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 1. Загальна характеристика університету 

 

Ректор – Поляков Микола Вікторович, доктор фізико-математичних наук,  
професор, член-кореспондент Національної академії наук України, дійсний 

член академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки 

України, лауреат Державної премії в галузі освіти, 1946 року народження,  
закінчив у 1971 році механіко-математичний факультет Дніпропетровського 
держуніверситету. З 1989 року працював деканом механіко-математичного 

факультету, з 1996 року проректором з навчальної роботи. З листопада 1998 

року – ректор. Нагороджений орденами князя Ярослава Мудрого V ступеню,  

«За заслуги» трьох ступенів.  
Перша спроба заснування університету в Катеринославі була зроблена ще 

наприкінці XIХ століття, коли з’явився відповідний царський указ. Але 
практично ця ідея була реалізована лише за часів Української Держави 

Гетьмана Павла Скоропадського в серпні 1918 року завдяки наполегливим  

зусиллям місцевої інтелігенції й підтримці видатних українських учених 

В. І. Вернадського, Д. І. Багалія, М. П. Василенка, Л. В. Писаржевського було 
ухвалене рішення про відкриття університету в складі чотирьох факультетів : 

історико-філологічного, юридичного, медичного та фізико-математичного. 
У 2000 році Указом Президента України університету надано офіційний 

статус національного навчального закладу, а 25 червня 2008 року 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 884-р йому присвоєно ім’я 
видатного українського письменника, ученого, громадського діяча Олеся 
Терентійовича Гончара. 

Університет пишається цілою плеядою визначних учених – академіків і 
членів-кореспондентів національних академій наук України та інших країн,  
професорів, які своїми оригінальними ідеями й дослідженнями збагатили 

потенціал вітчизняної науки, здобули загальнодержавне та міжнародне 
визнання. Серед них Г. В. Курдюмов, В. І. Данилов, І. Є. Огієвецький, 
С. М. Нікольський, Д. О. Свіренко, О. М. Динник, Л. В. Писаржевський, 
Д. І. Яворницький, В. С. Будник, Т. Ф. Герасюта, В. І. Моссаковський, 
О. Л. Бельгард, А. П. Травлєєв, І. Ф. Ковальова, В. П. Моторний та багато інших. 

Завдяки зусиллям провідних науковців та всього професорсько-
викладацького корпусу в університеті створені й успішно розвиваються широко 
відомі наукові школи в галузі математики, механіки, радіофізики та 
радіоелектроніки, ракетно-космічної техніки, біотехнології, неорганічної хімії,  
історіографії та джерелознавства, історії України, археології, германістики,  
літературо- та мовознавства тощо. Здобутки вчених університету відзначені 
численними державними та галузевими нагородами, преміями, грантами 

зарубіжних науково-освітніх установ.  
Усього за час існування в університеті підготовлено понад 120 тисяч 

фахівців, без яких важко уявити будь-яку сферу нашого суспільного життя.  
Випускники Дніпропетровського національного університету працюють у 

найрізноманітніших сферах господарства України та інших країн світу,  
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очолюють державні інститути, освітні та наукові структури, виробничі 
об’єднання, культурні центри, засоби масової інформації. Найбільш відомі 
серед них –Л. Д. Кучма (Президент України з 1994 р. по 2004 р.), екс-Прем’єр-
Міністр України Ю. В. Тимошенко, Герої України О. Т. Гончар, 
П. А. Загребельний, Ю. С. Алексєєв, В. А. Січовий, В. Г. Команов, С. М. Конюхов, 
конструктори ракетно-космічних систем Ю. П. Семенов, А. К. Недайвода,  
академіки В. П. Шевченко (Герой України), В. П. Горбулін, П. П. Ширшов, 
Г. М. Савін, І. М. Халатников, О. М. Трубачов, В. В. Пилипенко та багато 

інших. 
Університет сьогодні – це вищий навчальний заклад IV рівня акредитації,  

багатогалузевий навчально-науковий комплекс. До структури університету 

також входять відокремлені структурні підрозділи (машинобудівний коледж, 

коледж ракетно-космічного машинобудування, Жовтоводський промисловий 

коледж і коледж економіки та бізнесу). 
Дніпровський національний університет має Присамарський 

міжнародний біосферний стаціонар, ботанічний сад, комплекс прісноводної 
фауни «Акваріум», зоологічний музей. 

Перлиною університету є Палац студентів, який постановою уряду 

визнано історико-архітектурним пам’ятником національного значення. У 

Палаці студентів університету працює 13 творчих колективів, 9 із яких мають 
почесне звання «Народний».  

Університет має сучасну спортивну базу – стадіон, спортивні 
майданчики, Палац спорту, де розміщені 4 спортивних залів, басейн 25х50 м, 

дитячий басейн, зал для фехтування, працюють секції з 27 видів спорту.  
 

Повторна акредитація університету в цілому була проведена у 2013 році 
за IV рівнем акредитації. 

Університет готує здобувачів вищої освіти ступеню бакалавр (59 

спеціальностей) та магістр (50 спеціальностей) відповідно до Відомостей щодо 

здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти ДНУ: 
 

№ з/п за ступенем бакалавр за ступенем магістр 

1.  – 011 Науки про освіту 

2.  014 Середня освіта (Українська  мова і 
література ) 

– 

3.  014 Середня освіта (Мова і література 
(англійська)) 

– 

4.  014 Середня освіта (Історія)  – 

5.  014 Середня освіта (Математика) – 

6.  014 Середня освіта (Біологія)  – 

7.  014 Середня освіта (Хімія)  – 

8.  014 Середня освіта (Географія) 014 Середня освіта 
(Географія)  

9.  014 Середня освіта (Фізика)  – 

10. 016 Спеціальна освіта 016 Спеціальна освіта 
11. 022 Дизайн – 
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12. 023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація 

– 

13. 031 Релігієзнавство 031 Релігієзнавство 

14. 032 Історія та археологія 032 Історія та археологія 
15. 033 Філософія 033 Філософія 
16. 035 Філологія 035 Філологія 
17. 051 Економіка 051 Економіка 
18. 052 Політологія 052 Політологія 
19. 053 Психологія 053 Психологія 
20. 054 Соціологія 054 Соціологія 
21. 061 Журналістика 061 Журналістика 
22. 071 Облік і оподаткування 071 Облік і оподаткування 
23. 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 
24. 073 Менеджмент 073 Менеджмент 
25. 075 Маркетинг  075 Маркетинг  
26. 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльніс ть 
076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльніс ть 

27. 081 Право 081 Право 
28. 091 Біологія 091 Біологія 
29. 101 Екологія 101 Екологія 
30. 102 Хімія 102 Хімія 
31. 103 Науки про землю 103 Науки про землю 

32. 104 Фізика та астрономія 104 Фізика та астрономія 
33. 105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 

105 Прикладна фізика та 
наноматеріали 

34. 106 Географія 106 Географія 
35. 111 Математика 111 Математика 
36. 112 Статистика 112 Статистика 
37. 113 Прикладна математика 113 Прикладна математика 
38. 121 Інженерія програмного 

забезпечення 
121 Інженерія 

програмного забезпечення 
39. 122 Комп’ютерні науки 

(122 Комп’ютерні науки 

та інформаційні технології –  

набір 2016 р.) 

122 Комп’ютерні науки 

(122 Комп’ютерні науки 

та інформаційні 
технології – набір 2016 р.) 

40. 123 Комп’ютерна інженерія 123 Комп’ютерна інженерія 
41. 124 Системний аналіз 124 Системний аналіз 
42. 125 Кібербезпека – 

43. 131 Прикладна механіка 131 Прикладна механіка 
44. 132 Матеріалознавство 132 Матеріалознавство 
45. 133 Галузеве машинобудування 133 Галузеве 

машинобудування 
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46. 134 Авіаційна та ракетно-космічна 
техніка 

134 Авіаційна та ракетно-  

космічна техніка 
47. 141 Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 
141 Електроенергетика, 

електротехніка та 
електромеханіка 

48. 144 Теплоенергетика 144 Теплоенергетика 
49. 151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
151 Автоматизація та 

комп’ютерно-
інтегровані технології 

50. 153 Мікро- та наносистемна техніка 153 Мікро- та наносистемна 
техніка 

51. 161 Хімічні технології та інженерія 161 Хімічні технології та 
інженерія 

52. 162 Біотехнології та інженерія – 

53. 172 Телекомунікації та радіотехніка 172 Телекомунікації та 
радіотехніка 

54. 173 Авіоніка 173 Авіоніка 
55. 181 Харчові технології 181 Харчові технології 
56. 224 Технології медичної діагностики та 

лікування 
224 Технології медичної 

діагностики та лікування 
57. 231 Соціальна робота 231 Соціальна робота 
58. 242 Туризм 242 Туризм 

 
 

    59. 

 
– 

281 Публічне управління та 
адмініс трування (074 

Публічне управління та 
адмініс трування – набір 
2016 р.) 

 

 
 

    60. 

291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 
(055 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії – набір 2016 р.) 

291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії 
(055 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії – 

набір 2016 р.) 
 

    61. 

292 Міжнародні економічні відносини 
(056 Міжнародні економічні 
відносини – набір 2016р.) 

292 Міжнародні економічні 
відносини (056 

Міжнародні економічні 
відносини – набір 
2016 р.) 
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Закінчують навчання здобувачі вищої освіти ступеню бакалавр набору 
2014 р. та 2015 р. 

 

− за 69 напрямами підготовки: 
 

№ з/п Шифр Назва напряму підготовки 
1.  6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями)  

2.  6.020205 Образотворче мистецтво 

3.  6.020207 Дизайн 

4.  6.020301 Філософія 
5.  6.020302 Історія 
6.  6.020303 Філологія (українська мова та література)  

7.  6.020303 Філологія (російська мова та література) 
8.  6.020303 Філологія (англійська мова та література/переклад) 
9.  6.020303 Філологія (німецька мова та література) 
10. 6.020303 Філологія (французька мова та література) 
11. 6.020303 Філологія (китайська мова та література)  

12. 6.020303 Філологія (японська мова та література)  
13. 6.030101 Соціологія 
14. 6.030102 Психологія 
15. 6.030104 Політологія 
16. 6.030201 Міжнародні відносини 

17. 6.030203 Міжнародні економічні відносини 

18. 6.030204 Міжнародна інформація 
19. 6.030301 Журналістика 
20. 6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)  
21. 6.030303 Видавнича справа та редагування  
22. 6.030402 Правознавство 

23. 6.030502 Економічна кібернетика 
24. 6.030503 Міжнародна економіка 
25. 6.030504 Економіка підприємства 
26. 6.030505 Управління персоналом та економіка праці 
27. 6.030506 Прикладна статистика 
28. 6.030507 Маркетинг  
29. 6.030508 Фінанси і кредит 
30. 6.030509 Облік і аудит 
31. 6.030601 Менеджмент 
32. 6.040101 Хімія 
33. 6.040102 Біологія 
34. 6.040103 Геологія 
35. 6.040104 Географія 
36. 6.040105 Гідрометеорологія 
37. 

