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1. Навчальна та навчально-методична робота 
 

На 01.12.2018 року освітній процес у Дніпровському національному 
університеті імені Олеся Гончара забезпечують 14 факультетів :  

● біолого-екологічний;  
● економіки;  

● історичний;  
● медичних технологій діагностики та реабілітації;  

● механіко-математичний;  
● прикладної математики;  
● психології та спеціальної освіти;  
● систем і засобів масової комунікації;  
● суспільних наук і міжнародних відносин;  
● української й іноземної філології та мистецтвознавства;  
● фізики, електроніки та комп’ютерних систем;  
● фізико-технічний;  

● хімічний;  
● юридичний 

та 83 кафедри.  
3 навчально-методичні центри: 

● заочної та вечірньої форм навчання;  
● післядипломної освіти та підвищення кваліфікації;  
● доуніверситетської підготовки; 
 

4 коледжі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: 

● Коледж економіки та бізнесу; 
● Коледж ракетно-космічного машинобудування;  
● Жовтоводський промисловий коледж, 
● Машинобудівний коледж; 

2 ліцеї: 
● Дніпровський ліцей інформаційних технологій;  
● Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 

профілю. 
Протягом 2018 року були здійснені перейменування факультету та двох 

кафедр. З 1 березня факультет психології перейменовано на факультет 
психології та спеціальної освіти, а кафедру міжнародного права, історії права та 
політико-правових вчень перейменовано на кафедру європейського та 
міжнародного права; з 1 вересня кафедру клінічної лабораторної діагностики – 
на кафедру сучасних технологій діагностично-лікувального процесу. 

За рішенням Вченої ради від ДНУ від 31.08.18, пройшла реорганізація 
факультетів та кафедр. 10 вересня 2018 року утворена кафедра наук про Землю 
шляхом об’єднання кафедри геології та гідрогеології й гідрометеорології та 
кафедри геоекології. З 17 вересня припинив дію геолого-географічний 
факультет. Кафедра наук про Землю увійшла до структури хімічного 
факультету, а кафедра фізичної та економічної географії – до структури 
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економічного факультету. 11 жовтня 2018 року утворена кафедра біохімії та 
фізіології шляхом об’єднання кафедри фізіології людини та тварин та кафедри 
біофізики та біохімії. 6 листопада утворений факультет економіки шляхом  
об’єднання факультету міжнародної економіки та економічного факультету.  

 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 
у 2017/2018 н. р. здійснював підготовку фахівців відповідно до Відомостей 

щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти від 06.07.2017 року 
(остання редакція від 04.06.2018 р.): 

− за освітнім  ступенем бакалавр – за 62 спеціальностями з ліцензованим  
обсягом 5625 осіб;  

− за освітнім ступенем магістр – за 53 спеціальностями з ліцензованим  
обсягом 2950 осіб.  

 

1.1. Формування контингенту студентів 
 

Контингент студентів ДНУ на 1 грудня 2018 року становив 9805 осіб, з  
них 156 іноземних громадян (на 01.12.2017 року – 10266 осіб, з них 166 – 
іноземні громадяни). За кошти державного бюджету здобували вищу освіту за 
всіма рівнями вищої освіти 5275 студентів, що на 914 осіб менше від показника 
минулого року (6189 студентів), а за кошти фізичних та юридичних осіб – 4530 
студентів, що на 453 осіб більш, ніж минулого року (4077 осіб), у тому числі 
120 осіб здобувають другу вищу освіту в Навчально-методичному центрі 
заочної та вечірньої форм навчання.  

У результаті щорічного скорочення контингенту за останні 5 років  
в університеті, порівняно із 2014/2015 н. р., навчається на 24 % менше студентів  
денної форми навчання (на 34 % – менше за бюджетною формою фінансування,  
та на 7 % більше – за контрактною), на 28 % менше студентів заочної форми 
навчання (72 % – за бюджетною формою фінансування, 9 % – за контрактною). 
Особливо відчутно скорочення студентів вечірньої форми навчання – 50% (усі 
за контрактом). 

Інформацію про контингент студентів – громадян України денної форми 

навчання за факультетами на 1 жовтня відповідного року надано в табл. 1.1.1. 
Протягом п’яти років ситуація щодо контингенту студентів стабільна на 

факультетах: 
● юридичному, 
● прикладної математики.  
За останній рік найбільших втрат зазнали факультет української й 

іноземної філології та мистецтвознавства, фізико-технічний факультет. 
Із 16 факультетів (на початок 2018 року) лише 7 мали контингент 

студентів більше 500 осіб. Геолого-географічний факультет мав контингент 
осіб менше 200, а контингент студентів факультетів медичних технологій 
діагностики та реабілітації й історичного наближається до 200 осіб, що може 

призвести до втрати статусу факультету. Факультети географічний та 
міжнародної економіки були реорганізовані, та увійшли до складу факультетів  
економіки та хімічного. 
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Таблиця 1.1.1 

Контингент студентів денної форми навчання  
станом на 1 жовтня відповідного року 

 

Факультет Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 

ФУІФМ 1603 1502 1403 1182 1183 

ФФЕКС 997 891 884 815 762 

ФТФ 1013 873 746 669 535 

ФПМ 678 717 745 734 805 

ФСНМВ 805 737 722 611 546 

ЕФ 683 690 681 680 627 

БЕФ 798 721 680 509 440 

ФМТДР - - - 202 238 

ФМЕ 618 649 580 595 556 

ФПСО 599 557 531 462 452 

ФСЗМК 586 540 505 452 390 

ММФ 469 435 390 325 286 

ЮФ  394 386 381 390 386 
ХФ 421 389 355 301 283 

ІФ 343 295 284 266 263 

ГГФ 293 255 233 188 154 

НМЦПДОПК     35 

Усього 10300 9637 9120 8381 7941 
Найбільше студентів контрактної форми навчання (у % від загального 

контингенту факультету) навчається на факультеті суспільних наук та 
міжнародних відносин (62%), факультеті систем та засобів масової комунікації 
(61%), юридичному факультеті (60 %), а найменше – на механіко-
математичному факультеті (13 %) та на факультетах: фізико-технічному, 
хімічному й факультеті фізики, електроніки та комп’ютерних систем  
(приблизно 10%). 

 

Контингент студентів ДНУ на 1 грудня 2018 року за рівнями вищої освіти 
наведено в табл. 1.1.2. 

Таблиця 1.1.2 
 

Форма 
фінансування 

Бакалавр Спеціаліст Магістр 

Бюджет 3640 0 1635 

Контракт 3084 2 1444 
Усього 6724 2 3079 
 

Найбільше студентів-іноземців навчається на факультеті економіки (5 % 
від контингенту студентів факультету, які навчаються за контрактом), жодний 
іноземний студент не здобуває вищу освіту на історичному факультеті.  
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1.2. Розробка, вдосконалення та впровадження 

програм підготовки фахівців 
 

Акредитація 

На початку 2018 року університет вперше пройшов первинну 
акредитацію освітньої програми «Гідрологія» спеціальності 103 Науки про 
Землю, за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.  

План університету щодо проходження акредитації освітніх програм  

спеціальностей за другим (магістерським) рівнем був скорегований згідно 
з наказом МОН України від 30 жовтня 2017 р. № 1432 «Про визнання освітніх 
програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої 
освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» такими, що 
акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей» 
та наказом МОН України від 19.03.2018 р. № 253 «Про внесення змін до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 р. № 1432», що 
визнавали освітні програми закладів вищої освіти, що реалізуються ними на 
першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої освіти та 
освітньо-кваліфікаційному рівні «молодший спеціаліст», такими, що 

акредитовані до 1 березня 2019 року. 
Протягом жовтня-листопада 2018 року для проходження первинної 

акредитації освітніх (освітньо-професійних) програм було подано 45 
акредитаційних справ за 36 спеціальностями.  

 

Ліцензування 

З метою збільшення контингенту університету, протягом 2018 р., успішно 
здійснено ліцензування за 6 спеціальностями: 3 – за другим  (магістерським)  
рівнем та 3 – за першим (бакалаврським) рівнем. Завдяки спільній роботі 
випускових кафедр та навчально-методичного відділу в університеті відкрито 3 
нові спеціальності та розширено освітню діяльніс ть за 3 спеціальностями на 
першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти.  
Статистика наведена в табл. 1.2.1. 

Таблиця 1.2.1 
 

№ 

з/п 

 

Факультет 
 

Випускова кафедра 
 

Спеціальніс ть 
Ступінь 

вищої освіти 
Ліцензування  

(відкриття нових спеціальностей) 

 
 
1. 

 
 
ФПМ 

математичного 
забезпечення 
електронних 
обчислювальних 
машин 

 
126 Інформаційні 
системи та технології 

 
Бакалавр 

2. ММФ геометрії і алгебри 014 Середня освіта 
(Математика)  

Магістр 

3. ФУІФМ образотворчого 

мистецтва і дизайну 

 

022 Дизайн 
 

Магістр 
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Ліцензування 

(збільшення ліцензованого обсягу) 

 
 
4. 

 
 
ФПМ 

математичного 
забезпечення 
електронних 
обчислювальних 
машин 

 
121 Інженерія 
програмного 
забезпечення 

 
 

Бакалавр 

 
5. 

 
ФПМ 

обчислювальної 
математики та 
математичної 
кібернетики 

 
124 Системний аналіз 

 
Бакалавр 

6. ФМТДР соціальної роботи 231 Соціальна робота Магістр 
 

 

Університетом  готуються до подання в МОН України ліцензійні справи 

за наступними спеціальностями (Табл. 1.2.2): 
Таблиця 1.2.2 

 

№  
з/п 

 
Факультет 

 
Випускова кафедра 

 
Спеціальніс ть 

Ступінь 
вищої 
освіти 

відкриття нових спеціальностей 

 
1. 

 
ФУІФМ 

 
англійської філології 

014.02 Середня 
освіта (Мова і 
література 
(англійська)) 

 
Магістр 

 

2. 
 

БЕФ 
мікробіології, вірусології 
та біотехнології 

162 Біотехнології та 
біоінженерія 

 

Магістр 

 
3. 

 
БЕФ 

фізіології та інтродукції 
рослин; 
фізіології людини та 
тварин 

014.05 Середня 
освіта (Біологія та 
здоров’я людини)  

 
Магістр 

 

4. 
 

ФТФ 
радіоелектронної 
інформатики 

 

125 Кібербезпека 
 

Магістр 

збільшення ліцензованого обсягу 
 

5. 
 

ФМТДР 
клінічної лабораторної 
діагностики 

 

223 Медсестринство 
 

Бакалавр 

 
6. 

 
ФТФ 

 
двигунобудування 

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

 
Магістр 

 

В університеті також продовжується робота з ліцензування в галузі 
01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними 
спеціальностями).  

На порядку сьогодення залишається актуальним безумовне виконання 
ліцензійних та акредитаційних вимог на кількісному та якісному рівнях 
із метою уникнення порушень і недоліків, які можуть бути виявлені в процесі 
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ревізії результатів освітньої діяльності університету, особливо це стосується 
системи добору кадрів та контролю за матеріально-технічним забезпеченням  
університету.  

Прийняття постанови КМУ від 10.05.2018 № 347 Про зміни, що вносяться 
до постанови КМУ від 30.11.2015 № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 
щодо провадження освітньої діяльності закладів освіти» суттєво змінило 
кадрові вимоги до науково-педагогічних працівників щодо забезпечення 
освітньої діяльності, які набрали чинності з 01.09.2018р.: 

– необхідне виконання 4 умов із 18 видів і результатів професійної 
діяльності особи; 

– для науково-педагогічних працівників, які мали стаж науково-
педагогічної діяльності 2 роки раніше було достатньо виконання однієї 
кадрової вимоги, а зараз – 4 із 18; 

– зникли такі пункти із кадрових вимог, як – кураторство, присудження 
наукового ступеня кандидата або доктора наук, вченого звання доцента або 
професора, отримання другої вищої освіти, які були у великої кількості 
науково-педагогічних працівників, особливо кураторство. 

– з 01 вересня 2018 року проектна група повинна складатися з науково-
педагогічних або наукових працівників, які працюють у закладі освіти за 

основним місцем  роботи та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності 
і не входять (входили) до жодної проектної групи такого або іншого закладу 
вищої освіти в поточному семестрі (крім проектної групи з цієї ж спеціальності 
в даному навчальному закладі). Наразі ми зібрали інформацію про проектні 
групи і вивчаємо ризики для набору 2018 року та ті зміни, які необхідно 
зробити. 

– кваліфікація відповідно до спеціальності – кваліфікація особи,  
підтверджена документом про освіту чи науковий ступінь із відповідної 
спеціальності або підтверджена науковою, науково-педагогічною, педагогічною 
чи іншою професійною діяльністю за відповідною спеціальністю за не менш як  

сімома видами чи результатами, переліченими в пункті 30 цих Ліцензійних 
умов, відповідність лише по вченому званню вимагає від науково-
педагогічного працівника виконання 7 із 18 пунктів видів і результатів  
професійної діяльності НПП.  

При проходженні первинної акредитації освітніх (освітньо-професійних)  
програм у розділі кадрового забезпечення подається інформація про групу 
забезпечення спеціальності.  

Група забезпечення спеціальності – група педагогічних, науково-
педагогічних та/або наукових працівників, для яких заклад освіти є основним  
місцем роботи, які відповідають за виконання освітніх програм за 

спеціальніс тю на певних рівнях вищої освіти, особисто беруть участь в 
освітньому процесі і відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним цими 
Ліцензійними умовами. 

Група забезпечення спеціальності у кожному підрозділі закладу освіти, де 
здійснюється підготовка за спеціальністю, повинна складатися з науково-
педагогічних або наукових працівників, які працюють у закладі освіти за 
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основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності і 
які не входять (входили) до жодної групи забезпечення такого або іншого 
закладу вищої освіти в поточному семестрі. 

Для науково-педагогічних працівників, у яких диплом про освіту та 
документ про присвоєння наукового ступеня не відповідає спеціальності 
необхідне виконання 7 із 18 пунктів.  

За спеціальностям, за якими здійснений набір студентів за першим  
(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями необхідно до 31 грудня 
2019 р. пройти процедуру ліцензування в установленому законодавством 

порядку та відповідно до вимог Ліцензійних умов, після цього акредитацію цих 
освітніх програм.  
 

1.3. Практична підготовка студентів 
 

Практика здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою частиною 
процесу підготовки фахівців і проводиться згідно з навчальним планом та 
графіком освітнього процесу. 

Практична підготовка організовується відповідно до Положення про 
порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 
За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти проводиться навчальна,  

виробнича (педагогічна або переддипломна) практика; за другим  
(магістерським) рівнем вищої освіти – виробнича (асистентська, викладацька,  
науково-дослідницька, управлінська, стажування тощо).  

Статистика щодо розподілу студентів за видами практики у 2018 
наведена в (таблиці 1.3.1). 

Таблиця 1.3.1 

БАКАЛАВР  МАГІСТР 
Навчальна Виробнича 

(педагогічна) 
Виробнича, 
(переддип-
ломна) 

Виробнича 

(асистентська, 
викладацька)  

Виробнича 

(науково-дослідна, 
управлінська тощо) 

Кількіс ть спеціальностей / напрямів підготовки 
51 12 50 11 47 

Кількіс ть студентів 

1822 375 1904 284 825 
 

Навчальна практика зазвичай проводиться на кафедрах та в інших 
структурних підрозділах університету, але на деяких факультетах – 
історичному, суспільних наук та міжнародних відносин, систем та засобів  
масової комунікації, юридичному, психології та спеціальної освіти, прикладної 
математики та факультеті економіки – фахова специфіка вимагає проведення 
навчальних практик на підприємствах. 

Асистентська (викладацька) практика магіс трів проводиться на 
відповідних кафедрах. Магістерська практика, що має наукову спрямованість, в 
окремих випадках також проводиться на кафедрах. У 2018 році 4 магістри 
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факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем проходили практичну 
підготовку у Польщі. 

Інші види виробничої практики орієнтовані на підприємства та 
організації, які забезпечують безпечні і нешкідливі умови праці та виконання в  
повному обсязі програм практики. Базами для виробничої практики можуть 
бути підприємства, організації, установи різних галузей господарства, освіти,  
охорони здоров’я, культури, торгівлі, державного управління тощо.  

Здебільшого студенти самостійно обирають місце проходження практики 
та пропонують його для використання. Відповідніс ть та готовність 

запропонованої бази практики перевіряє безпосередній керівник практики від 
кафедри. Крім цього, він здійснює всі потрібні організаційні заходи, які 
забезпечують якісне проходження практики, проводить обов’язкові інструктажі 
з техніки безпеки тощо. 

Факультети, на яких започаткована спеціальніс ть Середня освіта, вже 
заздалегідь готуються до проведення педагогічної практики і укладають 
довгострокові угоди з відповідними навчальними закладами. Для проведення 
педагогічної практики бакалаврів університет співпрацює з близько сорока 
загальноосвітніми школами міста та області.  

Перед факультетами постійно стоїть завдання з пошуку нових баз  

практик для налагодження зв’язків з потенційними роботодавцями. Протягом  
2018 року укладено 18 та подовжено 13 довгострокових угод для проходження 
практики. Загалом на кінець 2018 року університет має більше 200 
довгострокових угод. 

Результати практичної підготовки залежать від правильної та чіткої 
організації практики на кожній кафедрі/факультеті. Оцінки та успішність 
з виробничих практик продемонстровано у таблиці 1.3.2: 

Таблиця 1.3.2 

 

Рівень вищої освіти 
Абсолютна успішність 

(%) 

Якість 

успішності (%) 

Перший (бакалаврський) 99 87 

Другий (магістерський)  99 93 

 

Показники практичної підготовки у 2018 році відповідають ліцензійним  
вимогам (абсолютна успішність не менше 90 %, якість успішності не менше 
50%). 
 

