та споруд з установкою 

«маячків» силами АГЧ та підрядниками. 

За цей період виконані роботи з поточного ремонту, а саме: 

1. Корпус № 1 - оздоблювальні роботи коридору І поверху ауд. № 21, 

8, ремонт дерев'яних рам, облаштування та виготовлення кватирки в навч. 

корпусі № 1. Заміна скла на вході в корпусі № 1, ремонт стін загородження, 

воріт, зовнішніх мереж водопостачання. 

2. Корпус № 2 - поточний ремонт тепломережі, тамбуру входу, заміна 

скла. 

3. Корпус № 3 - ремонт лабораторії № 021 навч. корп. № 3 з 

установкою двірного блоку, штукатурні роботи, ремонт штукатурки цоколя 
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фасаду корпуса № 3, заміна керамічної плитки цоколя, фарбування цоколя 

фарбою. Фарбування бетонної стелі, колони центрального входу фарбою для 

інтер’єру. 

Оздоблювальні роботи аудиторій, кабінетів №02, 03, 03А, 05, 010, 020, 

021, 023, 125, 128, 139, 141, 144, 221, 213, 311, 314, 320, 322, 342, актового 

залу, бібліотеки,каф. фізвиховання, буфета, фойе, сходової клітини, 

приймальної комісії. 

4. Фарбування вікон фарбою ауд. № 139, 141, 144, 221 б, 213. 

5. Заміна скла в ауд. № 46 навч. корпуса № 5,  

За цей період виконували ремонтні роботи меморіальних об’єктів 

«Студенти», Стелла», оздоблювальні роботи клубу «Полум’яні зорі» з 

заміною скла. 

Відновлення 2-х кабельних ліній РП-14 – Цементна на суму 166,6 тис. 

грн., ремонт покрівлі ТП – 576. 

В листопаді 2016 р. закінчено поточний ремонт ауд. № 125, 229, 231, 327 

навч. корп. № 3 підрядною організацією ФОП Білан М.С. на суму 165,8 тис. 

грн. без оздоблювальних робіт. Ці роботи виконала бригада з виконання 

невідкладних робіт на суму 68 тис. грн. 

Виконано поточний ремонт мереж водопостачання навчального 

корпусу № 3 підрядником на суму 37 тис. грн. 

7. Корпус № 5 – ремонт вікон, кватирок, заміна скла. 

8. Корпус № 6 – ремонт керамічної плитки санвузлу, оздоблювальні 

роботи тенісного залу, ремонт коридорів. 

9. Корпус № 7 - ремонт покрівлі на суму 51 тис. грн., ремонт виходу на 

технічний поверх, паркетної підлоги в ауд. № 53, 57, 58. Заміна паркетної 

підлоги на ЮСБ, оздоблювальні роботи аудиторій № 55, 53, 56, 58, 68, 158, 

коридорів. На перехідній галереї між навч. корп. № 7 та № 6 виконано 

монтаж пластика по оцинкованому профілю, фарбування стін, підлоги. 

10. Корпус № 10 - оздоблювальні роботи аудиторій, коридорів, заміна 

лінолеуму. 
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Виконано погодження профком – ректорат заходи з охорони праці по 

ДДТУ за 2014-2016 рік на суму 681,5 тис. грн.  

Гуртожиток № 3: 

1. Ремонт місць загального користування, кімнат готельного типу на 

суму46 тис.грн. Ремонт шиферної покрівлі тамбура входу в гуртожиток. 

Вибірковий ремонт стін та стелі кухонь, коридорів з 2 по 9 поверхи. 

Штукатурні роботи, шпаклівка, клеєве фарбування стін та стелі. 

Оздоблювальні роботи блоків №20,79. 

2. Вибірковий ремонт стяжки підлоги церизитом, ремонт каналізації. 

Гуртожиток № 2: 

1. Ремонт місць загального користування, душових на суму - 49 

тис.грн. Силами підрядної організації виконано ремонт тепломережі на суму 

32,8 тис.грн. Встановлено ігровий комплекс для дітей різного віку площею 

забудови – 182,7 м
2
. Ремонт 5-го поверху гуртожитку на суму – 732,153 тис. 

грн. підрядною організацією ТОВ «Інтерпен – Д» за рахунок коштів 

благодійної організації «Допомога Дніпра».  

Спортивно-оздоровчий табір: Ремонт загорожі табору, облаштування 

контуру заземлення телецентру, заміна труб водопостачання, ремонт меблів. 

Службою головного енергетика за період 2014 – 2017 виконано: 

Монтаж електрообладнання на воротах для автоматичного відкриття та 

закриття. 

Демонтаж старого електрообладнання в бібліотеці ( читальний зал). 

Монтаж нових енергозберігаючих світильників в бібліотеці (читальний 

зал). 

Проведена перевірка розподілу навантаження по фазах в гуртожитку 

№4, ревізія та технічне обслуговування в ЩО та ЩС. 

Службою головного механіка за період 2014 – 2017 виконано: 

У належні строки була проведена планова повірка приладів обліку 

теплової енергії на об’єктах університету, а саме: 

пр. Гімназичний, 16 (навч. корпус № 1); 
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пр. Гімназичний, 29 (навч. корпус № 2); 

вул. Дніпробудівська, 2  (навч. кор. № 3, 5, 6, 7); 

вул. Миру, 25  (навч. корпус № 10); 

вул. Квітів , 12а (гуртожиток № 2); 

вул. Дніпробудівська, 13а (гуртожиток № 3). 

Після держповірки теплолічильники силами університету встановлені, 

опломбовані та знов прийняті на облік КВ ДМР «Дніпродзержинськ-

тепломережа» 

Навчальний корпус № 1 – виконана ревізія запірної арматури, заміна 

регістрів опалення ауд. №20, 22 в кількості – 3 шт. 

Навчальний корпус № 2 - виконана ревізія запірної арматури, заміна 

труби опалення Ф 57 мм – 20 м.п. Заміна труб на холодну воду ДУ 50 мм на 

пластик. 

Навчальний корпус № 3 - виконана ревізія запірної арматури. Часткова 

заміна труб на холодну воду Ф 57 мм.  

Навчальний корпус № 5 - виконана ревізія запірної арматури.  

Навчальний корпус № 6 - виконана ревізія запірної арматури. Часткова 

заміна труб системи опалення в каб. № 8. 

Навчальний корпус № 7 - виконана ревізія запірної арматури, заміна 

регістрів опалення в ауд. № 243. 

Навчальний корпус № 10 - виконана ревізія запірної арматури. 

Часткова заміна вентилів Ф 20мм – в кількості 6 шт. 

Гуртожиток № 2 - виконана ревізія запірної арматури. Часткова заміна 

труб опалення на стояках 2 поверхів. 

Гуртожиток № 3 - виконана ревізія запірної арматури. Часткова заміна 

труб водопостачання та водовідведення на пластик – 30 м.п. 