6.040106 
Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування 

38. 6.040201 Математика 
39. 6.040202 Механіка 
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40. 6.040203 Фізика 
41. 6.040204 Прикладна фізика 
42. 6.040205 Статистика 
43. 6.040301 Прикладна математика 
44. 6.040302 Інформатика 
45. 6.040303 Системний аналіз  
46. 6.050101 Комп’ютерні науки 

47. 6.050102 Комп’ютерна інженерія 
48. 6.050103 Програмна інженерія 
49. 6.050403 Інженерне матеріалознавство 
50. 6.050501 Прикладна механіка 
51. 6.050503 Машинобудування 
52. 6.050502 Інженерна механіка 
53. 6.050601 Теплоенергетика 
54. 6.050701 Електротехніка та електротехнології 
55. 6.050801 Мікро- та наноелектроніка 
56. 6.050901 Радіотехніка  
57. 6.050902 Радіоелектронні апарати 

58. 6.050903 Телекомунікації 
59. 6.051003 Приладобудування 
60. 6.051101 Авіа- та ракетобудування  
61. 6.051102 Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів  
62. 6.051103 Авіоніка 
63. 6.051301 Хімічна технологія 
64. 6.051401 Біотехнологія 
65. 6.051701 Харчові технології та інженерія 
66. 6.120102 Лабораторна діагностика 
67. 6.130102 Соціальна робота 
68. 6.140103 Туризм 

69. 6.170102 Системи технічного захисту інформації 
 

У 2018р. відбудеться останній випуск здобувачів вищої освіти   
за ОКР спеціаліст за спеціальностями:  
№ з/п Шифр Назва спеціальності 

1. 016 Спеціальна освіта (перепідготовка) 
2. 035 Філологія (перепідготовка)  
3. 125 Кібербезпека 
4. 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  
5. 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 
6. 172 Телекомунікації та радіотехніка 
7. 173 Авіоніка 
8. 7.01010501 Корекційна освіта (за нозологіями) (перепідготовка)  
9. 7.02030302 Мова та література (англійська) (перепідготовка) 
10. 7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної 

діяльності) (перепідготовка) 



 

 
8

Загальна кількіс ть спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем – 59 з ліцензованим 

обсягом прийому – 5730 осіб.  
Загальна кількість спеціальностей, за якими завершується підготовка 

(перепідготовка) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст – 10 з 

ліцензованим обсягом прийому – 537 осіб. 
Загальна кількіс ть спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем – 51 з ліцензованим 

обсягом прийому – 3090 осіб. 
 

Кількіс ть спеціальностей, акредитованих за рівнем бакалавр – 57, за рівнем 

магістр – 48, а за ОКР спеціаліст – 54. 
 

Вид 
акредитації 

Кількіс ть спеціальностей/напрямів підготовки, 
що пройшли акредитацію у період 

2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 
Первинна 1 7 7 2 1 2 2 4 

Чергова 8 6 4 151 28 5 1 2 
 

До структури університету входять 
16 факультетів денної форми навчання: 

− факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, 
− історичний факультет, 
− факультет суспільних наук та міжнародних відносин 

− фізико-технічний факультет,  
− факультет міжнародної економіки,  
− факультет систем та засобів масової комунікації, 
− факультет психології,  
− юридичний факультет,  
− економічний факультет,  
− факультет фізики, електронних та комп’ютерних систем,  

− хімічний факультет,  
− біолого-екологічний факультет, 
− геолого-географічний факультет,  
− механіко-математичний факультет,  
− факультет прикладної математики, 
− факультет медичних технологій діагностики та реабілітації;  
− навчально-методичний центр заочної та вечірньої форм навчання;  
− навчально-методичний центр довузівської підготовки, на якому 
здійснюється підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян 

України (ліцензований обсяг 1275 осіб); 
− навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення 
кваліфікації здійснює підвищення кваліфікації викладачів за 
акредитованими спеціальностями (ліцензований обсяг 450 осіб) та 
перепідготовку спеціалістів (ліцензований обсяг 160 осіб), підготовку 

магістрів; 
− 85 кафедр, у тому числі 79 випускових. 
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У період з 2010 по 2017 рік в університеті відкрито нові спеціальності з  
підготовки здобувачів вищої освіти для здобуття ступеня/освітньо-

кваліфікаційного рівня: 

– бакалавр з 10 спеціальностей – Туризм, Біотехнологія, Географія,  
Середня освіта (Українська мова і література), Середня освіта (Мова і 
література (англійська)), Історія, Математика, Біологія, Хімія, Географія) 

– магістр з 12 спеціальностей – Зв’язки з громадськістю, Реклама,  
Видавнича справа та редагування, Географія рекреації та туризму, Лабораторна 
діагностика, Медіакомунікації, Гідрологія, Корекційна освіта, Релігієзнавство, 
Бізнес-адміністрування, Середня освіта (Географія), Географія; 

– спеціаліст з 12 спеціальностей – Технології харчування, Зв’язки з 
громадськістю, Реклама, Гідрологія, Географія рекреації та туризму, Середня 
освіта (Українська мова і література), Середня освіта (Мова і література 
(англійська)), Середня освіта (Історія), Середня освіта (Математика), Середня 
освіта (Біологія), Середня освіта (Хімія), Середня освіта (Географія).  

За станом на 1 вересня 2017 року в університеті навчається понад 10000 
студентів та слухачів. Контингент денної форми навчання становить більше 
8400 осіб, заочна – більше 1600 осіб, вечірньої – майже 100 осіб. 

Показники набору студентів та їх випуску у Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара за 2011–2017 роки наведені у 

таблиці 1.1. 
Дніпровський національний університет здійснює освітню діяльність 

відповідно до вимог Конституції України, Законів України «Про освіту» та 
«Про вищу освіту», Програми «Освіта – ХХІ століття» та іншими законами,  
нормативними документами МОНУ та його Статуту. 

Основним напрямом діяльності Університету є підготовка згідно з  
державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих 

фахівців з вищою освітою для галузей освіти, науки, культури і мистецтва,  
охорони здоров’я, права, масових комунікацій, соціальної сфери, сфери 
обслуговування, економіки та міжнародних відносин, енергетики,  
матеріалознавства, машино- та ракетобудування, авіації та космонавтики,  
радіоелектроніки, інформаційних технологій, аграрно-промислового 
комплексу, екології та природокористування, хімії. 

Головними завданнями Університету є: 
• здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку фахівців з 

вищою освітою за усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями i відповідає 
стандартам вищої освіти;  

• здійснення наукової, науково-технічної, творчої, мистецької, 
культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;  

• забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку 
фахівців з вищою освітою;  

• здійснення підготовки наукових i науково-педагогічних кадрів та їх 
атестація;  

• вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та послуг, 
сприяння працевлаштуванню випускників; 

• забезпечення культурного i духовного розвитку особистості, виховання 
осіб, які навчаються, в дусі патріотизму і поваги до Конституції України; 
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• участь у виробленні державної політики в галузі освіти та науки;  
• підвищення освiтньо-культурного рівня громадян. 

 

Таблиця 1.1 Показники набору студентів та їх випуску 
у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара  

за 2011–2017 роки 
 

№ Показник 
Рік 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. 

Контингент студентів на 
всіх курсах навчання, 
усього 

13904 13747 13035 13065 11925 11183 10191 

у  т.ч. за контрактом 5601 5496 4806 4597 4071 3838 4017 

2. 

Обсяг ліцензії на денну  

(очну) форму  навчання 
бакалаврів 

3625 3615 3670 3495 3565 3750 5420 

3. 

Усього зараховано осіб 
на 1-й курс (бакалаврів) 

2614 3082 2905 2871 1844 1822 1799 

у  т.ч. за державним 

замовленням 
1462 2014 1952 1818 1300 957 832 

у  т.ч. за контрактом 1152 1068 953 1053 544 865 967 

4. 

Обсяг ліцензії на денну  

(очну) форму  навчання 
спеціалістів  

2527 2552 2537 2417 2283 2498 3575 

5. 

Усього зараховано осіб 
на 1-й курс (спеціалістів) 

1876 1812 1577 1547 881 968 0 

у  т.ч. за державним 
замовленням 

1270 1131 960 1052 519 703 0 

у  т.ч. за контрактом 606 681 617 495 362 265 0 

6. 

Обсяг ліцензії на денну  

(очну) форму  навчання 
магістрів 

1105 1215 1210 1230 1464 1464 2910 

7. 

Усього зараховано осіб 
на 1-й курс (магістрів) 

829 914 812 754 796 1186 1577 

у  т.ч. за державним 

замовленням 
396 440 439 461 367 878 845 

у  т.ч. за контрактом 433 474 373 293 429 308 732 

8. Випуск бакалаврів, осіб 2831 2898 2608 2638 2003 2627 2282 

9. Випуск спеціалістів, осіб 1853 1769 1765 1529 1458 876 884 

10. Випуск магістрів, осіб 829 771 846 296 668 704 714 

11. Кількість факультетів 15 15 15 15 15 15 16 

12. 
Кількість кафедр 96 90 90 88 88 85 85 

у  т.ч. випускових 83 83 83 83 80 80 81 
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2. Формування контингенту студентів 
 

Вищі навчальні заклади України сьогодні приймають на навчання значну 

кількість громадян, що пройшли через систему довузівської підготовки. 
Кожного року майже 20000 абітурієнтів виявляють бажання стати 

студентами Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара,  
більшість з яких поглиблюють свої знання через різноманітні форми 

довузівської підготовки, що пропонуються системою довузівської підготовки 

Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара. 
Факультет довузівської підготовки створено за рішенням Вченої ради 

ДНУ ім. О. Гончара та згідно з наказом ректора у 2005 році, в 2009 році його 

було реорганізовано в Центр довузівської підготовки (ЦДП), а в 2016 був 
перейменований у Навчально-методичний центр довузівської підготовки (НМ 

ЦДП). 

Головною метою діяльності Центру є сприяння реалізації «Національної 
доктрини розвитку освіти» та державної політики, спрямованої на розвиток  

принципів наступності та безперервності освіти молоді, органічне поєднання 
освіти і науки, на створення оптимальних умов творчого розвитку особистостей 

дітей та молоді.  
Слухачі Навчально-методичного центру довузівської підготовки – це 

контингент довузівської молоді 6-11 класів м. Дніпра та навколишніх 

населених пунктів (аналіз розподілу слухачів: 68% мешканці м. Дніпра й 32% з 
інших населених пунктів). 

Навчальний процес слухачів Навчально-методичного центру довузівської 
підготовки організовано на навчально-лабораторних площах приміщень 
університету та у середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Для 
проведення лекційних і практичних занять зі слухачами системи довузівської 
підготовки використовується аудиторний фонд чотирьох корпусів. 

До складу Навчально-методичного центру довузівської підготовки 

входять: Підготовче відділення, Підготовчі курси, Регіональний центр 

моніторингу освіти, Регіональний центр безперервної освіти «Придніпров’я». 

 

Підготовчі курси Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара функціонують з 1954 р. і готують слухачів до вступу на всі 
напрями університету. 

На Курси приймають учнів 11-х класів середніх шкіл, технікумів та 
училищ і осіб, які мають середню освіту. Підготовка ведеться з предметів : 

математика, фізика, хімія, біологія, географія, історія України, українська мова 
та література, іноземні мови. Також ведеться підготовка до творчого конкурсу  
на напрям: «Журналістика».  

Курси мають дві форми навчання – вечірню і заочну. Тривалість навчання 
на вечірній формі  – 8, 6 та 3 місяці; на заочній – 10 місяців. Заняття на вечірній 

формі навчання проводяться в будні дні з 16.00. до 18.50., в суботу – з  9.00.  до 
14.50. Контингент коливається за останні 7 років у межах 535 – 1100 слухачів. 
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Підготовчі курси – це є ефективний шлях підготовки до ЗНО та вступних 

випробувань. Курси – це можливість працювати в команді, спілкування з  
однолітками, відчуття здорової конкуренції, уміння самостійно вирішувати 

поставлені задачі, формування самодисципліни.   
Для підготовки слухачів залучаються найдосвідченіші викладачі ДНУ, які 

неодноразово брали участь у роботі предметних комісій, досконало володіють 
навчальним матеріалом та мають власні наробки й методики викладання 
фахових дисциплін. 

Навчальний процес та організаційна робота в Регіональному центрі 

моніторингу освіти проводяться за напрямами: Малий університет, Навчальні 
бази, поточний моніторинг учнів 6-11 класів, моніторинг студентів з  
англійської мови, які вступають у магістратуру, робота з обдарованою 

молоддю, Адаптаційні курси.  
Малий університет здійснює навчання учнів 6-11 класів з наступних 

предметів: математика, фізика, біологія, хімія, географія, історія України,  
українська мова, українська література, англійська мова. Викладання 
проводиться провідними фахівцями Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара та кращими вчителями шкіл м. Дніпра. Контингент учнів  

6-10-х класів коливається за останні 7 років у межах 80-220 слухачів, а учнів  

11-х класів – 60-110 слухачів щорічно. Термін навчання – 7 місяців. Заняття 
проводяться в неділю, початок занять – жовтень поточного року. 

Навчальні бази створюються на базі середнього загальноосвітнього 

навчального закладу після укладення відповідного договору між ним і 
Університетом. При Навчальній базі організується факультатив, який працює 
під керівництвом і з методичним забезпеченням РЦМО. Навчання здійснюється 
за навчальними планами та програмами, розробленими Центром і узгодженими 

з Навчальною базою. Лекції та семінарські заняття учнів Навчальних баз  
проводяться на території цих навчальних закладів.  

