Звіт
ректора Донбаського державного технічного університету
щодо виконання обов’язків ректора за 2015 рік
Діяльність університету спрямована на здійснення якісної підготовки
спеціалістів всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, здатних ефективно працювати за
умов сучасного виробництва.
На
разі
до
складу
університету
входять
5
факультетів
(гірничо-металургійний;
інженерно-будівельний;
автоматизації
та
електротехнічних систем; економіки та фінансів; менеджменту). За факультетами
закріплено 28 кафедри, у тому числі 26 випускаючих кафедр. В аспірантурі
ДонДТУ ведеться підготовка кандидатів наук з 7 спеціальностей.
На 1 жовтня 2015 року в університеті навчалося 1017 студентів, у тому числі:
668 студентів денної та 349 - заочної форм навчання, за кошти державного бюджету
відповідно 641 і 67.
В 2015 році підготовка фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів
проводилась згідно з державними стандартами освіти. На всі напрями підготовки та
спеціальності є навчальні плани, які погоджені в фахових комісіях, Інституті
інноваційних технологій і змісту освіти та в МОН України.
Закінчили навчання у 2015 році 471 студент:
- денна форма навчання: бакалаври - 98, з них продовжили навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і «магістр» - 41 (на денній та
заочній формах); спеціалісти - 95; магістри - 52;
- заочна форма навчання: бакалаври - 137; спеціалісти - 85; магістри - 4
В університеті активно проводиться робота з підприємствами, установами та
організаціями з питань надання роботи молодим фахівцям відповідно до отриманої
кваліфікації та формування банку замовлень з кожної спеціальності, згідно з яким
здійснюється розподіл фахівців на підставі відповідних договорів, заявок або
запитів.
Робота приймальної комісії університету в 2015 році велася відповідно до
„Правил прийому в ДонДТУ”, нормативних документів Міністерства освіти і науки
України та „Плану роботи приймальної комісії ДонДТУ”.
Обсяг державного замовлення у 2015 році склав:
- денна форма навчання: бакалаври - 248 місць; спеціалісти - 82 місця;
магістри - 39 місць;
- заочна форма навчання: бакалаври - 30 місць; спеціалісти - 9 місць;
магістри - 2 місць.
Державне замовлення у 2015 році виконано у повному обсязі за всіма
освітньо-кваліфікаційними рівнями і формами навчання.
По кількості поданих заяв всі спеціальності були конкурсними. Всього на
денну форму навчання було подано 496 заяв. Всього прийнято у 2015 році:
- денна форма навчання: бакалаври - 200 (в т.ч. 199 бюджет); спеціалісти - 75
(в т.ч. 65 бюджет) ; магістри - 40 (в т.ч. 36 бюджет);
- заочна форма навчання: бакалаври – 65 (в т.ч. 48 бюджет); спеціалісти – 60
(в т.ч. 7 бюджет); магістри - 20 (в т.ч. 2 бюджет).

Основні напрями наукової діяльності університету відповідають профілю
підготовки інженерних та наукових кадрів і сконцентровані на рішенні проблем в
таких галузях промисловості як вугільна, металургійна, коксохімічна,
машинобудівна та будівельна. Виконуються роботи, пов’язані з підвищенням
безпеки праці, запобіганням забрудненню навколишнього середовища,
впровадженням енергоефективних заходів при реконструкції житлових будинків.
Основні показники наукової та науково - технічної діяльності ДонДТУ
наведені у таблиці 1.
Таблиця 1
ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
ДОНБАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
№

Показник

2013

Роки
2014

1

2

3

4

5

1

Обсяг фінансування (всього) тис. грн.,
в т.ч, держбюджетних
госпдоговірних
міжнародних
інших фондів
Розподіл обсягів виконання НДР (тис.грн.)
- фундаментальні
- прикладні
- інші