Гуртожиток № 4 - виконана ревізія запірної арматури. Частковий 

ремонт системи опалення. 
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Навчально-виробнича база каф. «Автомобілі та автомобільне 

господарство» - виконана ревізія запірної арматури. Проведена заміна 

засувок опалення ДУ-100 – в кількості – 1 шт, ДУ-50 – в кількості 1 шт. 

Проведена ревізія, ремонт та заміна запірної арматури, трубопроводів, 

очистка грязевиків на абонентському вводі та теплових мережах в 

навчальних корпусах та гуртожитках. 

Замінені на нові лічильники холодної води в гуртожитку № 2 та в 

навчально-виробничій базі каф. «Автомобілі та автомобільне господарство» 

Виконана часткова заміна труб системи опалення в каб. № 8 

навчального корпусу № 6. 

Виконана часткова заміна труб системи опалення Ф 40 мм – технічний 

поверх навчального корпусу № 7. Заміна каналізаційних труб ДУ 100 в 

туалетах 2 та 3 поверхів.  

Виконана заміна засувок ДУ 100 в тепловій камері навчального 

корпусу № 10 та гуртожитку № 4. 

У гуртожитку № 2 виконана часткова заміна труб системи опалення. 

Заміна труби стальної Ф 57 мм на пластикову Ф 50 мм - на холодній воді -  

30 мп. 

У гуртожитку № 3 виконана часткова заміна труб каналізації та 

водопостачання. Заміна запірної арматури ДУ 100 ввід на холодну воду. 

Виконана заміна пожежного гідранту системи водозабезпечення ДУ 50 

у навчально-виробничій базі каф. «Автомобілі та автомобільне 

господарство». 

Виконана робота із заміни стояка на трубі для холодної води Ф 25 мм в 

навчальному корпусі № 3 каб. №19а. 

Виконана аварійна робота із заміни труби Ф 76 мм для холодної води 

корп. № 3. 

У гуртожитку № 4 виконано ремонт та встановлено лічильник тепла 

марки ВТСУ - 11. 



151 
 

Виконані роботи із заміни вводу на холодну воду Ф 60 мм на пластик в 

навчальному корпусі № 2. 

Благодійними фондами: міською організацією «Червоний хрест», 

«Допомога Дніпра», німецьким товариством міжнародної співпраці «GIZ» 

для виконання ремонтних робіт та укомплектування кімнат 5 поверху 

гуртожитку № 2 було надано матеріалів, обладнання, меблів на суму 1146048 

грн., а також ТОВ компанією «Гамаюн» на території гуртожитку встановлено 

ігровий комплекс для дітей на суму 86092 грн. 

Для осіб з особливими потребами функціонують пандуси в навчальних 

корпусах № 2, 3, 5, 7 гуртожитках № 2, 3.  

Пожежна безпека 

1. Технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників. 

2. Перевірка та випробування внутрішніх пожежних кранів та гідрантів. 

3. Страхування членів добровільної дружини. 

 

15. Фінансово-економічне становище діяльності університету 

та ефективне управління його майном 

 

15.1. Цільове та ефективне використання коштів загального   

та спеціального фондів та виконання кошторисів університету 

 за 2014-2017 роки 

 

Протягом періоду 2014-2017 роки університету відкриті асигнування за 

2 бюджетними програмами: 

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

забезпечення діяльності їх баз практики»; 

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

виконання робіт за державними цільовими програмами та державним 

замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, 

розвитку наукової інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять 
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національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду 

фундаментальних досліджень». 

З січня 2017 року додатково відкриті асигнування за бюджетною 

програмою КПКВ 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам 

(курсантам) вищих навчальних закладів» згідно з чинним законодавством. 

Річний кошторис доходів і видатків університету складається у 

встановленому порядку згідно з постановою Кабінету Міністрів від 

28.02.2002 р. № 228 та має дві складові: загальний фонд та спеціальний фонд. 

Загальний фонд містить обсяг надходжень із загального фонду 

бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на 

виконання університетом основних функцій.  

Спеціальний фонд містить обсяг надходжень із спеціального фонду 

бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною 

класифікацією на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством, 

а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням 

основних функцій. 
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Джерела фінансових ресурсів та їх співвідношення за 2014-2017 роки 

Джерела фінансових ресурсів Фінансові ресурси 

  2014 2015 2016 2017 (план) 

Фінансові ресурси, тис. грн. 

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

їх баз практики» 
53901,7 58099,1 59742,4 57880,8 

в  тому числі:         

   загальний фонд 43976,8 48698,5 50524,7 48780,8 

   спеціальний фонд 9924,9 9400,6 9217,7 9100,0 

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» 
376,9 754,8 513,1 1564,2 

в  тому числі:         

   загальний фонд 323,8 293,1 368,8 414,2 

   спеціальний фонд 53,1 461,7 144,3 1150 

Усього фінансові ресурси ВНЗ 54278,6 58853,9 60255,5 59445,0 

Співвідношення фінансових ресурсів  за їх джерелами , %  

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

в  тому числі:         

   загальний фонд 81,6 83,8 84,6 84,3 

   спеціальний фонд 18,4 16,2 15,4 15,7 

          

3. КПКВ 2201040 "Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності ВНЗ" 100,0 100,0 100,0 100,0 

в  тому числі:         

   загальний фонд 85,9 38,8 71,9 26,5 

   спеціальний фонд 14,1 61,2 28,1 73,5 

Усього фінансові ресурси ВНЗ 100,0 100,0 100,0 100,0 

   загальний фонд 81,6 83,2 84,5 82,8 

   спеціальний фонд 18,4 16,8 15,5 17,2 
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Джерела фінансових ресурсів 2014-2017 роки 

 

Кошториси, плани асигнувань плани використання коштів, помісячні 

плани використання бюджетних коштів затверджені Міністерством освіти і 

науки України у встановлені бюджетним законодавством терміни. Зазначені 

документи оприлюднюються на офіційному порталі університету згідно з п. 3 

статті 79 Закону України  «Про вищу освіту». 

Виконання кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, 

планів використання коштів спеціального фонду, планів використання 

бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів 

здійснюється наростаючим підсумком з початку року. 

Кошториси, плани асигнування, плани використання бюджетних коштів, 

помісячні плани використання бюджетних коштів, плани використання 

спеціального фонду та зміни до них затверджені університету у встановленому 

законодавством порядку. 

Отримане фінансування за загальним фондом КПКВ 2201160 

«Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 
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та забезпечення діяльності їх баз практики» використано в повному обсязі 

згідно з затвердженими кошторисними призначеннями.  

Протягом звітного періоду доходи, отримані як плата за послуги, 

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

видатки проведені згідно з затвердженими кошторисними призначеннями.  