Заняття в групах Навчальної бази проводиться викладачами університету 

разом з вчителями навчального закладу.  
Експрес-курси з підготовки до творчого конкурсу для вступу на 

факультет систем та засобів масової комунікації за спеціальністю 

«Журналістика» (журналістика, реклама і зв’язки з громадськістю, видавнича 
справа та редагування) проводяться під час весняних канікул та влітку. 

При РЦМО працюють Адаптаційні курси для студентів четвертого курсу 

з метою часткової ліквідації перерви у вивченні іноземної мови та надання 
можливості кращої підготовки до вступних випробувань у магістратуру. 

Окремим напрямом є пошук математично обдарованих дітей. 
У 2008 році започатковано Відкритий математичний турнір «Еврика»  

(змагання молодшої ліги – для учнів 6-8 класів та старшої ліги для учнів 10-11 

класів). 
НМЦДП разом з іншими підрозділами Дніпровського національного 

університету ім. О. Гончара проводить значну профорієнтаційну, агітаційну 
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роботу, яка спрямована на збільшення та покращення контингенту студентської 
молоді. Координація цієї роботи покладена на Регіональний центр 

безперервної освіти «Придніпров’я». РЦБО «Придніпров’я» об’єднує на 
добровільних засадах 105 юридично самостійних навчальних закладів  

Дніпропетровської, Запорізької, та Херсонської областей.  
Робота проводиться за різними формами та термінами. Найбільшої 

активності заходи набирали безпосередньо перед вступною кампанією.  

Найбільш сталою та поширеною формою роботи є безпосередні зустрічі 
представників ДНУ зі школярами.  

РЦБО «Придніпров`я» запроваджена нова форма профорієнтаційної 
роботи. А саме, у соціальних мережах створена сторінка «В Помощь 
абитуриенту ДНУ ім. О. Гончара». На теперішній час у «Facebook» 

функціонуюча сторінка надає можливості школярам отримувати всю необхідну 

інформацію про факультети ДНУ  та університет в цілому. Школярі мають 
можливість задавати питання представникам РЦБО «Придніпров`я» в режимі 
on-line. Публікації на сторінці допомагають потенційному абітурієнту ДНУ  

ім. О. Гончара зорієнтуватися і зробити вірний вибір.  
Згідно з інформаційною системою управління освітою «Єдиний освітній 

центр» (ІСУО) РЦБО «Придніпров `я», була створена і постійно оновлюється 
електронна база навчальних закладів Центру. У рамках бази регулярно 
проводиться розсилка  інформації Центру та ДНУ ім. О. Гончара  в цілому  на 
e-mail шкіл. 

Профорієнтаційна та агітаційна робота серед учнівської молоді тісно 

пов’язана з безпосередньою роботою з обдарованою молоддю. Ця робота 
проводиться за такими напрямами: довготермінові форми роботи зі школярами 

(МАН, Навчальні бази в школах) і короткотермінові (олімпіади, тестування,  
творчі конкурси учнів тощо). 

Щорічно понад 80% випускників Навчально-методичного центру 

довузівської підготовки позитивно складають вступні іспити до Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара та інших навчальних закладів. 

Це свідчить про добре налагоджену роботу Навчально-методичного 

центру довузівської підготовки: для підготовки слухачів залучаються 
найдосвідченіші викладачі Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара. 

Прийом на навчання 
 

Упродовж 2011–2017 років організаційна робота ректорату ДНУ щодо 

формування приймальної комісії та її робочих органів проводилася, починаючи 

з грудня попереднього року. Ректором затверджувався план заходів із  
профорієнтаційної роботи підрозділів ДНУ, який передбачав участь усіх 

співробітників університету насамперед деканів, завідувачів кафедр та членів  

приймальної комісії у таких заходах: 
− міських днях зайнятості;  
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− виставках-ярмарках професій, які проводились обласним управлінням  

освіти;  
− участь у круглих столах, присвячених питанням професійної орієнтації 

та правилам вступу до ДНУ; 

− виступах викладачів університету в школах Дніпропетровська та 
Дніпропетровської області;  

− публікаціях про університет у засобах масової інформації;  
− чисельних виступах ректора, деканів та членів приймальної комісії на 

телебаченні;  
− організації відвідувань університету та приймальної комісії групами 

абітурієнтів з міст і сіл Дніпропетровської області;  
− днях відкритих дверей;  
− роботі та постійному оновленню сайту приймальної комісії ДНУ  

ім. О. Гончара; 
− видавництві рекламних проспектів факультетів та інформаційного 

довідника абітурієнта.  
У встановлені терміни затверджувалися «Правила прийому до 

Дніпропетровського національного університету». Згідно з Умовами прийому 

до вищих навчальних закладів України та Положенням про приймальну 

комісію затверджувався склад приймальної комісії ДНУ. До складу 
приймальної коміс ії включалися: ректор та проректори університету, декани 

факультетів, голова профкому, представники керівництва Дніпропетровська та 
Дніпропетровської області, голова ради студентів ДНУ, а також представники 

засобів масової інформації.  
Секретаріат приймальної комісії проводив роботу на попередніх етапах 

приймальної кампанії. Організовувався прийом відвідувачів, консультації з  
питань прийому до ДНУ, багато зусиль було спрямовано на організацію 

агітаційної та профорієнтаційної роботи. На базі університету за участю 

викладачів ДНУ проводились міські та обласні олімпіади для школярів  

випускних класів Дніпропетровська та Дніпропетровської області, на 
лабораторній базі університету проводилися практичні заняття, читалися 
науково-популярні лекції школярам, які виявили бажання в майбутньому 

вступати до університету. 
Кожного року після затвердження правил прийому університетом  

організовувалися та проводилися дні відкритих дверей. У ці дні майбутні 
абітурієнти та їхні батьки запрошувалися до університету, де їм надавалася 
можливість ознайомитися з правилами прийому до ДНУ, спеціальностями,  
навчальними планами, провідними викладачами та відомими випускниками 

університету, умовами навчання та матеріально-технічною базою 

Дніпровського національного університету.  
 

Результати прийому на навчання  
 

Прийом на перший курс усіх форм навчання проводився згідно до 

законодавства та «Правилами прийому до Дніпропетровського національного 



 

 
15

університету ім. Олеся Гончара». Упродовж 2011–2017 років план державного 

замовлення на 1-й курс виконувався повністю. Показники набору на навчання 
за освітніми ступенями бакалавра і магістра (освітньо-кваліфікаційним рівнем  

спеціаліс та) представлені на рис. 2.1-2.4.  
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Рис. 2.1. Динаміка набору за освітнім ступенем бакалавра  
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Рис. 2.2. Динаміка набору за освітнім ступенем бакалавра на місця за рахунок 

коштів юридичних та фізичних осіб 
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Рис. 2.3. Динаміка набору на місця держзамовлення за освітнім ступенем магістра 

(освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста)  
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Рис. 2.4. Динаміка набору на місця позабюджетного фінансування за освітнім 

ступенем магістра (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста)  
 

3. Зміст підготовки фахівців 
 

Відповідно до Закону України «Про освіту» та «Про вищу освіту»  

студенти та слухачі університету мають право: 

− обирати навчальні дисципліни в межах, передбачених освітньою 

програмою підготовки фахівця та робочим навчальним планом, формувати 
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таким чином індивідуальний навчальний план, який затверджується в порядку, 
встановленому ректором університету;  

−  додатково визначити окремі дисципліни на платних умовах з  
подальшим складанням заліків, екзаменів;  

− на семестрове (або інший термін) навчання (практику) в інших, у тому 

числі й закордонних, вищих навчальних закладах на основі угод, укладених 

університетом або Міністерством освіти і науки України, індивідуальних 

запрошень переможцям конкурсів та грантів (згідно з відповідними 

Положеннями університету). 
Освітній процес в університеті здійснюється згідно з освітньо-

професійними (освітньо-науковими) програмами, навчальними планами,  
типовими та робочими програмами.  

В університеті розроблено навчальні плани з усіх спеціальностей 

підготовки бакалаврів, спеціалістів та магіс трів. Планами передбачається 
обов’язкове вивчення дисциплін циклів загальної та професійної підготовки,  
при цьому обсяг дисциплін вільного студента складає не менше 25 % від 
загального обсягу. 

Навчальні плани відповідають вимогам Міністерства освіти і науки  

України й замовників щодо підготовки фахівців у галузях професійної 
діяльності. В університеті розроблені навчальні плани з усіх спеціальностей 

підготовки бакалаврів та магіс трів. Відповідно до Постанови Кабінету міністрів  

України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. № 1187 плани формуються за 
циклами загальної та професійної підготовки, які містять  обов’язкову частину,  
дисципліни вільного вибору студента.  

Складовою частиною концепції університету в галузі підготовки 

інженерних кадрів є міцний зв’язок із профільними промисловими 

підприємствами, організаціями й науковими установами України.  
Багатосторонні та результативні зв’язки університет має з Громадською 

організацією «Асоціація Ноосфера», ДКБ «Південне», ВО «Південмаш», ВО 

Дніпропетровський машинобудівний завод, НВО «Мотор-Січ», КБ 

«Дніпровське», ДП «Південний машинобудівний завод», ВАТ «Дніпроазот»,  

ЗАТ «Дніпроважмаш», Павлоградський хімічний завод та багатьма іншими. Це 
допомагає вирішувати завдання поліпшення якості та цільової підготовки 

фахівців шляхом організації цільового набору, розподілу випускників, 
використання в навчальному процесі унікального устаткування підприємств, а 
також досвіду та знань учених і фахівців цих організацій у навчальному процесі 
університету.  

Співпраця з вищеназваними підприємствами дозволяє використовувати 

унікальне устаткування та виробничі потужності заводів, КБ для організації 
навчального процесу і практичної підготовки студентів, організацію курсового 
та дипломного проектування за тематикою підприємства – споживача молодих 

фахівців і проведення захистів проектів безпосередньо на підприємствах. 
В університеті укладено багато договорів про співробітництво з  

різноманітними закладами, установами, організаціями, у яких передбачені такі 
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напрями співпраці: підготовка методичної та навчальної літератури,  
проходження підвищення кваліфікації, участь у роботі ЕК фахівців цих 

організацій. 
 

4. Кадрове забезпечення діяльності університету 
 

В університеті на 31.10.2017 р. працювала 2601 особа, із них:  
− науково-педагогічних працівників – 985 осіб, 

• докторів наук, професорів – 163 особи, 
• кандидатів наук, доцентів – 619 осіб, 

− адмініс тративно-керівний персонал – 230 осіб, 
− навчально-допоміжний персонал – 413 осіб, 
− обслуговуючий персонал – 855 осіб. 
У науково-дослідній частині, науково-дослідних інститутах біології,  

геології, енергетики працювало 118 осіб, з них наукових співробітників – 94 

особи, з яких мають ступінь кандидата наук – 32 особи. 
Аналіз кількісного та якісного складу працівників у наукових підрозділах 

свідчить, що наукові співробітники складають 79,7 % від загальної кількості.  
Працівники, що мають вчений ступінь кандидата наук – 27,12 %. 

 

За віком: до 30 років (18 осіб) – становить 19,1 %, 

від 30 до 40 років (23 особи) – 24,47 %, 

від 40 до 60 років (24 особи) – 25,53 %, 

пенсійного віку (29 осіб) – 30,86 %. 

Серед науково-педагогічного складу: викладачі, що мають науковий 

ступінь доктора наук та вчене звання професора, складають 16,55 % від 

загальної кількості, а кандидата наук – 62,85 %. 

За віком: до 30 років (73 особи) – становить 7,41 %, 

від 30 до 40 років (234 особи) – 23,76 %, 

від 40 до 60 років (468 осіб) – 47,51 %, 

пенсійного віку (210 осіб) – 21,32 %. 
 

Вивчаючи рух та причини плинності кадрів, потрібно відзначити, що в 
наукових підрозділах з 01.07.2016 р. по 27.10.2017 р.  звільнилося 67 осіб за 
власним бажанням. 

У той же час у наукові підрозділи було прийнято у 2016 році – 35 осіб, на 
27.10.2017 р. прийнято – 10  осіб.   

