
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ В. О. РЕКТОРА 

ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ЛЯШКА ЯРОСЛАВА ОЛЕКСАНДРОВИЧА 

ПРО ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ 

ЗА 2016 РІК 

 

 

 

 

Заслухано та схвалено на конференції трудового колективу ДонНТУ 

19 грудня 2016 року 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКРОВСЬК-2016 



1 

Примітка: 

Звіт містить слайди презентації доповіді в. о. ректора на конференції трудового 

колективу ДонНТУ, яка відбулась 19.12.2016 р. Дані на слайдах можуть незначно 

відрізнятись від матеріалів звіту, що відповідають відомостям за повний кален-

дарний рік.  
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Вступ 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1129 від 

03.10.2014 р. «Про організацію освітнього процесу у Донецькому національному 

технічному університеті», на період проведення антитерористичної операції в м. 

Донецьк, ДонНТУ було переміщено в м. Красноармійськ (нині – Покровськ) для 

продовження діяльності на базі свого відокремленого структурного підрозділу – 

Індустріального інституту ДонНТУ. 

З 6 жовтня 2014 року виконувачем обов’язків ректора університету призна-

чено директора Індустріального інституту Ляшка Ярослава Олександровича. 

Відповідно до вищезгаданого наказу МОН навчальний процес було віднов-

лено з 03 листопада 2014 року. 

Всю документацію (архівну, фінансово-господарську, навчальну та навча-

льно-методичну) та матеріально-технічне забезпечення університету було зали-

шено у будівлях ДонНТУ в м. Донецьк. Адміністрація ДонНТУ та персонал ад-

міністративно-господарських підрозділів майже в повному складі не приступив 

до роботи в м. Красноармійськ. 

Одночасно із запуском освітнього процесу в м. Красноармійськ фактично з 

нуля відновлювалась організаційна структура університету, яка внаслідок пере-

міщення зазнала суттєвих змін. Адміністративно-господарський та допоміжний 

персонал майже повністю сформований наново. Структуру університету після 

реорганізації показано на рис. 1.1 – 1.3.  

Сьогодні Донецький національний технічний університет це 5 факультетів, 

1 інститут, 2 технікуми. У складі базового університету 25 кафедр, серед яких – 

24 випускових. 

Індустріальний інститут ДонНТУ теж зазнав реорганізації. Наразі в ньому 1 

факультет із 7 кафедрами, серед яких – 5 випускових. 

В базовому університеті працюють 359 співробітників, серед яких 300 шта-

тних і 59 сумісників. Навчальний процес забезпечують 227 викладачів, з них: 170 

штатних викладачів та 12 працівників адміністративно-управлінського персона-
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лу, за умовами праці віднесених до науково-педагогічних працівників, 46 викла-

дачів працюють за сумісництвом та на умовах погодинної оплати. 

Контингент студентів і слухачів (ДонНТУ з ІІ): 3305 студентів, з них 1852 – 

очної і 1453 – заочної форми навчання. В технікумах навчаються 1053 студенти. 

В магістратурі держуправління навчаються 70 осіб. Проходять курси підвищення 

кваліфікації 63 особи. Курси довузівської підготовки проходять 66 осіб. 

Здійснено відновлення та розроблено нову навчально-методичну докумен-

тацію, розроблено та введено в дію низку локальних нормативно-правових і ор-

ганізаційно-розпорядчих актів. 

Протягом 2016 року університет працював у звичайному режимі. Здійснено 

два випуски фахівців з вищою освітою та проведено вступну компанію. Здійсню-

ється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспіранту-

ру/докторантуру, завершено ряд науково-дослідних робіт і відкрито нові теми, 

триває виконання низки проектів в рамках міжнародних програм науково-

технічного співробітництва. Ведеться активна робота щодо відновлення матеріа-

льно-технічної бази університету та розвитку міжнародного наукового та освіт-

нього співробітництва. 

Завдяки докладеним зусиллям ДонНТУ зберігає достойні місця у Всеукра-

їнських та міжнародних рейтингах університетів: 

− Консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2016 (ін-

формаційний освітній ресурс «Освіта України») – 19 місце. 

− Webometrics – 18 місце (серед ВНЗ України). 

− Scopus – 19 місце (серед ВНЗ України). 

− Топ 200 «Україна» 2015-2016 – 23 місце. 

У рейтингу Топ 200 ДВНЗ ДонНТУ продемонстрував найкращі показники 

серед переміщених вищих навчальних закладів. 
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Рис. 1.1 – Структура Донецького національного технічного університету 
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Рис. 1.2 – Факультети та відокремлені структурні підрозділи ДонНТУ 
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Рис. 1.3 – Структура факультетів ДонНТУ (кафедри) 
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1 Освітня діяльність 

1.1 Напрями і спеціальності 

Освітня діяльність в ДонНТУ здійснюється відповідно до ліцензії АЕ 

№527659, виданої 25.11.2014 р., із встановленням відповідності з переліком спе-

ціальностей 2015 року на підставі Акту узгодження переліку спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. 

Підготовка фахівців з вищою освітою у 2016 році здійснювалась за всіма 

освітньо-кваліфікаційними рівнями і ступенями: 

ОС/ОКР 

За переліком 2006/2010 рр. За переліком 2015 р. 

Кількість ліцен-

зованих напрямів 

підготовки та 

спеціальностей  

З них про-

вадиться 

освітня дія-

льність 

Кількість ліцензо-

ваних спеціальнос-

тей 

З них про-

вадиться 

освітня дія-

льність 

Бакалавр 41 29 34 29 

Спеціаліст 67 - 29 18 

Магістр 78 37 31 26 

 

Перелік напрямів підготовки та спеціальностей здобувачів вищої освіти на-

ведено у таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1. Перелік напрямів підготовки та спеціальностей здобувачів вищої освіти 

Галузь знань Спеціальність Напрям/спеціальність 
ОС  

бакалавр 

ОКР спе-

ціаліст 

ОС ма-

гістр 

03 Гуманітарні на-

уки 
031 Релігієзнавство 

  

031 Релігієзнавство     + 

  8.02030102 релігієзнавство     + 

  033 Філософія 

  

033 Філософія +     

  6.020301 філософія +     

05 Соціальні та 

поведінкові нау-

ки 051 Економіка 

  

051 Економіка* + + + 

  6.030502 економічна кібернетика +     

  6.030503 міжнародна економіка +     

  8.03050201 економічна кібернетика     + 

  8.03050301 міжнародна економіка     + 

  054 Соціологія 054 Соціологія +     

    6.030101 соціологія +     

07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і оподат-

кування 

  

071 Облік і оподаткування* + + + 

  6.030509 облік і аудит* +     

  8.03050901 облік і аудит     + 

  072 Фінанси, бан-

ківська справа та 

страхування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування +   + 

  6.030508 фінанси і кредит +     

  8.03050801 фінанси і кредит     + 

  073 Менеджмент 073 Менеджмент* + + + 

  

 

6.030505 управління персоналом та економіка праці +     

  

 

6.030601 менеджмент* +     

  

 

8.03050501 управління персоналом та економіка праці     + 

  

 

8.03060101 менеджмент організацій і адміністрування*     + 
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Галузь знань Спеціальність Напрям/спеціальність 
ОС  

бакалавр 

ОКР спе-

ціаліст 

ОС ма-

гістр 

  

 

8.03060104 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності     + 

  

 

8.18010001 управління соціальним закладом     + 

  

 

8.18010012 управління інноваційною діяльністю     + 

  

 

8.18010014 управління фінансово-економічною безпекою     + 

    8.18010016 бізнес-адміністрування     + 

  074 Публічне 

управління та адмі-

ністрування  

074 Публічне управління та адміністрування +   + 

  8.18010018 адміністративний менеджмент     + 

  
075 Маркетинг 

  

075 Маркетинг +   + 

  6.030507 маркетинг +     

  8.03050701 маркетинг     + 

  076 Підприємницт-

во, торгівля та бір-

жова діяльність 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність + + + 

  6.030504 економіка підприємства* +     

  8.03050401 економіка підприємства     + 

10 Природничі на-

уки 

  101 Екологія 

101 Екологія + + + 

  

6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування +     

    8.04010601 екологія та охорона навколишнього середовища     + 

    
103 Науки про Зем-

лю 

  

103 Науки про Землю +   + 

    6.040103 геологія +     

    8.04010301 геологія     + 

12 

  

  

Інформаційні 

технології 

  

121 Інженерія про-

грамного забезпе-

чення 

121 Інженерія програмного забезпечення + + + 

6.050103 програмна інженерія +     

8.05010302 інженерія програмного забезпечення     + 
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Галузь знань Спеціальність Напрям/спеціальність 
ОС  

бакалавр 

ОКР спе-

ціаліст 

ОС ма-

гістр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

122 Комп’ютерні 

науки та інформа-

ційні технології 

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології + + + 

6.050101 комп’ютерні науки +     

8.05010101 інформаційні управляючі системи та технології     + 

8.05010104 системи штучного інтелекту     + 

123 Комп’ютерна 

інженерія 

123 Комп’ютерна інженерія + + + 

6.050102 комп’ютерна інженерія +     

8.05010201 комп’ютерні системи та мережі     + 

8.05010202 системне програмування     + 

125 Кібербезпека 

  

125 Кібербезпека +     

8.17010201 системи технічного захисту інформації, автомати-

зація її обробки     + 

13 Механічна ін-

женерія  
131 Прикладна ме-

ханіка 

  

131 Прикладна механіка +   + 

  6.050502 інженерна механіка +     

    8.05050301 металорізальні верстати та системи     + 

    

132 Матеріалознав-

ство 132 Матеріалознавство + + + 

    

133 Галузеве маши-

нобудування 

  

133 Галузеве машинобудування* + + + 

    6.050503 машинобудування* +     

    8.05050309 гірничі машини та комплекси*     + 

    

8.05050315 обладнання хімічних виробництв і підприємств 

будівельних матеріалів     + 

    
136 Металургія 

136 Металургія +   + 

    8.05040101 металургія чорних металів     + 
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Галузь знань Спеціальність Напрям/спеціальність 
ОС  

бакалавр 

ОКР спе-

ціаліст 

ОС ма-

гістр 

14 

  

  

  

  

  

  

Електрична ін-

женерія 

  

  

  

  

  

  

141 Електроенерге-

тика, електротехні-

ка та електромеха-

ніка 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка* + + + 

6.050701 електротехніка та електротехнології +     

6.050702 електромеханіка* +     

8.05070102 електричні системи і мережі     + 

 
8.05070205 електромеханічні системи геотехнічних вироб-

ництв*   +** 

144 Теплоенергети-

ка 

144 Теплоенергетика + +   

6.050601 теплоенергетика +     

8.05060101 теплоенергетика     + 

15 

 

 

 

 

 

 

Автоматизація 

та приладобуду-

вання 

 

 

 

 

 

 

151 Автоматизація 

та комп’ютерно-

інтегровані техно-

логії 

  

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології + + + 

6.050201 системна інженерія +   

6.050202 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані техноло-

гії +     

8.05020101 комп’ютеризовані системи управління та автома-

тика     + 

8.05020201 автоматизоване управління технологічними про-

цесами     + 

152 Метрологія та 

інформаційно-

вимірювальна тех-

ніка 

  

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка +   + 

6.051002 метрологія, стандартизація та сертифікація +     

8.18010010 якість, стандартизація та сертифікація     + 

16 

  

  

Хімічна та біо-

інженерія 

  

  

161 Хімічні техно-

логії та інженерія 

161 Хімічні технології та інженерія + + + 

6.051301 хімічна технологія +     

8.05130105 хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів     + 
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Галузь знань Спеціальність Напрям/спеціальність 
ОС  

бакалавр 

ОКР спе-

ціаліст 

ОС ма-

гістр 

17 

  

  

  

  

  

Електроніка та 

телекомунікації 

  

  

  

  

  

171 Електроніка 

171 Електроніка + + + 

6.050802 електронні пристрої та системи +     

8.05080202 електронні системи     + 

172 Телекомунікації 

та радіотехніка 

  

172 Телекомунікації та радіотехніка + + + 

6.050903 телекомунікації +     

8.05090302 телекомунікаційні системи та мережі     + 

18 Виробництво та 

технології 

183 Технології за-

хисту навколиш-

нього середовища 183 Технології захисту навколишнього середовища +     

    184 Гірництво 184 Гірництво* + + + 

    

 

6.050301 гірництво* +     

    

 

6.050303 переробка корисних копалин +     

    

 

8.05030101 розробка родовищ та видобування корисних ко-

палин*     + 

19 Архітектура та 

будівництво 

193 Геодезія та зем-

леустрій 193 Геодезія та землеустрій + + + 

    

 

6.080101 геодезія, картографія та землеустрій +     

    

 

8.08010103 землеустрій та кадастр     + 

*) в тому числі – в Індустріальному інституті 

**) підготовка фахівців зазначеної спеціальності у 2016 році здійснювалась лише в Індустріальному інституті 
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1.2 Акредитація 

Протягом 2016 року у зв’язку із закінченням терміну дії сертифікатів про 

акредитацію або у зв’язку з необхідністю отримання вперше сертифікату про ак-

редитацію у ДонНТУ були акредитовані наступні напрями підготовки і спеціаль-

ності: 

Шифр Назва Сертифікат про акредитацію (термін дії) 

6.030101 Соціологія НД-ІІ № 0578092,  

виданий 15.03.2016 р. (до 1.07.2026 р.) 

6.050503 Машинобудування* 

НД-ІІ №0580169, 

виданий 06.07.2016 р. (до 1.07.2026 р.) 

ІІ: 

НД-ІІ №0578830, 

виданий 21.06.2016 р. (до 1.07.2021 р.) 

6.080101 
Геодезія, картографія та землеус-

трій (продовження строку дії) 

НД-ІІ №0580029, 

виданий 21.06.2016 р. (до 1.07.2022 р.) 

7.08010103 

Землеустрій та кадастр 

НД-ІІІ №0580170, 

виданий 06.07.2016 р. (до 1.07.2026 р.) 

8.08010103 
НД-ІV №0580171, 

виданий 06.07.2016 р. (до 1.07.2026 р.) 

7.05010202 

Системне програмування 

НД-ІІІ №0580167, 

виданий 06.07.2016 р. (до 1.07.2026 р.) 

8.05010202 
НД- ІV №0580168, 

виданий 06.07.2016 р. (до 1.07.2026 р.) 

*) в тому числі – в Індустріальному інституті 

 

У липні 2016 року до відділу ліцензування та акредитації МОН України 

було направлено листа щодо продовження строку дії сертифіката про акредита-

цію напряму підготовки 6.050101 Комп’ютерні науки. 