 

Видатки на відрядження 

гривень 

№ 

з/п 
Вид відрядження 2014 рік 

2015 

рік 

2016  

рік 

2017 рік  
Затвердже-

но коштори- 

сом 

Касові 

видат- 

ки 

1 Службові 94374,18 40175,24 40288,61 20169,05 9842,28 

2 

Службові, згідно п. 1.12 

Положення про 

експертну комісію та 

порядок проведення 

акредитаційної 

експертизи, 

затвердженого наказам 

МОН від 14.01.2002 

№16 

3295,32 1884,58 3456,95 8307,15 8307,15 

3 

Відрядження студентів 

на олімпіади та 

конференції 

17383,14 5661,83 10111,35 957,08 957,08 

4 

Відрядження студентів 

при проходженні 

практики 

2448,31 2252,84 346,17 566,72 566,72 

  Разом 117500,95 49974,49 54203,08 30000,00 19673,23 

 

Всі видатки, проведені протягом звітного періоду (2014-2016 роки) за 

загальним та спеціальним фондом, забезпечені кошторисними призначеннями. 
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Розподіл касових видатків загального фонду КПКВ 2201160  

за 2014 -2017 роки 

 

Статті видатків 
2014 2015 2016 2017 (план) 

тис.грн.  % тис.грн.  % тис.грн.  % тис.грн.  % 

Видатки утримання-разом 43976,8 100,0 48698,5 100,0 50524,6 100,0 48780,8 100,0 

в тому числі:                 

Заробітна плата 19646,1 44,7 20471,1 42,0 23761,8 47,0 34517,2 70,8 

Нарахування на заробітну 

плату 7131,7 16,2 7430,8 15,3 5227,6 10,3 7565,2 15,5 

Разом видатки на 

заробітну плату 26777,8 60,9 27901,9 57,3 28989,4 57,4 42082,4 86,3 

Харчування дітей-сиріт 1013,1 2,3 1721,9 3,5 1745,2 3,5 1731,1 3,5 

Державне утримання 

дітей-сиріт 34,3 0,1 37,1 0,1 34,2 0,1 30,4 0,1 

предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар         350,8 0,7   0,0 

Оплата теплопостачання 2583,1 5,9 3113,5 6,4 4317 8,5 1568,4 3,2 

Оплата водопостачання та 

водовідведення 152,3 0,3 195,6 0,4 255 0,5 240,2 0,5 

Оплата електроенергії 864,6 2,0 1229,0 2,5 1707,8 3,4 1578,9 3,2 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 158,8 0,4   0,0 154,1 0,3 0 0,0 

Стипендії 12392,8 28,2 14499,5 29,8 12971,1 25,7 1549,4 3,2 
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Касові видатки спеціального фонду кошторису за КПКВ 2201160  

за 2014-2017 роки 

Показники 

2014 2015 2016 2017(план) 

тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % 

Видатки   -   усього 11608 100,0 10391,0 100,0 8638,1 100,00 9100,00 100,0 

 у тому числі:                                                                                                                                                                                          

Поточні видатки 11588 99,8 10391,0 100,0 8638,1 100,0 9100,00 100,0 

Оплата праці і нарахування на 

заробітну плату 8843,8 76,2 8586,8 82,6 7088,0 82,1 7806 85,8 

Оплата праці  6553,7 56,5 6366,4 61,3 5833,4 67,5 6398,4 70,3 

Заробітна плата 6553,7 56,5 6366,4 61,3 5833,4 67,5 6398,4 70,3 

Нарахування на оплату праці 2290,1 19,7 2220,4 21,4 1254,6 14,5 1407,6 15,5 

Використання товарів і послуг 2536,5 21,9 1557,9 15,0 1411,5 16,3 1174,6 12,9 

Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 557 4,8 219,5 2,1 102,6 1,2 105,0 1,2 

Продукти харчування 8,4 0,07 6,3 0,1 4,5 0,1 4,0 0,0 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 397,5 3,4 340,0 3,3 269,1 3,1 143,6 1,6 

Видатки на відрядження 117,5 1 50,0 0,5 54,2 0,6 30,0 0,3 

Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв   1456,1 12,5 929,4 8,9 979,2 11,3 890,0 9,8 

Оплата теплопостачання 953,9 8,2 454,5 4,4 480,5 5,6 400,0 4,4 

Оплата водопостачання  та 

водовідведення 62,0 0,5 41,1 0,4 68,1 0,8 80,0 0,9 

Оплата електроенергії 438,1 3,8 429,8 4,1 421 4,9 400,0 4,4 

Оплата природного газу 2,1 0,02 4 0,0 9,6 0,1 10,0 0,1 

Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, 
не віднесені   до заходів розвитку 3,9 0,03 12,7 0,1 1,9 0,0 2,0 0,0 

Інші виплати населенню 1,9 0,01 1,7 0,0 0 0,0 6,6 0,1 

Інші поточні видатки 205,8 1,8 244,6 2,4 138,6 1,6 112,8 1,2 

Капітальні видатки 20,0 0,2 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 

Придбання основного капіталу 20,0 0,2 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 
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15.2. Штатний розпис та соціальні стандарти 

 

Штатні розписи університету складались і затверджувались щорічно. 

Середньорічна чисельність штатних одиниць за 2014-2016 роки приведена в 

таблиці нижче. 

У продовж звітного періоду здійснювалося підвищення посадових 

окладів працівників університету. Зростала середньомісячна заробітна плата в 

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

працівників. Зростання заробітної плати обумовлено підвищенням заробітної 

плати при одержанні наукових ступенів та вчених звань, підвищенням 

мінімальної заробітної плати, посадових окладів відповідно до постанов 

Кабінету Міністрів України.  

Співробітникам університету  виплачувалися всі надбавки та доплати до 

посадових окладів, передбачені чинним законодавством. Університет 

забезпечує в межах економії фонду заробітної плати диференціацію заробітної 

плати співробітникам, які мають однакові посадові оклади, за рахунок 

встановлення доплат та надбавок у розмірі до 50 відсотків посадового окладу: 

за високі досягнення у праці; 

за виконання особливо важливої роботи; 

за напруженість та складність у роботі. 

На виконання абзацу 11 частини першої статті 57 Закону України «Про 

освіту» у звітному періоді надавалась допомога на оздоровлення у розмірі 

місячного посадового окладу усім педагогічним і науково-педагогічним 

працівникам університету. 

Згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 

«Про затвердження Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних 

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

доплати за вислугу років працівникам державних та комунальних бібліотек» 

зазначеним категоріям персоналу виплачувались надбавки за стаж роботи. 
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На підставі абзацу дев’ятого частини першої  статті 57 Закону України 

«Про освіту», постанов Кабінету Міністрів України  від 05.06.2000 № 898,  

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

метою стимулювання творчої, сумлінної праці, педагогічного новаторства 

педагогічним працівникам виплачувалась грошова винагорода за сумлінну 

працю, зразкове  виконання службових обов’язків у розмірі 100 % посадового 

окладу.  