Аналіз науково-педагогічного складу показує, що з 01.07.2016 р. по 
27.10.2017 р. було прийнято –  92 особи, а звільнено – 178 осіб.   

Із звільнених докторів наук :  

    6 – звільнилися за власним бажанням,  

    2 – у зв’язку із закінченням строкового трудового договору, 
    5 – у зв’язку із закінченням контракту,  
    2 – було виключено зі списків університету у зв’язку зі смертю; 
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87 кандидатів наук, з яких: 
− звільнилися за власним бажанням – 38 осіб, 
− у зв’язку з закінченням строкового трудового договору – 16 осіб, 
− у зв’язку із закінченням контракту – 28 осіб, 
− за прогул без поважних причин – 1 особа, 
− за станом здоров’я – 1 особа, 
− за переводом – 1 особа, 
− у зв’язку зі смертю – 2 особи. 

Інші 76 осіб звільнилися з таких причин: 

–  за власним бажанням – 24 особи, 
–  у зв’язку з закінченням контракту – 26 осіб, 
–  у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору – 22 особи, 
–  у зв’язку зі вступом до аспірантури – 2 особи, 
–  у зв’язку зі смертю – 2 особи.. 

Середній вік звільнених за власним бажанням – 40 років. 
 

Аналіз кількісного та якісного складу сумісників за період з 01.09.2017 р. 
по 27.10.2017 р. показав: 
співробітників університету працювало 202 особи, з них: 

− докторів наук, професорів – 35 осіб, 
− кандидатів наук, доцентів – 140 осіб. 

 

Зі сторонніх організацій за сумісництвом працювало 39 осіб, з них: 
− докторів наук, професорів – 9 осіб, 
− кандидатів наук, доцентів – 22 особи. 

Навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу з 01.07.2016 по 

27.10.2017 р. було прийнято 318 осіб, а звільнено 349 осіб, з них: 
− у зв’язку з закінченням строку дії трудового договору – 126 осіб, 
− за власним бажанням – 210 осіб, 
− за угодою сторін – 8 осіб, 
− за станом здоров’я  – 3 особи, 
− у зв’язку зі смертю – 9 осіб. 

Велику плинність кадрів дає обслуговуючий персонал – це прийняті на 
сезонну роботу, а також прибиральниці та інші категорії низькооплачуваних 

робітників. На ці посади, в основному, йдуть працювати пенсіонери та 
студенти. 

 

Протягом навчального року наказами по університету було оголошено 
9 доган: 

8 доган науково-педагогічним працівникам, 

1 догана працівнику навчально-допоміжного персоналу 

Заохочено подяками та грамотами 319 працівників, з них: 
270 –  науково-педагогічних працівників,  
18  – наукових співробітників,  
31– працівник  навчально-допоміжного персоналу. 
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У минулому навчальному році працівниками відділу кадрів проводилася 
значна організаційно-технічна робота. Було прийнято близько 15 тисяч заяв з  
прийому, переведення, звільнення та ін. Оформлено різних відпусток наказами 

близько 6,5 тисяч. Видано  більше 555 довідок, надана допомога при 

оформленні та переоформленні пенсій  більше ніж 150 особам. 
 

Серед штатних викладачів університету 37 академіків: 
 

• 3 член-кореспонденти НАН України, 
• 1 член-кореспондент АПН України,  
• 12 академіків АН Вищої школи України;  
• 5 член-кореспондентів та 18 академіків галузевих академій, 
• 6 академіків та 1 член-кореспондент іноземних академій,  
• 7 академіків та 4 член-кореспондентів Академії наук соціальних технологій та 
місцевого самоврядування.  

 

• 53 співробітники нагороджено почесним знаком «Відмінник освіти України»,  

• 14 – присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», 

• 17 – присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України»,  

• 1– присвоєно почесне звання «Заслужений працівник промисловості  
України»,  

• 2 – присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України»,  

• 4 – присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури України», 

• 2 – присвоєно почесне звання «Заслужений журналіст України»,  

• 11 – присвоєно почесне звання «Заслужений майстер спорту», 
• 42 – нагороджено орденами та медалями,  
• 1 – лауреат Державної премії України,  
• 5 – лауреатів Державної премії України в галузі освіти,  
• 1 – лауреат премії Ради Міністрів СРСР, 

• 1 – Заслужений художник України,  
• 1 – Народний художник України.  
 

З 1998 року започатковано традицію у ДНУ присвоювати почесні звання: 

• 17 – «Заслужений професор ДНУ», 

• 6 – «Заслужений науковий співробітник ДНУ»,  

• 22 – «Заслужений викладач ДНУ», 

• 14 – «Заслужений працівник ДНУ», 

• 372 – Почесна медаль «За вірну службу ДНУ». 

  

5. Організаційне та науково-методичне забезпечення 

навчально-виховного процесу 
 

Основною метою організаційної і науково-методичної роботи всіх 

структурних підрозділів університету є забезпечення змісту навчання, що 

відповідає вимогам стандартів вищої освіти й потребам регіональної економіки,  
упровадження прогресивних форм, методів і технологій навчання, що 

дозволяють високоякісно здійснювати освітній процес з оптимальними 

витратами матеріальних, фінансових засобів та інтелектуальних ресурсів тих,  
хто навчається.  
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У зв’язку з цим університет, аналізуючи потреби регіонального ринку 

праці й індивідуальні запити тих, хто навчається, постійно працює над 

відкриттям нових спеціальностей, створенням інтегрованих навчальних планів, 
що забезпечують наступність і перманентність ступеневої освіти «молодший 

спеціаліс т – бакалавр, магістр», над створенням навчальних планів  

спеціальностей, які забезпечують підготовку на стику спеціальностей чи із  
поглибленою підготовкою за певними напрямками професійної діяльності,  
навчальних планів для паралельного одержання освіти за двома 
спеціальностями. Велика увага приділяється питанням організації й технології 
заочного та вечірнього навчання.  

Основними нормативними документами, які визначають організацію 

освітнього процесу за спеціальністю (за напрямом підготовки), – є освітні 
програми підготовки здобувачів вищої освіти та розроблені на їх підставі 
навчальні плани. 

Для студентів усіх форм навчання з кожної навчальної дисципліни 

створена навчальна програма, робоча навчальна програма, у якій міститься 
перелік тем  лекційного матеріалу, що виносяться на заняття та на самостійне 
опрацювання, перелік лабораторних робіт, плани семінарських і практичних 

занять. У кінці програм наведені контрольні запитання для перевірки засвоєння 
знань та структура рейтингової системи оцінювання знань, де визначаються 
терміни здачі модулів та основні питання, які виносяться на конкретний 

модуль. Поточний контроль рівня знань, навичок і вмінь проводиться за 
допомогою контрольних завдань, робіт, колоквіумів, тестів, інших контрольних 

заходів.  
Щороку проводяться ректорські контрольні роботи (комплексні 

контрольні роботи – для акредитації), підсумки яких обговорюються на 
засіданнях кафедр, на радах факультетів, ректоратах. 

Практикуються наукові семінари за участі студентів. В університеті існує 
понад 80 навчальних, навчально-методичних лабораторій, де студенти можуть 
не тільки навчатися під час аудиторних занять, але й самостійно опановувати 

знання. 
Інший найважливіший напрямок навчально-методичної роботи – це 

наповнення освітнього процесу навчально-методичними матеріалами, які 
забезпечують ефективність роботи студентів і викладачів. Відкриття кожної 
нової спеціальності вимагає, поповнення фонду навчально-методичної 
літератури. Крім цього, в останні роки дуже велика увага приділялася новим  

формам представлення навчально-методичних матеріалів і новим їх видам. Так, 
комп’ютеризація освітнього процесу й розширення використання Інтернет-
технологій сприяло впровадженню публікації навчально-методичних матеріалів  

(посібників, конспектів лекцій і т. д.) на електронних носіях інформації,  
створенню спеціальних видів електронних підручників, навчальних і 
контролюючих програм. Істотно зріс обсяг навчально-методичної роботи,  
пов’язаної з і створенням інформаційних баз даних і розробкою комп’ютерних 

програм для вирішення профес ійних завдань. На базі Навчально-методичного 

центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ДНУ проводиться 
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підвищення кваліфікації з питань впровадження в освітній процес сучасних 
інформаційних технологій, створення та використання web-ресурсів 
навчальних дисциплін, розроблення та впровадження дистанційних курсів з 
використанням платформи Moodle, управління навчальним підрозділом на 
основі інформаційних технологій. 

Основне завдання організаційно-методичної роботи, що проводиться в  

університеті – забезпеченіс ть навчальних дисциплін навчально-методичними 

матеріалами, їхня класифікація, створення бази даних науково-методичного 

забезпечення освітнього процесу. Активна робота кафедр над створенням  та 
виданням навчально-методичної літератури з усіх дисциплін дозволила мати 

підручники та посібники з розрахунку, як мінімум, один підручник на трьох 

студентів. Для кожної лабораторної роботи з усіх дисциплін, до курсового і 
дипломного проектування є методичні рекомендації.  

Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та наукою 

літературою на паперових та електронних носіях. Порядок розроблення та 
впровадження в навчальний процес електронних освітніх ресурсів регулюється 
Положенням Університету  про електронні освітні ресурси. 

Електронними освітніми ресурсами (ЕОР) університету є навчальні,  
наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, які створені в електронній 

формі, представлені на відповідних носіях або розміщені в банку (репозитарії)  

електронних освітніх ресурсів університету та відтворюються за допомогою 

електронних цифрових технічних засобів. 
Банк ЕОР університету є одним з головних елементів його інформаційного 

середовища, має навчально-методичне призначення та використовується для 
ефективної організації навчального процесу в частині, що стосується його 

забезпечення якісними навчально-методичними матеріалами. 
Метою створення ЕОР є змістове наповнення освітньо- інформаційного 

простору університету, впровадження в освітній процес сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечення рівного доступу 

учасників освітнього  процесу до якісних навчальних та методичних матеріалів  

незалежно від місця їх проживання або форми навчання.  
Постійна увага в університеті приділяється комп’ютеризації освітнього 

процесу, новим технологіям навчання, які спрямовані на застосування активних 

методів та інформаційних способів навчання й управління освітньою 

діяльніс тю.  

Належна увага приділяється питанням практичної підготовки студентів, у 

тому числі проведенню виробничих та переддипломних практик. Виробничі 
практики проводяться на підприємствах, в установах, організаціях, закладах.  
Юридично ці відносини оформлюються у вигляді двосторонніх угод про 

проведення практики. 
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6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу 

 
Станом на 2017р на балансі  університету знаходиться 158 споруд 

загальною площею 271537 м2
, які розташовані на земельних ділянках 

загальною площею 78,03 га. 
Дніпровський національний університет для сучасної просвітницької та 

наукової діяльності, окрім 17 навчальних корпусів та 8 гуртожитків має 
Наукову бібліотеку, навчально-науковий комплекс «Акваріум», ботанічний сад 

загальнодержавного значення, зоологічний музей, біогеоценологічну станцію в  

с. Андріївці. 
Університет має сучасну спортивну базу – стадіон, спортивні 

майданчики, Палац спорту, де розміщені 7 спортивних залів, басейн 25х50 м, 

дитячий басейн, зал для фехтування, працюють секції з 27 видів спорту.  
Перлиною університету є Палац студентів, який постановою уряду 

визнано історико-архітектурним пам’ятником національного значення. У 

Палаці студентів університету працює 13 творчих колективів, 9 із яких мають 
почесне звання «Народний».  

Загальна вартіс ть основних засобів університету – 327,0 млн. грн. На 
кафедрах та в лабораторіях ДНУ зосереджено понад 111 одиниць унікального 
обладнання. В університеті функціонує 1672 персональних комп’ютерів, 
більшість із яких використовуються в навчальному процесі. Для навчального 

процесу обладнано 62 дисплейних класи. Окрім того, у переважної більшості 
студентів природничо-технічного спрямування є власні комп’ютери. 

В університеті функціонують підрозділи господарської частини, завдяки 

чому матеріальна база утримується на належному рівні. Це – експлуатаційно-
технічний відділ та служби головного інженера.  