1.4. Якість підготовки фахівців 
  

У 2017/2018 н. р. в університеті проводилися заходи з оцінювання та 
контролю якості надання освітніх послуг: 

– поточні і підсумкові (семестрові) оцінювання знань студентів  
відповідно до навчальних планів і робочих програм;  
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– підсумкове оцінювання випускників на комплексних кваліфікаційних 
екзаменах і захисті випускних кваліфікаційних робіт (проектів). 

 

Якість підготовки студентів, які навчаються за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавр 
 

Аналіз підсумків екзаменаційної сесії бакалаврів показав, що за 
результатами минулорічної літньої сесії навчальні здобутки студентів  
університету знизились: якісна (на «4» і «5») на 5% та абсолютна (без «2») 
успішність на 2% загалом в університеті становить: відповідно 74% (79 % 
у минулому році) та 42% (44 % у минулому навчальному році.) за всіма 
формами навчання (таблиця 1.6.4). 
 

Таблиця 1.4.1 

Форма 
навчання 

Перший (бакалаврський) рівень 
2 семестр 

Абсолютна успішність, % Якість успішності, % 
Денна 80 45 

Заочна 63 20 

Вечірня 90 39 
Разом 74 42 

 

Загалом в університеті після поточного складання навчальних дисциплін 
не виконуються ліцензійні вимоги щодо абсолютної (90 %) та якості успішності 
(50 %) за рівнями «бакалавр» на денній і заочній формі навчання, на вечірній 
формі навчання виконуються ліцензійні умови щодо абсолютної успішності та 
виконуються ліцензійні умови якості навчання.  

Аналіз підсумків екзаменаційної сесії бакалаврів показав, що лише на 16 
напрямах підготовки/спеціальностях денної форми навчання повністю 

виконуються ліцензійні умови щодо успішності (таблиця 1.4.2):  
Таблиця 1.4.2 

 

Напрям підготовки/спеціальності  
Абсолютна 

успішність, % 

Якість 
успішності, 

% 

Харчові технології (ХТ) 100 58 

Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка (ТН)  

100 66 

Філологія (східні мови та літератури 
(переклад включно) японська) 

98 73 

 Соціальна робота (РС) 97 65 

Управління персоналом та економіка праці 
(ВУ)  

96 83 

Радіоелектронні апарати (КА)  93 63 

Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване 
природокористування (БЕ) 

93 70 
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Спеціальна освіта (ДК) 92 50 

Теплоенергетика (МТ) 97 67 
Прикладна математика (МА) 100 67 

Середня освіта(українська мова) заочна ф.н. 100 100 

Середня освіта (біологія) заочна ф.н. 100 100 
Машинобудування (на базі молодшого 
спеціаліс та)  

90 59 

Спеціальна освіта (на баз молодшого 
спеціаліс та)  

100 50 

Середня освіти (математика) заочна ф.н. 100 67 
Історія та археологія (на базі ОКР-
молодшого спеціаліс та заочна ф.н.) 

100 67 
 

10 спеціальностей/напрямів підготовки, за якими виконуються ліцензійні 
умови абсолютної успішності, але не виконуються умови якості успішності,  
наведено в табл. 1.4.3:  

Таблиця 1.4.3 

Напрям підготовки 
Абсолютна 
успішність, 

% 

Якість 
успішності, 

% 
Середня освіта (хімія) (ХП) 100 0 

Фінанси, банківська справа та страхування 
(вечірня форма навчання)  

100 0 

Прикладна механіка – на базі молодшого 

спеціаліс та (ТРу) 
91 30 

Комп’ютерна інженерія (КІ вечірня ф. н.) 94 31 

Міжнародна інформація (СІ) 95 32 
Геологія (ГІ) 100 33 

Середня освіта (українська мова) (на базі 
молодшого спеціаліс та заочна ф. н.) 

100 33 

Видавнича справа та редагування (ЗВ) 98 40 
Мікро- та наносистемна техніка (КМ)  94 42 

Реклама і зв’язки з громадськістю (ЗР) 90 44 
 

Жоден студент не зміг скласти сесію на добре та відмінно із  
спеціальностей: Середня освіта (Хімія), Фінанси, Банківська справа та 
страхування (вечірня форма навчання) 

Найкращу абсолютну та якісну успішність серед студентів денної форми 
навчання показали студенти 4 курсів – 86%/44% відповідно. На заочній формі 
навчання кращими були студенти 1 курсу – 75% абсолютна успішність та 33% 
якість успішності.  

Найбільша кількість студентів денної форми навчання, які склали 
екзаменаційну сесію на «відмінно» у 2 семестрі – на факультеті міжнародної 
економіки – 33 %, біолого-екологічний – 26 %, суспільних наук і міжнародних 
відносин – 26 %, медичних технологій, діагностики та реабілітації – 26%. 
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Рис. 1.4.1 

 
 

На рис. 1.4.2 наведено дані про кількість незадовільних оцінок за 
семестрами.  

Рис. 1.4.2 

 

Немає студентів, які навчаються тільки на «відмінно» на заочній формі 
навчання зі спеціальностей/напрямів підготовки: Філологія (Українська мова та 
література), Менеджмент, Психологія, Журналістика, Географія, Інформатика. 

За всіма формами навчання у другому семестрі тільки на «відмінно» 
склали сесію 1183 студенти-бакалаври (22 %). 1479 (22 %) студентів мали одну 
та більше заборгованостей (майже кожний п’ятий студент). 
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Показники навчання студентів, які навчаються за скороченою програмою 
підготовки (на базі ОКР-молодшого спеціаліста) денної форми навчання, мають 
такі результати після складання літньої екзаменаційної сесії: показник  
абсолютної успішності складає 73 %, якість успішності 40 %, лише один 
студент із 6 навчається на «відмінно» 17 (17 %), кожний третій студент отримав  
одну або більше оцінок «незадовільно» (27,7 %). Тільки студенти 2 
спеціальностей виконали ліцензійні умови абсолютної успішності та її якості: 
Машинобудування та Спеціальна освіта. 

Студенти, які навчаються на базі молодшого спеціаліста на заочній формі 
навчання мають такі показники: абсолютна успішність 71 %, якість успішності 
25 %. Лише один студент з 27 склав сесію на «відмінно», та кожний третій 
студент мав заборгованості одну та більше.  

Найнижчі показники успішності показують студенти-прискореники 
денної та заочної форм навчання спеціальності «Право». 

На заочній формі навчання до екзаменаційної сесії було допущено 969 
студентів, абсолютна успішність складає 63 %, а відносна успішність дорівнює 
20 %.  

У другому семестрі лише один напрям підготовки «Корекційна освіта (за 
нозологіями)» виконав ліцензійні умови щодо абсолютної успішності 100 %, а 
якість навчання становить 25 %. Виконали ліцензійні умови 2 спеціальності: 
Середня освіта (Українська мова і література) 100 % – абсолютна успішність,  
100 % якість навчання, Середня освіта (Математика) 100 %/67 %.  

Найнижчі показники абсолютної та якості успішності у 
спеціальностей/напрямів: «Філологія (Українська мова і література)» 31 %/2 %, 
«Право» 26 %/8 %, Серед студентів, які навчаються за скороченою програмою 
підготовки (на базі ОКР-молодшого спеціаліста), лише за спеціальністю 
«Спеціальна освіта» виконано обидві ліцензійні умови навчання. Найнижчі 
показники успішності за спеціальністю Філологія (Українська мова і 
література). 

Тільки на «відмінно» склали екзаменаційну сесію 49 студентів заочної 
форми навчання (5 %), оцінки «незадовільно» отримали 36,5 % студентів. 

На вечірній формі навчання 82 студентів було допущено до складання 
екзаменів. Всього 6 студентів склали екзаменаційну сесію тільки на відмінно 
(7 %), 10% студентів отримали оцінки «незадовільно». Абсолютна успішність 
становить 90 %, якість успішності становить 39 %.  
 

Якість підготовки студентів, які здобувають ступінь магістра 
 

Результати екзаменаційної сесії за 2017/2018 н. р. наведені в табл. 1.4.4.  
Таблиця 1.4.4 

Форма 
навчання 

2 семестр 

Абсолютна успішність, % Якість успішності, % 
Денна 87 53 

Заочна 83 50 
Разом 86 52 
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Лише 26 спеціальностей із 65 денної форми навчання виконали 
ліцензійні умови за показниками абсолютної успішності (90 %) і якості 
навчання (50 %), за 14 спеціальностями не виконані показники якості 
успішності. Студенти 25 спеціальностей повністю не виконали обидві 
ліцензійні умови навчання.  

7 із 27 спеціальностей заочної форми навчання виконали ліцензійні 
умови за показниками абсолютної успішності, а за 5 спеціальностями не 
виконані показники якості успішності.  

Високий рівень знань показали студенти-магістри таких факультетів : 
фізико-технічний факультет – 90/52 %, фізики, електроніки і комп’ютерних 
систем – 99/52 %, хімічний – 92/61 %, біолого-екологічний – 91/75 %, геолого-
географічний – 90/55 %, навчально-методичний центр післядипломної освіти та 
підвищення кваліфікації – 100/72 %. 

Найбільше відмінників серед студентів денної форми навчання на 
факультетах: біолого-екологічному – 49 %, хімічному – 36 %, геолого-
географічному – 34 %, української й іноземної філології та мистецтвознавства – 
30 %, фізико-технічному 60 %. Серед студентів заочної форми навчання 
найбільше «відмінників» на факультетах: систем та засобів масової комунікації 
– 67 %, психології – 38 %, економічного – 60 %. 

Всього, за всіма формами навчання 555 студентів-магістрів склали 
екзаменаційну сесію на «відмінно» (24 %). Кожний 7 студент мав одну та 
більше заборгованостей. 

Найбільше студентів-магіс трів отримали «незадовільно» на факультетах: 
юридичному – 32 % (денна ф. н.), української й іноземної філології та 
мистецтвознавства (заочна ф. н.) – 53 %, прикладної математики (заочна ф. н. ) – 
67 %. 

 

Підсумки атестації студентів 
 

Атестація студентів, які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем  
вищої освіти відбувається у виді захисту дипломних робіт або проектів, 
складанні комплексних кваліфікаційних екзаменів або у їх поєднанні. 

У 2018 році атестація студентів, які навчалися за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти у вигляді комплексного кваліфікаційного екзамену 
відбувалась на 12 напрямах підготовки, у вигляді захисту дипломної роботи 
(проекту) проводилась на 26 напрямах підготовки та 5 спеціальностях, у 
поєднанні попередніх двох видів на 28 напрямах підготовки та 
2 спеціальностях.  

Дані про здобувачів, які не склали атестацію у 2018 році за (першим)  
бакалаврським рівнем, наведені в таблиці 1.4.5 

Таблиця 1.4.5 

Форма 
навчання 

Разом Не склали 
ККЕ (+КРОК)  

Не захистили 
дипломну 
роботу 

Не склали ККЕ та не 
захистили дипломну 

роботу 
Денна 26 11 14 1 
Заочна 13 11 2 0 
Вечірня 0 0 0 0 
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Разом 39 22 16 1 

У порівнянні з 2017 роком у 2018 році відбулося значне збільшення 
(практично у два рази) кількості студентів, які не склали атестацію за першим  
(бакалаврським) рівнем вищої освіти за денною та заочною формами навчання 

з 19 до 39. 
Усі студенти-випускники склали ККЕ на 8 факультетах (ФСНМВ,  

ФСЗМК, ФП, ФФЕКС, ФМТДР, ГГФ, ММФ, ФПМ). Найбільша кількіс ть 
студентів, які не склали ККЕ за денною формою навчання з напряму підготовки 
Правознавство (4 студенти), за заочною формою навчання – Психологія 
(3 студенти).  

Якість успішності не відповідає ліцензійним умовам (менше 50%) за 
результатами складання ККЕ на 12 напрямах підготовки денної форми 
навчання: Філологія (російська), Гідрометеорологія, Філологія (англійська), 
Міжнародна інформація, Політологія, Філологія (українська мова та 
література), Філологія (японська), Соціологія, Психологія, Правознавство, 

Геологія, Філологія (французька). 
За заочною формою навчання, як і у 2017 році, якість успішності не 

відповідає ліцензійним умовам на усіх напрямах підготовки, крім напряму 
підготовки Філологія (англійська). Жоден студент з напрямів підготовки 
Біологія та Інформатика не склав ККЕ на добре і відмінно. 

4 студенти не захистили дипломну роботу за освітньо-кваліфікаційним  
рівнем «спеціаліст».  

У 2018 році за другим (магістерським) рівнем за денною та заочною 
формами навчання 7 студентів не склали комплексний кваліфікаційний 
екзамен, із них 4 студенти не склали атестаційний екзамен у формі 
стандартизованого тестового (ліцензійного, інтегрованого) іспиту «Крок 2» та 
19 студентів отримали «незадовільно» при захисті дипломної роботи у зв’язку з 
її невиконанням (у т. ч. 1студентка заочної форми навчання – по хворобі). 

Якість та абсолютна успішність за результатами атестації у 2018 р.  
загалом по факультетах відповідає ліцензійним умовам (табл. 1.4.6)  

 

Таблиця 1.4.6 

Аналіз результатів атестації у 2018 році 
 

Назва 
факультету 

бакалавр спеціаліс т Магістр*
 

якість 
успіш-
ності, % 

абсолют-
на 

успіш-
ність, % 

якість 
успіш-
ності, % 

абсолют-
на 

успіш-
ність, % 

якість 
успіш-
ності, % 

абсолют-
на 

успіш-
ність, % 

ФУІФМ 83 98 50 100 94 99 

ІФ 62 98 - - 89 100 

ФСНМВ 90 100 - - 95 99 
ФТФ 78 98 71 95 85 96 

ФМЕ 71 100 - - 100 100 
ФСЗМК 87 100 - - 100 100 
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ФПСО 54 100 - - 87 99 

ЮФ 26 95 - - 98 100 

ЕФ 89 100 - - 96 100 

ФЕ     94 100 

ФФЕКС 76 98 - - 87 98 
ХФ 64 99 - - 92 100 

БЕФ 95 99 - - 98 99 

ФМТДР 78 100 - - 76 100 

ГГФ 48 100 - - 92 100 

ММФ 89 98 - - 100 100 

ФПМ 76 100 100 100 95 100 

НМЦПДОПК - - - - 90 100 

НМЦЗВФН 60 98 - - 84 99 

Разом по 
ДНУ  

73 99 70 95 99 99 

 

На «добре» та «відмінно» на жодному факультеті не склали атестацію 
студенти, які навчались за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.  
Склали атестацію на «добре» та «відміно» студенти, які навчались за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти на факультетах: історичному, суспільних 
наук та міжнародних відносин, міжнародної економіки, систем та засобів 
масової комунікації, хімічному та прикладної математики та студенти, які 
здобули ступінь магіс тра в навчально-методичному центрі післядипломної 
освіти та підвищення кваліфікації. 

Не виконані умови ліцензування за показниками якості успішності 
бакалаврів на юридичному факультеті (26 %) та геолого-географічному – 

(48 %) (за рахунок низьких показників напряму підготовки Геологія – 23 % та 
Гідрометеорологія – 45 %). 

За заочною формою навчання бакалаврів нижче 70 % показники якості 
успішності зазначено на напрямах підготовки Економіка підприємства – 68 %, 
Соціологія – 67 %, Менеджмент – 63 %, Філологія (українська мова і 
література) – 59 %. Не виконано умов ліцензування на напрямах підготовки 
Правознавство – 19 %, Історія – 19 %, Географія – 9 %, Психологія – 7 %, тобто 
майже всі студенті склали атестацію на «задовільно». Атестація за 
вищевказаними напрямами підготовки проводилась у вигляді складання 
комплексного кваліфікаційного екзамену  

Результати атестації студентів, які навчались за освітньо-кваліфікаційним  
рівнем спеціаліст відповідають ліцензійним вимогам на усіх спеціальностях,  
у тому числі спеціаліс тів попередніх років набору. 

Результати атестації студентів, які навчалися за другим (магістерським)  
рівнем вищої освіти свідчать про високий рівень підготовки студентів. Усі 
студенти-випускники двох факультетів : систем та засобів масової та 
міжнародної комунікації та механіко-математичного захистили дипломну 
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роботу лише на «добре» та «відмінно. Найнижчий показник якості успішності –
у випускників факультету медичних технологій та реабілітації (76%).  

 

1.5. Випуск здобувачів вищої освіти 
 

Кількіс ть випускників, яких було підготовлено в університеті, та 
показники випуску наведено у табл. 1.5.1-1.5.3 

Таблиця 1.5.1 

Показники випуску фахівців 2018 року 
 

Освітній 
 рівень 

Всього 
випус-
кників  

В т.ч. 
за 

конт-
рак-
том  

Форма навчання 

денна вечірня заочна  
всьо-
го 

осіб 

в т.ч. за 
конт-
рактом  

всьо-
го 

осіб 

в т.ч. за 
конт-
рактом  

всьо-
го 

осіб 

в т.ч. за 
конт-
рактом 

Бакалавр 2299 753 1909 479 38 38 352 236 

Спеціаліст 77 14 77 14 0 0 0 0 
Магістр 2362 821 1753 367 0 0 609 454 

Разом 4738 1588 3739 860 38 38 961 690 
Цього року був здійснений останній випуск за освітньо-кваліфікаційним  

рівнем «спеціаліст».  
Таблиця 1.5.2 

Кількіс ть дипломів «з відзнакою» за формами навчання у 2018 році 
 

Ступінь, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень підготовки  

% дипломів «з відзнакою»  

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

вечірня форма 
навчання 

Бакалавр 13 1 0 

Спеціаліст 6 - - 

Магістр 35 9 - 
 

Таблиця 1.5.3 
Показники випуску фахівців 2018 року за факультетами  

Назва 
навчального 
підрозділу 

  
Усього 
випуск 

Отримали диплом  

Бакалавра Магістра 

Усього 
у т. ч.  

«з відзнакою» Усього 
у т. ч.  