 

Гістограма структури ФОП за категоріями працівників за 2014-2017 роки 
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Середньорічна чисельність штатних одиниць за 2014-2016 роки 

Категорія 

персоналу 

2014 2015 2016 2017 (план) 

Усього 

в тому числі 

Усього 

в тому числі 

Усього 

в тому числі 

Усього 

в тому числі 

Загальний фонд 
Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

посад % посад % 

поса

д % посад % посад % посад % посад % 

поса

д % посад % посад % 

поса

д % посад % 

Науково-

педагогічний 

персонал  248,98 30 175,93 21,7 73,1 29,3 231,2 29,8 169,1 73,1 62,1 27 222,13 31,1 161,2 22,5 60,93 8,5 217,9 33,8 

161,

9 29,9 56 54,0 

Адмін-

персонал, за 

умовами 

оплати праці 

віднесений до  

науково-

педагогічного 

персоналу 

10 1 10 1,2  -  - 10 1,3 10 
100,

0 
 -  - 18,66 2,6 17 2,4 1,66 0,2 9 1,4 9 1,7   0,0 

Педагогічний 

персонал 
44,25 6 40,25 5,0 4 9,0 33,45 4,3 29,15 87,1 4,3 13 20 2,8 18 2,5 2 0,3 29 4,5 25 4,6 4 3,9 

Спеціалісти 224,65 28 201,65 24,9 23 10,2 224,4 28,9 207,25 92,4 17,1 7,6 192,53 26,9 187,6 26,2 4,93 0,7 182,25 28,3 176 32,5 6,25 6,0 

Робітники 
282,1 35 232,6 28,7 49,5 17,5 276,8 35,7 227,3 82,1 49,5 18 261,93 36,6 217,1 30,4 44,83 6,3 206,7 32,1 

169,

2 31,3 37,5 36,1 

Усього 809,98 100 660,43 81,5 149,6 18,5 775,8 100 642,8 82,9 133,0 17 715,25 100 600,9 84,0 114,35 16,0 644,85 100 541,1 100 103,75 100 
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Аналіз фонду оплати праці за категоріями  персоналу за 2014-2017 роки 

 

Показники 

2014 2015 2016 2017 (план) 

ЗФ СФ Разом ЗФ СФ Разом ЗФ СФ Разом ЗФ СФ Разом 

Фонд оплати праці, тис. грн. 

Науково-педагогічний 

персонал 10587,4 3739,4 14326,8 10330,7 3400,7 13731,4 13622,9 3506,3 17129,2 17813,1 4089,2 21902,3 

Адміністративно-

управлінський персонал 2539,4 816,9 3356,3 3035,7 692,3 3728 3625,2 702,2 4327,4 5104,0 746,6 5850,6 

Навчально-допоміжний 

персонал 2770,2 372,4 3142,6 2894,6 308,8 3203,4 2489,0 165,1 2654,1 3814,3 153,0 3967,3 

Обслуговуючий персонал 3749,1 1028 4777,1 4210,1 1414,3 5624,4 4024,7 907,8 4932,5 7780,9 1000,1 8781 

Погодинний фонд   351,1 351,1   324,1 324,1   370,5 370,5   362,5 362,5 

Договори ЦПХ   115,8 115,8   38,8 38,8   48,6 48,6   47 47 

Разом 
19646,1 6423,6 26069,7 20471,1 6179,0 26650,1 23761,8 5700,5 29462,3 34512,3 6398,4 40910,7 

Фонд оплати праці, питома вага, % 

Науково-педагогічний 

персонал 53,9 58,2 55,0 50,5 55,0 51,5 57,3 61,5 58,1 51,6 63,9 53,5 

Адміністративно-

управлінський персонал 12,9 12,7 12,9 14,8 11,2 14,0 15,3 12,3 14,7 14,8 11,7 14,3 

Навчально-допоміжний 

персонал 14,1 5,8 12,1 14,1 5,0 12,0 10,5 2,9 9,0 11,1 2,4 9,7 

Обслуговуючий персонал 19,1 16,0 18,3 20,6 22,9 21,1 16,9 15,9 16,7 22,5 15,6 21,5 

Погодинний фонд 0,0 5,5 1,3 0,0 5,2 1,2 0,0 6,5 1,3 0,0 5,7 0,9 

Договори ЦПХ 0,0 1,8 0,4 0,0 0,6 0,1 0,0 0,9 0,2 0,0 0,7 0,1 

Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Аналіз структури фонду оплати праці за 2014-2017 роки 

Показники 

2014 2015 2016 2017 (план) 

ЗФ СФ Разом ЗФ СФ Разом ЗФ СФ Разом ЗФ СФ Разом 

структура фонду оплати праці, тис. грн. 

Основна і додаткова 

зарплата 14949,4 3554,3 18503,7 16208,4 3797,8 20006,2 17311,8 2950,9 20262,7 21363,7 2787,8 24151,5 

Надбавки і доплати 

обов'язкового 
характеру 2296,5 666,8 2963,3 2144 616,8 2760,8 2877,9 710,6 3588,5 8769,3 1231,6 10000,9 

Надбавки за вислугу 

років 1280,4 567,2 1847,6 1280 519,4 1799,4 1667 563,3 2230,3 3018,2 526,4 3544,6 

Надбавки 

педпрацівникам 133,7 12,6 146,3 101,8 11,3 113,1 116,9 14,8 131,7 186,2 16,1 202,3 

Щорічна допомога на 

оздоровлення 756,5 19,1 775,6 518,8 148,1 666,9 731,3 179,7 911 1055,6 320,3 1375,9 

Матеріальна допомога 

на вирішення 

соціально-побутових 
питань 43,7 55,4 99,1 9,7 1 10,7 100,4 6,4 106,8 77,5 11,5 89 

Надбавки 

стимулюючого 
характеру 185,9 475,5 661,4 170 513,4 683,4 241,2 634,6 875,8 41,8 797,6 839,4 

Премії   217,7 217,7     0 689,2 52,7 741,9   100,0 100 

Матеріальна допомога 

на виконання умов 
колективного 

договору   310,4 310,4   93,5 93,5 16,4 64,6 81   197,6 197,6 

Оплата перших 5-ти 

днів лікарняного   77,7 77,7 38,4 114,8 153,2 9,7 103,8 113,5     0 

Погодинний фонд   351,1 351,1   324,1 324,1   370,5 370,5   362,5 362,5 

Договори ЦПХ   115,8 115,8   38,8 38,8   48,6 48,6   47,0 47 

Разом 
19646,1 6423,6 26069,7 20471,1 6179,0 26650,1 23761,8 5700,5 29462,3 34512,3 6398,4 40910,7 
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          Продовження таблиці 6 