7. Якість підготовки і працевлаштування випускників 
 

Останніми роками (2011–2017 рр.) університет випускає від 2900 до 4100  

фахівців за денною формою навчання. Постійну увагу університет приділяє 
новим  технологіям навчання, які спрямовані передусім на систематичне 
доопрацювання і зміни відповідно до тенденцій та цілей навчання,  
кваліфікаційних вимог та змісту навчальних планів і програм, а також на 
застосування активних методів та інформаційних способів навчання й 

управління навчальною діяльністю. 

В університеті спостерігається тенденція до збільшення обсягу часу, 
відведеного для самостійної роботи, від молодших до старших курсів. Кількіс ть 
дисциплін, що вивчаються за вибором студентів, відповідає вимогам Закону 

України «Про вищу освіту» (не менше 25% від загального обсягу). 
Підвищується вимогливість до рівня знань студентів та інше. Усе це позитивно 

впливає на рівень освітнього процесу та його результати. 
Тематика дипломних робіт (проектів) традиційно включає проблеми 

сьогодення. У період з 2011 по 2015 роки студенти університету беруть активну 

участь у виконанні тематики дипломних робіт на замовлення міської ради міста,  
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яка пов’язана з актуальними проблемами розвитку міста. З 2017 року згідно з  
пропозицією департаменту економічного розвитку Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації кафедрам економічного факультету було 

запропоновано включити до тематичних напрямів магістерських робіт 
дослідження в сфері розвитку малого та середнього бізнесу. 

Висновки голів екзаменаційних комісій про результати захисту, відгуки 

керівників дипломних робіт та рецензентів підтверджують високий рівень 
підготовки спеціалістів та магістрів університету.  

Для перевірки знань студентів з циклу загальної та профес ійної 
підготовки на всіх кафедрах створено комплекти контрольних робіт з кожної 
спеціальності, які вимагають знання всього матеріалу даного предмету. Аналіз  
проведених ректорських контрольних робіт свідчить, що більше 50% студентів  

знають предмети, з яких проводилась перевірка, на «відмінно» та «добре», до 

3% студентів виявили незадовільні знання. 
Таким чином, контроль залишкових знань студентів, який проводиться 

щорічно, виявив порівняно стійкі якісні знання, достатній рівень підготовки з  
навчальних дисциплін. 

Студенти університету за високі досягнення у навчальній та науковій 

роботі отримують іменні стипендії: стипендію Президента України, Верховної 
Ради, Кабінету Міністрів, ім. М. С. Грушевського, ім. О. Гончара, 
ім. В. М. Чорновола, Міської Ради, Обласну іменну стипендію, персональну 

стипендію Вченої ради університету, благодійних фондів: Л. Д. Кучми 
«Україна», Пінчука, підприємства ДКБ «Південне». З початку 2017 року, 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року 

№ 1050, призначаються академічні стипендії засновані Президентом України,  
Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні).  

Для забезпечення можливості прямих контактів потенційних 

роботодавців з випускниками університету, створення умов для ефективного 

працевлаштування та розвитку професійної кар’єри молодих фахівців відділом  

зав’язків з виробництвом та сприяння працевлаштуванню студентів і 
випускників проводиться щорічний захід «День кар’єри», на якому проводиться 
представлення підприємств і організацій – потенційних роботодавців  

випускникам ДНУ, співбесіди роботодавців з випускниками, ознайомлення з  
існуючими та перспективними вакансіями. В цьому році в якості роботодавців  

виступали компанії ІТ-сфери. В програмі були заплановані також тематичні 
презентації для студентів – випускників технічних спеціальностей.  

Робота та співпраця з потенційним роботодавцями на інших факультетах 

проводиться у форматі зустрічей з цільовою аудиторією.  
 

8. Наукова та науково-технічна діяльність  
 

Наукова та інноваційна діяльність 
 

Одним з основних завдань вищого закладу освіти є провадження наукової 
та інноваційної діяльності шляхом проведення наукових досліджень і 
забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки 
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наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в 
освітньому процесі, економіці та виробництві. 

Вагомий науковий потенціал та широкий спектр досліджень ДНУ як  

класичного університету дозволили формувати 7 років поспіль тематичний 

план фундаментальних досліджень і прикладних науково-технічних розробок, 
який відповідав основним цілям державної науково-технічної політики,  
охоплюючи всі пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в Україні,  
визначені відповідним Законом. 

За цей час створена і функціонує збалансована комплексна система 
організації фундаментальних і прикладних досліджень, науково-технічних 

розробок, інноваційної діяльності, формування й реалізації перспективних і 
поточних планів, їх фінансування, удосконалення нормативно-правової бази,  
що дало змогу зберегти й розвинути знані в Україні та за кордоном наукові 
школи університету, широкий спектр наукових досліджень за всіма 
пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки України.  

Обсяги фінансування наукових досліджень за звітний період зросли та 
досягли майже 14,5 млн. грн., у тому числі, 10721,5 тис. грн. – фундаментальні і 
прикладні дослідження, що виконуються за рахунок коштів державного 
бюджету. 

 

Таблиця 8.1. Обсяг фінансування за д/б НДР (тис. грн.) 
 

Роки 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Обсяг 
фінансування 
тис. грн. 

10 653,8 11 746,7 11 975,0 10 370,5 10 258,4 11 859,4 14 317,5 

 

Найбільші за обсягом фінансування господарські договори виконувалися 
науковими співробітниками фізико-технічного факультету. З Державним  

конструкторським бюро імені М. К. Янгеля «Південне» було укладено два 
господарських договори на загальну суму 6,54 млн. грн. (науковий керівник  
професор Є. О. Джур).  

Розвиток науки в університеті, впровадження результатів у виробництво 

та навчальний процес, підготовка висококваліфікованих кадрів підтверджується 
стабільніс тю й позитивною динамікою основних показників. 

Традиційним для класичних університетів є некомерційні форми передачі 
(трансферу) технологій, і, насамперед, це наукові публікації: монографії,  
підручники, статті, матеріали виступів на конференціях різного рівня тощо. 
Через видання підручників, навчальних посібників, монографій, матеріалів  

наукових конференцій, а також фахових журналів  і збірників наукових праць 
науковці університету мають можливість своєчасно знайомити наукову 

громадськість з результатами наукових досліджень.  
Результати рейтингу вищих закладів освіти, у тому числі, базуються на 

показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості 
наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його 

співробітниками. Наявність в науково-освітніх організаціях вчених, що мають 
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високий індекс цитування, говорить про високу ефективність та 
результативності діяльності університету в цілому. Станом на квітень 2017 р. 
загальна кількість публікацій наукових співробітників ДНУ становить 3184,  

кількість цитувань – 10249, індекс Хірша – 37. 

2017 року наш  університет посів місце серед майже 100 українських 

вишів та наукових установ МОН, яким надано доступ до міжнародних баз  
даних Scopus та Web of Science за кошти держбюджету.  

Особливо слід відзначити включення чотирьох видань університету (два 
Вісника (Серії «Хімія» та «Геологія і географія») і журнали «Biosystems 

Diversity» та «Regulatory Mechanisms in Biosystems») до бази Web of Science . 

За останні 7 років в університеті значно активізувалась науково-дослідна 
робота. З року в рік збільшується кількість публікацій. Щорічно їх кількіс ть 
перевищує 6 тис. 

Також вагомим показником наукової діяльності є захист науково-
дослідних робіт охоронними документами. Винаходи і корисні моделі 
створюються працівниками під час виконання охороноспроможних 

держбюджетних науково-дослідних робіт, а студентами – під час виконання 
дипломних та курсових робіт.  

З метою популяризації винахідницької та інноваційної діяльності,  
заохочення роботодавців до впровадження у виробництво результатів  

інтелектуальної праці, а також для виявлення найбільш талановитих і 
перспективних розробок, Державне підприємство «Український інститут 
інтелектуальної власності» щорічно проводить Всеукраїнський конкурс 
«Винахід року». Найбільш важливі розробки університету, захищені патентами 

України, направляються для участі в Конкурсі. За результатами Конкурсу-2011 

рішенням Конкурсної комісії винахід університету «Спосіб одержання 
майонезу «Еламіновий»» (Патент України № 94267, авт. Т.О. Колісниченко, 
каф. загальної хімії та харчових технологій, ХФ) було визнано кращим в  

номінації «Кращий винахід-2011 у Дніпропетровській області». 

За результатами конкурсу «Винахід-2012», рішенням Конкурсної коміс ії 
за комплекс винаходів (патенти України №№ 88128, 98106, 98111), які 
включають способи та пристрої по рятуванню літальних апаратів (автори  

М. М. Дронь та П. Г. Хорольський), університет було нагороджено Дипломом  

переможця Всеукраїнського конкурсу «Винахід-2012» (ІІ місце) у номінації 
«Кращий винахід 2012». 

2015 року інформацію про найважливіші наукові розробки університету 

було розміщено в інформаційно-аналітичній системі «Інноваційна Україна»,  

основним завданням якої є інформування зацікавлених юридичних та фізичних 

осіб про суб’єкти науково-технічної діяльності, наукові розробки фахівців, які 
виконують наукові, науково-технічні роботи та на Інтернет-біржі промислової 
власності. 

З метою просування інноваційних розробок університету на український 

та міжнародний технологічний ринок за технічної підтримки Українського 
інституту науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) у 2016 році 
було розміщено інформацію про найважливіші наукові розробки університету 
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(10 проектів) у базі даних «Інноваційні технології і розробки», яка створена на 
Міждержавній інформаційно-технологічній платформі трансферу технологій 

колективного користування. 
 

У 2011 році працювало 9 докторських спецрад з 23 спеціальностей та 7 

кандидатських спецрад з 12 спеціальностей. На сьогодні в ДНУ працює 11 

спеціалізованих вчених рад для захисту докторських дисертацій із 25 

спеціальностей та 4 спеціалізованих ради для захисту кандидатських 

дисертацій із 8 спеціальностей. За цей час 2 спецради отримали статус 
докторських – з літератури та з інформатики, дві кандидатські спецради 

(з психології та з математичного аналізу) припинили свою роботу, відкрито 

кандидатську спецраду з соціальних комунікацій. Найбільшою за цей період 

була кількість спецрад в 2012 році: 10 докторських спецрад з 25 спеціальностей 

та 8 кандидатських спецрад з 14 спеціальностей.  
За звітний період (протягом 2011–2017 років) у спецрадах університету 

захищено 78 докторських та 494 кандидатських дисертацій. 
Співробітниками, здобувачами та докторантами ДНУ за звітний період 

було захищено 65 докторських та 349 кандидатських дисертації.  
45 співробітників отримали вчене звання професора, 209 співробітників  

отримали вчене звання доцента, 6 – старшого наукового співробітника.  
За цей період Вченою радою присвоєно звання почесного доктора ДНУ  

12 видатним українським та зарубіжним науковцям. 
 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів 
 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру є 
одним з основних джерел постійного поповнення та оновлення 
інтелектуального потенціалу Дніпровського національного університету,  
Дніпропетровського регіону й України в цілому, враховуючи щорічну 

підготовку 8-10 аспірантів-цільовиків та 2-3 докторантів-цільовиків для інших 

навчальних закладів країни.  
2010 р. в університеті велась підготовка аспірантів за 62-ма 

спеціальностями з 16 галузей науки. У період з 2001 по 2015 р.р. включно 
мережа аспірантури та докторантури розширювалась і налічує наразі 73 

спеціальності.  
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 

встановлено новий порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії та доктора наук у вищих закладах освіти. У зв’язку з цим, за 
методичної допомоги співробітників відділу аспірантури, було підготовлено 

нові ліцензійні справи для провадження освітньої діяльності на третьому 

освітньо-науковому рівні.  
На сьогодні в університеті ведеться підготовка аспірантів за 33-ма 

ліцензованими спеціальностями. Також за новими освітніми програмами 

навчається 175 аспірантів та 132 аспіранти завершують навчання в аспірантурі 
за попередніми програмами. 

 
 



 

 
28

Таблиця 8.2.  Зарахування до аспірантури (осіб) 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

137 117 90 71 107 101 88 

Таблиця 8.3.  Кількість аспірантів, що навчаються за контрактом  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

117 112 79 80 122 162 178 

 

Таблиця 8.4.  Випуск аспірантів (у тому числі із захистом) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

87 (22) 97 (23) 84 (19) 100 (21) 87 (16) 59 (16) 35 (7*) 
 

Примітка: * - прогноз. 