У жовтні 2016 року розпочались роботи щодо проведення самоаналізу дія-

льності з підготовки фахівців вищої освіти для проходження первинної акреди-

тації у 2017 році за наступними напрямами підготовки і спеціальностями: 

Шифр Назва 

8.18010001 Управління соціальним закладом 

8.18010018 Адміністративний менеджмент 

6.030504 Економіка підприємства* 

6.030509 Облік і аудит* 
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6.030601 Менеджмент* 

8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за 

видами економічної діяльності)* 

6.050301 Гірництво* 

8.05030101 

 

Розробка родовищ та видобування корисних 

копалин (за способом видобування)* 

6.050702 Електромеханіка* 

8.05070205 Електромеханічні системи геотехнічних виро-

бництв* 

8.05050309 Гірничі машини та комплекси* 
*) – в Індустріальному інституті 
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1.3 Прийом студентів 

Вступна кампанія 2016 р. до ДВНЗ «ДонНТУ» пройшла відповідно до 

Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році та Правил 

прийому до базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» у 2016 році. Для прийому 

осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної опера-

ції (на період її проведення), відповідно до Наказу МОН в університеті створено 

Освітній центр «Донбас-Україна». 

ДВНЗ «ДонНТУ» у 2016 році здійснював прийом на перший курс навчання 

за освітнім ступенем бакалавра за 29 спеціальностями. До приймальної комісії 

подано і зареєстровано в ЄДЕБО 1942 заяви на денну форму і 260 заяв на заочну 

форму навчання, в тому числі 152 заяви через Освітній центр «Донбас-Україна». 

Найбільшою популярністю за кількістю поданих заяв користувалися спеціально-

сті 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» 

(табл. 2.2, рис. 2.1). 1809 заяв на денну форму навчання подано електронним спо-

собом. Результати відкритого конкурсу за денною формою навчання на 1 курс 

освітнього ступеню «бакалавр» наведено на рис. 2.2. 

 

Таблиця 2.2 

Найбільша кількість заяв за напрями підготовки 
Код Назва спеціальності (спеціалізації) Подано заяв 

073 Менеджмент 158 

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 158 

184 Гірництво 114 

051 Економіка 109 

123 Комп’ютерна інженерія 109 

121 Інженерія програмного забезпечення 99 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 83 

125 Кібербезпека 81 

075 Маркетинг 76 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 75 
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Рис. 2.1. Кількість заяв, поданих для вступу на 1 курс освітнього ступеня «бакалавр» 

на базі повної загальної середньої освіти у 2016 р. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

033 Філософія 

051 Економіка 

054 Соціологія 

071Облік і оподаткування 

072Фінанси, банківська справа та страхування 

073Менеджмент 

074 Публічне управління та адміністрування 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

101 Екологія 

103 Науки про Землю 

121 Інженерія програмного забезпечення 

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

123 Комп’ютерна інженерія 

125 Кібербезпека 

131 Прикладна механіка 

132 Матеріалознавство 

133 Галузеве машинобудування 

136 Металургія 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

144 Теплоенергетика 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

161 Хімічні технології та інженерія 

171 Електроніка 

172 Телекомунікації та радіотехніка 

183 Технології захисту навколишнього середовища 

184 Гірництво 

193 Геодезія та землеустрій 

Максимальний обсяг державного замовлення в 2016 році (на базі ПЗСО) Подано заяв 
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Рис. 2.2. Результати відкритого конкурсу у 2016 р. за денною формою навчання 
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Таким чином, загальний конкурс за поданими заявами на одне місце дер-

жавного замовлення на 1 курс освітнього ступеня «бакалавр» на базі повної зага-

льної середньої освіти становив 5,64 заяви на денну і 14,38 заяв на заочну форми 

навчання за кошти державного бюджету. 

Найбільший конкурс за поданими заявами на одне місце державного замо-

влення денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» наведено в табл. 

2.3. 

Таблиця 2.3 

Конкурс на 1 місце державного замовлення денної форми навчання 

освітнього ступеня «бакалавр» 
Код Назва спеціальності (спеціалізації) Конкурс 

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 15,80 заяви на одне місце 

051 Економіка 9,91 заяви на одне місце 

121 Інженерія програмного забезпечення 9,90 заяви на одне місце 

184 Гірництво 9,50 заяви на одне місце 

073 Менеджмент 9,29 заяви на одне місце 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 8,30 заяви на одне місце 

125 Кібербезпека 8,10 заяви на одне місце 

075 Маркетинг 7,60 заяви на одне місце 

123 Комп’ютерна інженерія 6,81 заяви на одне місце 

071 Облік і оподаткування 6,40 заяви на одне місце 
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За результатами вступної кампанії, на навчання до ДВНЗ «ДонНТУ» зара-

ховано 1291 студент (табл.1). Результати зарахування за освітніми ступенями 

«бакалавр», «спеціаліст», «магістр», освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» 

(2, 3 курси) та формами фінансування навчання наведено в табл. 2.4. 

 

Таблиця 2.4 

Результати зарахування у 2016 р. 

ОКР /  

освітній ступінь 

денна заочна 
Разом 

держбюджет контракт держбюджет контракт 

бакалавр 150 115 8 115 388 

бакалавр (2-й курс) 0 2  3 5 

бакалавр (3-й курс) 150 4  148 302 

спеціаліст (1 хвиля) 43 14 22 111 190 

магістр (1 хвиля) 187 19  74 280 

спеціаліст (2 хвиля) 3 0 1 74 78 

магістр (2 хвиля) 1 17  30 48 

РАЗОМ 534 171 31 555 1291 

 

На місця, що фінансуються за кошти державного бюджету станом на 

01.10.2016 р., зараховано на навчання на перший курс освітнього ступеня «бака-

лавр» поза конкурсом 56 осіб (в т. ч. 49 за рішеннями Конкурсної комісії МОН 

для осіб пільгових категорій). Ще для 16 осіб рішенням Конкурсної комісії МОН 

були виділені додаткові місця вже після зарахування. Кількість вступників, зара-

хованих до університету на перший курс денної форми навчання за кошти фізич-

них та юридичних осіб, порівняно із зарахованими у 2015 р., суттєво збільшила-

ся. 

З числа зарахованих на навчання до університету за освітнім ступенем «ба-

калавр» 41 особу на денну форму та 78 осіб на заочну форму зараховано за ре-

зультатами вступних іспитів, в тому числі відповідно 14 та 6 осіб зараховано за 

результатами іспитів та сертифікатів ЗНО. Із 1809 вступників, які подали заяви в 

електронній формі, студентами стало 219 осіб.  

З 53 слухачів підготовчих курсів Центру підготовки абітурієнтів ДВНЗ 

«ДонНТУ» до університету зараховано 20 осіб. 
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Максимальні конкурсні бали (з 200 можливих), за якими університету було 

розподілено місця державного замовлення денної форми навчання за спеціально-

стями наведено в табл. 2.5 

Таблиця 2.5 

Максимальний конкурсний бал при вступі на ОС «бакалавр» 

Код і назва спеціальності 
Максимальний 

конкурсний бал 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 177,10 

033 Філософія 173,45 

071 Облік і оподаткування 171,31 

121 Інженерія програмного забезпечення 170,65 

073 Менеджмент 168,15 

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 167,10 

101 Екологія 164,55 

133 Галузеве машинобудування 163,25 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 162,95 

172 Телекомунікації та радіотехніка 160,00 

125 Кібербезпека 157,55 

144 Теплоенергетика 155,75 

184 Гірництво 155,50 

171 Електроніка 155,15 

193 Геодезія та землеустрій 154,70 

123 Комп’ютерна інженерія 154,05 

131 Прикладна механіка 151,85 

161 Хімічні технології та інженерія 149,80 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 149,15 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 142,35 

132 Матеріалознавство 136,20 

136 Металургія 126,85 

051 Економіка 123,60 

103 Науки про Землю 115,9* 

*зарахування поза конкурсом 
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Робота Освітнього центру «Донбас-Україна» характеризувалася наступни-

ми показниками (табл. 2.6, 2.7) 

Таблиця 2.6 

Основні показники діяльності освітнього центру «Донбас-Україна» 
Звернулося до 

ОЦ за консуль-

тацією, осіб 

Направлено для 

проходження 

ДПА до школи 

Подано документів для вступу 

Тимчасова  

довідка 
Атестат за всту-

пними іспитами 
Атестат за ре-

зультатами ЗНО 
219 5 5 121 26 

Таблиця 2.7 

Зарахування заявників ОЦ «Донбас-Україна» 
Денна 

за держзамовленням 

Денна 

за контрактом 

Заочна 

за держзамовленням 

Заочна 

за контрактом 

61 11 2 74 
 

В університеті в 2016 році здійснювався прийом на навчання на основі ди-

плома молодшого спеціаліста на 2 та 3 курси за освітньо-професійними програ-

мами підготовки бакалаврів на денну форму та за напрямами підготовки на на 1 

курс прискореної форми навчання на освітній ступінь бакалавра за спеціальнос-

тями на заочну форму. Для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі дип-

лома молодшого спеціаліста було подано 441 заяви (219 – денна форма навчання, 

222 – заочна). З них зараховано 302 особи: 154 на денну форму та 148 на заочну. 

Кількість зарахованих на навчання на денну форму наведено в табл. 2.8 та на за-

очну форму навчання в табл. 2.9. 

Таблиця 2.8 

Зараховано на навчання на 2, 3 курс денної форми навчання 

Код, назва напрямку підготовки, спеціалізація 
Зараховано на навчання 

2 курс 3 курс 

6.030508 фінанси і кредит   37 

6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та зба-

лансоване природокористування 
1   

6.050102 комп’ютерна інженерія   12 

6.050202 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології   4 

6.050301 гірництво 1 36 

6.050502 інженерна механіка   4 

6.050503 машинобудування   30 

6.050601 теплоенергетика   9 

6.050701 електротехніка та електротехнології   14 

6.050702 електромеханіка   5 

6.050802 електронні пристрої та системи   1 

6.051301 хімічна технологія   1 

6.080101 геодезія, картографія та землеустрій   1 

Всього 2 154 
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Таблиця 2.9 

Зарахування на 1 курс прискореної заочної форми навчання 
Код та назва спеціальності Зараховано на навчання 

051 Економіка 9 

071 Облік і оподаткування 4 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 14 

123 Комп’ютерна інженерія 6 

133 Галузеве машинобудування 12 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 18 

144 Теплоенергетика 10 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 6 

161 Хімічні технології та інженерія 33 

184 Гірництво 36 

Всього 148 
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Прийом для здобуття освітнього ступеня молодшого спеціаліста здійсню-

вався Костянтинівським індустріальним технікумом на денну форму навчання та 

Артемівським індустріальним технікумом на заочну форму навчання. Результати 

вступної кампанії по прийому абітурієнтів для здобуття освітнього ступеня мо-

лодшого спеціаліста структурними підрозділами університету наведено в табл. 

2.10. 

 

Таблиця 2.10 

Результати зарахування у Костянтинівському індустріальному технікумі та 

Артемівському індустріальному технікумі 

Код та назва спеціальності 

Кількість студентів 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Артемівський індустріальний технікум 

051 Економіка 5  

072 Фінанси, банківська справа та страхування 22  

133 Галузеве машинобудування 26 15 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 54 17 

161 Хімічні технології та інженерія 18 15 

Костянтинівський індустріальний технікум 

051 Економіка 21  

072 Фінанси, банківська справа та страхування 19  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 18  

133 Галузеве машинобудування 50  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 35  

161 Хімічні технології та інженерія 12  

5.05070104 3  

5.03050801 2  

5.05130109 2  

5.03050401 1  

5.05050206 1  
 

Разом з тим, слід зазначити незначний відсоток випускників Артемівського 

індустріального технікуму та Костянтинівського індустріального технікуму, які 

продовжили навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» в 

ДВНЗ «ДонНТУ». Зведені дані щодо абітурієнтів, які продовжили навчання в 

університеті та випуску з Костянтинівського та артемівського індустріальних те-

хнікумів наведено в табл. 2.11. 
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Таблиця 2.11 

 

Зведені дані щодо вступу до університету абітурієнтів з числа випускників 

Артемівського та Костянтинівського індустріальних технікумів 

Структурний  

підрозділ 

Випуск молодших спеці-

алістів 

Вступ до ДВНЗ «ДонНТУ» для  

здобуття освітнього ступеня «ба-

калавр» 

Денна фор-

ма 

Заочна фо-

рма 
Денна форма Заочна форма 

Костянтинівський 

індустріальний 

технікум 

120 47 24 2 

Артемівський ін-

дустріальний те-

хнікум 

125 74 23 1 

Усього 245 121 47 3 

 

В 2016 році прийом на навчання за освітнім ступенем «магістр» та освіт-

ньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснювався на денну та заочну форми 

навчання як за рахунок коштів державного бюджету так і за рахунок коштів фі-

зичних та юридичних осіб. Загальна інформація щодо кількості спеціальностей 

та спеціалізацій (освітніх програм) за освітнім ступенем «магістр» та 

ОКР «спеціаліст» за денною та заочною формами навчання наведено в табл. 2.12.  

Загалом на перший курс навчання за освітньо-професійними програмами 

підготовки спеціалістів і магістрів зараховано 387 осіб. Результати зарахування 

за ОС «магістр» та ОКР «спеціаліст» у 2016 р. наведено в табл. 2.13. 

 

 

Таблиця 2.12 

Кількість спеціальностей (спеціалізацій) за якими здійснювався прийом на 

навчання за ОС «магістр» / ОКР «спеціаліст» 

ОС/ ОКР 
Денна форма Заочна форма 

Спеціальність Спеціалізація Спеціальність Спеціалізація 

ОС «Магістр» 27 40 18 27 

ОКР «Спеціаліст» 23  21  
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Таблиця 2.13 

Зарахування на ОКР «спеціаліст» та ОС «магістр»  

за формами фінансування навчання 

Освітній ступінь 

/ ОКР 

Результати прийому (осіб) 

За денною формою навчання  За заочною формою навчання  

Р
аз

о
м

 

Д
ер

ж
. 

 

за
м

о
в
л
ен

н
я
 За кошти фізич-

них та юридич-

них осіб 

Р
аз

о
м

 

Д
ер

ж
. 

 

за
м

о
в
л
ен

н
я
 За кошти фізич-

них та юридичних 

осіб 

Осіб % Осіб % 

Магістр 224 188 36 16,1 104 - 104 100,0 

Спеціаліст 60 46 14 30,4 208 23 185 88,9 

 

У 2016 р. Умовами прийому до ВНЗ впроваджено перехресний вступ на 

ступінь магістра та ОКР «спеціаліст». Загалом цим правом у ДВНЗ «ДонНТУ» 

скористалися 125 вступників: на спеціальності технічного спрямування 86 осіб 

та 39 осіб на спеціальності економічного спрямування, вступники успішно 

пройшли додаткове вступне випробування за обраним спрямуванням, фахове 

вступне випробування, іспит з іноземної мови та були зараховані на навчання 

(табл. 2.14). 

Таблиця 2.14 

Кількість студентів, які складали додаткове вступне випробування 

Факультет 
Денна Заочна 

магістр спеціаліст магістр спеціаліст 

ГФ 2 3 11 28 

ФКІТАЕР 3 2  16 

ФМЕХТ - - 5 7 

ФЕМ 10 1 9 19 

ФКНТ 1 1  7 

З випускників бакалавріату 2016 р. продовжили навчання в ДВНЗ «ДонН-

ТУ» 73,3 % випускників (табл. 2.15). 