«з відзнакою» 

ФУІФМ 354 269 40 159 86 

ІФ 77 52 6 63 18 

ФСНМВ 232 131 19 124 45 

ФТФ 276 167 20 119 51 

ФМЕ 215 156 26 46 26 
ФСЗМК 169 97 13 64 20 
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ФП 174 106 11 100 24 

ЮФ 119 69 2 31 12 

ЕФ 271 178 29 93 46 

ФЕ - - - 200 65 

ФФЕКС 306 160 20 202 46 

ХФ 81 83 13 65 27 

БЕФ 195 108 13 146 45 

ФМТДР 71 39 7 37 14 

ГГФ 86 54 3 24 11 

ММФ 79 80 16 114 40 

ФПМ 151 160 18 137 37 

НМЦПДОПК 19 0 0 29 6 

Усього денна: 2750 1966 257 1699 599 

НМЦПДОПК 

(заочна) 
68 - - 68 12 

НМЦЗВФН 
(заочна) 

893 352 3 541 45 

НМЦЗВФН 
(вечірня)  

38 38 0 - - 

Усього по ДНУ 3874 2299 259 2362 676 

 
 

Назва навчального 
підрозділу 

Спеціаліст 

Усього 
у т. ч.  

«з відзнакою» 

ФУІФМ 4 0 

ФТФ 72 5 

ФПМ 1 0 

РАЗОМ по ДНУ: 77 5 
 

 

1.6. Відрахування студентів 
 

На 17 грудня 2018 н. р. відраховано 604 студенти. Із них, за невиконання 
вимог навчального плану було відраховано 371 студента, у тому числі за 
державним замовленням 155 осіб. 

За формами навчання університет втратив 5 % студентів денної форми 
навчання, 5 % – заочної та 3 % – вечірньої форми навчання. 
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Причини відрахування: 371 студент за невиконання вимог навчального 
плану, 61– за нескладання атестації, 134 – за власним бажанням, 43 – з інших 
причин.  

За нескладання атестації у 2018 році було відраховано 61 студентів (2 % 
від загального випуску), у тому числі 4 особи, яких було поновлено на навчання 
для повторного складання атестації та 2 особи, які повторно не склали 
атестаційний екзамен у формі стандартизованого тестового (ліцензійного, 
інтегрованого) іспиту «Крок 2». 

Із числа осіб, які не склали атестацію – 43 студентів денної форми 

навчання та 18 студентів заочної форми навчання (таблиця 1.6.1). Порівняно з 
попереднім навчальним роком кількіс ть студентів практично не змінилась. 

 
 

Таблиця 1.6.1 
 

 

ОКР 

Кількіс ть відрахованих за нескладену атестацію у 2018 році 
Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Вечірня форма 
навчання 

Усього 

бю
дж

ет
 

ко
н
тр
ак
т 

Усього 
бю

дж
ет

 

ко
н
тр
ак
т 

Усього 

бю
дж

ет
 

ко
н
тр
ак
т 

Бакалавр 27 19 8 13 1 12 0 0 0 

Спеціаліст 4 3 1 - - - - - - 

Магістр 12 6 6 5 1 4 - - - 

Усього: 43 28 15 18 2 16 0 0 0 
 

 

2.  Наукова та науково-технічна діяльність 
 

За цим напрямом роботи університет звітує про: 
–  найбільш вагомі результати фундаментальних і прикладних НДР; 
–  наукові праці наукових і науково-педагогічних працівників, зокрема у 

виданнях, що входять до наукометричних баз даних;  

–  НДР, що виконуються за рахунок позабюджетних коштів (небазове 
фінансування); 

–  показники ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів через  
аспірантуру та докторантуру;  

–  наукові заходи (семінари, конференції, симпозіуми тощо); 
–  видання підручників, посібників, науково-методичної літератури;  
–  студентську наукову роботу.  
Тематичний план держбюджетних НДР університету на 2018 рік містить 

26 тем: 22 фундаментальних, 4 прикладних. Станом на 01.11.2018 р. виконано 
та ще виконується 21 господарський договір. 

Фінансування наукової діяльності університету характеризується такими 
показниками: 
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–  обсяг фінансування із загального фонду складає 12 904 тис. грн., 
–  загальний обсяг укладених господарських договорів на кінець 2018 р.  

складає 2,050 млн. грн. 
Особливо слід відзначити позитивні результати в організації конкурсного 

відбору проектів НДР на держбюджетне фінансування, починаючи з 2019 року 
у МОН України.  

Вперше 100 % проектів отримали конкурсні бали високого рівня за 
результатами експертних оцінок. Це свідчить про якісну роботу виконавців  
проектів і фахівців НДЧ, які здійснювали методичний супровід підготовки 

проектів на першому етапі конкурсу в університеті.  
Ще одним досягненням університетської наукової спільноти стала 

перемога колективу під керівництвом проф. Когута П. І. у конкурсному відборі 
спільних науково-дослідних проектів України та Німеччини для вишів та 
академічних наукових установ. Співвиконавцями наукових досліджень 
виступили колеги з Університету імені Фрідріха-Александра в Ерлангені та 
Нюрнберзі (Німеччина). 

Грантову підтримку для виконання проекту «Надійні оптимальні 
керування нелінійними рівняннями в частинних похідних та їх застосування: 
релаксація, апроксимація, керованіс ть та умови оптимальності» загальним  

обсягом фінансування 800 тис. грн. науковці отримають у 2019 році.  
 

2.1.  Показники виконання наукових і науково-технічних робіт 
 

2.1.1.  Найбільш вагомі результати фундаментальних і прикладних 

НДР 

Фундаментальні дослідження 

Математичні моделі та алгоритми розв’язання неперервних задач 

покриття на основі теорії оптимального розбиття множин. Науковий 

керівник – Кісельова Олена Михайлівна, доктор фізико-математичних наук, 
професор.  

Побудовано нові обґрунтовані математичні методи і алгоритми 
розв’язання неперервних задач оптимального покриття множин (ОПМ) як з 
фіксованими центрами куль, так і з розташуванням центрів, з урахуванням  
кратності покриття множини, які є некласичними задачами 
нескінченновимірного математичного програмування з булевими змінними.  

Розроблено нові програмні засоби на основі отриманих теоретичних 
результатів. Створено комплекс програм, що реалізують розроблені методи і 
алгоритми розв’язання різних класів задач ОПМ. 

Одержані алгоритми були протестовані на ряді модельних задач і є 
надійними для застосування при розв’язанні важливих прикладних задач із  
різних галузей.  

Результати НДР впроваджені в навчальний процес ДНУ при підготовці 
фахівців за напрямом «Системний аналіз» на факультеті прикладної 
математики.  
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Теоретичне обґрунтування впровадження у степу України 

лісотипологічних принципів з метою відновлення лісів, зупинення деградації 

ґрунтів та запобігання опустелювання. Науковий керівник – Зверковський 

Василь Миколайович, доктор біологічних наук, професор.  
Запропоновано новий методологічний підхід оцінювання адаптивних 

реакції деревних видів на зміни кліматичних умов за фізіолого-біохімічними 
характеристиками листків, що забезпечує виявлення ефектів впливу на ранніх 
стадіях їхнього прояву до появи морфологічних змін, які зараз вважаються 
індикаторними.  

Розроблено нові методи діагностики функціонального стану деревних 
рослин при антропогенному навантаженні, які відрізняються від наявних 
спрощеною процедурою неруйнівного експрес-аналізу на основі визначення 
оптичних характеристик генеративних органів. 

Вперше надано повну характеристику типологічного, флористичного 
різноманіття, біоекологічної та екоморфічної структури природних та штучних 
лісів долинно-терасових ландшафтів долини р. Оріль, як одного з найбільш  
збережених природних комплексів Степу України, з представленням списків  
видів за домінуючими біотопами та результатами аналізу ґрунтового покриву. 

Результати НДР впроваджені в освітній процес ДНУ при викладанні 
курсів «Інноваційна ботаніка», «Лісова гідрологія», «Охорона рослинного 
світу», «Ґрунтовогеоботанічне картографування з основами 
землевпорядкування», «Біогеоценотична хімія», «Загальна екологія (та 
неоекологія)» та інш. 

 

Концепція трансформації організаційно-економічного механізму 

менеджменту та логістики суб’єктів підприємництва в системі 

економічної безпеки України. Науковий керівник – Гринько Тетяна Валеріївна,  
доктор економічних наук, професор.  

Розвинуто теоретичні засади глобального економічного простору, його 
структурної декомпозиції на основі синергетичного підходу. Обґрунтовано 
гетерархію його архітектоніки, сформульовано принципи визначення 
детермінант розвитку, проведено структурну декомпозицію та визначено 
комплекс впливів на розвиток національної економіки України.  

Розроблено нові концептуальні засади логістичного підходу на основі 
дуаліс тичної інтерпретації праксеологічної теорії системи логіс тики щодо 
впливу «логістичного дуалізму» на управління підприємствами.  

Удосконалено методику оцінки ефективності управління банками, як  
суб’єктами підприємництва в контексті підвищення економічної безпеки 
країни. 

Набуло подальшого розвитку визначення сутності та структурної 
організації організаційно-економічного механізму менеджменту суб’єктів  
підприємництва, функціонування якого розглядається як сукупність 
підпроцесів, що відображають поєднання основних етапів управління. 

Перевагою отриманих наукових результатів порівняно з існуючими 

напрацюваннями у сфері логістики є розробка альтернативних комплексних 



22 

 
22

процедур при логіс тичному моделюванні оптимізації бізнес-процес ів у 
дистрибуційній та рекламній діяльності. 

Розроблені логістичні моделі в  системі управління можуть бути 
застосовані для підвищення ефективності управлінських рішень суб’єктами 
підприємництва. 

Прикладні дослідження і розробки НДР  

Створення наукових основ і інноваційних методів виготовлення 

виробів ракетно-космічної та авіаційної техніки та ефективних систем 

управління їх виробництвом. Науковий керівник – Джур Євген Олексійович, 

доктор технічних наук, професор.  
Визначений характер взаємодії наночасток  з розплавами на основі 

алюмінію та нікелю, визначені критерії вибору модифікаторів, проаналізовано 
лабораторні плавки сплавів Al-Mg-Sc та багатокомпонентних нікелевих сплавів  
із застосуванням для заміни дефіцитних висококоштовних легуючих елементів. 

Визначені теоретико-експериментальні залежності та закономірності 
процесів, що обумовлюють втрату стійкості тонких стінок профільних 
заготовок (утворення на них гофрів у зоні стиснення) на операціях згинання 
при виготовленні шпангоутів. 

Визначена фізична модель формування і охолодження крапель при 

диспергуванні розплаву супутнім потоком, проведені теоретичні дослідження 
взаємозв'язку між умовами формування полідисперсної системи крапель та 
швидкістю їх охолодження для розробки наукових основ технології 
виготовлення великогабаритних заготовок для отримання якісних елементів  
конструкцій ракетно-космічної техніки із водорозпорошених порошків  
деформованих термозміцнених алюмінієвих сплавів. 

Математичним моделюванням уточнені параметри та величини 
залишкових напружень, що виникають в процесі термомеханічного 
калібрування великогабаритних тонкостінних конструкцій головного обтічника 
для ракетоносія типу «Циклон-4».  

Визначений склад нових радіаційно-захисних матеріалів для ефективного 

захисту обладнання космічних апаратів від іонізуючого випромінювання. 
Усі отримані на першому етапі виконання НДР результати досліджень 

мають наукову новизну, не мають аналогів та проводяться вперше. 
 

Закономірності функціонування комбінованих засобів очищення орбіт 

з врахуванням динаміки навколоземного середовища. Науковий керівник – 

Дронь Микола Миколайович, доктор технічних наук, професор.  

Запропонований спосіб зниження рівня техногенного засмічення 
навколоземного космічного простору, що є комбінацією активного й пасивного 
методів в комбінованому засобі відводу та дозволяє уникнути недоліків, які 
властиві основним існуючим методам реалізації схем відводу об’єктів  
космічного сміття з навколоземних орбіт.  

Розроблено експериментальну установку, яка складається з 
газифікаційної камери, камери згоряння, газової системи подачі твердого 
паливного стрижня, що моделює ракетний двигун автофажної ракети-носія. За 
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її допомогою вперше будуть виявлені закономірності газифікації і спалювання 
елементів конструкції РН у якості компонента палива. 

Отримані за результатами проведених досліджень патенти України 
підтверджують їх наукову новизну. 

Запропонований комбінований засіб відводу космічних об’єктів може 
бути рекомендований при плануванні й здійсненні досліджень з проблеми 
очищення низьких навколоземних орбіт у рамках космічної програми України.  
Автофажні ракети-носії можуть бути масово використані для виведення малих 
супутників, забезпечуючи при цьому зниження їх сучасної вартості та 

відкриваючи простір для широкого комерційного використання.  
Результати досліджень впроваджено в навчальний процес ДНУ при 

підготовці курсів лекцій «Балістичне та аеродинамічне проектування» і 
«Системне проектування РКТ». 

Розробка та впровадження інноваційної методики оцінки 

життєздатності та екологічних функцій інвазійних організмів у новому 

середовищі. Науковий керівник – Голобородько Кирило Костянтинович,  

кандидат біологічних наук, доцент.  
Робота здійснювалась за програмою фінансування проектів молодих 

вчених. 
Винайдено нові методологічні підходи до вивчення інваз ійних видів, їх 

адаптаційних можливостей, мінімізації їх негативного впливу або пошуку 
шляхів їх корисного використання в господарстві. Адаптаційні особливості 
інваз ійних видів, які встановлені в результаті виконання НДР, характеризують 
рівень здатності цих видів до домінування в конкурентній боротьбі з  
аборигенними видами. Саме ці особливості, наряду з фізіологічними та 
генетичними властивостями, в значному ступені визначаються умовами 
навколишнього середовища степової зони України.  

Розроблена програма з мінімізації впливу інвазійних видів на 
екосистеми, яка передбачає комплекс скоординованих заходів, спрямованих на 
забезпечення раціонального використання та відтворення природних ресурсів, 
ведення рибного господарства з урахуванням природних, економічних і 
екологічних умов різних типів водойм.  

Результати виконання НДР впроваджено в навчальний процес  
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Результати 
НДР використовуються в процесі виконання курсових і дипломних робіт, у 
наукових роботах аспірантів, студентів. 

 

2.1.2.  Наукові праці наукових і науково-педагогічних працівників, 

зокрема у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 
 

Створення в університеті належних умов для охорони інтелектуальної 
власності, використання її для інноваційного розвитку – основне завдання 
відділу з питань інтелектуальної власності. За більшістю показників з цього 
напряму роботи університет займає лідируючі позиції серед ЗВО України. У 
2018 р. згідно з планом  подання заявок до Державного підприємства 
«Український інститут інтелектуальної власності» надіслано 45 заявок на 
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винаходи та корисні моделі, у тому числі 12 заявок у співавторстві зі 
студентами. Також, отримано на ім’я університету 36 охоронних документів  
(патентів України), з них 7 – зі студентами. Винаходи і корисні моделі було 
створено працівниками під час виконання охороноспроможних 
держбюджетних науково-дослідних робіт, а студентами – під час виконання 
дипломних та курсових робіт.  

Через видання монографій, підручників, навчальних посібників, 
матеріалів наукових конференцій, а також фахових журналів і збірників  
наукових праць, науковці університету мають можливість своєчасно знайомити 
наукову громадськість з результатами останніх наукових досліджень. 

За рік співробітниками університету видано 65 монографій, 6 
підручників, 350 навчальних та методичних посібників, 2350 статей та зроблено 
4345 доповідей на конференціях різного рівня.  

Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках 
наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, які є інструментом для 
відстеження цитованості наукових статей, що публікуються його 
співробітниками.  

Так, на 01.12.2018 р. університет має наступні показники:  
 

Наукометрична 

база даних 

Кількість 

публікацій  

Кількість 

цитувань  

Індекс Гірша 

(h-index) 

Scopus 135 621 42 

Web of Science 116 952 41 
 

Загальна кількість публікацій співробітників університету за  
показниками наукометричної бази даних Scopus складає 3585, цитувань – 
12035. За показниками бази даних Web of Science: публікацій – 4251, цитувань 
– 14002.  

Наявність високого індексу цитування в науково-освітніх організаціях,  
характеризує стан і динаміку показників затребуваності, активності та індексів  
впливу діяльності як окремих вчених, так і вузу в цілому. 

 

2.1.3. НДР, що виконуються за рахунок позабюджетних коштів 

(небазове фінансування) 
 

Виконання прикладних наукових досліджень і розробок за 
господарськими договорами сприяє розширенню матеріально-технічної бази 
НДР за рахунок спеціального фонду. У 2018 р. в університеті виконувались і 
продовжують виконуватись 21 науково-дослідна робота за господарськими 
договорами. Загальний обсяг укладених договорів у 2018 році 2,050 млн. грн. 

Господарські науково-дослідні роботи виконуються на замовлення: ВО 
ПМЗ ім. О.М. Макарова, ДКБ «Південне» ім. М.К. Янгеля, ТОВ НТЦ «Елент 
Технікс», ДРПВІ «Дніпродіпроводгосп», Державного фонду фундаментальних 
досліджень та інших.  

Найбільші за обсягом фінансування господарські договори виконуються 
науковими співробітниками фізико-технічного факультету. У  2016 р. з ДКБ 
«Південне» ім. М.К. Янгеля було укладено два господарських договори на 
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загальну суму 6,540 млн. грн., строком на 2016 – 2018 рр. (науковий керівник  
професор Є.О. Джур). У межах цих договорів виконуються науково-дослідні 
роботи щодо розробки пакетів документів, які містять вихідні дані для 
розробки проектної документації на створення виробничо-експериментального 
комплексу виготовлення дисперсного порошку алюмінію ВЕК «А› та 
виготовлення фероцена і його похідних ВЕК «Ф».  

Науковцями геологами виконувались і продовжуються роботи за 
договорами з Державним підприємством рудникової геології, промислових 
геологорозвідувальних робіт і технічного буріння «Укрчорметгеологія», щодо 

дослідження хімічного складу підземних та поверхневих вод для різних 
підприємств Дніпропетровської області, науковий керівник професор 
Н. П. Шерстюк, (обсяг фінансування 327,5 тис. грн.  