Показники 

2014 2015 2016 2017 (план) 

ЗФ СФ Разом ЗФ СФ Разом ЗФ СФ Разом ЗФ СФ Разом 

структура фонду оплати праці, питома вага, % 

Основна і додаткова 

зарплата 76,1 55,3 71,0 79,2 61,5 75,1 72,9 51,8 68,8 61,9 43,6 59,0 

Надбавки і доплати 
обов'язкового 

характеру 11,7 10,4 11,4 10,5 10,0 10,4 12,1 12,5 12,2 25,4 19,2 24,4 

Надбавки за вислугу 

років 6,5 8,8 7,1 6,3 8,4 6,8 7,0 9,9 7,6 8,7 8,2 8,7 

Надбавки 
педпрацівникам 0,7 0,2 0,6 0,5 0,2 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,3 0,5 

Щорічна допомога на 

оздоровлення 3,9 0,3 3,0 2,5 2,4 2,5 3,1 3,2 3,1 3,1 5,0 3,4 

Матеріальна допомога 

на вирішення 
соціально-побутових 

питань 0,2 0,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 

Надбавки 
стимулюючого 

характеру 0,9 7,4 2,5 0,8 8,3 2,6 1,0 11,1 3,0 0,1 12,5 2,1 

Премії 0,0 3,4 0,8 0,0 0,0 0,0 2,9 0,9 2,5 0,0 1,6 0,2 

Матеріальна допомога 
на виконання умов 

колективного 

договору 0,0 4,8 1,2 0,0 1,5 0,4 0,1 1,1 0,3 0,0 3,1 0,5 

Оплата перших 5-ти 

днів лікарняного 0,0 1,2 0,3 0,2 1,9 0,6 0,0 1,8 0,4 0,0 0,0 0,0 

Погодинний фонд 0,0 5,5 1,3 0,0 5,2 1,2 0,0 6,5 1,3 0,0 5,7 0,9 

Договори ЦПХ 0,0 1,8 0,4 0,0 0,6 0,1 0,0 0,9 0,2 0,0 0,7 0,1 

Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Гістограмма структури фонду оплати  праці за 2014-2017 роки 

 

 

15.3. Ефективне використання державного майна та його 

збереження 

 

У звітному періоді університетом своєчасно сплачувалися податки та 

обов’язкові платежі.  

 

Інформація щодо сплачених податків і обов’язкових платежів  

за 2014-2017 роки, тис. грн. 

Показник 2014 2015 2016 2017(план) 

Податки  і 

обов’язкові 

платежі 

 

218,0 

 

318,2 

 

153,5 

 

312,8 

 

Станом на 01.01.2017 на балансі університету обліковуються 

необоротні активи на загальну суму 457118,6 тис. грн.. Знос необоротних 

активів університету складає 263705,4 тис. грн., або 57,7 %.  
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Інформація про необоротні активи, які обліковуються на балансі 

ДДТУ за період 2014-2017 роки (станом на 01.01) 

 

Показники 2014 2015 2016 2017 

Балансова 

(залишкова) 

вартість 

153 720,7 112 994,2 148 017,2 193 414,2 

Знос 231 478,9 237 660,2 249 337,0 263 704,4 

Первісна 

(переоцінена) 

вартість 

385 199,6 350 654,4 397 354,2 457 118,6 

 

Згідно з наказом Мінрегіону від 07.04.2016 №85 «Про затвердження 

індексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 

2016 року»  проведено індексацію вартості гуртожитків, які перебувають на 

балансі університету. За її результатами вартість об’єктів житлового фонду 

збільшена на 30294,8 тис. грн. Відповідно до пункту 289.2 статті 

Податкового кодексу  України проводиться переоцінка (індексація) вартості 

нормативної грошової оцінки землі, яка закріплена за університетом. 

Вартість земельної ділянки станом на 01.01.2017 збільшена на 21958, 5 тис. 

грн. 

Для виявлення фактичної наявності та умов збереження матеріальних 

цінностей станом на 01 листопада в університеті проводиться інвентаризація 

активів і зобов’язань згідно з вимогами наказу Міністерства фінансів України 

від 02.09.2014 № 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію 

активів та зобов’язань», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 

жовтня 2014 р. за № 1365/26142.  

Протягом 2014-2017 років Регіональним фондом Державного майна 

України укладено 24 договори на оренду майна, яке знаходиться на балансі 

університету. Від передачі в оренду державного майна університет за звітний 

період отримав дохід в сумі 947,0 тис. грн. 
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Дохід від оренди державного майна за 2014-2017 роки 

 

Показники 2014 2015 2016 2017(план) Разом 

Дохід від 

оренди 

державного 

майна 

 

181,2 

 

253,7 

 

262,1 

 

250,0 

 

947,0 

 

Прострочена дебіторська заборгованість за розрахунками з орендарями 

станом на 01.03.2017 складає 44,6 тис. грн.. 

Простроченої дебіторської та кредиторської заборгованостей за 

видатками університет за звітний період немає, довгострокових позик з 

державного бюджету не отримував. Протягом звітного періоду списано з 

балансу ДДТУ безнадійної дебіторської заборгованості, термін позовної 

давності якої минув, на суму 66,8 тис. грн., кредиторської – на суму 37,9 тис. 

грн.  

 

Інформація про списану дебіторську та кредиторську 

заборгованість, термін позовної давності якої минув  

за 2014-2017 роки, тис.грн. 

 

Показники 2014 2015 2016 2017 Разом 

Списана 

дебіторська 

заборгованість, 

термін 

позовної 

давності якої 

минув 

 

19,2 

 

14,9 

 

25,2 

 

7,5 

 

66,8 

Списана 

кредиторська 

заборгованість, 

термін 

позовної 

давності якої 

минув 

 

20,4 

 

11,7 

 

5,8 

 

0,0 

 

37,9 
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15.4. Додержання правової та фінансової дисципліни 

 

Протягом звітного періоду фінансова, бюджетна, податкова, 

статистична звітність подавалась Міністерству освіти і науки України, 

органам Державної казначейської служби  України, органам статистики, 

фіскальним органам України в повному обсязі та в установлені 

законодавством терміни. 

Виплата заробітної плати та стипендій в університеті здійснювалась у 

встановлені колективним договором терміни. Заборгованість з їх виплати 

відсутня. 

Університет протягом звітного періоду у повному обсязі розрахувався 

за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Заборгованість з їх оплати 

відсутня. 

 

16. Дотримання прав і законних інтересів осіб з особливими потребами 

 

Упродовж звітного періоду ректор звертав особливу увагу на 

дотримання прав і законних інтересів осіб з особливими потребами. Зокрема, 

відповідно до Правил прийому до Дніпродзержинського державного 

технічного  університету у 2014 році до складу студентів університету поза 

конкурсом зараховані інваліди I та II груп, яким не протипоказане навчання 

за обраним напрямом (спеціальністю), у такій кількості: за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» – 3 особи, «спеціаліст» – 6 осіб, 

«магістр» – 1 особа.   