Таблиця 2.15 

Зведені дані щодо вступу до університету абітурієнтів  

з числа випускників бакалавріату  

Структурний  

підрозділ 

Випуск ОКР 

 «бакалавр» 

Вступ до ДВНЗ «ДонНТУ» для  

здобуття освітнього ступеня «магістр» / ОКР 

«спеціаліст» 

Денна  

форма 

Заочна  

форма 

Денна форма Заочна форма 

магістр спеціаліст магістр спеціаліст 

ДВНЗ ДонНТУ 346 175 204 50 22 106 

ІІ ДВНЗ ДонНТУ 101 142 3 - 3 5 

Усього 447 317 207 50 25 111 
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За денною формою навчання тільки 26 абітурієнтів були випускниками ін-

ших вищих навчальних закладів, що становить 9 % від загальної кількості вступ-

ників на ОС «магістр» та ОКР «спеціаліст». 

Виконання первісно доведених обсягів державного замовлення за освітніми 

рівнями бакалавра й магістра та ОКР спеціаліст виконано в повному  

обсязі. 

Найбільша частина абітурієнтів має адресу прописки у Донецькій області, в 

тому числі здебільшого в м. Донецьк та м. Покровськ (Красноармійськ), 

м. Мирноград (Димитрів), м. Селидове, м. Авдіївка, м. Мар’їнка. Статистика за 

адміністративно-територіальним розподілом наведена у табл. 2.16, 2.17. 

 

Таблиця 2.16 

Моніторинг міграційних потоків молоді  

за освітнім фактором за результатами прийому у 2016 році: 

№п/п Адміністративно-територіальні одиниці 

Вступна кампанія 2016 року 

разом бюджет контракт 

  Зараховано на перший курс денної форми навчання, 

разом: 511 383 168 

  у тому числі з регіонів:    

1 Дніпропетровська область/м. Дніпропетровськ 9 6 3 

2 Донецька область/м. Донецьк 528 367 161 

3 Запорізька Область/м. Запоріжжя 2 0 2 

4 Луганська область/м. Луганськ 6 5 1 

5 м .Київ 3 3 0 

6 Харківська область/м. Харків 1 0 1 

7 Хмельницька область/м. Хмельницький 1 1 0 

8 Черкаська область/м. Черкаси 1 1 0 
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Таблиця 2.17 

Моніторинг міграційних потоків молоді Донецької області  

за освітнім фактором за результатами прийому у 2016 році: 

№п/п Адміністративно-територіальні одиниці 
Вступна кампанія 2016 року 

всього бюджет контракт 

1.  АВДІЇВКА 39 32 7 

2.  АМВРОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН/М.АМВРОСІЇВКА 1 1 0 

3.  АРТЕМІВСЬК 6 1 5 

4.  АРТЕМІВСЬКИЙ РАЙОН/М.АРТЕМІВСЬК 3 1 2 

5.  

ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ВЕЛИКА 

НОВОСІЛКА 
8 5 3 

6.  ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЛНОВАХА 3 1 2 

7.  ВУГЛЕДАР 8 6 2 

8.  ГОРЛІВКА 10 7 3 

9.  ДЗЕРЖИНСЬК 6 3 3 

10.  ДОБРОПІЛЛЯ 31 20 11 

11.  ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН/М.ДОБРОПІЛЛЯ 2 2 0 

12.  ДОКУЧАЄВСЬК 2 1 1 

13.  ДОНЕЦЬК 97 86 11 

14.  ДРУЖКІВКА 3 1 2 

15.  ЄНАКІЄВЕ 3 2 1 

16.  КІРОВСЬКЕ 1 1 0 

17.  КОСТЯНТИНІВКА 15 14 1 

18.  КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОН/М.КОСТЯНТИНІВКА 1 1 0 

19.  КРАМАТОРСЬК 5 2 3 

20.  
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ РА-

ЙОН/М.КРАСНОАРМІЙСЬК 30 16 14 

21.  
КРАСНОЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН/ 

М.КРАСНИЙ ЛИМАН 1 0 1 

22.  МАКІЇВКА 24 23 1 

23.  МАРІУПОЛЬ 2 1 1 

24.  МАР'ЇНСЬКИЙ РАЙОН/М.МАР'ЇНКА 32 26 6 

25.  МИРНОГРАД (ДИМИТРІВ) 42 20 22 

26.  НОВОАЗОВСЬКИЙ РАЙОН/М.НОВОАЗОВСЬК 1 1 0 

27.  НОВОГРОДІВКА 4 2 2 

28.  
ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН/ 

СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА 4 4 0 

29.  ПОКРОВСЬК (КРАСНОАРМІЙСЬК) 68 36 32 

30.  СЕЛИДОВЕ 40 22 18 

31.  СЛОВ'ЯНСЬК 2 1 1 

32.  СТАРОБЕШІВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ СТАРОБЕШЕВЕ 3 3 0 

33.  ТЕЛЬМАНІВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ТЕЛЬМАНОВЕ 1 1 0 

34.  ТОРЕЗ 4 3 1 

35.  ХАРЦИЗЬК 8 6 2 

36.  ШАХТАРСЬК 3 2 1 

37.  ЯСИНУВАТА 6 5 1 

38.  ЯСИНУВАТСЬКИЙ РАЙОН/М.ЯСИНУВАТА 9 8 1 
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1.4 Контингент студентів. Структура 

Станом на 01.11.2016 року в інституті, в технікумах і на факультетах Дон-

НТУ за рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра і молодшого спеціаліста загалом 

навчається (таблиці 2.18–2.22) 4445 студентів (4274 – станом на 01.12.2015). За 

кошти державного бюджету здобувають вищу освіту за цими рівнями – 2716 

студентів (2880 – станом на 01.12.2015), а на умовах контракту (за кошти фізич-

них та юридичних осіб) – 1729 студентів (1394 – станом на 01.12.2015). 

 

Таблиця 2.18 

Чисельність студентів ДонНТУ 

Форма 

навчання 

Всього 
за кошти 

держ. бюджету 

за кошти 

фіз. та юр. осіб 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

денна 2755 2735 2414 2283 341 452 

заочна 1519 1710 466 433 1053 1277 

Разом 4274 4445 2880 2716 1394 1729 
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Протягом 2016 року (табл. 2.19-2.20) не спостерігається значних перепадів 

кількості студентів в університеті. Всі коливання пов’язані з випуском фахівців з 

вищою освітою та прийомом на навчання. 

Таблиця 2.19 – 

Динаміка зміни «контингенту» студентів у базовому університеті 

Дата* 
Всього 

Всього 

за д. з. 

Всього за 

контр. 
Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Всього д. з. контр. Всього д. з. контр. 

01.12.2015 2010 1369 641 1420 1283 137 590 86 504 

01.01.2016 1999 1365 634 1416 1279 137 583 86 497 

01.02.2016 1723 1127 596 1177 1041 136 546 86 460 

01.03.2016 1716 1119 597 11678 1033 134 549 86 463 

01.04.2016 1703 1122 581 1163 1036 127 540 86 454 

01.05.2016 1705 1123 582 1164 1037 127 541 86 455 

01.06.2016 1700 1120 580 1161 1034 127 539 86 453 

01.07.2016 947 700 247 718 660 58 229 40 189 

01.09.2016 2176 1246 930 1412 1176 236 764 70 694 

01.10.2016 2205 1243 962 1408 1173 235 797 70 727 

01.11.2016 2198 1241 957 1406 1171 235 792 70 722 

*- дані по контингенту без МДУ, аспірантури 
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Таблиця 2.20 – 

Показники зміни «контингенту» студентів у базовому університеті  

за період 01.01.2016р. -01.10.2016р. 

Показники зміни 

контингенту 
Всього 

Всього 

за д. з. 

Всього 

за 

контр. 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Всього д. з. контр. Всього д. з. контр. 

Вибуло 
(до закінчення  

строку навчання) 

221 113 108 135 101 34 86 12 74 

Прибуло  
(поновлено, переведено) 

115 23 92 51 17 34 64 6 58 

Прийом 
(зараховано) 

1241 564 677 704 533 171 537 31 506 

Випуск 929 596 333 628 555 73 301 41 260 

Підсумок +206 -122 +328 -8 -106 +98 +214 -16 +230 

 

Контингент студентів базового університету за освітніми ступенями, фор-

мами навчання та фінансування показано у таблиці 2.21 (д.з. – навчання за кошти 

Державного бюджету, контр. – за кошти фізичних або юридичних осіб). 

Таблиця 2.21 – 

Контингент студентів базового університету станом на 01.11.16  

Назва факультету Всього 
Всього 

за д. з. 

Всього за 

контр. 

Денна форма навчання 
Заочна форма навчан-

ня 

Всього д. з. контр. Всього д. з. контр. 

Ступінь бакалавра 

ГФ 352 200 152 210 183 27 142 17 125 

ФКІТАЕР 296 181 115 193 173 20 103 8 95 
ФЕМ 334 170 164 231 161 70 103 9 94 

ФКНТ 200 134 66 154 126 28 46 8 38 

ФМЕХТ 304 155 149 183 152 31 121 3 118 

Разом за ОС 1486 840 646 971 795 176 515 45 470 

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 
ГФ 85 21 64 19 13 6 66 8 58 

ФКІТАЕР 76 19 57 14 12 2 62 7 55 

ФЕМ 43  43 2  2 41  41 

ФКНТ 28 18 10 14 13 1 14 5 9 

ФМЕХТ 32 11 21 10 8 2 22 3 19 

Разом за ОКР 264 69 195 59 46 13 205 23 182 

Ступінь магістра 
ГФ 74 54 20 59 54 5 15  15 

ФКІТАЕР 59 54 5 58 54 4 1  1 
МДУ 70 53 17    70 53 17 
ФЕМ 152 80 72 107 78 29 45 2 43 

ФКНТ 74 69 5 71 69 2 3  3 

ФМЕХТ 89 75 14 81 75 6 8  8 

Разом за ОС 518 385 133 376 330 46 142 55 87 

Всього 2268 1294 974 1406 1171 235 862 123 739 
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Бакалаври, спеціалісти і магістри мають питому вагу у загальному контин-

генті базового університету 65,5; 11,7 та 22,8% відповідно, що не відрізняється 

від показників попереднього періоду 68,3; 10 та 21,7%. 

Більша частина бакалаврів та магістрів навчається за денною формою на-

вчання, спеціалістів – за заочною.  

Кількість здобувачів вищої освіти Індустріальному інституті ДонНТУ за 

рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра наведено у таблицях 2.22-2.23. 

Таблиця 2.22 

Чисельність студентів в Індустріальному інституті ДонНТУ 

Форма на-

вчання 

Всього за кошти 

держ.бюджету 

за кошти фіз.  

та юр. осіб 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

денна 462 458 337 318 125 140 

заочна 656 668 181 170 475 498 

Разом 1118 1126 518 488 600 638 

Таблиця 2.23 – 

Контингент студентів у Індустріальному інституті станом на 01.11.2016 

ОС/ОКР, курс Всього 
Всього 

за д. з. 

Всього 

за 

контр. 

Денна форма навчан-

ня 

Заочна форма навчан-

ня 

Всього д. з. контр. Всього д. з. контр. 

Ступінь бакалавра 

1 курс 194 64 130 91 50 41 103 14 89 

2 курс 129 58 71 63 46 17 66 12 54 

3 курс 270 113 157 112 72 40 158 41 117 

4 курс 182 120 62 96 77 19 86 43 43 

5 курс 67 35 32    67 35 32 

Разом за ОС 842 390 452 362 245 117 480 145 335 

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 
Разом за ОКР 249 76 173 69 51 18 180 25 155 

Ступінь магістра 

1 курс 24 16 8 18 16 2 6  6 

2 курс 11 6 5 9 6 3 2  2 

Разом за ОС 35 22 13 27 22 5 8  8 

Всього у ін-

ституті 
1126 488 638 458 318 140 668 170 498 

У тому числі за освітнім ступенем бакалавра навчається загалом – 842 сту-

денти (74,8%), за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста – 249 студентів 

(22,1%), а за освітнім ступенем магістра – 35 студенти (3,1%). 

Більша частина бакалаврів та спеціалістів навчається за заочною формою 

навчання, магістрів – за денною.  
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Вищу освіту за програмами підготовки молодших спеціалістів у технікумах 

ДонНТУ станом на 01.11.2016 здобувають 1051 студентів (таблиці 2.24-2.25). В 

Артемівському індустріальному технікумі навчається 530 осіб, із них 454 – за 

державним замовленням, 76 – на умовах контракту. В Костянтинівському індус-

тріальному технікумі відповідно 521 (480/41). 

Таблиця 2.24 

Чисельність студентів у технікумах ДонНТУ 

Форма на-

вчання 

Всього 
за кошти 

 держ. бюджету 

за кошти 

фіз. та юр. осіб 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

денна 873 871 794 794 79 77 

заочна 246 180 178 140 68 40 

Разом 1119 1051 972 934 147 117 
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Таблиця 2.25 – 

Контингент студентів технікумів за ОКР молодший спеціаліст станом на 

01.11.16 

Назва техніку-

му/курс 
Всього 

Всього 

за д. з. 

Всього за 

контр. 

Денна форма навчан-

ня 

Заочна форма навчан-

ня 

Всього д. з. 
конт

р. 
Всього д. з. контр. 

Артемівський індустріальний технікум 

1 курс 101 81 20 101 81 20    

2 курс 157 131 26 111 86 25 46 45 1 

3 курс 133 120 13 107 96 11 26 24 2 

4 курс 139 122 17 77 77  62 45 17 

Всього у АІТ 530 454 76 396 340 56 134 114 20 

Костянтинівський індустріальний технікум 

1 Курс 152 149 3 152 149 3    

2 Курс 120 112 8 120 112 8    

3 Курс 159 129 30 112 103 10 46 26 20 

4 Курс 90 90  90 90     

Всього у КІТ 521 480 41 475 454 21 46 26 20 

Всього за 

ОКР МС 
1051 934 117 871 794 77 180 140 140 
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1.5 Оцінка якості підготовки фахівців 

За результатами екзаменаційних сесій 2015-2016 н.р. (таблиці 2.26-2.29) 

навчальні здобутки студентів університету утримуються на достатньо високому 

рівні, якісна (на "добре" і "відмінно") та абсолютна (без "незадовільно") успіш-

ність загалом в університеті становлять: 

денна форма:  

за рівнем бакалавра – 43,74 і 77,48%; 

за рівнем магістра – 65,82 і 81,01%; 

У Індустріальному інституті ДонНТУ якісна (на "4" і "5") та абсолютна (без 

"2") успішність загалом становлять: 

денна форма:  

за рівнем бакалавра – 39,51 і 81,74%; 

за рівнем магістра –100,00 і 66,67 %; 

разом по інституту – 40,16 і 81,38%. 
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Таблиця 2.26 – Результати зимової екзаменаційної сесії у ДонНТУ 2015-2016 н.р за курсами (денна форма навчання) 

Курс 
Разом 

студентів 

Повинні 

складати 

Склали всі екза-

мени 

Склали всі екзаме-

ни на 4 і 5 

Мають академ. 