Серед інших замовників слід назвати такі організації та установи: 
Державний фонд фундаментальних досліджень, Державне підприємство 
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», ПМЗ ім. 
О.М. Макарова, ТОВ Науково-впроваджувальний центр «Елент-Технікс». Це 
свідчить про широкий спектр використання прикладних результатів науковців  
університету у виробничій сфері. 

 

2.2. Показники ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів 

через аспірантуру та докторантуру 
 

В аспірантурі Дніпровського національного університету імені Олеся 
Гончара станом на кінець звітного року навчалось 255 аспірантів, в тому числі 
133 – в аспірантурі з відривом від виробництва, (92 на бюджетній формі 
навчання та 41 аспірант – за кошти фізичних осіб); в заочній – 122 аспіранти, з 
них 17 на бюджетній формі навчання та 105 – за кошти фізичних осіб. На 

теперішній час ведеться підготовка п’ятьох аспірантів-іноземців за 
спеціальностями: 035 Філологія, 052 Політологія, 102 Хімія, 172 Телекомунікації та 
радіотехніка . 

З загального числа аспірантів, 32 аспіранти закінчують навчання за 
старою програмою (вступники по 2015 рік  включно): 7 аспірантів очної форми 
навчання та 25 заочників, які будуть випущені наступного року, після чого 
навчання продовжать лише аспіранти, що навчаються за програмою PhD. На 
сьогодні цей контингент становить 223 особи. 

Університет одержав ліцензію на підготовку фахівців вищої освіти за 36 
спеціальностями: 35 – у 2015 році та у поточному році одержано дозвіл на 

підготовку за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації 
та регіональні студії. 

План набору 2018 року виконаний повністю – на бюджетну форму 
навчання зараховано 30 осіб та 38 аспірантів виявили бажання навчатись за 
контрактом. 

Випущено у 2018 році 78 осіб, в тому числі 59 – очної форми навчання 
(37 – бюджет та 22 – контрактники), 19 заочної (5 – бюджет, 14 – контрактна 
форма навчання). 
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Достроково захищено 3 дисертації, вже до кінця 2018 року захистили 
дисертації 5 випускників. Відбувся попередній захист, подали оголошення та  
будуть захищати кандидатські дисертації ще 15 осіб. Це майже 30% 
контингенту випускників. 

На сьогодні ліцензію на підготовку фахівців за третім  освітньо-науковим  
рівнем мають всі факультеті Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара. Керівництво аспірантами здійснюють 267 наукових керівників, 
переважна більшість з яких професори. 

 

Докторантура 
 

У звітному році в докторантурі навчалось 10 осіб. 
Відповідно до одержаного плану набору, зараховано до докторантури у 

звітному році двох доцентів університету.  
Випущено у 2018 році чотири докторанти: 

 –  спец. 03.00.16 – екологія, 
 –  спец. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, 
 –  спец. 10.01.02 – російська література, 
 –  спец. 035 – філологія.  

Одна докторська дисертація захищена достроково, 2 прийняті до захисту 
відповідними спец. радами та докторант-цільовик з Сумського 

держуніверситету пройшов попередній захист та готує сигнальний примірник  
дисертації та відповідні супроводжуючі документи до спец. ради. 

Таким чином, ефективність роботи докторантури за звітний рік становить 
100%. 

 

У звітному році в університеті працювало 10 спеціалізованих вчених рад 
для захисту докторських дисертацій із 22 спеціальностей та 4 спеціалізовані 
ради для захисту кандидатських дисертацій із 7 спеціальностей. Спецрада 
СРД 08.051.15 з 3 спеціальностей (голова проф. Петренко О. М.) протягом  
звітного року не працювала.  

У цьому році було перереєстровано 3 спецради: Д 08.051.02 (голова 
проф. Скалозуб В. В.), Д 08.051.09 (голова чл.-кор. НАН України 
Кісельова О. М.), К 08.051.19 (голова проф. Демченко В. Д.). Нажаль, при 
перереєстрації спецради К 08.051.19 було втрачено 1 спеціальніс ть (27.00.04 – 
теорія та історія журналіс тики). Документи щодо перереєстрації спецрад 
К 08.051.12 (голова проф. Гусєв В. А.), Д 08.051.11 (голова 
проф. Окороков В. Б.), СРД 08.051.15 (голова проф. Петренко О. М.) 

знаходяться в МОН України. У 2018 році закінчується термін дії спецради СРД 
08.051.07 (голова проф. Джур Є. О.). 

У спеціалізованих вчених радах ДНУ у звітному навчальному році було 
захищено 37 кандидатських та 7 докторських дисертацій. Показники захисту 
кандидатських дисертацій другий рік поспіль залишаються досить низькими.  
Співробітниками, здобувачами та докторантами ДНУ було захищено 10 
докторських дисертацій: Бродецька Ю. Ю., Дреус А. Ю. Кунах О. О., 
Корольова В. В., Куварова О. К., Македон В. В., Максіменцева Н. О., 
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Парфінович Н. В., Ставченко С. В., Ходус О. В. Аспірантами та 
співробітниками ДНУ було захищено 27 кандидатських дисертацій. Показник  
захисту докторських дисертацій співробітниками університету на рівні 
середнього за останні 10 років, а показник захисту кандидатських дисертацій 
вдвічі нижчий, ніж середній за останні 10 років. 

За звітний період 3 співробітники отримали вчене звання професора 
(Громов В. О., Жуков О. В., Шевельова А. Є.), 9 – доцента і 1 – старшого 
дослідника.  

 

2.3. Наукові заходи (семінари, конференції, симпозіуми тощо) 
 

Проведення наукових та науково-практичних конференцій є одним із  
засобів інформування щодо результатів наукових досліджень.  

Проведення конференції чи семінару будь-якого рівня на базі 
університету передбачає певний порядок організації та підготовки, який 
зазначено у «Інструкції про порядок формування плану та проведення 
міжнародних, всеукраїнських, регіональних, обласних і міжвузівських 

конференцій та семінарів на базі Дніпровського національного університету 
ім. Олеся Гончара», та яка містить увесь перелік необхідних супроводжуючих 
документів.  

Протягом 2018 р. у ДНУ проведено 43 конференції різного рівня та 
статусу, які були приурочені до 100-річчя ДНУ. Із них 15 зареєстровано в  
Міністерстві освіти і науки України. Серед проведених у звітному році на базі 
ДНУ конференцій нараховується 10 конференцій молодих учених, студентів та 
аспірантів, 4 із яких включено до Переліку міжнародних, всеукраїнських 
науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених 
МОН України.  

У 2018 р., згідно з поданими підрозділами заявками, сформовано план 
проведення науково-технічних заходів на базі університету на 2019 рік, до 
якого увійшло 44 конференції. Відділом надано до МОН України затверджені 
Пропозиції від ДНУ до Переліку міжнародних, всеукраїнських наукових 
конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених на 2019 рік та 
Пропозиції до Переліку проведення наукових конференцій з проблем вищої 
освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2019 рік. 

 

Порівняльна характеристика проведення конференцій 

на базі ДНУ за 2014-2018 рр. 
 

Роки 
Конференції за статусом 

Усього 
міжнародні всеукраїнські регіональні 

2014 11 23 10 44 
2015 14 17 12 43 

2016 12 21 15 48 
2017 16 16 14 46 

2018 10 19 14 43 

2019 (план) 15 19 10 44 
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У 2018 р. найактивнішими в проведенні НТЗ вже традиційно стали такі 
факультети: факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства 
(10 НТЗ), факультет суспільних наук та міжнародних відносин (8 НТЗ), 
історичний факультет (5 НТЗ), факультет медичних технологій діагностики та 
реабілітації (4 НТЗ), хімічний та біолого-екологічний факультети (по 2 НТЗ). 

Фонд матеріалів конференцій, проведених на базі ДНУ, оновлено 
надходженнями 2018 року і на сьогодні він налічує 360 примірників.  

До сторічного ювілею ДНУ було проведено Міжнародну науково-
практичну конференцію «Суспільна міс ія класичного університету в сучасному 
світі», проблематика якої привернула увагу освітян і науковців з восьми країн 
світу – України, Італії, Канади, Колумбії, Норвегії, Польщі, Сполучених Штатів  
Америки, Угорщини. Усього було 165 учасників із 30 закладів вищої освіти, які 
презентували 178 наукових доповідей.  

Щороку співробітники ДНУ обговорюють результати наукових 
досліджень на Науковій конференції за підсумками науково-дослідної роботи 
університету. До підбиття підсумків науково-дослідної роботи університету за 
2017 р., яка проходила у березні-квітні 2018 р., було залучено всі підрозділи 

університету. Відділом науково-технічної інформації здійснено організаційні 
заходи для проведення конференції, зібрано матеріали, підготовлено, та 
розміщено на сайті ДНУ програму конференції. До програми вже традиційно 
увійшли засідання студентської підсумкової наукової конференції, що 
проведена в межах роботи заходу. Загалом заслухано доповіді співробітників та 
аспірантів та студентів на більш ніж 100 секціях.  

Крім проведення конференцій Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара презентує наукові досягнення та інноваційні ідеї,  
представляючи експозиції досягнень наших співробітників на різних наукових 
та представницьких заходах. У 2018 році найвагомішими заходами, де були 

представлені експозиції ДНУ, були наступні заходи: 
– 15-17 березня 2018 р. відбулася IX Міжнародна виставка «Сучасні 

заклади освіти-2018», що проходила за підтримки Міністерства освіти і науки 
України, на якій Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 
отримав сертифікат «Якість наукових публікацій». Високий рівень діяльності 
нашого університету організатори виставки відзначили спеціальним дипломом. 

– 12 квітня 2018 р. у Дніпровському національному університеті імені 
Олеся Гончара відбулася Регіональна нарада з питань підготовки та атестації 
кадрів вищої кваліфікації, яку супроводжувала виставкова експозиція,  
представлена рекламними плакатами, науковими виданнями, патентами.  

– 18 травня 2018 року в приміщенні Палацу студентів Дніпровського 
національного університету ім. Олеся Гончара відбулось розширене засідання 
ради Придніпровського наукового центру НАН з нагоди святкування 
професійного свята вчених і працівників наукової сфери – Дня науки. У рамках 
проведення заходу була організована виставка, на якій були представлені вищі 
навчальні заклади, науково-дослідні інститути, серед яких був і ДНУ. 
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– 15-16 вересня 2018 року Дніпровський національний університет імені 
Олеся Гончара вже втретє взяв участь у фестивалі науки, техніки і сучасних 
технологій Interpipe TechFest. Науково-дослідний інститут енергетики ДНУ  
представив відвідувачам макет енергоактивного огородження, геліопрофілі,  
сонячний колектор з об’ємним теплопоглинанням. Науковці факультету 
медичних технологій діагностики та реабілітації за допомогою мікроскопу 
демонстрували склад крові людини. Спробувати себе у ролі дослідника і 
виконати сучасне біохімічне дослідження, побачити мікроскопічні живі 
організми, будову натуральної та штучної ікринки риб, укус комара із  

використанням сучасних цифрових технологій запропонував біолого-
екологічний факультет спільно з НДІ біології. Майстер-клас із виготовлення 
зразків молекулярної кулінарії, демонстраційні досліди зі створення 
самоорганізованих харчових плівок та кулінарної продукції на основі 
нанотехнологій влаштували студенти хімічного факультету під керівництвом  
доцента Наталії Кондратюк. Науковці науково-дослідної лабораторії ДНУ  
хімічного факультету проводили видовищні досліди та експерименти. Зокрема, 
під керівництвом доцента Віталія Пальчикова був проведений хімічний мега-
дослід із вивільненням перекису водню, внаслідок якого утворилася величезна 
«штучна хмара». Співробітники економічного факультету пропонували 

відвідувачам пограти у ділову настільну економічну гру «Дніпрополія». 
– 11-14 жовтня 2018 року науковці ДНУ професор факультету фізики,  

електроніки та комп’ютерних систем М. П. Трубіцин та доцент хімічного 
факультету Н. В. Кондратюк представили свої проекти, які пройшли 
попередній жорсткий конкурсний відбір, на 7-й Харбінській міжнародній 
виставці науково-технічних досягнень, третьому інноваційному форумі «45° 
Північної широти» м. Харбін, КНР.  

– 12 жовтня 2018 року у приміщенні Театру опери та балету у межах 
ювілейних заходів до 100-річчя Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара була організована виставкова експозиція, на якій було 

представлено загальну інформацію про університет та наукові досягнення його 
вчених. 

 

2.4.  Видання підручників, посібників, науково-методичної літератури 
 

У 2018 році Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 
(ДНУ) виходячи з вимог Міністерства юстиції України, МОНУ до фахових 
видань, вирішив питання перереєстрації всіх періодичних видань у зв’язку зі 
зміною назви замовника, назви видання, мови видання, сфери розповсюдження.  

Відповідальні редактори та НДЧ згідно наказу МОНУ від 15.01.2018 р. 
№ 32 «Про затвердження порядку формування переліку наукових фахових 
видань України» вирішували питання щодо включення видань до Переліку 
категорії «А» або «Б», тому що фаховим виданням ДНУ на день набрання 
чинності цим наказом присвоюється категорія «В» строком тільки на 2 роки, і 
потім видання виключається з Переліку без права поновлення. Журнал з 
геології, географії та екології отримав категорію «А» (відповідальний редактор 
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Манюк В.В.), готуються подання на включення інших журналів до категорій А 
та Б. 

38 вісників, журналів та збірників наукових праць отримали свідоцтва 
Міністерства юстиції України про державну реєстрацію друкованого засобу 
масової інформації або прийнято рішення про їх перереєстрацію.  

План видань 2018 року (затверджено Вченою радою, протокол № 6 від 
21.12.2017 р.) включає 19 вісників, 20 збірників, 3 журнали, 20 монографій, 7 
ювілейних видань до 100-річчя ДНУ  

З видавництвом «Ліра» укладено договір на друкування 19 журналів та 

вісників на суму 48 585 грн., 21 видання навчальної літератури на суму 
6011 грн. 

ДНУ, як засновник, контролює випуски видань та їх надання 
реєструючому органу – Міністерству юстиції України одразу після виходу з  
друку (обов’язкова розсилка). 

У разі пропуску строку протягом одного року без поважних причин 
свідоцтва втрачають чинність. 

З урахуванням додаткової угоди до Договору з видавництвом «Ліра» було 
виконано тиражування 14 вісників, журналів, 2 книги, 19 навчально-методичної 
літератури на суму 54596 грн. 

За планом редакційно-видавничого відділу 2018 року було підготовлено 
до друку 39 найменувань: 1 підручник, 8 навчальних посібників, 19 посібників, 
11 методичних рекомендацій обсягом 138,5 друкованих аркушів. 

Додатково підготовлено до друку: 2 навчальних посібники, 3 посібники, 2 
методичні видання, 1 інформаційне видання «Університет сьогодні». Разом 
обсягом 27,0 друкованих аркушів. 

 

2.5. Студентська наукова робота 
 

Одним із ключових складників підвищення якості підготовки та 
виховання спеціалістів з вищою професійною освітою, здатних творчо 
використовувати в практичній діяльності досягнення науково-технічного і 
культурного прогресу, є науково-дослідна робота студентів. Вона ґрунтується 
на багаторічній практиці та науковому досвіді, накопиченому за часи існування 
університету, та сприяє розвитку творчого мислення, індивідуальних 
здібностей, дослідних навичок студентів. Це дозволяє здійснювати підготовку 
ініціативних фахівців, розвивати наукову інтуїцію, творчий підхід до 
сприйняття знань і практичне застосування їх для вирішення завдань і наукових 

проблем. Найбільш поширеними формами наукової роботи студентів є 
індивідуальна робота на кафедрах і в лабораторіях НДІ та факультетів, 
здійснення пошукових досліджень, виготовлення зразків і моделей, розробка 
програмних продуктів, участь у наукових гуртках, підготовка наукових 
публікацій, участь в олімпіадах та конкурсах наукових робіт, конференціях 
тощо.  

Студентське наукове товариство (СНТ), яке діє в університеті на 
постійній основі (наук. кер. доц. Горбань В.А.), є основним осередком 
студентських ініціатив, зокрема у наукових дослідженнях. Як первинні 
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структурні одиниці СНТ при кафедрах діють 150 наукових гуртків, до роботи в  
яких залучено близько 2000 студентів. З метою стимулювання науково-
дослідної роботи студентів Радою СНТ проведено щорічний 
загальноуніверситетський конкурс «Лідер студентської науки ДНУ», визначено 
9 переможців за технічним, природничим та гуманітарним напрямами.  

Студентські наукові конференції різних рівнів проходять за активної 
участі студентського активу – членів Студентського наукового товариства 
університету. Їх кількіс ть постійно зростає: 2015 р.– 2176, 2016 р.– 2210, 2017 р. 
– 2606.  

Останніми роками особлива увага приділяється публікаціям студентів за 
результатами їх науково-дослідної роботи, що підвищує зацікавленість молоді в 
науково-дослідній роботі. Так, за звітний період видана 3231 наукова 
публікація за участю студентів, з них 928 публікацій здійснені студентами 
самостійно.  

Студенти і аспіранти широко залучаються до виконання науково-
дослідних робіт. Так, 1513 студентів університету були співвиконавцями НДР, 
що фінансуються з державного бюджету та коштами замовників.  

Одним із основних шляхів апробації наукових результатів студентів  
університету є участь у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін та 

спеціальностей. Переможці І туру представляли університет на 45 
Всеукраїнських олімпіадах, де посіли шістнадцять призових місць. Слід 
зазначити, що зменшення фінансування відряджень не дало змоги кращим  
студентам  нашого університету поборотися за перемогу в Олімпіаді з багатьох 
навчальних дисциплін і спеціальностей.  

Важливим для ДНУ є участь у Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, який щорічно 
проводиться Міністерством освіти і науки України. У звітному навчальному 
році від університету до базових ЗВО було направлено 131 роботу.  