Прийнято у 2014 році: дітей-сиріт – 21 особу; із багатодітних сімей           

– 1 особу; 21 особу, які мають дітей. 

Стипендіальне забезпечення студентів-осіб з особливими потребами в 

університеті здійснюється відповідно до законодавства, зокрема, Постанови 

Кабінету Міністрів України № 882 від 12.07.2004 року (зі змінами та 

доповненнями). У період з 01.01.2014 по 01.01.2015 року студенти із числа 

дітей-інвалідів та інвалідів I, ІІ груп отримали соціальні стипендії на суму 
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1290610 грн. (нарахована індексація у сумі 51373 грн.), виділено: на 

придбання одягу – 34346 грн.; на харчування – 1013065 грн.; матеріальної 

допомоги – 198249 грн. 

Випускникам університету із категорії осіб з особливими потребами 

надавалося право вибору місця роботи з наявних вакансій або (за їх 

бажанням) право вільного працевлаштування. Зокрема, у 2014 році із 29 

випускників з числа інвалідів І та ІІ груп, жінок, які мають дітей, 7 дітей-

сиріт працевлаштовані, 22 особи отримали право вільного 

працевлаштування.  

На сьогоднішній день в університеті навчається 55 дітей-сиріт;                

42 інваліда І, ІІ груп; 30 дітей із багатодітних сімей; 4 матері – одиначки;        

9 студентських сімей; 122 студенти, які мають дітей. 

 

17. Додержання умов колективного договору 

 

Регламентування та регулювання трудових, соціально-економічних  

відносин між роботодавцем та трудовим колективом ДДТУ, гарантування 

захисту прав і інтересів усіх працівників університету здійснювалось  

протягом 2014-2017рр. колективним договором між сторонами: 

роботодавцем в особі ректора, який представляв інтереси власника і мав 

відповідні повноваження, та профспілковим комітетом співробітників та 

студентів університету, який відповідно ст. 37 Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» представляв інтереси 

трудового колективу і захищав їх трудові та соціально-економічні права. 

На підставі розділу 6 «Гарантії діяльності профспілкової організації» 

колективного договору, адміністрація ДДТУ надавала безоплатно 

профспілковому комітету приміщення, транспорт для вирішення нагальних 

проблем колективу, комп`ютерну та множинну техніку, засоби зв’язку, сейф, 

приміщення для проведення засідань профспілкового комітету, 

профспілкових зборів, конференцій і т. ін. 
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Для ефективного та справедливого розв’язання соціально-трудових 

проблем працівників університету, студентів та аспірантів, представники 

первинної профспілкової організації (члени профкому) ДДТУ входили до 

складу Ректорату університету, його вченої Ради, вчених Рад факультетів, 

конкурсної комісії, комісії з соціального страхування та брали активну участь 

в їх засіданнях, проводили ефективну роботу з Радою ветеранів університету 

та молодіжним парламентом університету. 

Голова первинної профспілкової організації представляв трудовий 

колектив університету при укладанні з адміністрацією роботодавця 

колективного договору. 

Під сферою захисту колективного договору перебувають 583 викла-

дачів та співробітників університету, 319 викладачів та співробітників 

коледжів та технікуму ДДТУ та 2933 студентів денної форми навчання. 

Усі спірні питання при розробці колективної угоди вирішувались 

переважно шляхом переговорів, пошуком конструктивних рішень, 

спрямуванням дії договору на створення оптимальних умов праці, 

професійного зростання педагогічних, науково-педагогічних та інших 

працівників освіти. 

З метою створення оптимальних умов праці та навчання, забезпечення 

стабільного функціонування університету ректорат разом з первинною 

профспілковою організацією ДДТУ домагалися на підставі прийнятого 

колективного договору безумовного виконання його положень про трудові та 

соціально-економічні права та інтереси працівників, студентів та аспірантів 

університету, та положень що передбачені кодексом законів про працю 

України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні». 

Усі заходи про поліпшення безпеки, гігієни праці і виробничого 

середовища реалізувалися в університеті через колективний договір та 
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Погодження профком – ректорат ДДТУ на виконання заходів з охорони 

праці, яке щорічно приймався на початку кожного року.  

Задоволення духовних та соціальних інтересів членів профспілки в 

університеті здійснювалося завдяки спільної роботи профкому університету з 

ректоратом та деканатами ДДТУ. 

З 2014 р. по 2017 р. працівники університету отримали матеріальної 

допомоги в сумі 617,4 тис. грн., студенти та аспіранти університету в сумі 

213 тис. грн. 

№ 

п/п 

Надання матеріальної 

допомоги 
2014 2015 2016 2017 Всього 

1 Викладачам та працівникам 

університету 

409,5 93,5 81,2 33,2 617,4 

2 Студентам та аспірантам 163,7 5,1 40,8 3,4 213,0 

 

Кожного року 60 працівникам університету з боку адміністрації було 

надано відпустку з метою необхідності санаторно-курортного лікування. На 

придбання оздоровчих путівок на ці цілі з боку профкому було щорічно 

витрачається близька 100 тис. грн. 

Практично така сума коштів в обсязі 100 тис. грн. витрачалася 

кожного року адміністрацією університету на утримання та забезпечення 

функціонування спортивного оздоровчого табору при вартості путівки 

30 грн. за добу. 

За звітний період активно працював молодіжний клуб «Полум’яні 

зорі». У клубі для молоді протягом  року організовувались дискотеки, 

різноманітні виставки, конкурси, відновлена робота в ньому колективів 

художньої самодіяльності. Відкриття клубу активно сприяло духовному 

розвитку та творчої самореалізації студентів та аспірантів університету. 

Профком та ректорат здійснюють всебічну підтримку розвитку творчих 

здібностей студентської молоді. Кожного року студенти університету беруть 

участь у всеукраїнських олімпіадах зі спеціальності та у наукових 
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студентських конференціях. Витрати на ці цілі склали близько 10 тис. грн. на 

рік. 

Велика підтримка надається команді КВК. Забезпечується фінансування 

волейбольної та футбольної команд, які у 2017 році були першими на кубку 

міського голови м. Кам'янського. У 2017 році відкрито спортивний клуб 

«Золота шашка», члени якого на чемпіонатах України 2017 вибороли 

10 нагород, та отримали путівки на виступи у чемпіонатах світу та Європи.  

Вже стало традицією проведення щороку спартакіади серед викладачів 

та тижнів здоров’я серед студентів. Завдяки підтримці ректорату та 

профкому ці спортивні заходи з кожним роком привертають до себе все 

більше уваги. 

Багато добрих справ за ці роки було зроблено працівниками ремонтних 

служб: ремонт аудиторного фонду та корпусів університету. Все це добре 

впливає на настрій працівників та студентів університету. 