заборгованість 

чол. % чол. % чол. % 

1б 172 172 149 86,63 70 40,70 22 12,79 

2б 153 152 125 82,24 62 40,79 28 18,42 

3б 280 280 210 75,00 147 52,50 69 24,64 

4б 332 332 269 81,02 194 58,43 63 18,98 

Разом бакалаврів 937 936 753 80,45 473 50,53 182 19,44 

1-2м 177 177 159 89,83 138 77,97 18 10,17 

1с 75 75 66 88,00 52 69,33 10 13,33 

Разом 

по університету 
1189 1188 978 82,32 663 55,81 210 17,68 

 

Таблиця 2.27 – Результати літньої екзаменаційної сесії у ДонНТУ 2015-2016 н.р за курсами (денна форма навчання) 

Курс 
Разом 

студентів 

Повинні 

складати 

Склали всі 

екзамени 

Склали всі екзаме-

ни на 4 і 5 

Мають академ. 

заборгованість 

чол. % чол. % чол. % 

1б 166 166 126 75,90 68 40,96 40 24,10 

2б 153 153 88 57,52 49 32,03 65 42,48 

3б 270 269 199 73,98 118 43,87 70 26,02 

4б 332 331 299 90,33 167 50,45 32 9,67 

Разом бакалаврів 921 919 712 77,48 402 43,74 207 22,52 

1м 158 158 128 81,01 104 65,82 30 18,99 

Разом 

по університету 
1079 1077 840 77,99 506 46,98 237 22,01 
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Таблиця 2.28 – Результати зимової екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р за факультетами (денна форма навчання) 

Факультет ОС/ОКР 
Разом сту-

дентів 

Повинні 

складати 

Склали всі ек-

замени 

Склали всі екза-

мени на 4 і 5 

Мають академ. 

заборгованість 

чол. % чол. % чол. % 

ФЕМ 

Бакалавр (1курс-4курс) 212 212 178 83,96 118 55,66 34 16,04 

Магістр (1 курс-2 курс) 61 61 50 81,97 47 77,05 11 18,03 

Спеціаліст 13 13 12 92,31 10 76,92 1 7,69 

Разом  286 286 240 83,92 175 61,19 46 16,08 

КІТАЕР 

Бакалавр (1курс-4курс) 187 187 166 88,77 72 38,50 21 11,23 

Магістр (1 курс-2 курс) 23 23 20 86,96 15 65,22 2 8,70 

Спеціаліст 13 13 12 92,31 7 53,85 1 7,69 

Разом  223 223 198 88,79 94 42,15 24 10,76 

КНТ 

Бакалавр (1курс-4курс) 171 170 133 78,24 115 67,65 37 21,76 

Магістр (1 курс-2 курс) 45 45 42 93,33 34 75,56 3 6,67 

Спеціаліст 12 12 9 75,00 8 66,67 3 25,00 

Разом  228 227 184 81,06 157 69,16 43 18,94 

ГФ 

Бакалавр (1курс-4курс) 199 199 145 72,9 97 48,7 54 27,1 

Магістр (1 курс-2 курс) 19 19 17 89,5 17 89,4 2 10,5 

Спеціаліст 19 19 16 84,2 13 68,4 3 15,8 

Разом  237 237 178 75,1 127 53,6 59 24,9 

МЕХТ 

Бакалавр (1курс-4курс) 167 167 130 77,84 71 42,51 37 22,16 

Магістр (1 курс-2 курс) 29 29 29 100,00 25 86,21 0 0,00 

Спеціаліст 19 19 16 84,21 10 52,63 3 15,79 

Разом  215 215 175 81,40 106 49,30 40 18,60 

ТОВ 

Бакалавр (1курс-4курс) 371 371 284 76,55 130 35,04 87 23,45 

Магістр (1 курс-2 курс) 9 9 9 100,0 7 77,78 0 0,00 

Спеціаліст 62 62 48 77,42 30 48,39 14 22,58 

Разом  442 442 341 77,15 167 37,78 101 22,85 
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Таблиця 2.29 – Результати літньої екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р за факультетами (денна форма навчання) 

 

 

Факультет 

ОС/ОКР 
Разом сту-

дентів 

Повинні 

складати 

Склали всі ек-

замени 

Склали всі екза-

мени на 4 і 5 

Мають академ. 

заборгованість 

чол. % чол. % чол. % 

ФЕМ 

Бакалавр (1курс-4курс) 208 208 175 84,13 133 63,94 33 15,87 

Магістр (1 курс) 46 46 34 73,91 34 73,91 12 26,09 

Разом  254 254 209 82,28 167 65,75 45 17,72 

КІТАЕР 

Бакалавр (1курс-4курс) 183 181 141 77,90 74 40,88 40 22,10 

Магістр (1 курс) 22 22 21 95,45 10 45,45 1 4,55 

Разом  205 203 162 79,80 84 41,38 41 20,20 

КНТ 

Бакалавр (1курс-4курс) 164 164 112 68,29 55 33,54 52 31,71 

Магістр (1 курс) 42 42 33 78,57 23 54,76 9 21,43 

Разом  206 206 145 70,39 78 37,86 61 29,61 

ГФ 

Бакалавр (1курс-4курс) 203 203 162 79,8 72 35,6 41 20,2 

Магістр (1 курс) 19 19 19 100,0 19 100,0 0 0,00 

Разом  222 222 181 81,9 91 41,0 41 18,5 

МЕХТ 

Бакалавр (1курс-4курс) 164 164 122 74,39 68 41,46 42 25,61 

Магістр (1 курс) 29 29 21 72,41 18 62,07 8 27,59 

Разом  193 193 143 74,09 86 44,56 50 25,91 

ТОВ 

Бакалавр (1курс-4курс) 367 367 300 81,74 145 39,51 67 18,26 

Магістр (1 курс) 9 9 6 66,67 6 100,00 3 50,00 

Разом  376 376 306 81,38 151 40,16 70 18,62 
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1.6 Атестація здобувачів вищої освіти 

Підсумкова атестація студентів здійснюється екзаменаційними комісіями 

(ЕК) після завершення навчання на відповідному освітньо-кваліфікаційному рів-

ні з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки ви-

могам освітньо-кваліфікаційної характеристики.  

Екзаменаційна комісія здійснює перевірку рівня науково-теоретичної і 

практичної підготовки випускників, вирішує питання про присвоєння їм відпові-

дного освітньо-кваліфікаційного рівня, видання державного документа про осві-

ту, опрацьовує пропозиції щодо поліпшення якості освітньо-професійної підго-

товки спеціалістів в університеті.  

У 2015/16 навч. році загальна кількість голів ЕК складала 66 осіб (таблиця 

– 2.30), у т. ч.: 39 – визнані фахівці-практики (керівники профільних підприємств 

і організацій, головні інженери, технологи, механіки, заступники директорів то-

що); 11 – професори; 3 – доценти, 13 –провідні наукові співробітники з визнаних 

наукових установ. 
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Таблиця 2.30 –  

Голови екзаменаційних комісій Університету у 2015/16 н. р. 

Факультет 
Визнані 

фахівці-практики 
Професори Доценти 

Пров. наукові 

співробітники 

науково-

дослідних уста-

нов 

Всього 

ГФ 9    9 

ФМЕХТ 12 2  4 18 

ФКНТ  3 3 4 10 

ФКІТАЕР 15    15 

ФЕМ 3 6  5 14 

Разом 39 11 3 13 66 

 

В університеті у 2015/16 навч. році за всіма формами навчання, згідно зі 

звітами ЕК, 1380 студенти (1662 у 2014/15 н.р.) закінчили відповідний цикл на-

вчання (таблиця 2.31), здобули вищу освіту за відповідними рівнями та отримали 

дипломи державного зразка. У тому числі за денною формою навчання – 808 

студентів (1084 у 2014/15 н.р.), за заочною формою навчання – 572 студентів 

(578 у 2014/15 н.р.).  
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На денній формі навчання найбільша кількість випускників базового уні-

верситету – 152 фахівця на факультеті економіки та менеджменту (242 фахівця 

на факультеті комп’ютерних наук і технологій у 2014/15 н.р.), а найменша кіль-

кість випускників – 107 фахівців на гірничому факультеті (118 фахівців на факу-

льтеті комп’ютерних інформаційних технологій, автоматики, електроніки і ра-

діотехніки у 2014/15 н.р.).  

На заочній формі навчання найбільша кількість випускників 89 фахівця на 

факультеті комп’ютерних інформаційних технологій, автоматики, електроніки і 

радіотехніки (135 фахівців на факультеті енергетики та металургії у 2014/15 н.р.), 

а найменша кількість випускників 37 фахівця на факультеті комп’ютерних наук і 

технологій (41 фахівець на факультеті менеджменту у 2014/15 н.р.). 

Таблиця 2.31 

Зведені дані з випуску фахівців у 2015/16 н. р. 

Атестовано/ 

не атестовано 

фахівців 

ФКІТАЕР ФМЕХТ ФКНТ ФЕМ ГФ ІІ Всього 

Денна 112 132 125 152 107 180 808 

Заочна 89 48 37 53 74 271 572 

Всього випущено 201 180 162 205 181 451 1380 

Не з'явились 1 2 2  14  19 
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Таблиця 2.32 

Зведені дані з випуску фахівців у 2015/16 н. р. 

ОС/ОКР ФКІТАЕР ФМЕХТ ФКНТ ФЕМ ГФ ІІ Всього 

Бакалавр 61 75 62 80 68 101 447 

Спеціаліст 12 17 11 12 18 59 129 

Магістр 39 40 52 60 21 20 232 

Всього 

за денною формою 
112 132 125 152 107 180 808 

Бакалавр 63 22 24 24 42 142 317 

Спеціаліст 24 25 13 22 32 128 244 

Магістр 2 1  7  1 11 

Всього 

за заочною формою 
89 48 37 53 74 271 572 

 

Зведені дані з випуску фахівців у 2015/16 н. р. 

за денною формою (всього 628 в т.ч. Б 346, С 70, М 212) 

 
Зведені дані з випуску фахівців у 2015/16 н. р. 

за заочною формою (всього 301 в т.ч. Б 175, С 116, М 10) 
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У 2015/16 навч. році за всіма формами навчання, згідно зі звітами ЕК у Ін-

дустріальному інституті ДонНТУ 451 студент закінчив відповідний цикл навчан-

ня (таблиці 2.33, 2.34), здобули вищу освіту за відповідними рівнями та отримали 

дипломи встановленого зразка. У тому числі за денною формою навчання випу-

щено – 180 фахівців, за заочною формою навчання випущено – 271 фахівець.  

Денна форма навчання:  

за освітнім ступенем бакалавра випущено – 101 фахівець; 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста – 59 фахівців; 

за освітнім ступенем магістра – 20 фахівців.  

Заочна форма навчання: 

за освітнім ступенем бакалавра випущено – 142 фахівця; 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста – 128 фахівців; 

за освітнім ступенем магістра – 1 фахівець. 

 

Таблиця 2.33 –  

Зведені дані з випуску фахівців у Індустріальному інституті ДонНТУ 2015/16н.р. 

Атестовано/ не атестовано фахівців Разом 

Денна 180 

Заочна 271 

Разом випущено 451 

Не з'явились 0 

 

 

Таблиця 2.34 –  

Зведені дані з випуску фахівців у Індустріальному інституті ДонНТУ 2015/16н.р. 

ОС/ОКР Разом 

Денна 

Бакалавр 101 

Спеціаліст 59 

Магістр 20 

Разом за денною формою 180 

Заочна  

Бакалавр 142 

Спеціаліст 128 

Магістр 1 

Разом за заочною формою 271 
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1.7 Документи про вищу освіту державного зразка 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про вищу освіту» Донецький націона-

льний технічний університет з червня 2015 р. самостійно виготовляє та видає ди-

пломи про вищу освіту державного зразка та додатки до них європейського зраз-

ка. 

Перелік інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту 

(наукові ступені) державного зразка, затверджено постановою Кабінету Мініст-

рів України від 31 березня 2015 р. № 193 «Про документи про вищу освіту (нау-

кові ступені) державного зразка» (набрала чинності 24.04.2015 р.). Цією ж поста-

новою встановлено граничну вартість виготовлення документа про вищу освіту 

державного зразка – не вище двох неоподатковуваних мінімумів доходів грома-

дян. Форми документів про вищу освіту та додатків до них затверджено наказом 

Міністерства освіти і науки України №525 від 12.05.2015 р. «Про затвердження 

форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додат-

ків до них, зразка академічної довідки» (зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 18 травня 2015 р. за № 551/26996, набрав чинності 02.06.2015 р.). 

Відповідно до рішення Вченої ради ДонНТУ від 25.06.2015 р. (протокол 

№7) наказом №170-03 від 26.06.2015 р. «Про документи про вищу освіту держа-

вного зразка Донецького національного технічного університету» затверджено та 

введено в дію технічний опис бланків дипломів та додатків до них та «Положен-

ня про документи про вищу освіту державного зразка та додатки до них Донець-

кого національного технічного університету». 

Дипломи бакалаврів, бакалаврів з відзнакою, спеціалістів, спеціалістів з 

відзнакою, магістрів та магістрів з відзнакою роздруковуються на захищених 

бланках з символікою ДонНТУ. Бланки розміром 210 х 297 мм мають водяні зна-

ки, оформлені з використанням гільошних сіток, УФ-фарби; виготовляються по-

ліграфічним способом. 

Додатки до дипломів про вищу освіту європейського зразка друкуються 

на аркушах щільного паперу формату 297 х 420 мм, з'єднаних між собою посере-

дині двома скобами та складених навпіл по лінії з’єднання у вигляді буклету з 4 
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або 8 сторінок формату 210 х 297 мм. Додатки до дипломів бакалавра мають 8 

сторінок, спеціаліста та магістра – 4 сторінки. 

 

 

  

На другій та четвертій сторінці додатку з 8 сторінок (на другій сторінці до-

датку з 4 сторінок) посередині нижнього колонтитулу наклеюється голографічна 

наліпка на саморуйнівній основі із зображенням логотипу ДонНТУ. 

З урахуванням змін, що були затверджені наказом МОН України №707 від 

22.06.2016 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 12 травня 2015 року № 525» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
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15 липня 2016 р. за № 964/29094), рішенням Вченої ради ДВНЗ «Донецький на-

ціональний технічний університет» від 19 грудня 2016 року (протокол №7) до 

«Технічного опису бланків документів про вищу освіту державного зразка Доне-

цького національного технічного університету, що виготовляються поліграфіч-

ним способом» та до «Положення про документи про вищу освіту державного 

зразка та додатки до них Донецького національного технічного університету» 

були внесені відповідні правки та введено дію нову форму академічної довідки 

та її опис. 

 

1.8 Навчально-методичне забезпечення 

У 2016 р. основна увага в роботі навчально-методичного відділу приділя-

лась організації навчально-методичної роботи в напрямку вдосконалення навча-

льних та робочих програм; плануванню видання навчально-методичних матеріа-

лів та документів, навчальних посібників, опорних конспектів, методичних ре-

комендацій тощо; вивченню та аналізу забезпеченості дисциплін навчально-

методичними матеріалами та документами.  