Переможцями стали 33 студенти ДНУ. Серед закладів вищої освіти, які взяли 
найбільш активну участь у Конкурсі та показали високі результати, Інститут 
модернізації змісту освіти МОНУ відзначив й ДНУ. 

Наукова молодь університету впродовж всього року брала активну участь 
та перемагала в конкурсах наукових проектів, які проводились приватними 
фондами та компаніями. Так, стипендіальна програма «Завтра.UA» Фонду 
Віктора Пінчука – перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки 
талановитої молоді. Ї ї головна мета сприяти формуванню та зміцненню нового 
покоління інтелектуальної та ділової еліти країни. За результатами конкурсу 
2017/18 програми «Завтра.UA» 8 студентів ДНУ стали переможцями та 

приєдналися до спільноти стипендіатів. Це Олександр Аксьонов (ФТФ), 
Микита Шманатов (ІФ), Микита Фурман (ФСНМВ), Ганна Познякова (ФП), 
Наталія Глущенко (ЮФ), Юлія Брик (ІФ), Олександра Лук'яненко (ФП), Юлія 
Резніченко (ФУІФМ). Переможці отримують не лише фінансову, а й 
партнерську, експертну, інформаційну та рекомендаційну підтримку для 
реалізації своїх проектів наукового, соціального, екологічного чи бізнес 
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спрямувань. Також у стипендіатів програми є можливість продовжити освіту в  
найвідоміших університетах світу  

Цього року студенти ДНУ втретє брали участь у конкурсі «Авіатор»,  
благодійного Фонду Бориса Колеснікова для студентів аерокосмічних 
спеціальностей. Серед 100 переможців – три студенти фізико-технічного 
факультету ДНУ. Це Мироненко Олена, Васін Михайло та Воропаєв Ілля. 
Кращі молоді авіатори України влітку відвідали профільний форум Фарнборо у 
Лондоні.  

Команди студентів ДНУ, які навчаються на IT-спеціальностях, вперше 

стали учасниками Всеукраїнського освітнього проекту «Програміст 2018»,  
організованого благодійним Фондом Бориса Колеснікова, та вийшли у фінал 
змагань. Учасники проекту мали унікальну можливість ознайомитись з 
новинками та інноваціями галузі, лекції, семінари, спілкування з кращими 
фахівцями в світовій IT-сфері, а також безцінний досвід, який вони в  
майбутньому застосують в Україні.  

Студенти хімічного факультету ДНУ Шевченко Ольга, Могилевець Анна,  
Савченко Аліна, Поливанов Єгор, Малецький Максим стали переможцями 
студентського конкурсу «Харчові технології 2018» благодійного Фонду Бориса 
Колеснікова. Автори найкращих бізнес-ідей і розробок відвідали міжнародну 

кондитерську виставку ISM 2018 в  Кельні (Німеччина), де ознайомилися з  
різноманітністю солодощів і закусок від виробників з усього світу, а також із  
новітніми послугами, технологіями та обладнанням у світовій промисловій 
галузі. 

Команда студентів кафедри харчових технологій хімічного факультету 
здобула перемогу в VІІ Всеукраїнському конкурсі юніорів з кулінарного 
мистецтва і сервісу, що проходив на базі Київського національного 
університету культури і мистецтв. До рідної Альма-матер наші конкурсанти 
привезли одну золоту та дві срібні медалі, двоє учасників стали дипломантами.  
Сергій Буц отримав золоту медаль і Кубок голови Житомирської 
облдержадміністрації за перемогу в номінації «Кращий шеф-кухар юніор 
″Battle Chefs 2.0″», срібну медаль – у номінації «Страва молекулярної кухні» та 
бронзову медаль – у номінації «Сучасна кухня». А от Анна Могилевець здобула 
срібну медаль у номінації «Ресторанні десерти» та бронзову – в номінації «Арт-
клас вироби з шоколаду». 

Вперше в Україні команда студентів факультетів фізики, електроніки та 
комп’ютерних систем, фізико-технічного та прикладної математики ДНУ у 
співпраці з Інжиніринговою школою «Noosphere» на базі ДНУ спроектували 
ракету, яка за технічними вимогами відповідає стандартам світової категорії. В 
результаті випробувальних запусків ракета злетіла на висоту близько 3 км і в  

якості корисного навантаження підняла тестовий супутник-прототип «CanSat» 
вагою 330 г. Студенти ж під час запуску в режимі реального часу 
контролювали, приймали та обробляли інформацію з ракетних бортових 
систем.  

Наукова молодь університету традиційно приділяє значну увагу 
вирішенню актуальних проблем Дніпра та області. 
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Другий рік поспіль ДНУ є активним учасником науково-популярного 
фестивалю «Ніч Науки», який проводиться за сприяння обласного 
департаменту освіти та науки і Ради молодих вчених Дніпропетровської 
області. Аспірантка БЕФ Селютіна Оксана здобула перемогу в обласному 
конкурсі проектів «Молоді вчені − Дніпропетровщині». «Кращим молодим  
вченим» в обласному конкурсі визнано Маренкова Олега, доцента БЕФ. У  
щорічному обласному конкурсі «Студент року Дніпропетровщини» перемогу 
здобули Никоненко Анастасія (БЕФ) у номінації «Розумник року» та Филь 
Євген (ІФ) у номінації «Громадський діяч року».  

У рамках фестивалю Інтерпайп ТехноФест студентська команда ФТФ 
брала участь у Всеукраїнських змаганнях з механотроніки. Команди змагались 
у оригінальності рішення, відповідності розробленої системи висунутій задачі,  
а також у часі, який витрачали на вирішення кожного завдання. Наші студенти 
Бондарь Владислав, Никитюк Дмитро, Некрасов Валерій вибороли призове 
ІІІ місце. 

У звітному році університет був не тільки активним учасником, але й 
відповідальним організатором наукових заходів. Згідно наказу Міністерства 
освіти і науки України Дніпровський національний університет імені Олеся 
Гончара був призначений базовим із проведення Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з актуальних питань співробітництва з  
Євросоюзом (ФМЕ) та хімічних наук (ХФ), ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади з журналіс тики, реклами та зв’язків з громадськістю 
(ФСЗМК) та з програмування у Центральному регіоні України (ФПМ). 2018 
року на базі університету (ФПМ) вкотре проведено, обласний етап 
Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування. Так, за його 
результатами, найвищу сходинку посіла команда нашого університету 
DNU_Ducks. Це студенти Євгенія Крищик, Володимир Шаравара та Андрій 
Селиванов. Вони стали абсолютними чемпіонами Дніпропетровської області та 
Центрального регіону України. Ще дві команди нашого університету посіли 

друге і третє місця в нашій області.  
Участь студентів у науково-дослідній роботі найбільш активно 

розвивається завдяки тому, що на кафедрах, на факультетах, в університеті 
існує атмосфера творчості, використовуються різноманітні форми й методи, а 
студенти виявляють справжній інтерес до наукового пошуку, до дослідження 
актуальних наукових проблем, пов’язаних із характером і змістом їхньої 
майбутньої професійної діяльності. 

Вже стало традицією щороку відзначати преміями та подяками 
найуспішніших студентів ДНУ за перемоги у Всеукраїнських студентських 
олімпіадах, конкурсах, активну участь у науково-дослідній роботі, наукових 

конференціях регіонального та міжнародного рівнів. 
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3. Міжнародне співробітництво 
 

Протягом поточного року у Дніпровському національному університеті 
імені Олеся Гончара активно здійснювалось міжнародне співробітництво у 
сфері академічних обмінів. 

Так, загальна кількість студентів та аспірантів ДНУ, що навчалась за 
направленнями у закордонних ЗВО у 2018 р. становить 97 осіб. За угодами, що 
були укладені із закордонними університетами в рамках європейської програми 
академічних обмінів «Еразмус+», були направлені на навчання 24 студенти. З 
метою виконання наукової роботи до іноземних ЗВО було здійснено 
3 студентських направлення та 5 аспірантських. У рамках виконання програм  
надання двох дипломів було здійснено 34 направлення. Студенти ДНУ  
протягом цього року активно приймали участь у різноманітних молодіжних 
конференціях, круглих столах та художніх пленерах; із цією метою за кордон 
було направлено 17 осіб. З метою участі у кредитній мобільності за програмами 

навчання в рамках діючих двосторонніх угод за кордон були направлені 
14 осіб. 

У 2018 р. співробітники та науковці ДНУ продовжували брати участь 
у міжнародних наукових та освітянських проектах, активно долучались до 
проведення різноманітних науково-практичних конференцій та навчально-
методичних семінарів, симпозіумів тощо. 

Загальна кількість співробітників ДНУ, що перебували у відрядженні до 
закордонних установ протягом звітного періоду, становить 83 особи. 
Найбільша частка співробітників була відряджена з метою участі у 
конференціях, симпозіумах та семінарах (25 осіб). Для проведення наукової 
роботи від ДНУ було відряджено до іноземних закладів 12 осіб. На стажування 
у цьому році було відряджено 7 осіб. У рамках виконання програми академічної 
мобільності «Еразмус+» іноземні заклади відвідало 8 осіб. З метою участі у 
діючому проекті «Еразмус+» (КА2) – 7 осіб. З іншою метою було відряджено 
24 особи. 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара традиційно 
становить інтерес для представників закордонних урядів та університетів. Так, 
загальна кількість делегацій, що відвідали ДНУ протягом 2018 р. складає 41. 

У тому числі: 
– з метою встановлення співробітництва – 10; 
– з метою зустрічі зі студентами, виступу з відкритою лекцією тощо – 11; 

– для участі у міжнародних заходах, що проводились на базі ДНУ – 11; 
– у рамках виконання діючих проектів мобільності «Еразмус+» ДНУ 

відвідали 5 осіб: 
� професор Університету Бордо ІІІ імені Мішеля де Монтень 

(м. Бордо, Франція) Жан Ремі Ляпер;  
� представники Університету Кобленц-Ландау (м. Майнц, Німеч-

чина) : проф. Поліна Попп та проф. Вейнер;  
� професор Страсбурзького університету (Франція) Жан-Поль Мейєр;  
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� аспірант Середньо-Східного університету (м. Анкара, Туреччина)  
Ібрагім Мурадов. 

Серед вищезгаданих делегацій найбільш вагомими персонами були 
наступні представники іноземних урядів, організацій та асоціацій: 
Надзвичайний і Повноважний Посол Румунії в Україні Крістіан-Леон Цуркану,  
Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень,  
Надзвичайний і Повноважний Посол Чеської Республіки в Україні Радек  
Матула, попередній Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької 
Республіки в Україні Юрай Сівачек (наразі цю посаду обіймає Марек Шафін), 
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індія в Україні Манодж Кумар 

Бхарті, Генеральний консул Німеччини Вольфґанґ Мьоссінеґер, старший 
експерт Аналітичного центру європейських політичних досліджень Майкл 
Емерсон, Радник з економічних питань Посольства США в Україні Меттью 
Келлі, аташе у справах культури Посольства Японії в Україні Хошіно Юічі,  
керівник південно-корейської компанії SOOA Corporation Сук-Чул Йонг, 
представники Дніпровського офісу ОБСЄ: Дарлін Джексон і Стівен Дуглас. 

Одним з найбільш ефективних шляхів розширення міжнародного 
співробітництва ДНУ з закордонними ЗВО є укладання угод у сфері 
академічної та наукової співпраці. 

Наразі між ДНУ та іноземними ЗВО діє 125 рамкових угод про 
міжнародне співробітництво, 10 угод за проектами академічної мобільності 
«Еразмус+» (КА1) та 3 угоди за програмою академічної мобільності уряду 
Туреччини «Мевлана». Протягом 2018 р. укладено 12 нових угод: 

№ Країна Назва ЗВО-партнера 
Угоду  

укладено 
1. Німеччина Університет прикладних наук Вюрцбурґ-Швайнфурт 10.01.2018 

2. Польща Вища лінгвістична школа у  Ченстохові 12.01.2018 
3. Польща Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові 22.01.2018 
4. Латвія Даугавпілський університет 31.01.2018 

5. Молдова 
Науково-виробниче підприємство «Мікрофір  технології 
індустріале» (угода перепідписана) 

16.02.2018 

6. Китай 
Нінбоський міжнародний центр  обслуговування науково-
технічного співробітництва (протокол про намір  
співробітництва) 

20.03.2018 

7. Китай 
Протокол про намір  створення Китайсько-Українського 
міжнародного центру  з трансферу  технологій 

23.03.2018 

8. Польща Краківський економічний університет 01.07.2018 

9. Китай 
Інститут природи та екології Академії наук провінції 
Хєйлунцзян КНР 

26.07.2018 

10. Китай 
Інститут мікробіології Академії наук провінції Хєйлунцзян 
КНР 

27.07.2018 

11. Корея SOOA Corporation 20.09.2018 

12. Китай 
Китайсько-український інститут наук про життя 
(м. Джуджи) 

жовтень 
2018 

Протягом 2018 календарного року виконувались такі освітянські та 

наукові міжнародні проекти: 
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1. Продовжує своє виконання проект «Еразмус+» (мобільність 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. Початок проекту: 15 жовтня 2016 р. Метою проекту 
є прискорення впровадження на національному рівні програм навчання 
PhD-студентів в Україні за болонською моделлю шляхом розроблення 
відповідних структур. У рамках реалізації цього освітянського проекту до 
Університету Тампере (м. Тампере, Фінляндія) та Університету Люм’єр 

Ліон-2 (Франція) у 2017/2018 академічному році від нашого університету було 
відряджено 2 робочі групи (2 та 3 особи відповідно), до складу яких увійшли 
представники ректорату, науковці та викладачі.  

2. Наразі ДНУ співпрацює з 10-ма університетами в рамках виконання 
проектів «Еразмус+» (мобільніс ть КА1 – академічна мобільність студентів, 
аспірантів та співробітників). 

Загалом перелік партнерів з мобільності КА1 виглядає наступним чином: 
№ Країна Університет-партнер  (місто) 
1. Туреччина Середньо-Східний технічний університет (м. Анкара) 
2. Німеччина Університет Кобленц-Ландау  (м. Майнц) 

3. Греція Університет Аристотеля у  м. Салоніки 
4. Франція  Університет м. Мен 
5. Франція  Страсбурзький університет 
6. Франція  Університет Бордо III ім. Мішеля де Монтеня (м. Бордо) 
7. Іспанія Університет Деусто (м. Більбао) 
8. Латвія Латвійський університет (м. Рига) 
9. Італія Університет Ка Фоскарі (м. Венеція) 

10. Бельгія Брюссельський вільний університет 

Найбільший інтерес для наших студентів у 2018 році становили 
Університет Кобленц-Ландау (відвідали 9 осіб), Страсбурзький університет 
(8 осіб) та Університет Бордо (4 особи). Загалом у мобільності «Еразмус+» КА1 
прийняли участь 24 студенти ДНУ.  

3. Із 2015 р. продовжує своє виконання проект «Мевлана», який 

фінансується урядом Туреччини. Таким чином, перелік партнерів за цією 
програмою наступний: 

Університет-партнер Угоду укладено 

Караманський університет імені Мехметбея Грудень 2014 р. 
Університет Кодзаелі Червень 2017 р. 

Університет імені Мехмета Акіфа Ерсоя Вересень 2017 р. 
 

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

– Вищою школою управління охороною праці у м. Катовіце, Польща 
(разом із економічним факультетом); 

– Краківським педагогічним університетом, Польща (2 проекти з біолого-
екологічним факультетом та ф-том фізики, електроніки та комп’ютерних 
систем); 

– Університетом  Кобленц-Ландау (разом з факультетом  фізики,  

електроніки та комп’ютерних систем); 
– Лінгвістична школа у Ченстохові (2 проекти з економічним факультетом  

та факультетом міжнародної економіки). 
У звітному році до Університету м. Мен з метою навчання в рамках 

зазначеної програми було направлено 6 осіб; до Університету прикладних наук  
м. Міттвайда – 17 осіб; до Краківського педагогічного університету здійснено 
11 направлень. Таким чином, загальна кількість направлень за програмою 
надання двох дипломів у 2018 р.становить 34. 

5. На біолого-екологічному факультеті під керівництвом професора 
Недзвецького В.С. виконується науковий проект «Дослідження протекторних 

ефектів наночасток фуллерену С60» спільно з фахівцями Бінголзького 
університету (м. Бінгол, Туреччина). Проект передбачає участь у сумісних 
наукових дослідженнях у галузі біохімії та нанотехнології з подальшим  
використанням отриманого матеріалу в науково-дослідницькому та 
навчальному процесі кафедри біофізики та біохімії, у тому числі – 
вдосконалення курсів «Імунохімія», «Сигнальні системи клітин», «Фізична 
хімія біополімерів» та «Біохімія канцерогенезу». У 2017/2018 н.р. 
проф. Недзвецький В.С. двічі відвідав Бінголзький університет з метою 
реалізації зазначеного проекту.  

6. Протягом року біолого-екологічним факультетом проводилась низка 

спільних наукових досліджень в рамках виконання д/б тем № 1-315-16 
та № 3-334-18 НДЛ біохімії НДІ біології ДНУ у партнерстві з Університетом  
м. Люнд (Швеція) та Інститутом фізіології та харчування тварин імені Яна 
Кєлановського (Польща). 

7. Під керівництвом проф. Лободи В.В. продовжується багаторічне 
співробітництво з Лабораторією досконалостей Інституту Паскаля (м. Клермон-
Ферран, Франція) в галузі розробки чисельно-аналітичних методів та 
алгоритмів дослідження електропровідних міжфазних тріщин 
у п’єзоелектричному біматеріалі для різних випадків поляризації. Робота, що 
була проведена професорами Лободою В.В. (механіко-математичний 
факультет) та Шевельовою А.Є. (факультет прикладної математики) у 

Лабораторії досконалостей, сприятиме вдосконаленню спеціальностей 
«Прикладна математика» та «Системний аналіз». Отримані результати також  
планується використати у науково-дослідній роботі факультетів ДНУ.  