Інформаційне забезпечення 

Усього за останні сім років на базі ДНУ було проведено 326 конференцій,  
у т.ч.: міжнародних – 95. 

Протягом 2011–2017 років університет брав участь та був організатором  

50 виставок, у т.ч. 19 міжнародних.  
За матеріалами конференцій, проведених на базі ДНУ, створений та 

постійно поповнюється фонд матеріалів наукових, науково-практичних та 
науково-методичних конференцій та семінарів. На сьогодні фонд налічує 350 

примірників збірників тез наукових конференцій. Електронний каталог фонду 

матеріалів розміщено на сайті ДНУ. 

Упорядкована за тематикою досліджень та напрямами провадження 
наукової діяльності в  університеті й розміщена на сайті ДНУ електронна 
виставкова експозиція наукових та науково-технічних досягнень учених ДНУ,  

яка налічує 82 презентації, постійно оновлюється та поповнюється новими 

проектами.  
Окрім участі у виставках різного рівня, в останні роки введено в практику 

супровід конференцій тематичними виставками, на яких учасники можуть 
наочно ознайомитись із результатами досліджень та розробками вчених ДНУ з  
даної проблематики, що значно підвищує рівень проведення конференцій та 
забезпечує рекламу наукових і науково-технічних досягнень ДНУ.  

Наукові досягнення та інноваційні ідеї університет пропагує також  

шляхом представлення експозицій на різних наукових та представницьких 

заходах. 2016 року найвагомішими заходами з точки зору популяризації науки 

та залучення інвесторі. Серед них: 2012 р. − на Міжнародному науково-
практичному форумі «Наука і бізнес – основа розвитку економіки»;  

2014 р. − у рамках роботи Круглого столу «Бізнес та освіта: співпадіння 
інтересів»;  

2016 р. − на Самміті з керівництвом Дніпропетровської ОДА та 
підприємцями Дніпропетровської області;  
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2016 р. та 2017 р. − у рамках Фестивалю науки, техніки та сучасних 

технологій InterpipeTechFest;  

2017 р. − на Міжнародному Форумі «INNOVATION MARKET». 

 

Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність  

студентів, молодих вчених  
 

Науково-дослідна робота студентів є ефективним методом підготовки 

якісно нових фахівців у вищій школі. Вона розвиває творче мислення,  
індивідуальні здібності, дослідні навички студентів, дозволяє здійснювати 

підготовку ініціативних фахівців, розвиває наукову інтуїцію, творчий підхід до 

сприйняття знань і практичне застосування їх для вирішення завдань і наукових 

проблем.  

В університеті активно діє на постійній основі осередок студентських 

ініціатив – Студентське наукове товариство (СНТ) (наук. кер. доц. 
Горбань В.А.). Первинні структурні одиниці СНТ при кафедрах − це 160 

наукових гуртків, до роботи в яких залучено понад 2000 студентів. З метою 

стимулювання науково-дослідної роботи студентів Радою СНТ проводиться 
щорічний загальноуніверситетський конкурс «Лідер студентської науки ДНУ»,  

де визначаються 9 переможців за технічним, природничим та гуманітарним  

напрямами.  
Значних успіхів досягли члени студентського конструкторського бюро 

(СКБ). Ними було вдосконалено твердопаливний котел з використанням  

вторинного повітря (дожигу піролізних газів). Модернізований котел передано 

для обігріву теплиць ботанічного саду ДНУ. Також серед їх досягнень – 

розробка методу оптимізації сонячного концентратора, що дозволяє підвищити 

ККД відображаючої поверхні.  
Важливими напрямами у розвитку творчого мислення та виявлення 

талановитої молоді є проведення університетських і Всеукраїнських 

студентських олімпіад з навчальних дисциплін і спеціальностей. Олімпіади є 
найбільш поширеною і масовою формою організації науково-дослідної роботи 

студентів в університеті. Їх проведення дозволяє об’єктивно виявити 

обдаровану студентську молодь вже на перших курсах.  
Активізація наукової роботи студентів відбувається також шляхом їх 

участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. На конкурс 
подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських 

колективів з актуальних проблем у галузі природничих, технічних та 
гуманітарних робіт.  

Щорічно на всіх факультетах проводиться конкурс на кращу студентську 

наукову роботу. За результатами факультетських конкурсів кращі наукові 
роботи рекомендуються для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт МОН України, конкурсі Фонду Пінчука та інших.  
Так, наприклад, 2017 року: 
– 8 студентів ДНУ перемогли у Всеукраїнському конкурсі наукових 

робіт стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука,  
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– переможцем Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 
та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2017 році стала студентка 
ФУІФМ Сидоренко Ольга,  

–  п’ятеро студентів університету стали переможцями, а двоє – 

призерами щорічного міського конкурсу студентських наукових робіт 
«Інтелект – творчіс ть – успіх», 

– три студенти ФУІФМ стали переможцями Восьмого міжнародного 

студентського фотоконкурсу «Гаряча Крига», який проводиться у рамках XVII 

Міжнародного конкурсу молодих модельєрів-дизайнерів «Печерські каштани».,  

– три студенти ФТФ здобули перемогу у Всеукраїнському конкурсі 
«Авіатор-2017». 

За даними Всеукраїнської молодіжної організації «Студентська 
республіка» студенти ДНУ здобули перемогу в двох із восьми номінацій 

конкурсної програми «Кращий студент України – 2016». Павло Мінаєв  

(ФФЕКС) був визнаний «Кращим студентом-науковцем України», а Ксенія 
Уварова (ЕФ) названа переможницею в номінації «Кращий студент-аналітик  

України». 

Важливими показниками стану роботи з талановитою молоддю є участь 
студентів у Всеукраїнській та міжнародній студентських олімпіадах.
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9. Міжнародна діяльність 

 
За період 2011–2017 рр. Дніпровський національний університет 

імені Олеся Гончара досяг значних успіхів у розвитку міжнародного 

співробітництва із зарубіжними освітніми та науково-дослідними закладами. 
 

Виконання міжнародних проектів 
 

Одним з найбільш ефективних напрямків міжнародної діяльності 
є виконання міжнародних проектів. ДНУ є безумовним регіональним лідером з  
участі вищих навчальних закладів у виконанні міжнародних проектів під 

егідою Європейського Союзу. 

1. Впродовж звітного періоду у нашому університеті успішно реалізовано 

4 «ТЕМПУС»-проекти: 

– «Крос-медіа і якісний журналізм» (факультет систем і засобів масової 
комунікації) разом з Університетом Пассау (Німеччина); 

– «Розробка та впровадження багатомовних програм педагогічної освіти 

в університетах Грузії та України» (факультет української й іноземної філології 
та мистецтвознавства) у партнерстві з Тбіліським державним університетом  

ім. Іване Джавахішвілі (Грузія); 
– «Мережева взаємодія університетів-партнерів з реалізації бага-

торівневої системи підготовки та підвищення кваліфікації спеціаліс тів у галузі 
освітнього менеджменту» (Навчально-методичний центр післядипломної освіти 

та підвищення кваліфікації) у співпраці з Фондовим університетом  

м. Хільдесхайм (Німеччина); 
–  «Реформування освітніх програм у сфері космічних технологій у 

республіках Казахстан, Росія, Україна» (фізико-технічний факультет) разом із  
Берлінським технічним університетом (Німеччина). 

Всього ДНУ виграв 19 проектів «ТЕМПУС».  

2. Наразі активно виконується проект «Еразмус+» (мобільніс ть КА2 – 

розвиток потенціалу вищої освіти, колишній «ТЕМПУС») «Структурне 
співробітництво при написанні докторських досліджень, тренінги з передачі 
навичок та підготовка до написання наукових праць в Україні», грантхолдер – 

Вільнюський університет (Литва). Початок проекту: 15 жовтня 2016 р. 
3. Міжнародні заходи та проекти, що були реалізовані у ДНУ та активно 

сприяли поглибленню міжнародного співробітництва у сфері наукових 

досліджень: 
1) спільні українсько-французькі проекти «Дніпро» «Фізичне і математичне 
моделювання кризи кипіння» (партнер з французької сторони – 

Комісаріат з атомної енергії Франції) та «Збуджені стани великих 

молекул» (партнер – Університет Пуанкаре, м. Вандувр ле Нансі,  
Франція); 

2) спільний українсько-шведський проект «Протобіонти, рамки доброго та 
шкідливого: транслокація ДНК молочно-кислих бактерій у клітини 

тканин реципієнтів» (партнер – Університет м. Люнд, Швеція); 
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3) фондом Швейцарії було надано грант НДЛ біофізики та біоелектроніки 

на виконання трирічної програми спільних з Інститутом фізіології 
Бернського університету досліджень механізмів обробки сигналів у 

нейронах головного мозку в рамках проекту співробітництва між  

Швейцарією та країнами Східної Європи (SCOPES); 

4) проект за підтримки НАТО «Безпека завдяки науці» (біолого-екологічний 

факультет); 
5) спільний проект ДНУ, ДКБ «Південне» та Середньо-Східного технічного 

університету (м. Анкара, Туреччина) щодо розробки, проектування та 
виготовлення мікрорідинного ракетного двигуна малої тяги для 
космічних літальних апаратів;  

6) спільний проект між ДНУ та Середньо-Східним університетом  

«Розробка, виготовлення та проведення випробувань електросилових 

систем для космічних апаратів»; 

7) міжнародна партнерська угода по проекту Українського науково-
технологічного центру (УНТЦ) №Р569 між англійською компанією 

Technology & Energy Company LLP та чотирма українськими 

організаціями, зокрема, з ДНУ. Угода мала назву «Модуль прискорення,  
який використовує реактивну електричну систему Холлівського типу, для 
наукового супутника»; 

8) українсько-турецький проект «Біологічні ефекти наночасток фуллерену 

С60» (спільно з фахівцями з Бінголзького університету, м. Бінгол, 
Туреччина). 

 

Міжнародні центри, які діють на базі ДНУ 
 

Інформаційні центри, контактні пункти та проекти міжнародних установ  

та програм, що були створені на базі ДНУ: 

– Компетентнісний центр ОБСЄ на базі факультету суспільних наук  

і міжнародних відносин і факультету міжнародної економіки;  
– Інформаційний центр НАТО у Дніпропетровській області на базі 

факультету суспільних наук і міжнародних відносин; 
– Національний контактний пункт програми «ГОРИЗОНТ 2020» за 

напрямом «Космос» на базі фізико-технічного факультету;  
– У рамках угоди між університетом  та Управлінням Верховного 

комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців реалізовано 

пілотний проект із соціологічних досліджень стану переміщених осіб із  
Донецької та Луганської областей. Проект виконував Регіональний центр 

соціально-гуманітарних досліджень, експертизи і консультацій ДНУ  

та функціонували протягом звітного періоду: 

– Інформаційний центр ЄС на базі Наукової бібліотеки ДНУ;  

– Регіональний навчально-методичний центр інтенсивного навчання 
іноземних мов та підготовки до оцінювання рівня знань за системами 

міжнародних сертифікатів; 
– лекторій Німецької служби академічних обмінів (DAAD). 
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– Німецький центр «Німці в Україні», який займається дослідженням  

історії менонітів в Україні в рамках виконання угоди про міжнародне 
співробітництво між ДНУ та Інститутом культури та історії німців Північно-
Східної Європи (м. Геттінген, Німеччина). 
 

Виконання міжнародних угод 
 

Одним з найбільш результативних показників діяльності ДНУ  

у міжнародному науково-освітньому просторі є виконання спільних угод про 

співробітництво із зарубіжними вищими закладами освіти та науки. Протягом  

20110-2017 рр. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 
уклав 82 угоди про співробітництво у сфері обміну студентами та викладачами,  
виконання спільної наукової роботи, культурного обміну із закордонними 

партнерами з Німеччини, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Бельгії,  
Польщі, Туреччини, Латвії, КНР, США та інших країн. Наразі у ДНУ діють 
96 міжнародних угод. 

 

Відрядження співробітників та студентів закордон 
 

Викладачі, науковці та студенти ДНУ беруть активну участь у 

міжнародній діяльності ДНУ. За період 2011–2017 рр. за кордоном перебувало 
613 співробітників та 511 студентів ДНУ для участі у конференціях та 
симпозіумах, з метою навчання, стажування, виконання спільних наукових 

досліджень, читання лекцій та інше.  
 