НМВ здійснював консультативну допомогу кафедрам, факультетам та ви-

кладачам з питань впровадження в навчальний процес новітніх технологій на-

вчання, планування та організації методичної роботи. 

 Протягом звітного періоду постійно проводився контроль за формуванням 

і оновленням навчально-методичного документів з дисциплін кафедр, підводи-

лись підсумки результатів методичної роботи факультетів, кафедр, викладачів та 

проводились методичні семінари. 

У 2016 р. відповідно до плану роботи навчально-методичним відділом пос-

тійно здійснювалась координація діяльності щодо організації навчально-

методичної роботи та аналізу стану навчально-методичної роботи в Університеті 

та напрямів її вдосконалення.  

За звітний період розроблено і впроваджено інструктивно-методичні мате-

ріали стосовно складання та затвердження навчальних та робочих планів, мето-
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дичні рекомендації до складання навчальних та робочих програм дисциплін, ін-

струкція щодо заповнення додатків до дипломів та ін.  

Одним із важливих напрямків роботи навчально-методичного відділу є ко-

нтроль за виконанням плану видання навчальної та навчально-методичної літе-

ратури. У 2016 р. планом було передбачено 117 видань з подальшим коригуван-

ням до 96 внаслідок оптимізації навчальних та робочих планів. 

Протягом звітного періоду постійно здійснювався контроль за виконанням 

індивідуальних планів роботи викладачів та планів роботи кафедр та факульте-

тів, зокрема – в частині методичної роботи. 

За підсумками роботи навчально-методичного відділу у 2016 р. проаналізо-

вані причини випадків невиконання планів та з урахуванням досягнутого і пода-

льших завдань на 2017 рік підготовлено відповідні рекомендації щодо плануван-

ня і змісту методичного забезпечення освітнього процесу. 

У 2016 році вийшли друком 4 навчальних посібники: 

− Засоби індивідуального захисту / Під ред. А.Ф. Долженкова (ISBN 

978-966-377-196-0); 

− Аналітичні приладі та системи / О.В. Вовна, А.А. Зорі, В.А. Порєв, 

В.П. Приміський (ISBN 978-966-377-197-7); 

− Вступ до фаху з електроніки та комп’ютерної інженерії / Зорі А.А., 

Лукашенко В.М., Співак В.М., Вовна О.В., Чичужко М.В., Зубко І.А. / 

Під ред. Вовни О.В. (ISBN 978-966-377-197-7); 

− Гірниче матеріалознавство / Під ред. С. В. Подкопаєва (ISBN 978-

966-377-199-1); 

та один підготовлено до друку: 

− Теорія електричних кіл / В.Ф. Сенько, О.В. Вовна, І.С. Лактіонов 

(ISBN 978-966-377-205-9). 

Професори кафедри електронної техніки Зорі А.А. та Вовна О.В. на три-

дцятій Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – День студента 

2016» отримали «Гран-Прі» в номінації  «Видання підручників та навчальних 



53 

 

посібників нового покоління», як співавтори комплексу підручників та навчаль-

них посібників нового покоління. 

 

1.9 Нормативні документи ДонНТУ 

Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та у зв’язку із ска-

суванням Міністерством освіти і науки та Кабінетом Міністрів ряду норматив-

них та організаційно-розпорядчих документів щодо організації освітнього проце-

су, протягом 2015-2016 рр. у ДонНТУ було розроблено та введено в дію низку 

локальних нормативно-правових документів: 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» (затверджено рішенням вченої 

ради ДонНТУ від 17.11.2016 р., пр. №5, та введено в дію наказом в.о. 

ректора №364-03 від 05.12.2016 р.); 
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2. Положення про семестровий контроль у ДВНЗ «Донецький націона-

льний технічний університет» (затверджено наказом в. о. ректора Дон-

НТУ 20 листопада 2015 року №555-08); 

3. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення 

студентів у державному вищому навчальному закладі «Донецький на-

ціональний технічний університет» (ухвалено рішенням вченої ради 

ДонНТУ від 26.02.2015 р., пр. №3 та від 03.09.2015 р., пр. №1 (зміни), 

затверджено наказом в. о. ректора ДонНТУ №26-03 від 27.02.2015 р. (із 

змінами згідно з наказами №235-03 від 07.09.2015 р. та 246-03 від 

27.07.2016 р.); 

4. Положення про переведення студентів на вакантні місця державно-

го замовлення у вищому навчальному закладі «Донецький національ-

ний технічний університет» (ухвалено рішенням вченої ради ДонНТУ 

від 26 лютого 2015 р. (протокол №3), затверджено наказом в. о. ректора 

ДонНТУ №35-03 від 02.03.2015 р. (із змінами згідно з наказом №279-03 

від 15.09.2016 р.). 

5. Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаме-

наційної комісії у державному вищому навчальному закладі «Донець-

кий національний технічний університет» (затверджено вченою радою 

ДонНТУ 26 листопада 2015 року, протокол №3, введено в дію наказом 

№567-08 від 09.12.2015 р.); 

6. Положення про документи про вищу освіту державного зразка та 

додатки до них Донецького національного технічного університету 

(ухвалено рішенням вченої ради ДонНТУ (протокол №7 від 25.06.2015 

р.), затверджено наказом в. о. ректора ДонНТУ №170-03 від 26.06.2015 

р. ((із змінами згідно з наказами №238-03 від 08.09.2015 р. та №386-03 

від 30.12.2016 р.); 

7. Положення про диплом з відзнакою ДВНЗ ДонНТУ (ухвалено рі-

шенням вченої ради ДонНТУ від 28 травня 2015 р. (протокол №6), за-

тверджено наказом № 126-03 від 29.05.2015 р.); 
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8. Положення про Комісію ДВНЗ «Донецький національний техніч-

ний університет» з визнання документів про освіту, виданих на-

вчальними закладами інших держав (ухвалено рішенням вченої ради 

ДонНТУ 06.12.2016 р., протокол №6, затверджено наказом №382-03 від 

23.12.2016 р.); 

9. Положення про порядок визначення та ліквідації академічної різ-

ниці і перезарахування навчальних дисциплін у державному вищому 

навчальному закладі «Донецький національний технічний університет» 

(ухвалено рішенням вченої ради ДонНТУ від 30 червня 2015 р. (прото-

кол № 8), затверджено наказом в. о. ректора ДонНТУ №199-03 від 

30.07.2015 р.); 

10. Положення про підготовку електронних освітніх ресурсів ДВНЗ 

ДонНТУ; 

11. Положення про підготовку друкованих навчально-методичних ви-

дань ДВНЗ ДонНТУ; 

12. Положення про розрахунок кількості штатних посад науково-

педагогічних працівників кафедр ДонНТУ (затверджено наказом 

№131-03 від 29.05.2015 р.); 

13. Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних 

працівників державного вищого навчального закладу «Донецький на-

ціональний технічний університет (ухвалено вченою радою ДонНТУ 

від 31 березня 2016 року, протокол №7, затверджено наказом №202-03 

від 13.06.2016 р.). 

14. Норми часу для планування й обліку навчальної роботи науково-

педагогічних працівників ДонНТУ, Норми часу для планування 

наукової, методичної та організаційної роботи науково-

педагогічних працівників ДонНТУ (ухвалено рішенням Вченої ради 

ДонНТУ від 23 квітня 2015 року, протокол №5, затверджено наказом 

№128-03 від 09.05.2015 р.); 
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15. Положення про порядок конкурсного відбору на посади науково-

педагогічних працівників ДонНТУ (ухвалено рішенням вченої ради 

ДонНТУ від 26.08.2016 р. (протокол №1), затверджено наказом №256-

03 від 29.08.2016 р.). 

У зв’язку з тим, що Положенням про організацію освітнього процесу з 2017 

року запроваджено оцінювання знань студентів за накопичувальною системою 

(підсумкова 100-бальна оцінка включатиме 60 балів за іспит і 40 балів – за вико-

нання лабораторних, практичних, семінарських занять та індивідуальних робіт, 

крім курсових), триває розробка відповідного Положення про оцінювання знань 

студентів та передбачене внесення відповідних змін у Положення про семестро-

вий контроль. 

 

1.10 Післядипломна освіта, підготовчі курси 

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти ДонНТУ (далі – ННІ-

ПО) має два структурних підрозділи: Центр післядипломної освіти та підвищен-

ня кваліфікації та Центр довузівської підготовки. 

Протягом 2016 року ННІПО мав такі напрями роботи: 

− підвищення кваліфікації викладачів ДонНТУ, працівників інших органі-

зацій та установ; 

− підготовка слухачів магістратури державного управління за спеціальніс-

тю «Державна служба» («Публічне управління та адміністрування»); 

− підготовка осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст», які 

вступили для здобуття другої вищої освіти; 

− підготовка абітурієнтів до здачі ЗНО; 

− навчання студентів ДонНТУ на додаткових факультативних дисциплінах 

(за додатковою угодою). 

1.10.1 Підвищення кваліфікації (стажування) та навчання на курсах в 

ННІПО 
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ННІПО проводить підвищення кваліфікації осіб, що мають вищу освіту, як 

викладачів та студентів ДВНЗ «ДонНТУ», так і сторонніх осіб за кошти фізичних 

і юридичних осіб. 

 

Табл. 2.35 – Курси підвищення кваліфікації, що завершились у 2016р 

№ Назва (спеціальність/назва курсу) період 

Зараховано осіб 
Пройшли 

підсумкову 

атестацію 

Співробітники 

та студенти 

ДонНТУ та ІІ 

Сторонні 

слухачі 

1. «Бізнес-адміністрування» 02.11.2015-

01.03.2016 

25 - 25 

2. «Менеджмент організацій і адміністрування» 

(англійською мовою) 

02.11.2015-

07.03.2016 

 

37 

 

- 

 

36 

3 «Облік і аудит» (1С: Підприємство) 05.11.2015-

10.03.2016 

10 1 7 

4. «Комп’ютерні науки та інформаційні техно-

логії» (Створення та адміністрування диста-

нційного навчального курсу на базі платфо-

рми MOODLE) 

15.03.2016-

20.05.2016 

 

 

20 

 

 

- 

 

 

15 

5.  «Менеджмент» (Англійська мова ділового 

спілкування в менеджменті) 

15.02.2016-

04.06.2016 

 

10 

 

- 

 

10 

6. «Менеджмент» (Німецька мова ділового спі-

лкування в менеджменті) 

15.02.2016-

04.06.2016 

 

13 

 

- 

 

13 

7. «Менеджмент» (Англійська мова ділового 

спілкування в менеджменті) 

15.03.2016-

04.06.2016 

 

19 

 

- 

 

17 

8. «Облік і аудит» (1С: Підприємство) 14.04.2016-

30.06.2016 

9 8 16 

 РАЗОМ  143 9 139 

 

Табл. 2.36 – Курси підвищення кваліфікації, що тривають 

№ Назва (спеціальність/назва курсу) період 

Зараховано осіб Пройшли 

підсумкову 

атестацію 

Співробітники 

та студенти 

ДонНТУ та ІІ 

Сторонні 

слухачі 

9. «Менеджмент» (Англійська мова 

ділового спілкування в менеджменті) 

01.11.2016-

30.05.2017 

52 1 завершиться 

у 2017р. 

10. «Облік і аудит» (1С: Підприємство8.) 13.12.2016- 

29.02.2017 

5 5 завершиться 

у 2017р. 

 Всього  57 6  
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ННІПО організовує наукове та науково-практичне стажування викладачів 

ДВНЗ «ДонНТУ» та приймає на стажування науково-педагогічних співробітни-

ків інших ВНЗ 

 

Табл. 2.37 – Стажування викладачів ДВНЗ «ДонНТУ» у 2016р. 

№ Місце стажування період 
Кількість 

осіб 

Пройшли 

підсумкову 

атестацію 

1. ДВНЗ «Національний технічний університет» (м. 

Дніпро) 

26.01.2016р.-

26.072016р. 

1 1 

2. Управління держгеокадастру у Красноармійському 

районі Донецької області (м. Покровськ) 

19.02.2016р.-

26.07.2016р. 

 

3 

 

3 

3 ДВНЗ «Національний технічний університет «Хар-

ківський політехнічний інститут» (м. Харків) 

15.04.2016р. 

-17.11.2016р. 

 

3 

 

3 

4. PHOENIX CONTAKT GmbH & Co.KG (Бломберг, 

Німеччина) 

14.11.2016р.- 

25.11.2016р. 

2 2 

 Всього  9 9 

1.10.2 Діяльність магістратури державного управління 

В ННІПО ДВНЗ «ДонНТУ» продовжує роботу магістратура державного 

управління. Державним замовником на навчання являється Національне агентст-

во з питань державної служби. 

Кожного року держзамовлення на навчання державних службовців органів 

влади і посадові особи місцевого самоврядування розподіляється за результатами 

конкурсу серед ВНЗ України. 

На сьогодні в ННІПО навчаються за освітнім ступенем «магістр» за такими 

спеціальностями: 

 

Табл. 2.38 – Кількість слухачів магістратури держуправління 

№ 
Рік на-

бору 

Спеціальність 

 
Спеціалізація бюджет контракт Всього 

1. 2015р. Державна служба Економіка 3 - 3 

2. 2015р. Державна служба Адміністративний 

менеджмент 

16 7 23 

3. 2016р. Публічне управлін-

ня та адміністру-

вання 

Державна служба 34 10 44 

РАЗОМ   53 17 70 
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1.10.3 Робота центру довузівської підготовки 

Центром довузівської підготовки ННІПО два рази на навчальний рік про-

водяться підготовчі курси для майбутніх абітурієнтів до здачі ЗНО.  

 

Таблиця 2.39 – Кількісні показники слухачів курсів довузівської підготовки у 

2016р., що пройшли навчання 

N з/п  Термін навчання 
Кількість слухачів 

Зараховано Отримали сертифікат 

1 07.11.2015р. – 07.04.2016р. 56 27 

2 31.01.2016р.- 08.05.2016р. 20 10 

Разом 76 37 

 

 

Таблиця 2.40 – Кількісні показники слухачів курсів довузівської підготовки  

з кожної дисципліни (період навчання: 30.10.2016-29.04.2017р.р.)* 

N з/п  Перелік дисциплін  
Кількість  

зарахованих слухачів 

1.  Укр. мова та література  54 

2. Математика  54 

3. Історія України 32 

4.  Фізика  15 

5  Географія  20 

6 Англійська мова 17 

Разом 192 

*- загальна кількість – 66 осіб, які обрали різну кількість дисциплін. 

 

В січні-лютому 2017р. запланований набір слухачів на короткострокові ку-

рси довузівської підготовки (3-х місячні). 