 

18. Розвиток матеріально-технічної бази спортивної спрямованості. 

Реалізація державної політики у сфері фізичної культури та спорту. 

Розвиток студентського спорту та спорту вищих досягнень 

 

Для активізації студентської молоді до позитивного активного життя, 

до активних занять фізичною культурою та спортом, до ведення здорового 

способу життя потрібна досконала розвинена матеріально-технічна 

спортивна база. У Дніпровському державному технічному університеті 

матеріально-технічна спортивна база складається зі стадіону «Буревісник», 

трьох спортивних залів, стрілецького тиру та десяти площинних споруд.  

Стадіон «Буревісник» побудований у 1965 році за стандартами 

матеріально-технічних спортивних споруд (2572,3 м
2
.). До комплексу 

стадіону входить: футбольне поле (96×70); 400 метрова легкоатлетична 

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

занять волейболом, баскетболом, атлетичними вправами та одноповерхова 
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будівля (тренажерна зала, роздягальні та технічні приміщення). На стадіоні 

«Буревісник» проходять навчально-тренувальні заняття зі студентами, 

проводиться позааудиторна робота зі студентською молоддю, спортивно-

оздоровчі та туристичні заходи, Спартакіада університету а також міські 

спортивні змагання та фізкультурно-оздоровчі заходи. 

В зимовий період навчально-тренувальні заняття зі студентами 

проводиться у спортивних залах навчальних корпусів № 3; 5 та 6 (1520 м
2
.) та 

стрілецькому тирі (351 м
2
.). Навчальні заняття проводяться за затвердженою 

вченою радою університету робочою навчальною програмою. Студенти 

оволодівають і розвивають навички гри у волейбол, баскетбол, футзал та 

настільний теніс. В спортивних залах також проходять різноманітні 

змагання, спортивні заходи та поза аудиторні навчально-тренувальні 

(секційні) заняття. 

 Важливою складовою частиною розвитку фізичної культури в 

університеті є організація позанавчальної спортивно-масової роботи. До 

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

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

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

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

настільний теніс, перетягування канату, шахи та шашки); спартакіада серед 

науково-педагогічних працівників з 4 видів (волейбол, настільний теніс, 

шахи та шашки); спартакіада серед студентів які мешкають у гуртожитку; 

спортивно-масові заходи («Тиждень здоров’я», відкритий кубок ДДТУ з 

жиму штанги лежачи) та турніри. 

За останні три роки гарними виступами в міських, обласних 

Універсіадах, спартакіадах здобувачів вищої освіти і Всеукраїнських 

змаганнях радують наші студенти, викладачі та співробітники: 

збірна університету з футзалу переможець (2017 р.) та неодноразовий 

призер першості міста Кам'янського; 
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збірна університету з волейболу (чол.) неодноразовий призер першості 

міста Кам'янського та призер першості ВНЗ області; 

збірна науково-педагогічних працівників університету з волейболу 

(чол.) неодноразовий призер першості ВНЗ області; 

студенти-шашисти неодноразові переможці та призери першості 

області та України; 

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

чемпіон України, триразовий переможець Кубку України; 

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

гімнастики, срібний призер чемпіонату України; 

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

боротьби, чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату Європи; 

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

України, срібний призер чемпіонату України; 

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

України, призер чемпіонату Європи; 

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

чемпіон області, призер чемпіонату України; 

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

чемпіон області, призер чемпіонату України; 

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

карате, чемпіон області, переможець Кубку України; 

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

чемпіон області; 

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

чемпіон області; 

співробітник університету Трущенко Світлана багаторазова 

переможниця першості України та Кубку України з гирьового спорту серед 

ветеранів. 
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19. Дотримання законодавства, вживання заходів щодо вдосконалення 

управління університету, зміцнення фінансово-господарської,  

трудової дисципліни 

 

У звітний період діяльність університету була спрямована на правильне 

застосування та неухильне дотримання норм законодавства України. 

Зокрема, в університеті дотримуються вимоги законодавства щодо 

провадження освітньої та наукової діяльності, оформлення трудових 

відносин, використання коштів державного бюджету, охорони праці, 

укладення господарських  і цивільних договорів тощо. 

У звітному періоді ректор університету у межах наданих йому 

повноважень:  

координував діяльність усіх структурних підрозділів щодо ефективного 

провадження освітньої діяльності та забезпечення якості підготовки фахівців; 

контролював дотримання університетом ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених Постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1187; 

оперативно доводив до відома трудового колективу нормативно-

правові та розпорядчі документи в галузі освіти; 

дотримувався при прийнятті на роботу науково-педагогічних 

працівників пункту 11 статті 55 Закону України «Про вищу освіту» та 

Порядку обрання за конкурсом та проведення конкурсного відбору при 

заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ДДТУ та 

укладення з ними трудових угод (контрактів), затвердженого вченою радою 

ДДТУ (протокол №11 від 29.09.2016 року); 

спільно з профспілковим комітетом вирішував питання забезпечення 

зайнятості, нормування й оплати праці працівників; 

контролював дотримання вимог законодавства з формування, 

надходження та використання бюджетних коштів; зокрема придбання 

товарів, робіт та послуг університет здійснював відповідно до вимог Закону 



175 
 

України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 року № 1197-

VI тощо. 

Упродовж звітного періоду ректор повсякчас сприяв розширенню 

демократичних засад та оптимізації управління університетом, використанню 

та розвитку можливостей університетської автономії та самоврядування, 

залученню максимально широкого кола членів трудового колективу до 

обговорення, прийняття та реалізації управлінських рішень, контролю за їх 

виконанням. Питання розвитку університету, провадження освітньої, 

наукової, інноваційної та фінансово-господарської діяльності, кадрові та інші 

питання обговорюються колегіально. Ректор щорічно звітував перед 

колективом університету про «Підсумки роботи колективу університету в 

2014-2016 рр. та завдання щодо подальшого удосконалення його діяльності в 

світлі вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року                  

№ 1556-VII» (протокол № 1).  

Для удосконалення управління університетом впроваджено 

автоматизовану систему управління «Вищий навчальний заклад» (наказ 

ректора від 09.12.2014 року за № 23-ОД).  

Протягом звітного періоду ректор забезпечував своєчасне подання до 

Міністерства освіти і науки України, органів державного казначейства, 

статистики та інших державних органів, яким законодавством України 

надане право контролю за відповідними напрямами діяльності університету, 

необхідну бухгалтерську та статистичну звітність.  

Важливою умовою ефективної діяльності університету є належна 

трудова та виконавська дисципліна працівників, яка регламентується 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку Дніпровського державного 

технічного університету та умовами контракту з науково-педагогічними 

працівниками.   