Діаграма 9.1. Статистика закордонних відряджень 
викладачів та співробітників ДНУ по роках 

 



 

 
41

Діаграма 9.2. Кількість студентів ДНУ, що перебували за кордоном 

з метою навчання в іноземних ВНЗ (по роках) 

 
 

Прийом іноземних делегацій 
 

Протягом періоду 2011–2017 рр. Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара відвідало 344 іноземні делегації, до складу яких увійшли 

представники іноземних урядів, міжнародних суспільних організацій,  
різноманітних програм  академічної мобільності, транснаціональних наукових 

закладів, закордонних університетів тощо, що свідчить про високий рейтинг  
нашого університету у світовому науково-освітньому та культурному вимірах.  
Серед найбільш важливих делегацій, що відвідали ДНУ у звітній період, варто 

відзначити наступні: 
Принц Лоран Бельгийский, Міністр закордонних справ Чеської 

Республіки Любомир Заоралек, Надзвичайний та Повноважний Посол Латвії 
в Україні Аргіта Даудзе, Надзвичайний та Повноважний Посол Бразилії 
в Україні Фернандо Круз де Мело, Надзвичайний та Повноважний Посол 
Королівства Бельгії в Україні Яна Зікмундова, Посол Європейського Союзу 
в Україні Хюґ Мінґареллі, Надзвичайний та Повноважний Посол США 

в Україні Марі Йованович, Генеральний Консул Федеративної Республіки 

Німеччина у Донецьку (офіс у м. Дніпро) Вольфґанґ Мессінґер, Заступник  

Генерального Консула Німеччини в Україні Петер Шмаль, Віце-Консул 
Посольства США в Україні Браян Терріл, Радник  з питань торгівлі Посольства 
Канади в Україні Клінтон Мартін, представники Агентства США 

з міжнародного розвитку (USAID, 3 особи), представник ООН по правам  

біженців Чіда Ецуко, Голова Асоціації викладачів японської мови в Україні 
Моріта Джюнко, співробітник  Університету Глазго (Велика Британія), доктор 

Патрик Харкнесс, проф. Університету Торонто (Канада), с.н.с. компанії «IBM 

Канада» Олександр Романко. 
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Членство в міжнародних організаціях 
 

Співробітники ДНУ є членами міжнародних організацій, серед них 

ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара,  
професор, академік АН ВШ України М. В. Поляков  – член Американського 
математичного товариства, член-кореспондент Міжнародної аерокосмічної 
академії, член Академії наук соціальних технологій місцевого самоврядування;  
професор А. П. Травлєєв був членом Міжнародного співтовариства 
ґрунтознавців, професор С. М. Корогод , с.н.с. І. Б. Кулагіна, Г. О. Ушакова – 

члени Міжнародної організації з вивчення мозку, доц. В. В. Манюк – член 

Європейської асоціації з питань збереження геологічної спадщини.  
Академіки АН соціальних технологій місцевого самоврядування – 

професори О. О. Кочубей, В. В. Городяненко, В. П. Клюєв, М. М. Дронь, 
В. В. Іваненко, І. В. Распопов, В. Д. Демченко, С. І. Світленко, члени-
кореспонденти – професори В. В. Костирко, С. В. Чернишенко, А. Ф. Санін,  
В. А. Куземко, І. Ф. Аршава. 

ДНУ є членом Євразійської асоціації університетів (з 1997 року), Євро-
пейського колегіуму польських та українських університетів (з 2002 року) та 
Євразійського Форуму (з 2005 року). Це членство дає університету невичерпні 
можливості для плідного співробітництва із закордонними ВНЗ та розширення 
географії міжнародних зв’язків, що сприяє підвищенню якості та ефективності 
проведення науково-освітньої діяльності. 

ДНУ увійшов до Європейського колегіуму польських і українських 

університетів (заснований у 2001 році), що дає можливість відряджати 

випускників ДНУ на навчання в аспірантурі колегіуму. 
 

Міжнародні конференції, які проводилися на базі ДНУ 
 

За період з 2011–2017 рр. у Дніпровському національному університеті 
імені Олеся Гончара було організовано та проведено 95 міжнародних 

конференцій.  
 

Діаграма 9.3. Статистика проведення міжнародних конференцій 

на базі ДНУ по роках 
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Програми академічного обміну 
 

Протягом звітного періоду академічна мобільність студентів, аспірантів  

та викладачів реалізовувалась за наступними програмами.  
1. Протягом 2011-2012, 2012-2013 н. р. у ДНУ виконувалась Державна 

бюджетна програма навчання студентів і аспірантів  та стажування наукових 

і науково-педагогічних працівників у провідних закордонних вищих 

навчальних закладах. За цією програмою до іноземних ВНЗ було направлено 

12 студентів та 2 аспіранти та відряджено 17 викладачів та науковців ДНУ. 

2. Успішно завершено реалізацію програми «Еразмус Мундус – Вікно 

зовнішнього співробітництва», що виконувалась протягом 2010-2014 рр. 
3. У період з 2015-2017 рр. у ДНУ була започаткована співпраця  

з 11-ма іноземними університетами в рамках виконання проектів «Еразмус+» 

(мобільніс ть за типом КА1 – академічна мобільніс ть студентів, аспірантів та 
співробітників). 

 

Таблиця 9.1. Перелік університетів-партнерів  

у рамках мобільності «Еразмус+» КА1 

№ Країна Університет-партнер (місто) 

1 Туреччина Середньо-Східний технічний університет (м. Анкара) 
2 Іспанія Університет Деусто (м. Більбао) 

3 Бельгія Брюссельський вільний університет 
4 Франція  Страсбурзький університет 
5 Італія Університет Ка Фоскарі (м. Венеція) 
6 Німеччина Університет Кобленц-Ландау  (м. Майнц) 

7 Греція Університет Аристотеля у  м. Салоніки 

8 Франція  Університет м. Мен 

9 Латвія Латвійський університет (м. Рига) 

10 Франція  Університет Бордо III ім. Мішеля де Монтеня (м. Бордо) 
11 Іспанія Університет Країни Басків (наразі узгоджується) 

 

Загалом за програмою «Еразмус+» КА1 до іноземних ВНЗ було 

направлено 23 студенти, 2 аспіранти та 13 співробітників ДНУ. За цією ж 

програмою з метою навчання до ДНУ прибув  аспірант третього року навчання 
Середньо-Східного технічного університету, який наразі навчається на кафедрі 
міжнародних відносин факультету суспільних наук і міжнародних відносин за 
напрямом «Міжнародні відносини».  

4. У ДНУ продовжують активно виконуватись програми надання двох 

дипломів у співпраці з: 
– Університетом м. Мен, Франція (реалізуються 4 проекти за участі  

факультету міжнародної економіки, економічного факультету, факультету 

української й іноземної філології та мистецтвознавства, факультету прикладної 
математики); 

– Університетом прикладних наук м. Міттвайда, Німеччина (реалізуються 
2 проекти за участі факультету міжнародної економіки, фізико-технічного 

факультету); 
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– Вищою школою управління охороною праці у м. Катовіце, Польща  

(разом з економічним факультетом); 

– Краківським педагогічним університетом, Польща (2 проекти з біолого-
екологічним факультетом і факультетом фізики, електроніки та комп’ютерних 

систем); 

– Університетом Кобленц-Ландау (разом із факультетом фізики,  
електроніки та комп’ютерних систем). 

5. Починаючи з 2015 року наш університет приймає участь у програмі 
академічної мобільності «Мевлана», що фінансується урядом Туреччини.  
Наразі укладено 3 угоди про таке співробітництво з наступними університетами 

Туреччини: 

– Караманським університетом ім. Мехметбея;  
– Університетом Мехмета Акіфа Ерсоя; 
– Університетом Кодзаелі.  

 

Іноземні фахівці, які працювали 

та продовжують працювати у ДНУ 
 

Починаючи з 2011 року у ДНУ працювали та продовжують працювати 

загалом 11 іноземних лекторів : 

– 5 стажистів на кафедрі романської філології в рамках угоди з  
Посольством Французької Республіки в Україні;  

– 2 лектори з КНР на кафедрі порівняльної філології східних та 
англомовних країн;  

– 2 лектори Німецької програми академічних обмінів (DAAD) на кафедрі 
германської філології;  

– 2 стипендіати Програми імені Фулбрайта в Регіональному навчально-
методичному центрі інтенсивного навчання іноземних мов та підготовки до 

оцінювання рівня знань за системами міжнародних сертифікатів. 
 

Інформування підрозділів університету 

про міжнародну діяльність 
 

Постійно оновлюється сторінка з інформацією про діяльніс ть відділу по 

роботі з міжнародними організаціями та іноземними партнерами, відділу 

підготовки фахівців для зарубіжних країн та академічних обмінів. Створена 
відповідна англомовна сторінка. Для іноземних абітурієнтів створений 

презентаційний відеоролик англійською мовою. На офіційному YouTube-каналі 
ДНУ також розміщені відеофільми про історію та сьогодення ДНУ  

англійською, французькою, німецькою та польською мовами. 
Ведеться облік всіх закордонних відряджень та направлень у вигляді 

таблиць Excel. Ведеться база осіб, які активно залучались та залучаються до 

програм міжнародної академічної мобільності. Ведеться облік контактів та 
підтримується активний зв’язок з представниками Національного офісу 
програми ЄС «Еразмус+», Німецької служби академічних обмінів (DAAD), 

офісом «Кампюс Франс Україна» у м. Дніпро, Програмою Фулбрайта в Україні 
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та ін. Матеріали щодо актуальних можливостей академічної мобільності 
постійно публікуються на офіційному веб-ресурсі ДНУ. 

 

Підготовка іноземних студентів 
 

На підставі ліцензійної експертизи освітніх послуг за напрямом  

«Підготовка іноземних громадян до вступу у ВНЗ України» експертна комісія 
ДАК зробила загальні висновки, що стан навчально-методичного, матеріально-
технічного забезпечення навчального процесу, соціальна інфраструктура,  
фінансово-майнові гарантії у Дніпровському національному університеті 
імені Олеся Гончара, навчальні плани, освітньо-кваліфікаційні характеристики 

та програми, методичні посібники, які підготовлено закладом освіти,  
відповідають ліцензійним вимогам до підготовчих відділень для іноземців. 
Якісний склад педагогічних кадрів, у тому числі викладачів, які мають базову 
освіту для навчання іноземних громадян українській мові на підготовчому 

відділенні, система підвищення їх кваліфікації свідчать про спроможність 
забезпечення високоякісної мовної підготовки. 

Отримано ліцензію за напрямом «Підготовка іноземних громадян до 

вступу у ВНЗ України» з ліцензійним обсягом 150 осіб терміном на 10 років  

підготовчого відділення для іноземців ДНУ. Ліцензія № 443918 від 

17.06.2009 р. 
У рамках підготовки іноземних громадян до вступу до ВНЗ в університеті 

організовано короткострокові курси української (російської) мови для 
іноземців, які прибувають на навчання в період навчального року, та тих осіб, 
що вивчатимуть українську (російську) мову для приватних потреб в інший 

термін. 
Управління ліцензування, акредитації та нострифікації Міністерства 

освіти і науки України на базі ДНУ організує проведення нострифікаційних 

експертиз з академічного оцінювання документів про іноземну освіту.  
Проведена вся робота, пов’язана з процедурою нострифікаційної 

експертизи іноземних документів про освіту, слухачів підготовчого відділення і 
студентів-іноземців ДНУ. 

Підготовче відділення для іноземних громадян ДНУ повністю 

забезпечене висококваліфікованими кадрами з відповідною базовою освітою,  

які спроможні викладати як українську мову, так і російську, а також для 
здійснення як фахової, так і мовної підготовки іноземних студентів в обсязі, 
достатньому для їх подальшого навчання на першому та наступних курсах 
університету.  

Навчальний процес на підготовчому відділенні для іноземців приведено в  

повну відповідніс ть до потреб часу. Удосконалено робочий навчальний план,  
де зроблено акцент на мовну підготовку абітурієнтів. Таким чином, перший 

навчальний семестр іноземні слухачі вивчають лише російську мову, 
а у другому семестрі до годин з російської мови додається вивчення фахових 

дисциплін відповідно до напряму підготовки. Для груп, що сформовані 
у жовтні-листопаді місяці, широко використовуються методи інтенсивного 

навчання, що були висунуті кафедрою перекладу та лінгвістичної підготовки 
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іноземців. Для слухачів, які прибули на навчання з січня поточного року, 
продовжуються заняття до кінця липня (серпня) за індивідуальним навчальним  

планом.  