1.10.4 Навчання студентів ДонНТУ на факультативних дисциплінах 

З 2015/2016 р. навчання студенти ДВНЗ ДонНТУ та ІІ ДонНТУ мають мо-

жливість обирати для вивчення додаткові факультативні дисципліни. З метою 

удосконалення навчального процесу, підготовки студентів до вступних іспитів в 

магістрату/аспірантуру, впроваджено навчання з факультативних дисциплін 

«Англійська мова» та «Німецька мова»: 
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Таблиця 2.41 – Кількісні показники слухачів факультативних дисциплін, що 

пройшли навчання у 2016р. 

N 

з/п  

Назва факультативної 

дисципліни 
Термін навчання 

Кількість слухачів 
 

Зараховано 
Пройшли 

атестацію 

1 Англійська мова 
06.11.2015р.-29.05.2016р. 

15.02.2016р. -29.05.2016р. 

17 

21 
19 

Разом 38 19 

 

Таблиця 2.42 – Кількісні показники слухачів факультативних дисциплін, що 

пройшли навчання у 2016р. 

N 

з/п  

Назва факультативної 

дисципліни 
Термін навчання 

Кількість слухачів 
 

Зараховано 
Пройшли 

атестацію 

2 Німецька мова 15.02.2016р.-30.12.2016р. 13 - 

3 Англійська мова 01.11.2016р. - 31.05.2017р. 14 - 

Разом 27 
Заняття 

 тривають 

 

В січні-лютому 2017р. запланований набір студентів на факультативні дис-

ципліни: «Фізичне виховання (спеціальна підготовка). Функціональний тренінг» 

та «Фізичне виховання (спеціальна підготовка). Баскетбол». 

Станом на грудень 2016р. в ННІПО освітня послуга надається 234 особам. 
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2 Кадрове забезпечення 

Станом на 31 грудня 2016 року навчальний процес в базовому закладі 

ДонНТУ забезпечують 227 викладачів, з них: 170 штатних викладачів, 46 викла-

дачів працюють за «зовнішнім» сумісництвом та на умовах погодинної оплати, 

11 працівників адміністративно-управлінського персоналу, за умовами праці від-

несених до науково-педагогічних працівників. 

 

З науково-педагогічних працівників, які є штатними працівниками: 

 мають науковий ступінь доктора наук — 25; 

 мають науковий ступінь кандидата наук — 102; 

 мають вчене звання професора — 17; 

 мають вчене звання доцента/старшого наукового співробітника — 85. 

З науково-педагогічних працівників, які є зовнішніми сумісниками та НПП, 

які працюють на умовах погодинної оплати: 

 мають науковий ступінь доктора наук — 9; 
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 мають науковий ступінь кандидата наук — 18; 

 мають вчене звання професора — 7; 

 мають вчене звання доцента/старшого наукового співробітника — 16. 
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На 25 кафедрах завідувачами є 25 осіб, з них: мають науковий ступінь док-

тора наук — 14, кандидата наук — 11, вчене звання професора — 10, доцента —

15 осіб. Кількість випускових кафедр — 24, завідувачами на яких є 14 докторів 

наук, 10 кандидатів наук, 10 з них мають вчене звання професора та 14 — вчене 

звання доцента/старшого наукового співробітника.  

Базова освіта науково-педагогічних працівників, як правило, відповідає 

профілю дисциплін, які вони викладають. 

Штатним розписом університету затверджено 198,42 ставок професорсько-

викладацького складу, з них: 150,74 за рахунок коштів загального фонду та 47,68 

за рахунок коштів спеціального фонду. Станом на 31 грудня 2016 року з загаль-

ного фонду використовується 150,7 ставки і 25,7 ставки із спеціального фонду 

(без урахування осіб, що працюють на умовах погодинної оплати). 

 

 

При загалом прийнятній загальній картині є наявні недоліки в кадровому 

забезпеченні. Зокрема, на кафедрах історії та права; геодезії та будівництва пі-

дземних споруд; прикладної механіки і матеріалознавства; хімічних технологій; 

філософії; гірничої електротехніки і автоматики ім. Лейбова; мовної підготовки; 

автоматики і телекомунікацій; електричної інженерії; економічної теорії, держа-

вного управління та адміністрування відсутні штатні доктори наук та професори. 
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Середній вік професорсько-викладацького складу університету складає 46 

років, з них: середній вік завідувачів кафедр становить 54 роки, професорів – 63 

роки, доцентів – 45 років, старших викладачів – 44 роки, асистентів – 33 роки. 

 

2.1 Нормування робочого часу викладачів 

Розрахунок обсягів навчальної роботи здійснюється відповідно до затвер-

джених Вченою радою ДонНТУ норм. 

Кількість годин на ставку за посадами на 2016/2017 навчальний рік встано-

влена у обсязі: 

професор – 630…650 годин; 

доцент, старший викладач – 680..700 годин; 

асистент – 700…720 годин. 

Заплановане на 2016/2017 навчальний рік навантаження кафедр універси-

тету складало 124150.4 годин (у 2015/16 н.р. 134985.5 годин) у тому числі ауди-

торне навантаження – 72892 годин (у 2015/16 н.р. 79746 годин), що становить 

58,7 % від загального навантаження (у 2015/16 н.р. 59.1%). 

Структуру навантаження кафедр у 2016/2017 н.р. приведено у табл. 3.1 та 

порівняно з навантаженням кафедр у 2015/2016 н.р. у табл. 3.2. 
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Таблиця 3.1 – Заплановане навантаження кафедр університету у 2016-2017 н.р. (за видами навчальної роботи) 

Факультет 

/кафедра 

Заняття Проведення консультацій 

П
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о
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Разом 

годин 
лекції лабораторні практичні індивідуальні 

протягом 

семестру 
екзаменаційних 

ГФ 6058 1016 5580 316 2359.5 634 1243.8 2990.7 1106 3945.6 25249.6 

ГПС 1428 346 680 128 106.7 146 161.4 670.9 252 313.1 4232.1 

ГР 942 338 560 168 76.0 106 104.0 209.5 164 236.5 2903.9 

ІтаП 1296 0 2430 20 563.8 112 250.5 62.3 268 71.8 5074.3 

ОП 872 104 664 

 

386.3 126 323.7 392.9 160 398.6 3427.4 

РРКК 1520 228 1246 

 

1226.7 144 404.3 1655.2 262 2925.7 9611.9 

ФЕМ 9385 1082 6861 556 1063.6 962 1334.5 2015.5 1732 3756.4 28748.0 

ЕКіВМ 1546 1028 846 14 216.6 146 346.2 349.7 246 648.1 5386.6 

ЕПР 1384 0 1250 90 174.6 132 224.1 725.3 298 912.7 5190.6 

ЕТАДУ 1112 4 922 

 

237.7 98 178.9 107.7 156 81.0 2897.2 

МЕМ 1206 10 887 26 76.5 86 86.5 219.9 174 790.8 3562.6 

Менеджменту 1962 40 1304 112 104.3 200 162.4 187.3 344 612.2 5028.1 

ОФЕБ 2175 0 1652 314 254.0 300 336.6 425.7 514 711.7 6683.0 

ФКІТАЕР 6364 3428 6401 320 1207.6 694 1158.0 1403.7 1292 3933.7 26202.1 

АТ 1246 840 156 66 70.4 110 149.2 237.1 174 1019.0 4067.7 

ГЕА 1004 566 226 28 81.1 74 89.8 122.9 144 420.2 2756.0 

ЕлІн 2262 900 1284 160 314.8 250 437.3 637.3 388 1639.7 8273.0 

ЕТ 1488 1118 202 66 116.6 140 210.5 319.7 216 488.2 4365.0 

МП 364 4 4533 

 

624.7 120 271.3 86.7 370 366.7 6740.3 

ФКНТ 7078 4622 1576 82 1013.7 484 698.9 1569.0 910 4040.6 22074.2 

КІ 1858 1342 208 2 376.2 134 193.1 565.8 254 1226.8 6159.8 

КН 1576 1214 56 26 273.0 90 140.3 374.6 184 1525.3 5459.1 

ПМІ 2346 2066 344 54 168.3 196 297.3 520.2 320 1022.0 7333.8 

Філософії 1298 0 968 

 

196.2 64 68.3 108.3 152 266.6 3121.4 
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Факультет 

/кафедра 

Заняття Проведення консультацій 

П
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Разом 

годин 
лекції лабораторні практичні індивідуальні 

протягом 

семестру 
екзаменаційних 

ФМЕХТ 7126 2766 3597 260 674.3 566 864.3 2068.7 1056 2898.3 21876.5 

ГМіМСМ 1916 886 760 92 162.7 160 206.6 758.0 310 697.9 5949.2 

ОПТК 1716 718 833 32 104.7 104 117.5 285.0 212 492.0 4614.2 

ПД 1298 274 788 80 138.5 116 150.8 359.8 220 668.4 4093.5 

ПММ 1038 214 856 6 116.7 80 192.1 408.1 142 423.8 3476.6 

ХТ 1158 674 360 50 151.6 106 197.3 257.9 172 616.2 3743.0 

Разом по уні-

верситету 
35963 12914 24015 1534 6318.7 3340 5299.5 10047.6 6096 18574.7 124150.4 
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Таблиця 3.2 – Порівняльна характеристика навантаження кафедр університету 

2015/2016 н.р. та 2016/2017 н.р. (за видами навчальної роботи) 

 

 
 

 

 

2016/2017 

(%)

2015/2016 

(%)
Різниця 

2016/2017 

(%)

2015/2016 

(%)
Різниця 

2016/2017 

(%)

2015/2016 

(%)
Різниця 

ГФ 51.4% 56.5% -5.1% 11.9% 6.6% 5.2% 36.8% 36.9% -0.1%

ГПС 61.0% 62.5% -1.4% 6.0% 5.7% 0.3% 33.0% 31.8% 1.2%

ГР 69.1% 75.6% -6.5% 6.3% 4.3% 2.0% 24.6% 20.1% 4.5%

ІтаП 73.8% 80.1% -6.3% 13.3% 6.0% 7.4% 12.9% 13.9% -1.0%

ОП 47.8% 49.6% -1.7% 14.9% 9.0% 5.9% 37.2% 41.4% -4.2%

РРКК 31.1% 34.9% -3.8% 14.3% 8.0% 6.3% 54.6% 57.1% -2.5%

ФЕМ 62.21% 62.2% 0.0% 7.05% 6.8% 0.3% 30.74% 31.0% -0.3%

ЕКіВМ 63.8% 63.7% 0.1% 6.7% 8.1% -1.4% 29.5% 28.2% 1.3%

ЕПР 52.5% 56.1% -3.6% 5.9% 5.4% 0.5% 41.6% 38.5% 3.1%

ЕТАДУ 70.3% 63.5% 6.9% 11.6% 11.3% 0.3% 18.1% 25.2% -7.2%

МЕМ 59.8% 64.3% -4.5% 4.6% 5.1% -0.5% 35.7% 30.6% 5.1%

Менеджменту 68.0% 64.0% 4.0% 6.1% 5.8% 0.3% 26.0% 30.2% -4.3%

ОФЕБ 62.0% 58.7% 3.2% 8.3% 6.9% 1.4% 29.7% 34.4% -4.6%

ФКІТАЕР 63.0% 58.1% 4.9% 7.3% 6.1% 1.1% 29.7% 35.8% -6.1%

АТ 56.7% 51.5% 5.2% 4.4% 4.5% -0.1% 38.8% 44.0% -5.1%

ГЕА 66.2% 53.6% 12.6% 5.6% 6.1% -0.4% 28.2% 40.4% -12.2%

ЕлІн 55.7% 54.6% 1.0% 6.8% 7.2% -0.4% 37.5% 38.2% -0.7%

ЕТ 65.8% 62.3% 3.5% 5.9% 5.9% 0.0% 28.3% 31.8% -3.5%

МП 72.7% 72.8% -0.1% 11.0% 5.8% 5.2% 16.2% 21.4% -5.2%

ФКНТ 60.5% 57.2% 3.4% 6.8% 7.7% -1.0% 32.7% 35.1% -2.4%

КІ 55.4% 56.4% -1.1% 8.3% 7.8% 0.5% 36.4% 35.8% 0.5%

КН 52.6% 47.2% 5.4% 6.6% 8.2% -1.5% 40.7% 44.6% -3.8%

ПМІ 65.6% 60.3% 5.3% 5.0% 8.3% -3.4% 29.4% 31.4% -2.0%

Філософії 72.6% 71.8% 0.8% 8.3% 5.4% 3.0% 19.1% 22.8% -3.8%

ФМЕХТ 62.8% 62.8% 0.0% 5.7% 5.6% 0.1% 31.5% 31.6% -0.2%

ГМіМСМ 61.4% 61.5% -0.1% 5.4% 6.3% -0.9% 33.2% 32.1% 1.0%

ОПТК 71.5% 72.8% -1.3% 4.5% 4.1% 0.5% 24.0% 23.1% 0.8%

ПД 59.6% 57.0% 2.6% 6.2% 6.4% -0.1% 34.2% 36.6% -2.5%

ПММ 60.8% 57.7% 3.1% 5.7% 5.6% 0.1% 33.5% 36.7% -3.2%

ХТ 59.9% 63.9% -4.0% 6.9% 5.3% 1.5% 33.2% 30.8% 2.4%

Разом по 

університету 59.9% 59.6% 0.3% 7.8% 6.6% 1.2% 32.2% 33.8% -1.6%

Заняття Проведення консультацій Інші види навчальної роботи

Факультет 

/кафедра
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3 Наукова діяльність 

Збройний конфлікт, політичні та соціально-економічні обставини, що скла-

лись у Донбасі, та зокрема у м. Донецьку у 2014-2016 роках, призвели до того, 

що науково-педагогічні працівники, шатний персонал науково-дослідної частини 

не в повному складі перемістилися до міста Красноармійська. Переміщення нау-

кових приладів, важкого експериментального обладнання було унеможливлено. 

Науково-технічна документація була переміщена лише частково. Реальна резуль-

тативна науково-технічна діяльність була поновлена у 2015 році, але виконання 

деяких науково-дослідних робіт за планом 2015-2016 рр. було офіційно припине-

но. 

Основними пріоритетними науковими напрямами ДонНТУ станом на 2016 

рік є наступні: 

1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем роз-

витку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, люд-

ського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого 

розвитку суспільства і держави (1.1. Найважливіші проблеми фізико-

математичних і технічних наук, 1.2. Фундаментальні проблеми сучасного матері-

алознавства); 

2. Інформаційні та комунікаційні технології (2.6. Нові апаратні рішення для 

перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікацій-

них технології, 2.7. Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні тех-

нології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресур-

си, 2.11. Технології та інструментальні засоби електронного урядування. Інфор-

маційно-аналітичні системи, системи підтримки прийняття рішень. Ситуаційні 

центри.); 

3. Енергетика та енергоефективність (3.13. Технології ефективного енерго-

забезпечення будівель і споруд).  

На протязі 2013 – 2016 років у наукових дослідженнях брали участь 90% 

докторів наук та 80% кандидатів наук, але частка співробітників, яка бере участь 
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у виконанні робіт, що фінансуються, у останні роки знижується (з 30% від зага-

льної кількості наукових та науково-педагогічних працівників у 2013 році до 

10% у 2016 році). Це пов’язано зі зменшенням кількості держбюджетних та гос-

пдоговірних тем, що виконуються. 

