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Донецький національний технічний університет, заснований у 1921 році, є найстарішим вищим навчальним закладом Донеччини. Через російську агресію на сході України, з жовтня 2014 року ДонНТУ здійснює
діяльність на базі свого структурного підрозділу в місті Покровську. Втративши матеріально-технічну базу,
перебуваючи в умовах певної невизначеності щодо подальшого розвитку подій, університет зберіг свій науковий та інтелектуальний потенціал, що дозволило в найкоротші терміни повністю відновити навчальний
процес, наукову, міжнародну й видавничу діяльність. Спираючись на власні сили й можливості, наполегливу
працю колективу, ДонНТУ і сьогодні посідає чільні місця в національних рейтингах та є найкращим серед
переміщених вишів.
Наш університет має славетну історію, якою варто пишатися. Тепер ми творимо цю історію, і від нас залежить, яким університет побачать Україна і світ.
Вважаю, що для подальшого розвитку й успішного функціонування Донецького національного технічного університету необхідно:
 забезпечувати неухильне збільшення контингенту студентів ДонНТУ шляхом формування позитивного
іміджу установи, розширення форм і методів профорієнтаційної роботи;
 створювати комфортне середовище для навчання, професійної діяльності й особистісного зростання; поліпшувати соціально-побутові умови;
 розвивати й модернізувати матеріально-технічну базу університету; підвищувати ефективність використання
наявних і додаткових площ для здійснення навчального процесу, наукової, культурно-масової і спортивної діяльності;
 підтримувати високий рівень якості науково-педагогічного потенціалу університету, створивши систему
стимулювання творчої активності як окремих викладачів, так і структурних підрозділів на основі ефективного
механізму рейтингової оцінки їхньої діяльності;
 поглиблювати інтеграцію університету у світовий освітній та науковий простір, запроваджуючи інноваційні
методи організації навчального процесу та наукових досліджень.

ПРОГРАМНІ ЗАВДАННЯ
ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
Модернізація змісту освітніх програм та навчальних планів відповідно до вимог державних
стандартів вищої освіти з урахуванням досвіду
вузів-партнерів з країн ЄС:
− покращення фундаментальної підготовки
інженерних кадрів;
− оптимізація переліку дисциплін, що забезпечують досягнення програмних результатів навчання;
− постійне оновлення знань, відповідність змісту навчання сучасним вимогам.
Розширення можливостей реалізації академічної
мобільності здобувачів вищої освіти шляхом
співпраці з українськими та європейськими університетами.
Створення автоматизованої системи реєстрації
студентів для вивчення дисциплін за вибором.
Запровадження комплексної системи оцінювання
знань з урахуванням усіх видів навчальної роботи.
Розробка сучасних підручників та навчальних
посібників, розвиток системи масових відкритих
онлайн-курсів.
Використання в навчальному процесі сучасних
технологій і методів навчання.
Вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти.
Трансформація заочного навчання в повноцінну
дистанційну освіту.
Формування системи безперервного навчання
«технікум–університет». Підтримка і сприяння
розвитку відокремлених структурних підрозділів
університету, зміцнення їх кадрового потенціалу
шляхом підвищення кваліфікації, стажування,
навчання в аспірантурі й докторантурі провідних
викладачів.
Активне залучення викладацького складу та учнівської молоді технікумів до наукового, суспільного й культурного життя університету.

НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО
СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

Запровадження системи матеріального заохочення викладачів і науковців за результатами
публікацій у міжнародних наукових виданнях, що індексуються в науково-метричних
базах даних Scopus та Web of Science.

Встановлення прямих зв’язків із навчальними закладами, науковими установами, підприємствами та
організаціями іноземних держав; укладання договорів та забезпечення реалізації міжнародних угод про
співробітництво, спільних міжнародних проектів.

Сприяння створенню центрів надання послуг із сертифікації та стандартизації.

Реалізація чинних та започаткування нових спільних програм подвійних дипломів з університетамипартнерами. Участь у міжнародних системах
Eurobachelor, Euromaster.

Планомірне залучення студентської молоді
(передусім – здобувачів освітнього ступеня
«магістр») до виконання пошукових та
планових наукових досліджень.
Забезпечення міжнародної академічної мобільності науково-педагогічних працівників
завдяки міжнародним договорам, укладеним університетом із навчальними та науковими установами іноземних держав;
сприяння закордонним стажуванням аспірантів та докторантів шляхом налагодження
співпраці з закордонними вузами-партнерами;
запровадження програм професійного стажування студентів-старшокурсників у закордонних компаніях.
Підтримка діяльності наукових шкіл університету, які досягли визнаних результатів, та організація досліджень за пріоритетними напрямками науки й техніки.
Поновлення випуску наукових періодичних
видань університету, вихід яких було
призупинено.
Забезпечення повноцінного функціонування спеціалізованих вчених рад, розширення
переліку наукових спеціальностей.
Створення лабораторій подвійного призначення – для навчальної та наукової роботи.
Спрямування не менше 15 % щорічних
капітальних витрат на розвиток лабораторної
бази, комп’ютерної мережі та бібліотечних
фондів.

Сприяння участі науково-педагогічних працівників
університету в міжнародних проектах академічних
обмінів викладачами й ученими; залучення провідних науково-педагогічних та наукових працівників
зарубіжних вищих навчальних закладів до проведення лекцій, тренінгів, семінарів тощо; поширення
практики викладання за кордоном науковопедагогічними працівниками університету.
Включення до навчальних планів магістерських та
PhD програм дисциплін іноземними мовами; продовження роботи курсів удосконалення рівня мовної
підготовки науково-педагогічних працівників університету та здобувачів вищої освіти; залучення іноземних волонтерів до викладання в університеті.
Сприяння участі науково-педагогічних працівників і
здобувачів вищої освіти в конкурсах на здобуття
міжнародних грантів для виконання освітніх програм
та наукових досліджень; участь у міжнародних проектах та програмах для переміщених вишів.
Поглиблення співпраці університету з посольствами,
консульствами та іншими представництвами зарубіжних країн і міжнародних організацій в Україні;
проведення днів культури зарубіжних країн, Дня
Європи, організація спільних заходів.
Набуття членства в асоціаціях та міжнародних
об’єднаннях вищих навчальних закладів; покращення позицій ДонНТУ у провідних світових рейтингах;
інтенсифікація інформаційно-рекламної діяльності
для поліпшення міжнародного іміджу університету.

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ, ПОЗАНАВЧАЛЬНА АКТИВНІСТЬ
Усебічна підтримка діяльності органів студентського самоврядування та студентських профспілкових організацій, належне фінансове та матеріальне
забезпечення.
Покращення соціально-побутових умов у гуртожитках (проведення ремонтних робіт, придбання меблів).

Сприяння науковому, професійному, культурному та спортивному розвитку
студентської молоді. Розширення співпраці з місцевими освітніми закладами
та громадськими молодіжними організаціями.
Допомога у функціонуванні та розвитку студентського радіо, телебачення.
Створення молодіжного центру.