8. Проф. Курдаченко Л.А. (механіко-математичний факультет) вже багато 
років співпрацює з Департаментом математики Університету Салерно 
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(м. Салерно, Італія). У березні–квітні 2018 року за його участю продовжувались 
спільні дослідження стосовно питань нескінчених узагальнено розв’язних груп 
та споріднених з ними алгебраїчних структур. Також проводиться вивчення 
досвіду підготовки аспірантів з математики в Університеті Салерно з  
подальшим застосуванням цього досвіду при підготовці фахівців з математики 
у ДНУ. 

9. В рамках укладеної угоди між ДНУ та Університетом імені Павла 
Йозефа Шафарика (м. Кошице, Словаччина) продовжується наукове 
співробітництво під керівництвом проф. Вишнікіна А.Б. (хімічний факультет) з  

розробки нових методів аналізу об’єктів навколишнього середовища, 
біологічних та промислових об’єктів на принципах сучасних проточних методів  
аналізу з використанням у якості аналітичних форм гетеросполук. 

10. Інформаційні центри та контактні пункти міжнародних установ та 
програм, що діють на базі ДНУ імені Олеся Гончара: 
– Інформаційний центр ЄС на базі Наукової бібліотеки ДНУ;  
– Компетентнісний центр ОБСЄ на базі факультету суспільних наук і 

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

суспільних наук і міжнародних відносин;  

– Національний контактний пункт програми «ГОРИЗОНТ 2020» за 
тематичним напрямом «Космос». 

За 2018 рік відділом підготовки фахівців для зарубіжних країн та 
академічних обмінів видано 152 запрошення для навчання у ДНУ іноземних 
громадян. З них 133 – для навчання на підготовчому відділенні, 19 – для 
навчання у бакалавраті (у тому числі 3 – для повторного навчання). 

Станом на кінець 2018 р. на 1-ий курс зарахований 31 іноземець, на 
підготовче відділення – 25 іноземців, очікуємо на прибуття – 29. 
 

За результатами 2017/2018 н. р. було видано 56 дипломів бакалаврів,  
спеціаліс тів, магістрів, а саме: 

– за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» – 41 іноземець (найбільшу 
частку складають громадяни КНР, Туркменістану та Азербайджану: 
відповідно – 5, 6 та 9 осіб). 

– за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр» та «спеціаліст» – 

15 іноземців, серед яких 14 магістрів та 1 спеціаліс т (найбільшу частку 
складають громадяни Азербайджану та КНР : відповідно – 3 та 4 особи). 

 

4. Кадрове забезпечення навчального процесу 

 

В університеті на кінець 2018 р. працювала 2501 особа, із них:  
науково-педагогічних працівників – 924 особи,  

  – докторів наук, професорів – 171 особа, 
  – кандидатів наук, доцентів – 579 осіб, 
 адмініс тративно-керівного персоналу – 238 осіб, 
 навчально-допоміжного персоналу – 400 осіб, 
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 обслуговуючого персоналу – 825  осіб, 
 науково-дослідної частини – 114  осіб. 

У науково-дослідній частині, науково-дослідних інститутах біології,  
геології, енергетики працювало 114 осіб, із них наукових співробітників – 
92 особи, з яких мають ступінь доктора наук 2 особи та кандидата наук – 30 осіб. 

Аналіз кількісного та якісного складу працівників у наукових підрозділах 
свідчить, що наукові співробітники складають 80,7 % від загальної кількості.  
Працівники, що мають вчений ступінь доктора наук складають 1,75 %, а 
кандидата наук – 26,32 %. 
 

За віком: до 30 років ( 15 осіб ) – становить 16,3 %, 
від 30 до 40 років ( 24 особи ) –  26,1 %, 
від 40 до 60 років ( 23 особи )   –  25 %, 
пенсійного віку ( 30 осіб )      –  32,6 %. 

Серед науково-педагогічного складу: викладачі, що мають ступінь 
доктора наук та вчене звання професора, складають 18,5 % від загальної 
кількості, а кандидата наук – 62,7 %. 
 

За віком: до 30 років ( 53 особи )  – становить  5,7 %, 
від 30 до 40 років (  217 осіб ) –  23,5 %, 
від 40 до 60 років ( 456 осіб )  –  49,4 %, 

 пенсійного віку ( 198 осіб ) –   21,4 %. 
 

Вивчаючи рух та причини плинності кадрів, потрібно відзначити, що в 
наукових підрозділах протягом 2018 р. звільнилося 32 особи: 

8 осіб – за власним бажанням, 
21 – у зв’язку із закінченням строкового трудового договору, 
2 – було виключено зі списків університету у зв’язку зі смертю, 
1 – у зв’язку зі скороченням штату. 
Водночас у наукові підрозділи було прийнято на роботу протягом 2018 

року – 74 особи.   
Аналіз науково-педагогічного складу показує, що у 2018 році було 

прийнято – 45 осіб, звільнено – 106  осіб.  

Із звільнених:  
4 – доктора наук звільнилися за власним бажанням,  
1 – у зв’язку із закінченням контракту,  
4 – доктора наук було виключено зі списків університету у зв’язку зі 

смертю. 
 

57 кандидатів наук, з яких: 
– звільнилися за власним бажанням – 36 осіб, 

– у зв’язку із закінченням строкового трудового договору – 4 особи, 
– у зв’язку із закінченням контракту – 9 осіб, 
– у зв’язку зі вступом до докторантури – 1 особа, 
– за угодою сторін – 1 особа; 
– у зв’язку зі смертю – 6 осіб. 

 

Усі інші (40 осіб) звільнилися з таких причин: 
– за власним бажанням – 24 особи, 
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– у зв’язку із закінченням контракту – 8 осіб, 
– у зв’язку із закінченням строкового трудового договору – 8 осіб. 
Середній вік звільнених за власним бажанням – 41 рік. 
 

Аналіз кількісного та якісного складу сумісників за період з 01.09.2018 р. 
показав таке: 

співробітників ДНУ працювало – 229 осіб, з них: 

 – докторів наук, професорів –  36 осіб, 
– кандидатів наук, доцентів –  153 особи. 
Зі сторонніх організацій за сумісництвом працювала 37 осіб, з них: 
– докторів наук, професорів  –  11 осіб, 
– кандидатів наук, доцентів  –  17 осіб. 

 

Навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу протягом 2018 р.  
було прийнято – 271 осіб, звільнено  – 303  особи, з них: 

– у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору – 96 осіб, 
– за власним бажанням –  182 особи, 
– за угодою сторін – 10 осіб, 
– у зв’язку зі смертю – 15 осіб. 
Велику плинність кадрів дає обслуговуючий персонал, особливо 

працівники прийняті на сезонну роботу, а також прибиральниці та інші 
категорії низькооплачуваних робітників. На цих посадах працюють пенсіонери 
та студенти. 

Протягом року наказами по університету було оголошено 10 доган: 
 – 1 догана науковим співробітникам, 

– 9 доган працівникам навчально-допоміжного  персоналу. 

Заохочено подяками та грамотами  344  працівники, з них: 
 246 – науково-педагогічні працівники,  

22 – наукові співробітники,  
 76 – працівники навчально-допоміжного персоналу. 
 

Протягом року працівниками відділу кадрів проводилася значна 
організаційно-технічна робота. Було прийнято близько 16 тисяч заяв з прийому, 

переведення, звільнення та ін. Оформлено різних відпусток наказами біля 7 
тисяч. Видано більше 330 довідок. 

 

Серед штатних викладачів університету – 36 академіків: 

3 члени-кореспонденти НАН України;  
1 член-кореспондент АПН України;  
14 академіків АН Вищої школи України;  
5 член-кореспондентів та 17 академіків галузевих академій; 

6 академіків та 1 член-кореспондент іноземних академій;  
7 академіків та 4 члени-кореспонденти Академії наук соціальних технологій та 
місцевого самоврядування.  
 

58 співробітників нагороджені почесним знаком «Відмінник освіти України»; 
20 – присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»; 
20 – присвоєно почесне звання «Заслужений працівник Освіти України»; 

2 –  присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України»; 
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1 –  присвоєно почесне звання «Заслужений працівник промисловості 
України»; 
1 – почесне звання «Заслужений лікар України»; 
5 –  присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури України»; 
2 –  присвоєно почесне звання «Заслужений журналіс т України»; 
12 –   присвоєно почесне звання «Заслужений майстер спорту»; 
1 –  присвоєно почесне звання «Заслужений художник України»; 
1 –  присвоєно почесне звання «Народний художник України»; 
49 – нагороджено орденами та медалями;  

2 –  лауреати Державної премії України;  
5 –  лауреатів Державної премії України в галузі освіти;  
2 – лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки;  
1 –  лауреат Премії Ради Міністрів СРСР. 
 

З 1998 року в ДНУ започатковано традицію присвоювати почесні звання. 

За цей час почесні звання отримали: 

«Заслужений професор ДНУ» – 21 особа, 
«Заслужений науковий співробітник ДНУ» – 5 осіб, 
«Заслужений викладач ДНУ» – 22 особи, 
«Заслужений працівник ДНУ» – 12. 

Почесною медаллю «За вірну службу ДНУ» нагороджено 176 осіб, з 
них: 

124 – працюючі працівники ДНУ, 
52 – з інших установ або ветерани університету.  

 

5. Дотримання законодавства у сфері діяльності університету 
 

Діяльність Дніпровського національного університету імені Олеся 
Гончара здійснюється виключно в межах чинного законодавства України. 

Протягом 2018 року у зв’язку зі змінами в законодавчій базі, передусім у 

зв’язку з прийняттям Закону України «Про освіту», внесенням змін до Закону 
України «Про вищу освіту», прийняттям  низки постанов Кабінету Міністрів  
України, задля вдосконалення управління в університеті, покращення рівня 
освітньої та науково-дослідницької роботи було внесено зміни до низки чинних 
нормативних документів, що регулюють діяльність університету.  

Ефективність управління досягається шляхом чіткого дотримання 
структури підпорядкування та виконання завдань, покладених на кожний 
структурний підрозділ.  

З метою зміцнення договірної дисципліни відповідними структурними 
підрозділами, а саме юридичним відділом, централізованою бухгалтерією,  

планово-фінансовим відділом та адмініс тративно-господарською частиною 
постійно проводиться: аналіз господарської діяльності, юридична експертиза 
документів, дії спрямовані на усунення порушень договірних зобов'язань та 
своєчасне проведення претензійно-позовної роботи. Працівниками юридичного 
відділу здійснюється постійний контроль за правильним застосуванням в 
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університеті нормативно-правових актів та перевірка на відповідніс ть 
законодавству проектів нормативно-правових актів та інших документів, що 
готуються структурними підрозділами університету. 

З метою поліпшення трудової дисципліни університету створюються 
необхідні організаційні та економічні умови для високопродуктивної праці та 
роз'яснювальна робота щодо наслідків порушення трудової дисципліни. 

Постійно здійснюється робота із забезпечення захисту інтересів  
університету та держави: проводяться заходи щодо недопущення простроченої 
кредиторської заборгованості, стягування заборгованості за договорами на 

підставі рішень суду та виконавчих листів, проводиться робота щодо обліку та 
збереження майна держави. 

Згідно Закону України «Про захист персональних даних» в університеті 
здійснюється обробка персональних даних працівників, осіб, які навчаються, 
шляхом надання згоди суб'єкта персональних даних (документоване, письмове, 
добровільне волевиявлення щодо надання дозволу на обробку даних відповідно 
до сформульованої мети їх обробки). 

З метою неухильного виконання антикорупційного законодавства,  
створення ефективної системи протидії корупції та на виконання ч. 1 ст. 61 
Закону України «Про запобігання корупції» в Університеті розроблено та 

затверджено ректором 27.12.2017 План заходів щодо запобігання та виявлення 
корупції в університеті на 2018 р. Протягом звітного періоду діяльність ректора 
спрямовувалась на запобігання проявам корупційних правопорушень шляхом  
забезпечення функціонування системи внутрішнього моніторингу дотримання 
нормативноправової бази з організації освітнього процесу та фінансово-
господарської діяльності Університету. 

 

6. Гуманітарно-виховна робота 
 

6.1. Організація гуманітарно-виховної роботи 
 

Гуманітарно-виховна робота в університеті забезпечується шляхом  

реалізації системи педагогічно обґрунтованих впливів, спрямованих на 
формування високоосвіченої й духовно багатої, національно свідомої 
особистості, патріота, громадянина. У підсумку вона зорієнтована на 
прищеплення майбутнім фахівцям основоположних людських якостей та рис, 
сформульованих у Кодексі честі та гідності студента ДНУ, який уже протягом  
тривалого часу є своєрідним  дороговказом у досягненні виховного ідеалу для 
ректорату, деканатів, кафедр, органів студентського самоврядування, всього 
нашого багатотисячного колективу. 

Загальне керівництво цією роботою здійснює профільний «гуманітарний» 
проректор, а її координацію, інформаційний, організаційний, та 
консультативно-методичний супровід забезпечує група аналізу у сфері 
гуманітарної освіти та виховання молоді (науковий керівник – доцент 
Н.П. Олійник, провідний методист М.М. Марфобудінова). Виховання 
студентства на факультетах є прямою компетенцією заступників деканів з 
виховної роботи та кураторів академічних груп. Дороговказами в цій роботі є 
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Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Положення 
про організацію виховної роботи в ДНУ імені Олеся Гончара. 

В організаційному та тематичному забезпеченні виховних заходів  
долучаються Наукова бібліотека (організовує тематичні виставки до святкових 
та знаменних дат), Психологічна служба (займається питаннями 
психологічного комфорту і адаптації молоді), Рада ветеранів (задіяна 
у військово-патріотичних заходах), Юридична клініка (формування правової 
культури), Палац студентів (проводить більшість заходів культурно-

естетичного виховання), агентство УНІ-ПРЕС (висвітлює події виховної роботи 
в газеті «Дніпровський університет» та на веб-сайті), Профспілковий комітет,  
Рада студентів, центри соціальних ініціатив і волонтерства, естетичного 
виховання, численні молодіжні об’єднання за інтересами. 

 

6.2. Відзначення 100-річчя університету 
 

Принциповою особливістю гуманітарно-виховної роботи у 2018 році 
стало те, що вона здійснювалась і збагачувалась в умовах інтенсивної 
підготовки до 100-ліття університету, чому сприяло ухвалення 8 лютого 2018 р. 
Постанови Верховної Ради України про відзначення нашого ювілею на 
державному рівні. Відтак ця подія стала ключовою, центральною, духом якої 
освячувалися практично всі наші заходи як на рівні підрозділів, так і 
університету в цілому. А вони, як відомо, мало не щодня відбуваються у нас. 
Йдеться про усілякі наукові форуми, читання, презентації, виставки, дні і ювілеї 
кафедр, факультетів, вшанування визначних учених і педагогів, студентські 
конференції, конкурси, олімпіади, фестивалі самодіяльної художньої творчості,  
спортивні змагання тощо.  

Була розгорнута і продовжується активна інформаційна кампанія з  

пропаганди нашої історичної спадщини та багатогранного сучасного життя і в  
студентському середовищі (виховні години, бесіди, круглі столи, флеш-моби, 
зустрічі з відомими випускниками та ін.), засобах масової інформації, чим  
професійно займається агентство УНІ-ПРЕС (кер. доц. А.М. Бахметьєва). 
У газеті «Дніпровський університет», на веб-сайтах ДНУ і окремих підрозділів  
відкриті спеціальні рубрики назустріч ювілею, такі, як «Імпресія крізь роки», 
«Легенди ДНУ», «Фото з іс торії» та ін., де розміщуються цікаві фотоматеріали,  
спогади, роздуми про минуле та сьогодення Альма матер. У жовтні вийшов 
повнокольоровий ювілейний номер газети, з яким мали змогу ознайомитись не 
тільки студенти і працівники, а й численні наші гості.  

Різні інформаційні, просвітницькі та інші заходи постійно відбувалися в  

Палаці студентів (директор В.В. Стукало), науковій бібліотеці, де, зокрема, 
організували масштабну виставку кращих друкованих видань «Наукова 
спадщина ДНУ імені Олеся Гончара за 100 років» та книжкові експозиції – 
«Красуйся і слався в віках, Альма матер», «100 років в ім’я майбутнього», 
«Вчені ДНУ: наукові досягнення», «Бібліотека ДНУ: вчора, сьогодні, завтра»,  
«Видання університету 1918-1940», «Ювілеї вчених ДНУ»; проведено акцію 
«100-річному ювілею – 100 книжкових новинок»; спільно з факультетом систем   
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і засобів масової комунікації створено проект «Із скарбниці наукової бібліотеки 
ДНУ імені Олеся Гончара».  

Під час підготовки до ювілею зусиллями викладачів та студентів кафедри 
образотворчого мистецтва і дизайну (зав. каф. В.О. Корсунський) розроблено 
новий логотип університету, брендові зразки візуально-графічної продукції для 
святкового оформлення факультетів і соціальної реклами, (панно, плакати,  
банери, білгборди), яка широко використовувалася при оновленні тематичних 
стендів «Видатні вихованці ДНУ», «ДНУ – 100: минуле, сьогодення, майбутнє» 
в першому корпусі, на багатьох кафедрах, факультетах, особливо української й 

іноземної філології та мистецтвознавства (декан проф. І.С. Попова) , суспільних 
наук і міжнародних відносин (декан проф. О.С. Токовенко), економічному 
(декан проф. Т.В. Гринько) та ін.  

Білгборди з ювілейною символікою з’явилися також на вулицях та 
проспектах нашого міста. Національним банком випущена в обіг пам’ятна 
монета номіналом у дві гривні. А до ювілейних урочистостей з новим  
логотипом було виготовлено набір необхідних святкових атрибутів (конверт,  
запрошення, пакет тощо). Подібні сувенірно-презентаційні речі підготували й 
на деяких факультетах.  