Кількість науково-педагогічних працівників, залучених до виконання НДР 

за темами, що мають фінансування:  

Факультет Держ. теми Госп. Теми 

ФКІТАЕР 6 1 

ФКНТ 7  

ФМЕХТ 4  

ФЕМ 3 2 

ІІ ДОННТУ 1  

Зовнішні сумісники 6  

Штатні працівники 4  

РАЗОМ 31 3 

 

Кількісні характеристики фінансування науково-дослідних робіт наведені у 

таблиці 4.1  та на діаграмах (рис. 4.1). 

Таблиця 4.1 – Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чо-

тири роки 

Категорії 

 Робіт 

2013 2014 2015 2016 

к-сть 

од. 

тис. 

грн. 

к-сть 

од. 

тис. 

грн. 

к-сть 

од. 

тис. 

грн. 

к-сть 

од. 

тис. 

грн. 

Фундаментальні 11 1530 7 1003 2 261 1 150,6 

Прикладні  9 912 5 740 5 987,7 6 1192,3 

Госпдоговірні  36 809 11 309 2 46 2 154 

 

Рис. 4.1. Динаміка змін кількості робіт  
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Рис. 4.2. Динаміка змін об’єму фінансування 

 

Загальний обсяг фінансування досліджень на 2016 рік: 

фундаментальних – 150 600 грн (2015 рік - 260 923 грн). 

прикладних – 1 192 338 грн. (2015 рік - 987 718 грн.). 

госпдоговірних - 154 000 грн. 

Разом - 1 496 938 грн. (2015 рік - 1 248 641 грн) 
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Зменшення кількості та об’єму фінансування робіт, що виконуються за ко-

шти замовників, пов’язано з тим, що значна кількість досліджень виконувалась 

для підприємств гірничо-металургійного комплексу, хімічної промисловості та 

енергетики регіону, які у обставинах суспільно-політична криза на території До-

нецької області суттєво зменшили обсяги фінансування НДКР. 

Тематика наукових досліджень: 

№ 

з/п 
Назва бюджетної теми 

Обсяг фінансування, тис. грн. Наукові 

керівники бюджетної теми договірної теми 

Виконуються 

1 Розробка та дослідження 

експериментального зразка 

оптичного вимірювача 

концентрації метану для 

вугільних шахт 

У 2015р. - 

214,029 тис. 

грн., у 2016 р. – 

211,600 тис. 

грн. 

 проф., д-р техн. 

наук, Зорі Ана-

толій Анатолі-

йович, 

 

2 Алгоритмічні методи 

підвищення ефективності 

паралельних комп'ютерних 

систем при моделюванні 

динамічних об'єктів 

У 2015р. - 

220,689 тис. 

грн., у 2016 р. – 

220,860 тис. 

грн. 

 проф., д-р техн. 

наук, Дмітрієва 

Ольга Анатолії-

вна, 

 

3 Розробка математичних 

моделей для аналізу 

динамічної стійкості та 

методів захисту гібридних 

електричних систем 

У 2015р. - 170 

тис. грн., у 2016 

р. – 170,660 тис. 

грн. 

 проф., д-р техн. 

наук,  

Сивокобиленко 

Віталій 

Федорович 

4 Розробка систем керування 

електроприводами кранових 

механізмів, що забезпечують 

демпфування коливань 

протяжних конструкцій та 

переміщуваних вантажів 

У 2015р. - 200 

тис. грн., у 2016 

р. – 200,708 тис. 

грн. 

 проф., д-р техн. 

наук,  

Толочко Ольга 

Іванівна 

5 Розробка ресурсозберігаючої 

технології рафінування сталі 

та дослідження утворення 

неметалевих включень та 

формування глазурі на 

поверхні футерівки ковшів 

У 2015р. - 183 

тис. грн., у 2016 

р. – 180,7 тис. 

грн. 

 проф., д-р техн. 

наук,  

Смірнов Олек-

сій 

Миколайович 

Відкриті у звітному періоді 

1 Теоретичні основи підви-

щення ефективності шліфу-

вання важкооброблюваних 

крихких матеріалів із ураху-

ванням особливостей їх фізи-

ко-механічних властивостей і 

структури 

У 2016р. – 

207,81 тис. грн., 

 проф., д-р техн. 

наук,  

Калафатова Лю-

дмила Павлівна 

2 Технічне обслуговування і 

аналіз функціональних влас-

тивостей теристорних наван-

 54 тис. грн Бурлака Олек-

сандр Микола-

йович 
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тажувальних пристроїв ТНУ-

400, ТНУ-250, ТНУ-55, а та-

кож пристроїв КРУК-400, 

КРУК-2-400,КУУНДД-400. 

3 Методологічний базис рефо-

рмування системи місцевих 

фінансів на засадах фіскаль-

ної децентралізації: європей-

ський досвід, вітчизняна 

практика та можливості за-

стосування для розвитку 

пост-конфліктних територій. 

 100 тис. грн Проф., д-р екон. 

наук, Рекова 

Наталія Юріївна 

 

Конференції, наукові семінари, проведені протягом звітного періоду: 

№ 

з/п 
Назва заходу Факультет 

Термін 

проведення 

Усього уча-

сників (у т.ч. 

іногородніх) 

1 Міжнародна наукова конферен-

ція «Фінансова система незалеж-

ної України: аналіз історії, про-

блеми сьогодення та перспективи 

розвитку» 

Економіки та мене-

джменту 

13-14 трав-

ня 

36/10 

2 ΙΙΙ Міжнародна науково-

практична конференція «Про-

блеми техніки і технології пере-

робних виробництв» 

Машинобудування 

екології та хімічних 

технологій 

29-31 трав-

ня 

 

80/12 

3 V Міжнародна науково-

практична конференція «Техно-

логії і процеси в гірництві та бу-

дівництві» 

Гірничий 29-31 трав-

ня 

 

4 Всеукраїнська науково-

практична конференція «Фено-

мен української інтелігенції в 

контексті глобальних трансфор-

мацій» 

КНТ 17-18 бере-

зня 

100/25 

5 Круглий стіл «Обладнання 

«PhoenixContact» в навчальному 

процесі ДонНТУ 

КІТА 31 травня  

6 ТАК-2016 Міжрегіональна нау-

ково-практична конференція мо-

лодих вчених (телекомунікації, 

автоматика, комп’ютерно-

інтегровані технології, електроі-

нженерія) 

КІТА 14-16 лис-

топада 

 

7 Круглий стіл «Внутрішня мігра-

ція в Україні: проблеми держав-

ного регулювання» 

Економіки та мене-

джменту 

24 травня 12 студентів 

8 Міжнародна конференція моло-

дих вчених, аспірантів та студен-

тів ( з міжнародною участю) 

«Актуальні проблеми розвитку 

Економіки та мене-

джменту 

27 травня 36/10 
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№ 

з/п 
Назва заходу Факультет 

Термін 

проведення 

Усього уча-

сників (у т.ч. 

іногородніх) 

фінансів та фінансової науки: ідеї 

та їх впровадження» 

9 ΙΙ Всеукраїнська конференція 

молодих вчених, аспірантів та 

студентів «Автоматизація, конт-

роль та управління: пошук ідей 

та рішень» 

КІТА  

23-24 трав-

ня 

 

38/7 

10 Міжнародна науково-практична 

інтернет - конференція «Публіч-

не адміністрування: розвиток 

конституціоналізму в Україні та 

проведення конституційної ре-

форми» 

Інститут післядипло-

мної освіти 

8-9 червня 35/8 

11 Всеукраїнська конференція мо-

лодих вчених, аспірантів та сту-

дентів «Прискорення інновацій-

них процесів в Україні» 

Менеджменту та еко-

номіки 

31 жовтня 52/12 

12 ΙΙ Міжнародна конференція мо-

лодих вчених, аспірантів та сту-

дентів «Інноваційні технології в 

гірництві 

Гірничий жовтень  
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Наукові видання Університету (перелік), публікації: 

Збірники праць та журнали: 

1. Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Інформатика, кібернетика та обчислю-

вальна техніка», №1 (22), 2016. 

2. Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Інформатика, кібернетика та обчислю-

вальна техніка», №2 (23), 2016. 

3. Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматиза-

ція», № 1 (29), 2016. 

4. Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія», № 

1-2 (18-19), 2016. 

5. Вісті Донецького гірничого інституту. №1(38), 2016 

6. Науковій вісник ДонНТУ. №1 (1), 2016 

7. Збірник матеріалів конференцій «Донбасс-2020: перспективи розвитку 

очима молодих вчених», 31травня - 1 червня, 2016. 
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8. Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформа-

цій Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 

березня 2016 р. 

9. Екологія Донбасу: невійськова загроза України. 

10. Проблеми гірничої технології. 

 

Монографії: 

1. Е.Е. Федоров. Искусственные нейронные сети. 

2. О.В. Вовна. Оптоелектронні вимірювальні системи концентрації метану 

та пилу в рудничній атмосфері шахт. 

3. І.С. Лактіонов, О.В. Вовна, А.А. Зорі. Комп'ютеризовані вимірювачі 

комплексу фізичних параметрів ґрунтів та мікроклімату промислових 

теплиць. 

 

За звітній період науковцями ДонНТУ опубліковано 267 науково-технічних 

статей.  

Донецький національний технічний університет має 647 (2015 - 646) зареє-

строваних патентів на винаходи та корисні моделі. Однак діючих з них лиш 4, 9 

мають статус таких, що дію припинено, але чинність може бути поновлена. 

За 2016 р. подано заявок та отримано патентів – 1. 

На ДонНТУ (м. Покровськ) зареєстровано 2 патенти. 

 

Премії та відзнаки для вчених: 

У 2016 році Почесну грамоту Кабінету Міністрів України отримали: 

– професор Святний Володимир Андрійович, завідувач кафедри 

комп’ютерної інженерії, 

– професор Хобта Валентина Михайлівна, завідувач кафедри економіки пі-

дприємства, 

– професор Парфенюк Олександр Сергійович, завідувач кафедри облад-

нання перероблювальних технологічних комплексів. 
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11 жовтня 2016 року Указом президента України №440/2016 присуджено 

Державну премію України в галузі науки та техніки 2015 року Костенку Вік-

тору Климентовичу, доктору технічних наук, завідувачу кафедри природоохо-

ронної діяльності факультету машинобудування, екології та хімічних технологій, 

за розробку та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної 

безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України. 

 

 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 

у докторантурі, аспірантурі 

Кількість аспірантів і докторантів (за винятком набору 2016 року): 

Наукова спеціальність 

Кількість, осіб (денна/заочна) 

Аспірантів Докторантів 

на 

1.12.2015 

на 

1.12.2016 

на 

1.12.2015 

на 

1.12.2016 

01.05.02 - Математ. моделювання та обчислюв. 

методи 
1/0 1/0   

02.00.01 - Неорганічна хімія   1 1 
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Наукова спеціальність 

Кількість, осіб (денна/заочна) 

Аспірантів Докторантів 

на 

1.12.2015 

на 

1.12.2016 

на 

1.12.2015 

на 

1.12.2016 

04.00.11 – Геологія металевих і неметалевих ко-

рисних копалин 
 1/0   

05.02.08 - Технологія машинобудування 0/1 0/1   

05.03.01 - Процеси механ. обробки, верстати та 

інструменти 
    

05.05.03 - Двигуни та енергетичні установки 1/0    

05.05.06 - Гірничі машини 1/0 1/0   

05.05.13 - Машини та апарати хімічних вироб-

ництв 
1/0 1/1 1  

05.09.03 - Електротехнічні комплекси та системи 0/2 0/2 1  

05.12.02 - Телекомунікаційні системи та мережі 1/0 1/0   

05.13.05 - Комп'ютерні системи та компоненти 2/2 2/2 2 1 

05.13.06 - Інформаційні технології 2/0 1/0   

05.13.07 - Автоматизація процесів керування   1  

05.13.23 - Системи та засоби штучного інтелекту     

05.14.02 - Електричні станції мережі та системи   1 1 

05.14.06 - Технічна теплофізика та промислова 

теплоенергетика 
    

05.15.02 - Підземна розробка родовищ корисних 

копалин 
    

05.15.04 - Шахтне та підземне будівництво     

05.15.09 - Геотехнічна і гірнича механіка     

05.16.02 - Металургія чорних і кольорових мета-

лів та спеціальних сплавів  
1/1 1/1 1  

05.17.07 - Хімічна технологія палива і пально-

мастильних матеріалів 
2/0 2/0   

05.26.01 – Охорона праці  1/0   

08.00.01 - Економічна теорія та історія економі-

чної думки 
1/0    

08.00.03 - Економіка та управління національним 

господарством 
1/1 1/1 1  

08.00.04 - Економіка та управління підприємст-

вами 
3/0 3/0  1 

09.00.03 - Соціальна філософія та філософія іс-

торії 
2/0 1/0   

13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти 2/1    

21.06.01 - Екологічна безпека     

Разом 21/8 17/8 9 4 

 

У 2016 році ДонНТУ отримав ліцензії на підготовку докторів філософії за 

16 спеціальностями (за Переліком спеціальностей-2015): 

Галузь знань Спеціальність 

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 

07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа і страхування 
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Галузь знань Спеціальність 

073 Менеджмент 

10 Природничі науки 103 Науки про Землю 

12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення 

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

123 Комп’ютерна інженерія 

13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 

132 Матеріалознавство 

133 Галузеве машинобудування 

14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромехані-

ка 

15 Автоматизація та приладобу-

дування 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  

17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка 

18 Виробництво та технології 183 Технології захисту навколишнього середовища 

184 Гірництво  

26 Цивільна безпека 261 Цивільна безпека 

 

Набір у 2016 року за новим переліком здійснено у наступній кількості: 

Галузь знань Спеціальність 

Кількість, осіб 

Аспірантів Докто-

рантів денна веч. заоч. 

05 Соціальні та поведі-

нкові науки 
051 Економіка 1 1   

10 Природничі науки 103 Науки про Землю 1 1   

12 Інформаційні техно-

логії 

122 Комп’ютерні науки та інформа-

ційні технології 
1    

123 Комп’ютерна інженерія 2  1  

13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 2 1   

14 Електрична інжене-

рія 

141 Електроенергетика, електроте-

хніка та електромеханіка 
1    

15 Автоматизація та 

приладобудування 

151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології  
1   1 

18 Виробництво та те-

хнології 
184 Гірництво  2 1   

26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека 2   1 

Разом  13 4 1 2 

 

Кількість аспірантів і докторантів на 01.12.2016 по факультетам.  

№ з/п Факультет, структурний підрозділ Аспіранти, осіб Докторанти, осіб 

1 ФКНТ 10 1 

2 ГФ 8 1 

3 ФКІТАЕР 5 1 

4 ФМЕХТ 13 2 

5 ФЕМ 7 1 

Разом 43 6 
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Виконання плану прийому в аспірантуру/докторантуру у 2016 році  

Подано заяв: до аспірантури – 18, до докторантури – 3. 