2981,4
2169,1
812,3

2186,492
1231,145
955,347

1153,5
1150,95
2,5

2981,4
393,1
1776,0
812,3

2186,5
418,749
812,396
955,347

1153,5
588,321
562,631
2,5

3
4

Кількість наукових і науково-технічних підрозділів
Кількість наукових шкіл

49
9

49
9

32
3

5

Чисельність виконавців НДР(осіб)
в т.ч. штатних наукових працівників із них:
докторів наук
кандидатів наук
професорсько-викладацького персоналу із них:
докторів наук
кандидатів наук
Участь прфесорсько-викладацького складу в науковій
роботі ( % від штатної чисельності )

603
27
4
527
35
245

262
43
4
160
12
103

156
27
6
96
4
63

99

99

99

7
8

Кількість НДР, які виконувалися протягом року
Кількість закінчених робіт (всього)

38
26

30
8

8
5

9

Кількість наукових розробок із зарубіжними
партнерами їх загальний обсяг (тис. грн.)

-

-

-

10

Кількість наукових видань, опублікованих протягом
року

2

6

2015

В ДонДТУ працює аспірантура, яка готує для університету
висококваліфіковані науково-педагогічні кадри, як правило кандидатів наук.
2

Основні показники по роботі аспірантури за 2015 рік надаються у таблиці 2.
Таблиця 2
№

Показники
1 Кількість аспірантів громадян України станом на
31.12.2015р.
2 Прийом до аспірантури
3 Випуск, всього
4 Кількість докторантів
5 Навчаються в цільовій аспірантурі
6 Навчаються в цільовій докторантурі
7 Кількість здобувачів
8 Захищено кандидатських дисертацій
9 Захищено докторських дисертацій
10 Кількість спецрад з захисту кандидатських
дисертацій
11 Захищено кандидатських дисертацій в спецраді
ДонДТУ

2015рік
28
1
13
1
0
1
0
8
1
-

• Важлива роль відводиться подальшому розвитку інформаційних технологій,
комп’ютеризації управління навчальним процесом та модернізації парку
обчислювальної техніки.
Всі накази МОН України щодо впровадження та застосування ЄДБО виконані
своєчасно та в повному обсязі.
Виховна робота в ДонДТУ проводиться на основі Концепції, затвердженої
Вченою Радою ДонДТУ. Пріоритетними напрямками залишаються моральне,
національне, політичне, правове, трудове, екологічне, фізичне, естетико-художнє.
Збагатився зміст, організаційні форми та методи виховної роботи зі студентською
молоддю.
Моральне виховання забезпечує активну життєву позицію молодої людини. У
ДонДТУ готують майбутніх керівників виробництва й створюються для цього
умови.
Спостерігається позитивна динаміка в організації спортивно-масової роботи.
Студенти займаються спортом у численних секціях, беруть участь у змаганнях з
пауерліфтінгу.
Студентство університету бере активну участь у благодійних акціях та
волонтерському русі. Суттєва роль студентського самоврядування та його вплив на
життя університету. Повсякденна робота Студентської Ради була спрямована на
формування єдиної корпоративної культури університету, створення умов для
консолідації студентського середовища в питанні підвищення якості навчання,
створення нової освітньої ідеології, політики партнерства студента та викладача.
За рахунок господарської, науково-дослідницької діяльності та
надання платних послуг отримано з 01.01.2015р. по 31.12.2015 р. по

спеціальному фонду доходів 2,5 тис. грн.
В 2015 році було використано 78,7 тис. грн коштів спеціального
фонду, в тому числі на:
• заробітну плату – 4,1 тис. грн;
• нарахування на заробітну плату – 1,5 тис. грн;
• оплату комунальних послуг - 0тис. грн;
капітальні витрати -17,4 тис. грн..( придбання предметів
довгострокового користування – 17,4 тис. грн);
• інші витрати – 55,7 тис. грн.
Залишок коштів станом на 01.01.2016р. склав – 42,3 тис. грн.
Сторони, які уклали колективний договір додержуються виконання
умов по підвищенню ефективності роботи університету, реалізації на цій
основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів
працівників.
Фінансова та статистична звітність, а також відомості про майновий
стан Донбаського державного технічного університету своєчасно
подаються до МОН України.
Даний звіт було обговорено та схвалено на конференції трудового колективу
25 грудня 2015 року.
ДонДТУ
М.І. Антощенко
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Таблиця 2
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