Вся робота з іноземними громадянами у ДНУ зарегламентована 
нормативно-правовими документами, а їх є 59, які викладені у «Збірнику 

нормативно-правових документів з питань організації навчання іноземців та їх 

перебування в Україні».  

Згідно з цими документами весь навчальний процес для іноземних 

студентів та слухачів підготовчого відділення аналогічний навчальному 

процесу українських студентів. 
Враховуючи позитивні результати співпраці у питаннях нострифікації 

з Національним інформаційно-іміджевим центром академічної мобільності 
«ENIC UKRAINE» та високий рівень фахівців нашого університету, вся 
необхідна робота з проведення порівняльного аналізу документів про освіту 

іноземних громадян виконана в повному обсязі. 
На теперішній час з адміністрацією університету та відділом підготовки 

фахівців для зарубіжних країн та академічних обмінів активно співпрацює Рада 
іноземних студентів – орган студентського самоврядування, створений 

у 2011 році. Завдяки цьому було створено франкомовний та англомовний 

дискусійні клуби, що об’єднали на базі нашого університету всіх іноземних 

студентів міста та стали культурним осередком. 

Стало також традицією проводити урочисті вручення дипломів  

бакалаврів, спеціалістів та магіс трів випускникам- іноземцям з врученням  

їм Почесних грамот ДНУ, рекламних матеріалів про ДНУ, що сприяє 
розповсюдженню інформації про наш ВНЗ і залученню іноземців до отримання 
освіти в нашому університеті.  

Навчальна робота з іноземцями проводилася за двома напрямами:  
1-й напрям – мовна підготовка (загальна і з фахових дисциплін відповідно до 

спеціалізації) на підготовчому відділенні для іноземців, 2-й напрям – 

реалізувався як діяльність відділу по контролю за поточною успішністю та за 
складанням заліків й іспитів під час сесій. Ця робота здійснювалася у взаємодії 
з деканатами навчальних факультетів. Особлива увага приділялася навчанню 

іноземців російської/української мов, яке здійснювалося у таких формах, 
як вступно-фонетичний курс, основний цикл практичних занять та ситуативний 

практикум. 

Підготовлено інтенсивний курс для студентів, що прибувають на заняття 
пізніше встановлених термінів. Розроблено ситуативний практикум для 
занурення слухачів підготовчого відділення у мовне середовище. 

За період з 2011–2017 рр. ДНУ підготував 570 іноземних студентів, із них 

161 магістр. У 2014 році успішно закінчив аспірантуру й захистив дисертаційну 

роботу громадянин Російської Федерації Джилавян Ашот. На сьогодні 
навчаються в аспірантурі громадяни Сирії та Йорданії. Проходили навчання в  

аспірантурі громадяни Камеруну та Конго. У грудні 2017 року складає вступні 
іспити до аспірантури громадянин Алжиру.  



 

 
47

Наразі у ДНУ навчаються 200 іноземних студентів та 2 слухачі з  
Німеччини проходять курс з вивчення окремих дисциплін відповідно до 

індивідуального навчального плану. 
 

Діаграма 9.4. Статистичні дані про студентів-іноземців 
за період 2011–2017 рр. 

 
 

У рамках підготовки іноземних громадян до вступу до ДНУ або вивчення 
іноземцями української (російської) мови задля приватних потреб в  

університеті створено короткотермінові курси української (російської) мови 

для іноземців.  
Навчання студентів-іноземців українській (російській) мові як  іноземній 

доцільно проводити в обсязі від 6 навчальних годин на тиждень, беручи до 

уваги необхідніс ть та можливість за цей час вести підготовку за всіма видами 

мовної діяльності (мовлення – 2 години, читання – 2 години, аудіювання – 

1 година, письмо – 1 година) згідно з існуючими програмами мовної 
підготовки.  

З метою соціальної адаптації та залучення до наукової роботи іноземні 
студенти та слухачі підготовчого відділення нашого університету беруть участь 
у різних наукових конференціях, зокрема: XVIIІ Міжуніверситетська науково-
практична конференція іноземних студентів, м. Дніпро, 2015 р.; ХІХ Науково-
практична конференція студентів-іноземців під гаслом «Не можна любити 

народів других, коли ти не любиш Україну», м. Дніпро, 2016 р.; «Лінгвістичні 
та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих 
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навчальних закладах України», м. Дніпро, 2016 р. (взяло участь 19 студентів-
іноземців) тощо.  

Колектив студентів- іноземців нагороджено Подякою міського голови за 
участь у ІІ Міському фестивалі інтернаціонального рівня «Дружба без  
кордонів» та вклад у міжкультурний діалог (м. Дніпро, 2017). 

 

10. Фінансово-економічна діяльність 
 

У звітному періоді діяльність ректора була спрямована на забезпечення 
зростання фінансових надходжень для створення належних умов для особистої 
та творчої самореалізації кожного студента, формування фахівців, здатних 

навчатися впродовж життя.  
Протягом семи років стабільно здійснювалися надходження із загального 

фонду державного бюджету для забезпечення всіх захищених державою статей 

видатків, а саме: заробітної плати, стипендії, утримання дітей-сиріт,  
комунальних послуг, що дозволило уникнути будь-якої заборгованості перед 

студентами та працівниками університету.  
За цей період університетом розширено спектр платних послуг, що 

забезпечило значне зростання доходів спеціального фонду. Це, в свою чергу, 
дало можливість здійснювати видатки на поліпшення та розвиток матеріально-
технічної бази навчального процесу, поліпшення соціально-побутових умов 
праці працівників університету та проживання студентів у гуртожитках.  

На рис. 10.1. наведені обсяги фінансування у 2011–2017 рр. за загальним  

та спеціальним  фондами. Надходження на проведення основної діяльності із  
загального фонду за звітний період збільшилось з 154,6 млн. грн. (2011 р.) до 
211,6 млн. грн. (2017 р.), тобто у 1,4 рази. Зростання спеціального фонду в  

1,4 рази: з 53,0 млн. грн. (2011 р.) до 71,0 млн. грн. (2017 р.).  
Значне збільшення фінансування із загального фонду зумовлене 

зростанням середньої заробітної плати з 2371 грн. (2011 р.) до 5881 грн. (2017 р.), 
тобто у 2,5 рази;  зростанням  розмірів стипендіального забезпечення;  
зростанням цін на енергоносії у 2,1 рази та видатків на утримання дітей-сиріт.  

За 2011–2017 рр. в університеті за рахунок об’єднання надходжень із  
загального і спеціального фондів (рис. 10.8) та підприємств, які дбають про свій 

імідж та небайдужі до розвитку освіти в державі, проведені поточні та 
капітальні ремонти: гуртожитків, навчальних корпусів, Акваріуму, 
реконструкція гаражу, монтаж площадки для котельної Палацу спорту. 

Підводячи підсумки фінансово-економічної діяльності, зазначимо, що в 
загальній сумі доходи збільшувалися. 

Головне завдання – це забезпечення виконання заходів щодо 

енергозбереження, економного витрачання коштів. 
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Рисунок 10.1.

Динаміка надходжень грошових коштів

за 2011-2017 рр.  (тис . грн.)
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Рис.10.2. Динаміка надходжень спеціального фонду ДНУ

за 2011-2017 рр. (тис.  грн.)
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Рис.10.3. Динаміка витрат на  комунальні послуги

за 2011-2017 рр. (тис. грн.)
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Рис.10 .4. Динаміка витрат на  стипендіальне забезпечення

за 2011-2017рр.  (тис. грн.)
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Рис .10.5. Динаміка витрат на матеріальну допомогу студентам

за 2011-2017 рр.   (тис.  грн.)
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Рис.10.6. Динаміка витрат на матеріальну допомогу співробітникам 

за 2011-201 7 рр. (тис . грн.)
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Рис.10.7. Динаміка витрат на доплати співробітникам

 за рахунок спеціального фонду за 2011-2017 рр. (тис .грн.)
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11. Адміністративно-господарська діяльність 
 

На балансі університету обліковуються 158 споруд загальною площею 

271537 м2
, які розташовані на земельних ділянках загальною площею 78,03 га. 

У 2009 р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
університет прийняв на свій балансовий облік будівлі, споруди й інженерні 
мережі 4-ох навчальних закладів: Дніпровського коледжу ракетно-космічного 

машинобудування, машинобудівного коледжу, коледжу економіки та бізнесу, 
Жовтоводського промислового коледжу. Прийнято 31 споруду загальною 
площею 48821,2 м2  та земельних ділянок загальною площею 8,6 га. 

Для створення належних умов навчального процесу, забезпечення 
надійної експлуатації споруд виконуються капітальні та поточні ремонти.  
Ведуться планові нагляди за будівлями, спорудами та інженерно-технічними 
мережами. 

У зв’язку з недостатнім бюджетним фінансуванням в першу чергу 
ремонтуються будівлі, споруди і мережі, які потребують невідкладних 
ремонтних робіт. Визначаються такі споруди і мережі через обстеження, яке 
здійснюється двічі на рік – весною та восени .  

Суми бюджетних коштів, які були спрямовані у звітному періоді (2011–
2017 р.) на відновлення споруд і мереж, склали 1 млн. 900 тис. грн., що в 
порівнянні, наприклад з 2007 р. (8 млн. 399 тис. грн.) зменшились у 4,5 рази. 

Силами АГЧ, студентів та викладачів університету підтримуються в 
належному стані навчальні корпуси, гуртожитки, Палац студентів ДНУ, Палац 
спорту. 

Різке зменшення бюджетного фінансування в останні роки змушує  
адмініс тративно-господарську частину виконувати поточні ремонти власними 
силами та широко залучати спонсорську допомогу небайдужих до науки та 
освіти державних та громадських діячів, а саме Л. Д. Кучми, депутата 
Я. Я. Безбаха, голови міської ради Б. А. Філатова, видатного випускника 
О. Г. Мартинова, ТОB «Спейс сістемз інжинірінг».   

Рис.10.8.Динаміка витрат на капітальний ремонт та будівництво за рахунок всіх 

джерел фінансування за 2011-2017 рр.
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Завдяки плідній співпраці з інвестором ТОB «Спейс сістемз інжинірінг» 

виконано поточний ремонт аудиторного фонду корп. № 13 на суму понад 

1,5 млн. грн. та реконструкцію гаражу під навчально-лабораторний комплекс на 
суму майже 4 млн. грн.  

Найближчим часом інвестором ТОB «Спейс сістемз інжинірінг»  

планується проведення капітального ремонту цокольного поверху корп. № 9 під 

залу для конференцій з обсягом фінансування близько 1,4 млн. грн. та 
капітальний ремонт правої частини 1-го поверху корп. № 9. 

Завдяки спонсорській допомозі О. Г. Мартинова з лютого 2017р.  
опалюється басейн Палацу Спорту від твердопаливної котельні, та понад 10 

років проводяться ремонти приміщень та устаткування, для нормального 

функціонування басейну в цілому. 
Програма енергозбереження є складовою перспективного плану розвитку 

університету на 2011–2017 рр., ухваленого Вченою радою 10 березня 2013 р.  
Для реалізації цієї програми проведено такі організаційні та техніко-економічні 
заходи: 

– щорічні науково-практичні конференції;  
– засідання ректорату, на яких розглядаються актуальні питання про хід 

реалізації програм енергозбереження. 
–  проводиться робота з вдосконалення обліку енергоносіїв. За звітний 

період встановлено 19 контрольних вузлів обліку води, 18 – газу, 11 –

електроенергії.  
– проводяться роботи з утеплення зовнішніх мереж, вікон та 

огороджуючих будівельних  конструкцій.  
Практичною роботою з реалізації програми енергозбереження є спільний 

проект інституту енергетики ДНУ та інвесторів по перевлаштуванню газових 
котлів ТВГ-8 центральної котельні на альтернативне паливо. Очікується 
значний економічний ефект – понад 30% порівняно з використанням  

природного газу для опалення. Що є важливим заходом реалізації програми 

енергонезалежності України.  
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