Продовжуючи традицію останнього часу, до ювілею чимало було 

зроблено щодо збереження нашої університетської пам’яті й увічнення 
легендарних вихованців та працівників. Так, було відкрито меморіальні дошки 
одному із засновників факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем, 
професору Ф.І. Коломойцеву та професору біолого-екологічного факультету,  
члену-кореспонденту НАН України А.П. Травлєєву, створено іменні аудиторії 
на честь визначних науковців − Ю.М. Лошкарьова та Ф.О. Чмиленка (хімічний 
факультет), В.М. Чернишенка (факультет прикладної математики), В.Д. Буряка 
(факультет систем і засобів масової комунікації), І.О. Рейнгарда (факультет 
психології і спеціальної освіти). Філологи оновили й доповнили цікавими 
матеріалами аудиторії, які носять імена професора  Ф.М. Білецького, 

письменників-випускників О.Т. Гончара та П.А. Загребельного. Всього наразі 
маємо понад 40 таких іменних аудиторій.  

Вагоме місце в комплексі заходів до 100-річчя ДНУ зайняла підготовка і 
публікація цілої серії оригінальних видань, які стали гідним інтелектуальним  
подарунком до ювілею. Побачили світ, наприклад, такі книги: «Ми пам’ятаємо. 
Університет звитяжний», «Університет поетичний», «Університет спортивний»,  
«ДНУ імені Олеся Гончара. Історія. Сьогодення. Випускники», третій том  
«Усної історії ДНУ», монографія проф. В.С. Савчука «Ректори ДНУ»,  
ілюстровані двомовні проспекти про університет.  

Науковці історичного факультету на чолі з деканом,  

проф. С.І. Світленком підготували п’яте видання «Історії ДНУ» й оновлену 
версію третього біобібліографіного довідника «Професори ДНУ», в якому 
вміщено близько 500 статей. Авторський колектив філологів під керівництвом  
декана І.С. Попової підготував збірку нарисів «…А найбільша гордіс ть 
університету – його люди», презентаційні книги до 100-річчя університетської 
філологічної освіти і науки та 100-річчя Олеся Гончара. Хіміки випустили 
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історію свого факультету, монографічні дослідження про академіків  
Л.В. Писаржевського, О.І. Бродського і Д.П. Коновалова з серії «Видатні 
постаті університету». Видано книгу декана факультету систем і засобів 
масової комунікації, проф. В.Д. Демченка «Журналістика в Дніпровському 
національному університеті: факти, події і постаті». Серед новинок і 
бібліографічний покажчик «Історія наукової бібліотеки на сторінках 
університетської газети. 1953-2018». 

Всього в ювілейних виданнях вміщені матеріали (нариси, спогади,  
інтерв’ю тощо) про більш ніж тисячу науковців, співробітників, випускників  

університету різних поколінь, які мають стати чудовим прикладом для 
наслідування сучасної студентської молоді.  

Цікаво, що підготовка до нашого ювілею співпала з відзначенням 100-
річчя від дня народження видатного ровесника і випускника університету 
Олеся Гончара. Відбулися урочисте засідання Вченої ради та VII Всеукраїнська 
наукова конференція «Світ Олеся Гончара й Олесь Гончар у світі». Філологи 
підготували також наукові читання «Олесь Гончар і Придніпров’я: творчий 
діалог», виставу студентського театру «Відлуння» за романом Олеся Гончара 
«Людина і зброя», літературні читання для іноземних студентів «Моє 
знайомство з Олесем Гончаром» та ряд інших культурно-просвітницьких 

заходів.   
Основні заходи з нагоди 100-річчя ДНУ  проходили з 10 по 13 жовтня 

2018 року переважно на базі Палацу студентів. Серед них: Міжнародна 
науково-практична конференція «Суспільна місія класичного університету в  
сучасному світі», в якій взяли участь 165 освітян і науковців із 30 закладів  
вищої освіти України, Італії, Канади, Колумбії, Норвегії, Польщі, США,  
Угорщини, круглий стіл «Космічна освіта: минуле, сучасне, майбутнє»,  
фотовиставка унікальних світлин «Мій Університет: минуле та сьогодення»,  
масовий легкоатлетичний забіг на призи вихованця ДНУ – Героя України 
В.Г. Команова, молодіжний святковий вечір «Нам – 100!», урочисті збори 

представників трудового колективу і студентства та святковий концерт 
«Славімо тебе, Університете!» за участю керівництва профільного Міністерства 
освіти і науки України та регіону в театрі опери та балету, зустрічі з 
випускниками минулих літ на факультетах та ін. 

11 жовтня на урочистому засіданні Вченої ради звання «Почесний доктор 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара» отримали 
восьмеро видатних учених: голова Придніпровського наукового центру,  
директор Інституту геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України 
А.Ф. Булат, директор Інституту української мови НАН України П.Ю. Гриценко, 
генеральний директор Конструкторського бюро «Південне» імені М. Янгеля 

О.В. Дегтярьов, директор Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка HAH 
України М.Г. Жулинський, ректор Київського національного економічного 
університету імені В. Гетьмана Д.Г. Лук’яненко, декан географічного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Я.Б. Олійник, директор Інституту технічної механіки HAH України 
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О.В. Пилипенко, відомий німецький фізик, президент Університету Кобленц-
Ландау Май-Бритт Калленрод.  

До ювілею ми отримали від міста оригінальний подарунок : біля 
головного корпусу університету за фінансової підтримки міського голови і 
випускника ДНУ була споруджена за проектом архітектора і художника 
М.С. Шаленого модерна інсталяція у вигляді 17 стільців під назвою «Лекторій»,  
присвячена нашим видатним випускникам.  

Водночас велика група працівників університету (близько 400 осіб) за 
вагомі трудові здобутки та з нагоди ювілею були нагороджені державними,  

відомчими, регіональними та університетськими відзнаками, у тому числі 
орден Княгині Ольги III ступеня одержали декан ФУІФМ проф. І.С. Попова, 
завідувач кафедри загальної та медичної психології проф. А.І. Аршава, медаль 
«За працю і звитягу» завідувач навчального відділу О.В. Верба, начальник  
відділу кадрів Т.С. Коновал, почесні звання «Заслужений діяч науки і техніки 
України» − професори С.І. Оковитий, О.О. Дробахін, Т.В. Гринько, 
«Заслужений працівник освіти» − проф. О.Л. Тупиця, «Заслужений лікар» − 
декан факультету медичних технологій та реабілітації − М.Б. Щербиніна,   
Почесну грамоту Кабінету Міністрів України − проректор В.В. Іваненко, 
Подяку Прем’єр-Міністра – завідувач кафедри української літератури 

Н.П. Олійник і професор кафедри радіоелектронної автоматики − 
О.М. Петренко.  

 

6.3. Національно-патріотичне виховання 
 

Цей напрям був і залишається центральним, ключовим в системі 
гуманітарно-виховної роботи, охоплюючи широкий спектр постійно діючих та 
ситуативних форм як на рівні підрозділів, так і університету в цілому. Наше 
завдання тут − прищеплення молоді щирого патріотизму, відчуття 
відповідальності за долю країни й суспільства, громадянської активності,  
поваги до національної культури і духовних скарбів народу.  

Здійснення цього напряму забезпечується передусім під час підготовки і 
відзначення державних свят та історичних дат, вшанування видатних українців  
минулого та сьогодення, шляхом проведення бесід, круглих столів, семінарів, 
читань, конференцій тощо. Зокрема, насичена програма інформаційно-

просвітницьких, наукових та інших заходів була реалізована до 100-річчя Олеся 
Гончара, а також до річниць Тараса Шевченка, Петра Загребельного, Дмитра 
Яворницького, Івана Франка, Михайла Грушевського та ін.  

Особлива увага при цьому, з урахуванням триваючої неоголошеної 
«гібридної» війни на Сході України, приділяється заходам військово-
патріотичного спрямування, що має на меті популяризацію військових традицій 
України – від козацької доби до наших днів, пошанування захисників держави,  
прищеплення молоді гордості за подвиги дідів і прадідів й готовності до 
оборони рідної країни.  

Яскравим сучасним прикладом самовідданого служіння Українській 

державі є представники різних факультетів і спеціальностей, які загинули в 
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боях на Сході України: Роман Карась, Володимир Градиський, Дмитро 
Астапов, Павло Левчук, Олександр Черніков, Олексій Тищик, Сергій Петров, 
Денис Гаврюшин, Андрій Савчук, Вадим Ричков.  

У жовтні 2018 року, напередодні Дня захисника України та 100-річчя 
університету, в Палаці студентів відкрито портретну галерею «Їхні імена – 
в нашій історії», присвячену учасникам АТО із числа студентів, випускників  
і викладачів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та 
інших закладів вищої освіти Дніпра. Експозиція із 27 робіт є подарунком від 
автора – доктора економічних наук, професора А.І. Щетиніна.  

Віддаючи шану всім поколінням захисників держави, університетська 
громада вже втретє відсвяткувала День пам'яті та примирення, приєднавшись 
до загальноєвропейської традиції пошанування учасників і жертв Другої 
світової війни. 8 травня біля меморіалу з викарбуваними прізвищами 
160 студентів, аспірантів і викладачів університету, які загинули в 1941-1945 
роках, пройшов мітинг-реквієм.  

Органічно вагоме місце в житті університету зайняло волонтерство як  
важливий інструмент суспільної активності сучасної молоді. У нашому 
університеті до доброчинних справ залучені сотні небайдужих студентів, які 
наразі допомагають різним верствам населення: від дітей-сиріт і літніх людей 

до поранених військовослужбовців. Головний осередок волонтерської 
діяльності в ДНУ – Центр соціальних ініціатив і волонтерства, який діє на базі 
факультету психології та спеціальної освіти (керівник − доцент 
З.П. Бондаренко) . 

До Міжнародного дня миру (21 вересня) проведено конкурси плакатів та 
виступи волонтерських груп. 5 грудня відбувся круглий стіл «Патріотичні 
виклики сучасності у діяльності університетського волонтеріату» за участю 
студентів і випускників ДНУ, волонтерів, депутатів Дніпровської міськради.   

Традиційними для університетських волонтерів є привітання до 
Дня захисника України (14 жовтня) військовослужбовців в обласному 
військовому шпиталі та центрі Фонду оборони України «Вокзал-Дніпро»,  
активна співпраця Центру з координаційним центром по роботі з тимчасово 
переміщеними особами «Допомога Дніпра».  

Для волонтерів Центру проводилися військово-патріотичні екскурсії.  
Зокрема, на фотовиставку «Два віки – одна війна» у музеї «Громадянський 
подвиг Дніпропетровщини у часи АТО» та фестиваль «Джура-Самар-Фест». 

Волонтери продовжують опікуватися дітьми з міст і селищ Донеччини,  
постраждалих від бойових дій. Разом з Благодійним фондом «За майбутнє 
України» збирають подарунки. 

Активно проводиться робота з дітьми і людьми похилого віку, що 

справляє значний соціально-виховний вплив на студентську молодь. У жовтні 
команда волонтерів спільно з міським Благодійним фондом «Даруємо радіс ть» 
провели акцію «Дитячий супермаркет» у дитбудинку-інтернаті. Продовжуються 
візити до дитячого будинку № 1 на житловому масиві Тополя-3, інтерактивні 
програми. 
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Розгортається співпраця волонтерів із середніми навчальними закладами 
у форматі соціального проекту «Волонтерство в контексті превенції 
гаджетозалежності». У березні на базі СШ № 8 доцент З.П. Бондаренко та 
студенти-волонтери презентували благодійну акцію «Жити реально – жити 
здорово!».  

 

6.4. Морально-етичне та правове виховання 
 

Морально-етичне та правове виховання в університеті спрямоване на 
просвітництво (яке в першу чергу полягає в ознайомленні з нормами 

Конституції України), підвищення юридичної грамотності та правової 
культури, профілактику правопорушень серед молоді, дотримання етичних 
норм і правил поведінки, передбачених, зокрема, Правилами внутрішнього 
розпорядку та Кодексом честі і гідності студента. 

Провідною ланкою правового виховання в університеті вже кілька років  
поспіль є Юридична клініка, яка спеціалізується на популяризації правових 
знань серед студентської молоді та наданні безоплатної правової допомоги 
педагогам і студентам, зокрема, якісних консультацій з питань 
адмініс тративного, земельного, сімейного, трудового, цивільного та інших 
галузей права. 22-23 квітня проводилося оцінювання Юридичної клініки щодо 

дотримання загальних стандартів діяльності юридичних клінік України і 
публічне представлення результатів моніторингу «Правоосвіта і правозахист у 
Дніпрі: якість роботи юридичної клініки ДНУ імені Олеся Гончара», за 
підсумками якого ЮК університету підтвердила рівень базової.  

6 грудня, напередодні Всеукраїнського тижня права спеціалісти 
Юридичної клініки провели інформаційний захід «Ти маєш право на освіту без  
корупції!» для голів студентських рад різних факультетів.  

Майбутнім юристам клініка дає змогу вдосконалити знання через  
практичну роботу з клієнтами. 2-4 березня студенти юридичного факультету 
взяли участь в Олімпіаді юридичних клінік з консультування клієнтів, 

організованій Асоціацією юридичних клінік України, де показали високий 
рівень підготовки й поспілкувалися з видатними адвокатами.  

Вагомий внесок у виховання роблять молодіжні об’єднання за 
інтересами. Усього на рівні університету і факультетів створено та 
функціонують десятки таких структур. Так, на факультеті суспільних наук  
і міжнародних відносин діють клуби: інтелектуальний «Універсум», 
політологічний «Форум», міжнародний «Global Space», філософський «Софія»; 
на факультеті медичних технологій діагностики та реабілітації – гуртки «Хочу 
знати, як?» «Суспільство ХХІ століття», «Сім’я, політика та діяльність органів  
влади та місцевого самоврядування», «Соціальна робота +», «Сучасна молодь: 
проблеми та шляхи їх вирішення».  

Активною формою виховання на факультетах є бесіди, лекції, семінари.  
На біолого-екологічному факультеті, наприклад, проведені: години спілкування 
«Щоб вміти себе захистити, треба знати свої права» та «Моральна 
відповідальність людини»; бесіди-диспути «Джерело моральних цінностей – 
сім’я» та «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства»; лекції «Протидія 
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корупції в університеті» та «Права та обов’язки громадянина України»; виховні 
години «Попередження конфліктних ситуацій» та «Культурне та моральне 
виховання студента як елементу соціуму».  
 

6.5. Студентське самоврядування 
 

Важливу роль в гуманітарно-виховній роботі відіграє студентське 
самоврядування. Основними напрямками діяльності рад студентів є участь у 
системі національно-патріотичного і культурно-естетичного виховання,  
волонтерстві і соціальних ініціативах молоді;  вирішення проблем  мешканців  
гуртожитків; сприяння навчальній та творчій діяльності студентів; соціальні 
заходи, зокрема, участь у розподілі стипендіального фонду та захист прав  
студентства. Безумовно, у полі зору студентського самоврядування є 
організація дозвілля (День студента, День першокурсника, дні факультетів, 
Новий рік, День закоханих та інші свята, проведення концертів, розважальних 
заходів – «Міс університет», «Dance Show», «Брейн-ринг», Фестиваль КВК,  
«Univer-Voice» тощо).   

Очолює систему студентського самоврядування в університеті голова 
Ради студентів ДНУ імені Олеся Гончара. У жовтні 2018 року обрано нового 

голову, студента економічного факультету Тимура Бута.  
Щороку з нагоди Міжнародного дня студента керівництво університету 

відзначає найактивніших представників студентської молоді, які досягли 
значних успіхів у навчанні, науці, спорті, творчості, волонтерстві й соціальних 
ініціативах. Цьогоріч почесним знаком «Відмінник ДНУ» нагороджено шістьох 
студентів – Богдана Попругу, Володимира Швайку, Ігоря Гетьмана, Наталю 
Глущенко, Євгена Филя. Подяки отримали творці першої студентської ракети,  
учасники творчих студій Палацу студентів, спортсмени, переможці олімпіад та 
конкурсів студентських наукових робіт, активісти студмістечка. З нагоди свята 
та 100-річчя університету 167 студентів було премійовано у розмірі стипендії. 

Прикладом вдалого залучення університетського студентського 
самоврядування до активності на міському рівні є перемога команди ДНУ імені 
Олеся Гончара у шостому міжвузівському турнірі з неформальних видів спорту 
«Битва за виш», де проходили змагання з кіберспорту, боулінгу, більярду,  
лазертагу, скелелазіння, інтелектуальних ігор тощо. Крім того, одним із  
напрямків роботи студради є організація інтелектуальних квестів та креативних 
флеш-мобів.  

Ради студентів факультетів долучаються до обговорення й вирішення 
нагальних проблем молоді, інформування однолітків про важливі 
університетські та факультетські події. Наприклад, на факультеті економіки 
рада студентів у співпраці з деканатом та кафедрами організувала роботу 
факультетського радіо та інформаційних сторінок у соціальних мережах і 
месенджерах, регулярно оновлює стенди.  

Розвинуту систему студентського самоврядування має факультет 
української й іноземної філології та мистецтвознавства. Соціальний комітет 
студради поширює інформацію про всеукраїнські, міські та університетські 
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благодійні акції, двічі за рік організував благодійні ярмарки з метою збору 
коштів для дитячого будинку «Ровесник», активно допомагає студентам  та 
їхнім с ім'ям, які опинилися в скрутному становищі. Науковий комітет 
підготував ігри «Що? Де? Коли?» та «Найрозумніший», фотоконкурс «Моя 
улюблена книга». Інформаційний комітет розповсюджує інформацію щодо змін 
у навчальному процес і, організував кілька акцій буккросингу.   

Нововведенням в роботі ради студентів механіко-математичного 
факультету є те, що головами усіх комітетів призначено найбільш  
відповідальних та ініціативних першокурсників. Налагоджено зв’язки зі 
студрадами ММФ закладів вищої освіти Києва, Харкова та Львова. 

Студентські ініціативи на факультетах фокусуються не тільки на рівні 
студрад, але й численних факультетських об’єднань. Так, на факультеті 
прикладної математики діють шаховий клуб, літературний гурток та 
електронна газета «Вітражі».   