Ректор особисто контролював виконання Колективного договору 

ДДТУ та «Правил внутрішнього трудового розпорядку ДДТУ», схвалених 

конференцією трудового колективу. 
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За період з липня 2014 року в ДДТУ було винесено 11 доган за 

порушення трудової дисципліни, з них 4 догани – за відсутність на робочому 

місці, 7 доган – за порушення виконання своїх посадових обов’язків за 

наслідками перевірки Державної інспекції ВНЗ у вересні 2016 року, догани – 

за порушення виконання своїх посадових обов’язків за наслідками перевірки 

адміністрацією університету посадовими особами та співробітниками 

університету. 

За зверненнями двох колишніх співробітників університету до суду за 

поновленням на роботі та стягненням середнього заробітку за час 

вимушеного прогулу суд відмовив у задоволенні позовних вимог у повному 

обсязі цим особам, а саме: 

за заявою колишнього викладача кафедри вищої математики ДДТУ 

Тіхонцової Н.І. у серпні 2015 року до Дніпровського райсуду м. 

Дніпродзержинська про перегляд в зв'язку з нововиявленими обставинами 

рішення по цивільній справі за її позовом до Дніпродзержинського 

державного технічного університету про визнання незаконними та 

скасування дисциплінарних стягнень, наказу про звільнення, поновлення на 

роботі, стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу 

Дніпровським райсудом м. Дніпродзержинська 17.02.2016 року заява 

Тіхонцової Н.І. була залишена без задоволення (справа № 209/3793/15-ц), а 

ухвалою від 28 березня 2016 року Апеляційного суду Дніпропетровської 

області рішення суду першої інстанції було залишено без змін; 

за позовом колишнього викладача університету Карпяка О.М. до ДДТУ 

про визнання незаконним наказу про звільнення, поновлення на роботі, 

стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу, поданого 

ним у лютому 2016 року до Дніпровського райсуду м. Дніпродзержинська 

(справа № 209/589/16-ц), у задоволенні його позовних вимог було відмовлено 

у повному обсязі. Рішення суду першої інстанції було залишено без змін 

після його перегляду в апеляційному та касаційному порядку. 
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За звітний період до університету надійшло 29 звернень громадян, із 

них 14 звернень на урядову гарячу лінію, 3 звернення на гарячу лінію голови 

облдержадміністрації, 1 звернення до департаменту з гуманітарних питань 

міської ради та 11 звернень особисто на ім'я ректора.  

Відповіді на звернення громадян надані у строки, встановлені 

законодавством України (від 15 днів до одного місяця). 

 

20. Особистий внесок ректора Дніпровського державного 

технічного університету 

 

Міністерством освіти і науки України 08 липня 2014 року укладено 

контракт № ІІ-6 з Коробочкою Олександром Миколайовичем про 

призначення на посаду ректора Дніпродзержинського державного технічного 

університету строком на три роки з 14 липня 2014 року по 14 липня 2017 

року, як обраного вищим колегіальним органом громадського 

самоврядування університету.  

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

заступник голови експертної ради ДАК з механіки та транспорту 

Міністерства освіти і науки України; 

член президії науково-методичної комісії з інженерної механіки 

Міністерства освіти і науки України; 

член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій у 

Дніпропетровському національному гірничому університеті; 

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

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

технології», м. Кременчук); 

виконував постійні та тимчасові доручення на рівні Міністерства 

освіти і науки України, Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

та Кам’янської міської ради тощо. 
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Як керівник наукової школи «Автомобілі та автомобільне 

господарство» виконував фундаментальні та прикладні дослідження, в 

результаті яких опубліковано 2 статті, отримано 2 патенти України: 

«Металевий наповнювач для об'ємної обробки виробів», «Машина для 

випробування розподільних валів на тертя та зношування» та видано 

монографію: «Проектування рульових керувань колісних машин».  

Коробочка О.М. науковий керівник підготовленої до захисту і 

захищеної кандидатської дисертації Авер'янова В.С. та підготовлених до 

захисту двох кандидатських дисертацій аспірантів Часова Д.П., та 

Піддубного І.М., і також він є науковим консультантом докторських 

дисертацій доцентів кафедри автомобілів та автомобільного господарства 

Сасова О.О., Чернети О.Г. 

Коробочка О.М. є членом координаційної ради освітнього округу 

«Пілотний проект регіональної інтегрованої системи освіти                                 

м. Кам’янського», який створено на базі Дніпровського державного 

технічного університету.  

Коробочка О.М. нагороджений відзнакою ІІ ступеня «За заслуги перед 

містом» за удосконалення навчально-методичної, науково-дослідної та 

виховної роботи закладу, вагомий особистий внесок у розвиток національної 

освіти та активну громадську діяльність.  

Коробочка О.М. є учасником Європейського проекту «International 

Research Network for study and development of new tools and methods for 

advanced pedagogical science in the field of ICT instrument, e-learning and 

intercultural competences» (01/2014-12/2017) («Міжнародна дослідницька 

мережа з вивчення та розробки нового інструментарію та методів передової 

педагогічної науки у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, 

електронного навчання та міжкультурних компетентностей»), розробленого у 

контексті 7-ої рамкової програми Європейського Союзу з підтримки 

навчання та кар'єрного росту дослідників (Програма обміну Марі Кюрі). 

В зазначеному Європроекті українське партнерство представлено лише 
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двома університетами: Дніпровським державним технічним університетом та 

Київським університетом ім. Бориса Грінченка. 

За звітній період Коробочка О.М. опублікував 1 монографію,                

11 статей, отримав 2 патенти та підготував 15 методичних розробок, а саме: 

1. Монографія: Проектування рульових керувань колісних машин. - 

Дніпродзержинськ, 2014. - 403 с. (співавтори Рудасьов В.Б., Редчиць В.В., 

Головіна О.). 

2. Стаття: Intercultural aspects of higher education in Dnieprodzherzynsk 

technical university, Ukraine. 6th International scientific conference Theoretical 

and practical aspekts of distance learning. Cieszyn,  14 october 2014. 

3. Стаття: Определение эффективного угла начала движения 

металлической стружки на дополнительной лопасти шнекового конвейера. // 

Металлургическая и горнорудная промышленность, 2015, № 1. - с. 123-125 

(співавтор Часов Д.П.). 

4. Стаття: Дослідження безперервного процесу відділення мастил від 

миючих розчинів в умовах автотранспортних підприємств // «Перспективні 

технології та прилади»: зб. наук. праць № 6 – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. -  

с. 17-21 (співавтори Коржавін Ю.А., Аверянов В.С., Лукавенок С.О.). 

5. Стаття: Virtual nils lab online for increasing the practical skills of 

creating SQL-Quers while IT-students of Ukraine. Virtual nils labonline for 

increasing the practical skills of creating SQL-Quers while IT-students of Ukraine. 

(співавтори Садовой О.В., Ялова К.М. Завгородній В.О.). 
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