На факультеті систем і засобів масової комунікації студентські ініціативи 
зосереджені на діяльності інформаційних джерел. Продовжує виходити газета 
«Гончар інфо» (чотири номери протягом навчального року), діяли радіо 
«Гончар FM» (передачі «День захисника України» та «Всеукраїнська 
студентська олімпіада»), на міжнародному відеосайті Youtube діє канал 

студентського телебачення «ГончарТВ» (має розділи DNU Style, Mis&Mister 
DNU 2018, Gonchar Online, Gonchar News, Gonchar Promo, «Под чертой»,  
«Кубок ректора» та інші). 

Студентське самоврядування поступово виходить на новий рівень й,  
окрім суто молодіжної, близької власним  потребам проблематики, охоплює 
дедалі нові сфери життя університету, здобуває безцінний досвід лідерства, 
дисципліни, креативності, нового погляду на актуальні проблеми сьогодення. 

Загалом ювілейний рік показав, що усі підрозділи університету 
продемонстрували приклад згуртованості, організованості, творчої активності,  
креативного підходу до святкування вікопомної дати. Було докладено чимало 
спільних зусиль, щоб заплановане втілити в конкретику, гідно зустріти й 

відсвяткувати славетне 100-річчя. Ювілей дав можливість відчути і побачити 
величезний науковий, педагогічний, виховний, культурно-мистецький,  
організаційний потенціал Альма-матер.  

 

7. Фінансово-економічне, соціальне та адміністративно-

господарське забезпечення діяльності університету 
 

 

Після витрат на заробітну плату, оплату комунальних послуг, які 
складають 95 % кошторису за спеціальним фондом, заплановані у кошторисі 
видатки були спрямовані на такі статті витрат: придбання дипломів та 
студентських квитків – 399,6 тис. грн.; видатки на друкування вісників, 

збірників та навчальних посібників – 198,9 тис. грн. На загальну суму 
1508,5 тис. грн. були здійснені видатки на: послуги з акредитації та 
ліцензування, програмне забезпечення, інформаційні послуги, послуги зв’язку, 
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поточний ремонт та обслуговування ліфтів, на оплату послуг з охорони та 
сигналізації, вивезення сміття. На роботу та технічне обслуговування котелень 
університету здійснені видатки на загальну суму 446,6 тис. грн., на відрядження 
– 300 тис. грн. (у т. ч. відрядження студентів для участі у Всеукраїнських 
олімпіадах– 147,0 тис. грн.) та інші послуги. 

За рахунок загального фонду з підготовки кадрів у 2018 році виділено 
кошти для капітального ремонту на загальну суму 13 412,9 тис. грн. та 
придбання обладнання довгострокового користування на загальну суму 
4 587,1 тис. грн. 

За рахунок загального фонду у 2018 році виділено кошти для 
виконання науково-дослідних робіт, а саме: на придбання хімреактивів, 
скляного посуду лабораторного призначення, вимірювальних приладів, 
акваріумів тощо на суму – 460,9 тис. грн. У 2018 році університет виграв грант 
Державного фонду фундаментальних досліджень на загальну суму 
150,0 тис. грн. та грант Президента України на загальну суму 60,0 тис. грн. на 
виконання науково-дослідної роботи.  

В університеті за рахунок «програми Горизонт 2020» існує національний 
контактний пункт за тематичним напрямом «Космос», на функціонування якого 
з державного бюджету у 2018 році, виділено 79,0 тис. грн. 

Структурні підрозділи університету, за рахунок зароблених коштів, 
забезпечили закупівлю товарів для ведення своєї діяльності. Наприклад,  
Акваріум придбав корми для риб на суму 44,8 тис. грн. 

За рахунок інших джерел власних надходжень університету (спонсорська 
допомога, гранти, за дорученням) в 2018 р. надійшло 810,0 тис. грн., у т. ч. в 
натуральній формі надано спонсорської допомоги у вигляді товарів і послуг на 
суму 642,8 тис. грн., надійшли кошти від виконання грантів на суму 12,6 тис. грн. 
та кошти за цільовими дорученнями, що надійшли від Кабінету Міністрів  
України та Пенсійного фонду на суму 154,6 тис. грн. 

Під час планування кошторисів враховувалися вимоги законодавства та 

першочергові витрати університету відповідно до режиму економії і цільового 
спрямування видатків. 

 

7.1. Стипендіальне забезпечення 
 

У 2018 р. студентам виплачено академічної та соціальної стипендій на 
суму 56,9 млн. грн. 

В університеті у 2018 році було призначено і виплачено іменні стипендії для 
обдарованих студентів та студентів, які відмінно навчаються, а саме: 

– Президента України – 8, 
– Верховної Ради України – 3, 
– іменна М.С. Грушевського – 1, 
– іменна Сергія Єфремова – 1; 
– іменна Валентина Садовського – 1; 
– іменна Христофора Барановського – 1; 

– обласна іменна стипендія – 4, 
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– іменна В.М. Чорновіла – 1. 
 

7.2. Соціальна сфера 
  

У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара 
створені і підтримуються належні умови для навчання студентів, роботи 
професорсько-викладацького складу та співробітників. При формуванні 
бюджету ДНУ ім. О. Гончара передбачаються кошти на матеріальну допомогу, 

соціальні виплати, оздоровлення співробітників та студентів університету. У  
відповідності до укладеного між адміністрацією і працівниками університету 
колективного договору передбачені зобов’язання адміністрації щодо 
забезпечення належних умов праці та інших соціальних програм.  

Матеріальна допомога надана університетом у 2018 р. на суму 352,0 тис. грн. 
та здійснено преміювання на загальну суму – 1103,1 тис. грн. 

Професорсько-викладацький склад, відповідно до чинного законодавства, 
щорічно отримує матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового 
окладу при наданні щорічної відпустки.  

Відповідно до ст. 57 Закону України від 23.05.1991 № 1060-XII «Про 

освіту» педагогічним працівникам виплачується щорічна грошова винагорода в  
розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну 
працю, зразкове виконання службових обов’язків. 

У 2018 р. відповідно до Положення «Про правила призначення 
стипендій» надано матеріальної допомоги та преміювання 790 студентам  
університету (переможці олімпіад, досягнення у спортивних та культурних 
заходах, активіс ти студентської ради) на суму 921,0 тис. грн.  

Значна увага в університеті приділяється студентам  із числа дітей-сиріт 
та дітей, які залишилися без батьківського піклування. 

Також студентам-сиротам надаються компенсації та допомога: 

– матеріальна допомога у 2018 році склала 13,3 тис. грн., 
– допомога на придбання навчальної літератури – 679,7 тис. грн., 
– компенсовано на придбання одягу – 46,9 тис. грн., 
– компенсація на харчування склала 3575,8 тис. грн., 
– матеріальна допомога на працевлаштування – 121,96 тис. грн. 
Крім того, організоване щоденне безкоштовне харчування студентів-сиріт 

за рахунок прибутку торгово-промислового підприємства університету.  
 

7.3. Показники використання державного майна. 
 

Станом на грудень 2018 р. на балансі університету обліковується 
158 споруд – корпуси, гуртожитки, Палац спорту, Палац студентів, Наукова 
бібліотека, навчально-наукова лабораторія «Акваріум», оранжерея, а також  
технологічні споруди, що забезпечують життєдіяльніс ть університету – 
прохідні тунелі, насосні станції, трансформаторні підстанції, котельні,  
інженерні мережі: 

– навчальних корпусів – 25 од. (у т. ч. коледжі); 
– гуртожитків – 10 од. (у т. ч. гуртожитки коледжів); 
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– трансформаторних підстанцій – 9 од.; 
– навчально-виробничих майстерень – 2 од.; 
– теплопункт – 1 од.; 
– центральна котельня – 1од.; 
– котельні низького тиску – 7 од.; 
– насосні станції – 3 од.; 
– електричні мережі протяжністю 13 км.; 
– мережі теплопостачання   протяжністю 6900 м.; 
Загальна площа будівель та споруд складає 262183,3 м2

. 

Крім того, обліковуються 15 земельних ділянок загальною площею 
66,9702 га. 

Державне майно використовується для виконання статутної діяльності 
університету.  

Постійно проводиться робота по оформленню речових прав на нерухоме 
майно. На протязі 2018 р. проведено технічну інвентаризацію навчальних 
корпусів №3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, гуртожитків № 1, 4, 5, 6, 7 та Палацу Спорту.  
За результатами внесено зміни в бухгалтерський облік університету стосовно 
вищевказаних об’єктів. Наразі, в МОН направлено звернення про внесення змін 
в наказ № 912 від 23.06.17 «Про закріплення державного майна за 

ДНУ ім. О. Гончара» , для подальшого оформлення речових прав на нерухоме 
майно.  
 

7.4. Адміністративно-господарське забезпечення діяльності університету 
 

Завдяки фінансуванню з державного бюджету капітальних видатків у 
2018р. проведено капітальні ремонти на об’єктах університету: 

– навчальний корпус № 9 (заміна вікон); 
– навчальний корпус № 12 (ремонт санвузлів) 
– навчальний корпус № 14 (хол 1 поверху, санвузли); 
– навчальний корпус № 15 (заміна сантехнічних мереж); 
– навчальний корпус № 16 (ремонт м’якої покрівлі); 
– навчальний корпус № 17 (ремонт м’якої покрівлі, заміна водонесучих 
мереж); 
– гуртожиток № 1 (ремонт шиферної покрівлі, заміна вікон); 
– гуртожиток № 7 (заміна сантехнічних мереж); 
– гуртожиток № 5 (ремонт душових та санвузлу); 
– зовнішні інженерні мережі (прокладання нового трубопроводу напірної 
каналізації від насосної станції до вул. Казакова, протяжністю 500 м.) 
Загальна вартість ремонтних робіт складає – 13 412,9  млн. грн. 
 

Також за рахунок державного фінансування здійснено проектно-
вишукувальні роботи на об’єктах «Капітальний ремонт фасаду навчального 
корпусу № 5» та «Реставрація фасаду навчального корпусу № 4» на суму 855 
тис. грн., з метою здійснення ремонтних робіт у 2019 р. Заплановано виконання 
оздоблення фасадів з декоративним підсвітленням у сучасному дизайні.  

У рамках співробітництва з інвестором ГА «Асоціація Ноосфера» 
укладені договори підряду, підготована технічна документація та здійснений 
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контроль за виконанням  робіт по реконструкції приміщення цокольного 
поверху корп. № 9 та поточного ремонту аудиторій навчального корпусу № 6 
на суму понад 1,5 млн. грн. 

Проведено чергові обстеження будівель, споруд та інженерних мереж  
університету. Під час обстеження встановлено, що будівлі та споруди 
перебувають в експлуатаційному стані, але потребують негайних комплексних 
капітальних ремонтів. Деякі споруди  потребують негайного інструментального 
обстеження для визначення причин деформації та руйнування несучих 
конструкцій та просадки фундаментів. Виконано інструментальне обстеження 
навчального корпусу № 2 – будівля непридатна для подальшої експлуатації. 

Проведено технічну інвентаризацію навчальних корпусів № 3, 4, 5, 9, 10, 
11, 12, 16, гуртожитків № 1, 4, 5, 6, 7 та Палацу Спорту. За результатами,  
внесено зміни в бухгалтерський облік університету стосовно вищевказаних 
об’єктів. Наразі, в МОН направлено звернення про внесення змін в наказ № 912 
від 23.06.17 «Про закріплення державного майна за ДНУ ім. О. Гончара» , для 
подальшого оформлення речових прав на нерухоме майно.  

Дільницею по поточному ремонту навчальних корпусів та гуртожитків  

здійснювався вибірковий ремонт аудиторій, приміщень загального 
користування, локальний ремонт м’яких покрівель та шиферних дахів. Усі 
роботи виконувалися із наявних матеріалів та наданих у порядку спонсорської 
допомоги, за участю деканатів, кафедр, комендантів та студрад гуртожитків та 
факультетів. Відремонтовано: покрівель – 1024 м2

; стін/стель/підлоги – 3747 м2
. 

 

Відділом головного енергетика виконано: 
1. На території гуртожитків та навчальних корпусів встановлено 20 

сучасних світлодіодних прожекторів; 
2. Проведена ревіз ія ТП5293; 
3. Заміну акумуляторів в АТС корпусу № 1 та корпусу № 9; 
4. Заміну мастила в силових трансформаторах;  
5. Капітальний ремонт електрощитових гуртожитків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
6. Ремонт зовнішнього освітлення студмістечка;  
7. Реконструкцію електромереж корпусу № 5; 
8. Підключення і прокладку повітряної лінії електроживлення в ботсаду для 

дровокола; 
9. Прокладено новий кабель для  електричного стояка гуртожитку № 4; 
10.Установку і підключення в теплицях ботсаду електричних нагрівачів. 

 

Працівниками Центральної котельні виконано ремонтні та профілактичні 
роботи відповідно до заходів підготовки до опалювального сезону:  

1. Ремонт димососів котлів марки ТВГ-8М № 3, 5: 
– котел № 3 – заміна підшипників, проточка валу редуктора, ремонт 
редуктора, балансування та центрування крильчатки димососу; 
– котел № 5 – перемотка електродвигуна, балансування та центрування 
крильчатки димососу; 

2. Заміну й підключення живильного насосу опалення К-4; 
3. Часткову заміну (60 м. п.) підземного трубопроводу Ø 100 мм у районі 

гуртожитку № 5, учбового корпусу № 12, бібліотеки, басейну; 
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4. Заміну 4-х засувок Ø 200 мм системи опалення та зворотних клапанів на 
мережевих насосах № 3, 5, 8 та котлі № 4; 

5. Заміну 8-ми засувок Ø 100 мм підземної траси у районі теплопункту,  
камері гуртожитку № 5 та навчальних корпусів № 14-17; 

6. Переврізку трубопроводу теплопостачання Ø 100 мм до корпусів № 14-
17; 

7. Заміну компенсатора (2,5 м.п.) Ø 150 мм по вул. Казакова; 
8. Заміну 6-ти засувок Ø 50 мм на котлах № 2, 3, 5; 
9. Ремонт 4-х насосів холодної води; 
10.Частковий ремонт підземних трубопроводів холодної та гарячої води;  
11.Ревізію засувок (заміна прокладок та сальникової набивки) в кількості 

340 одиниць;  
12.Придбання, встановлення та підключення 3-х газосигналізаторів «Лелека-

2»; 
13.Заміну й ремонт 3-х засувок Ø 100мм холодної води (теплопункт); 
14.Ремонт насосів № 1, 2, 3 постачання холодної води на студмістечко;  
15.Ремонт підривного клапану водогрійного газового котла марки ТВГ-8М № 5; 
16.Заміну деаераторного насоса № 1; 
17.Заміну живильних насосів № 1, 2; 
18.Поточний ремонт та зварювальні роботи 2-х гілок теплотраси; 
19.Утеплення нової теплотраси l – 85 п/м (біля теплопункту); 
20.Заміну аварійних вентилів Ø 50мм на водогрійних котлах марки ТВГ-8М 

№ 2, 3; 
21.Зняття та установка водяного лічильника для ремонту.  

Службою головного механіка, до опалювального сезону на котельнях 
низького тиску виконаний профілактичний ремонт запірної арматури, насосів 
електричних мереж, вогневих доріжок, промивка систем, оздоблювальні 
роботи. Виконаний ремонт котлів НІІСТУ-5 (заміна секцій, розбирання стін) на 
котельних малого тиску по пр. Д. Яворницького та вул. Бронетанкова 1а.  
Проведена повірка приладів (манометри, тягонапорометри, термометри,  
газосигналізатори). 

Службою головного механіка також виконано: 
1. На навчальному корпусі №1 виконані роботи по заміні труб холодного 

водопостачання Ø100мм – 100м. (підвал); чистка каналізаційних 
колодязів від корпусу №1 до вул. Казакова з встановленням пасток;  
заміна дільниці трубопроводу д.219мм у теплотрасі опалення на 
компенсаторі  з виконанням земляних робіт;  

2. На корп. №13 – заміна труб холодного водопостачання у підвалі, 14 м  
Ø 50мм;  

3. Ремонт трубопроводів холодного водопостачання з заміною окремих 
ділянок ( корп. 1, 5А, 7, 9, 10, 12,13, 14, гурт. 1, 3, 5,7,8, гараж, бібліотека,  
центральна котельня –теплопункт); 

4. Відремонтована поливна система у ботанічному саду, зварювальні роботи 
труб системи опалення в оранжереї; ремонт засувок, встановлення 
лічильників обліку води; 
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5. На корпусі № 14 заміна окремих ділянок системи опалення зовнішньої  
тепломережі;  

6. Корпус № 17 – ремонт системи опалення у підвалі та тепломережі;  
7. Ремонт труб гарячого водопостачання від гуртожитку № 5 до корпусу 14; 
8. Гуртожиток № 5, 7 – ремонт системи опалення, холодного та гарячого 

водопостачання в душових; заміна засувки на зовнішній тепломережі до 
гуртожитку № 7. Встановлення насосу в гуртожитку № 5 для подачі 
холодної води на верхні поверхи;  

9. Прокладка 40 м пластикових труб гарячого водопостачання Ø 50мм (в 
лотках) з гуртожитку № 2 в гуртожиток № 3. 
Із залученням спонсорів у 2018 р. виконано ремонтно-будівельні та 

оздоблювальні роботи в корпусах та гуртожитках на суму  67575,00 тис. грн. 
(встановлення металопластикових вікон та дверей – 9 шт., ремонт холу в  
гуртожитку №2). 

Також проведені роботи по приведенню у належний стан приміщень 
загального користування (сан. вузли, кухні, коридори, сходові клітини), 
фарбування стін, вікон, дверей, підлог тощо, ремонт електричних мереж  
(освітлювальні прилади, плити, проводка та інше), сантехнічних мереж. 
Виконано утеплення вікон, дверей, стін та трубопроводів, згідно заходів із  
підготовки до зимового періоду. 

 

Ректор                                       М.В. Поляков 
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