Зараховано: до аспірантури – 18, до докторантури – 2. 
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 Атестація наукових кадрів вищої кваліфікації: 

 

Спецради (перелік, термін повноважень, голова, секретар): 

Шифр Спеціальності Галузь 

наук 

Період по-

вноважень 

Голова, сек-

ретар 

Документ, 

яким затвер-

джено 

Д 

11.052.02 

05.09.03 «Електроте-

хнічні комплекси та 

системи» 

05.14.02 «Електричні 

станції, мережі і сис-

теми» 

Технічні 

науки 

13.07.2015 - 

13.07.2017 

Д.т.н. Толоч-

ко О.І. 

К.т.н. Стави-

цький В.М. 

Наказ МОН 

13.07.2015  

№ 747 

Д 

11.052.03 

05.13.05 

«Комп’ютерні сис-

теми та компоненти» 

05.13.07 «Автомати-

зація процесів керу-

вання»  

Технічні 

науки 

21.11.2013 – 

21.11.2016* 

Д.т.н. Башков 

Є.О. 

К.т.н. Мокрий 

Г.В. 

Наказ МОН 

21.11.2013 

 № 1609 

Д 

11.052.05 

05.05.06 «Гірничі 

машини» 

05.26.01 «Охорона 

праці» 

Технічні 

науки 

07.10.2015 – 

06.10.2017 

Д.т.н. Подко-

паєв С.В. 

Д.т.н. Сахно 

І.Г. 

Наказ МОН 

07.10.2015 

 № 1021 

Д 

11.052.07 

08.00.03 «Економіка 

та управління націо-

нальним господарст-

вом» 

08.00.04 «Економіка 

та управління підп-

риємствами (за ви-

дами економічної 

діяльності)» 

Економі-

чні науки 

04.07.2014 – 

04.07.2017 

Д.е.н. Швець 

І.Б. 

К.е.н. Олен-

цевіч Н.В. 

Наказ МОН 

04.07.2014 

 № 793 

*) Термін повноважень спецради продовжено на три роки 

 

Захищені дисертації у спеціалізованих радах ДонНТУ: 

 Здобувач Назва Керівник Дата За-

хисту 

Рішення 

АК 

1 Василець Свято-

слав Володими-

рович 

Аналіз перехідних процесів і 

методи захисту електротех-

нічних комплексів шахтних 

електричних мереж 

Д.е.н. Сивоко-

биленко В.Ф. 

04.03.2016 12.05.2016 

2 Ткач Максим 

Олександрович 

Удосконалення структури та 

підвищення продуктивності 

багатопроцесорних систем із 

застосуванням розподіленої 

області обчислень 

Д.т.н. Швачич 

Г.Г. 

27.04.2016 01.07.2016 

http://scinse.donntu.edu.ua/specializirovannye-uchenye-sovety/d1105205/
http://scinse.donntu.edu.ua/specializirovannye-uchenye-sovety/d1105205/
http://scinse.donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/05.05.06.pdf
http://scinse.donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/05.26.01.pdf


82 

 

 Здобувач Назва Керівник Дата За-

хисту 

Рішення 

АК 

3 Черевко Олена 

Олександрівна 

Комп'ютеризована інформа-

ційно-вимірювальна система 

контролю ізоляції та обліку 

несанкціонованого відбору 

електроенергії в розподіль-

них електричних мережах 

Д.т.н. Зайцев 

В.С. 

27.04.2016 01.07.2016 

4 Теплинський 

Констянтин Сер-

гійович 

Паралельне комп’ютерне 

моделююче середовище, орі-

єнтоване на ідентифікацію 

параметрів моделей склад-

них динамічних систем 

Д.т.н. Святний 

В.А. 

21.09.2016  

5 Зорі Сергій Ана-

тольєвич 

Високопродуктивні методи 

та апаратно-програмні засо-

би реалістичної просторової 

візуалізації для систем три-

вимірної комп’ютерної гра-

фіки 

Д.т.н. Башков 

Є.О. 

02.11.2016  

6 Мохамад Юніс 

Яхья 

Розробка програмно-

апаратних рішень підвищен-

ня продуктивності 

комп’ютерних систем фор-

мування трьохмірних зобра-

жень 

Д.т.н. Федоров 

Є.Є. 

02.11.2016  

7 Александров 

Сергій Сергійо-

вич 

Обґрунтування та розробка 

способів забезпечення без-

пеки праці при підтримці 

виробок крутих вугільних 

пластів 

Проф. Подко-

паєв С.В. 

03.03.2016 01.07.2016 

8 Андрусяк Зоряна 

Володимирівна 

Удосконалення методу і за-

собів визначення ефективно-

сті газохімзахисного одягу 

рятувальників 

Доц. Болібрух 

Б.В. 

25.03.2016 01.07.2016 

9 Городніук Ната-

лія Володимирі-

вна 

Управління якістю профе-

сійного розвитку персоналу 

промислового підприємства» 

Проф. Захаро-

ва О.В. 

20.01.2016 12.05.2016 

 

У 2016 році співробітниками ДонНТУ у спеціалізованих радах університе-

ту та інших вищих навчальних закладів та наукових установ захищено 2 дисер-

тації на здобуття наукового ступеня доктора наук и 5 дисертацій на здобуття на-

укового ступеня кандидата наук. 



83 

 

3.1.1  Студентська наука у 2016 році 

Студенти факультету економіки та менеджменту ДонНТУ взяли активну 

участь у Всеукраїнській олімпіаді. Студента Смоланова Л. взяла участь в олімпі-

аді з дисципліни «економічна теорія» і була нагороджена грамотою «За високий 

рівень володіння сучасними методами економічних досліджень». Почесними 

грамотами нагороджені студенти Устіч В., Мацкевич В. за участь в олімпіаді 

«Облік і аудит». 

Студентка Постернікова М. нагороджена дипломом 3 ступеня Всеукраїнсь-

кого конкурсу дипломних проектів зі спеціальності «Управління інноваційною 

діяльністю».  

Студенти факультету КІТАЕР традиційно взяли участь у Всеукраїнській 

олімпіаді з інформаційних технологій «ІТ-Universe». Результатами фіналу стали 

третє місце в номінації «Кращий диплом з інформаційної безпеки», яке посів 

студент Максим Лебединський, дев’яте місце в номінації «Адміністрування 

Linux» - Артем Мащенко. 

На базі ДонНТУ був проведений перший тур Всеукраїнської студентської 

олімпіада з програмування. За результатами змагань команда у складі Костянти-

на Ольмезова, Івана Верещаги та Артема Любимова посіла перше місце серед 

команд Східного регіону.  

На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт було надіслано 37 

робіт. Переможцями конкурсу стали 7 студентів. Студентка МЕХТ Чепак Ольга 

нагороджена дипломом 1 ступеня, а студент гірничого факультету Тимофеєв Ки-

рило дипломом 2 ступеню за галуззю «Екологія».  

Дипломом 3 ступеня нагороджені студенти гірничого факультету Масик 

Олександр, Пастух Анастасія, Яковенко Олег за галуззю «Гірництво». 

 Студент факультету МЕХТ Владислав Пятигор посів 2 місце в конкурсі у 

галузі наук «Обробка матеріалів в машинобудуванні», а студентка факультету 

КНТ Смирнова Марія за розділом Філософські науки». 

Команда студентів спеціальності «Телекомунікаційні системи і мережі» 

Хаст Валентин, Савко Роман, Прокушев Андрій, Ігнатєва Вікторія Вдовенко 
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Олена стали лауреатом Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

«Професіонали майбутнього – 2016», який проводився оператором мобільного 

зв'язку МТС разом з департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки 

України. За результатами конкурсу команда стала переможцем в номінації «На-

полегливість і завзятість», що підтверджує ентузіазм наших студентів. 

Під час другого науково-практичного форуму ТАК студентами ДонНТУ 

було презентовано низку цікавих проекті: 

1. CusTr – розробка пристроїв, що ґрунтуються на використанні indoor-

навігації та дозволяють легко орієнтуватися у великих приміщеннях (торгові 

центри, виставкові зали, розважальні та офісні центри) 

2. HomeOnline – розробка системи розумного будинку з віддаленим відес-

постереженням та управлінням домашніми системами (електро-живлення, клі-

мат-контроль та ін.) з персонального мобільного пристрою через інтернет.  

3. Швидкодіюча інтелектуальна комп’ютеризована система ідентифікації 

вибухонебезпечних ситуацій на промислових підприємствах. 

4. RoadSSL – Система адаптивного освітлення доріг з використанням со-

нячних батарей. 

5. Е-РАЦС – Довідка, свідоцтво, генеалогічне дерево в один клік. 

6.  Розумні доступні штучні екосистеми – розроблено натурний зразок 

промислової теплиці з підсистемами on-line моніторингу та керування технологі-

чними процесами. 

7. Grow – догляд за омашніми рослинами з використанням концепції «Ін-

тернет речей» 

8. СІджІНфо – інформатор міської влади. Розробка мобільного додатку та 

віповідного програмного забезпечення, що дозволяє мешканцям оперативно ін-

формувати міську владу про будь-які негаразди. 

9. PHOTO BUTTERY – розробка мобільного додатку для збереження фо-

тографій з телефону у хмарі з можливістю постійного доступу до них. 
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4 Міжнародне співробітництво 

Двосторонні міжуніверситетські угоди  

Університет підтримує партнерські відносини з 42 закордонними та 21 

українськими університетами, науковими установами з 16 країн Європи та Азії. 

Основним напрямом співпраці є спільна робота щодо виконання міжнародних 

проектів TEMPUS, ERASMUS+, DAAD, British Council (Британської Ради). 

 

У 2016 році були підписані 8 угод про співробітництво з освітніми закла-

дами та науковими установами: 

1. Лісабонський університет (м. Лісабон, 

Португалія). Термін дії - 05.10.2021 р. 

2. Університет Ла-Корунья (м. Ла-

Корунья, Іспанія). Термін дії - 

01.01.2021 р. 

3. Університет Ла-Корунья, програма по-

двійного диплому (м. Ла-Корунья, Іс-

панія). Термін дії - 01.09.2021 р. 

4. Штутгартський університет (м. Штут-

гарт, Німеччина). Термін дії - 

21.06.2021 р. 

5. Фраунгофський інститут промислової 

інженерії (м. Штутгарт, Німеччина). 

Термін дії - 27.04.2021 р. 

6. Державна вища професійна школа іме-

ні Едварда Щепанюка (м. Сувалки, 

Польща). Термін дії - 09.09.2021 р. 

7. Алматинський університет енергетики та зв’язку (м. Алмати, Казахстан). 

Термін дії - 28.04.2021 р. 

8. Фенікс Контакт (м. Бломберг, Німеччина). Термін дії – безстроковий. 
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У 2016 році було здійснено 52 закордонних відрядження у 9 країн світу, у 

тому числі 11 - студентами Університету. 

Із європейських університетів ДонНТУ відвідали 5 осіб, у тому числі на 

ювілейні свята. 

 

 

Участь у міжнародних освітніх проектах та програмах 

− кількість проектів, що мають фінансування – 6; 

− кількість зарубіжних партнерів за проектами – 38;  

− кількість українських партнерів – 26; 

− вартість обладнання за проектами (ДонНТУ) - 190 000 євро. 

 

Міжнародні 

програми 

Скорочена 

назва про-

екту  

Термін ви-

конання  

Координатор про-

екту від ЄС  
Назва проекту  

Керівник  

проекту  

Еrasmus+ GameHub  
12.2015-

11.2018  

Universidad De La 

Iglesia De  

Deusto, Spain  

Співробітництво між університетом 

та підприємствами в ігровій індустрії 

в Україні  

Башков Є.О.  
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Міжнародні 

програми 

Скорочена 

назва про-

екту  

Термін ви-

конання  

Координатор про-

екту від ЄС  
Назва проекту  

Керівник  

проекту  

TEMPUS 

IV 
RETHINK  

12.2013-

11.2016  

(2017)* 

University of 

Lisbon, Portugal  

Реформа освіти через обмін міжна-

родними знаннями  

Збиковський 

Є.І.  

TEMPUS 

IV 
HETES  

12.2013-

11.2016  

(2017)* 

Katholieke 

Universiteit Leuven, 

Belgium 

Вища інженерна освіта для екологі-

чно стійкого промислового розвитку  

Збиковський 

Є.І.  

TEMPUS 

IV 
TATU  

12.2013-

11.2016 

(2017)* 

Duesseldorf 

University of 

Applied Sciences, 

Germany  

Тренінги по технологіям автомати-

зації для України  

Воропаєва 

В.Я.  

TEMPUS 

IV 
Mast-MST  

12.2012-

11.2015  

(11.2016)*  

Lodz University of 

Technology, Poland  

Розробка навчальних планів для 

нової спеціалізації: Магістр інжене-

рії з проектування мікросистем  

Святний 

В.А.  

Програма 

LEAD, 

British 

Council, 

UDR- 

LOC-BUS 

02.2016-

02.2017 

British Council 

Ukraine  

Університет як рушій реформ місце-

вих громад та бізнесу  

Швець І.Б.,  

Следь О.М. 

*Термін дії проектів продовжено 

 

 

Співпраця з посольствами та міжнародними організаціями  

− Участь 5 студентів та 2 викладачів ДонНТУ в освітньому проекті 

Cosmopolitan Project Foundation за ініціативою Ради університетських директорів 

регіону Іль-де-Франс, міжнародного фонду «Відродження», Посольства України 

у Франції та Посольства Франції в Україні;  

− Генеральне Консульство Федеративної 

Республіки Німеччина (придбано обладнання на 

2000 євро для кафедри хімічних технологій); 

− Уряд Чеської Республіки виділив  2 гран-

ти на навчання та проведення наукових дослі-

джень на весняний семестр 2017 року – аспірантка Ірина Данило та студентка 

Омельченко Світлана, кафедра хімічних технологій. 

Програми подвійного диплому  

Підготовка та захист магістерської роботи 

(16.12.2016 р) магістранта групи Єлизавета Дре-

валь в Університеті Ла-Коруна, Іспанія (кафедра 

хімічних технологій). 

https://www.facebook.com/BritishCouncilUkraine/?fref=nf
https://www.facebook.com/BritishCouncilUkraine/?fref=nf
http://donntu.edu.ua/international/mizhnarodni-proekti/urmb
http://donntu.edu.ua/international/mizhnarodni-proekti/urmb
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Інші організаційні заходи  

− ІІІ Арабсько-Європейська конференція з пи-

тань вищої освіти, м. Барселона, Іспанія 

(проректор Воропаєва В.Я.);  

− Міжнародна студентська наукова конферен-

ція «Європа-2016. Деконструюючи кризу: у 

пошуках нових форм знання, ідентифікації, 

солідарності», м. Вільнюс, Литва (студенти 

ФЕМ); 

− Міжнародна конференція у м. Познань, 

Польща (професори В.М. Хобта, С.І. Крав-

ченко, О.Ю. Попова, Н.В. Оленцевич);  

− Інформаційні дні Програми ЄС ЕРАЗМУС+ 

у сфері вищої освіти у ДонНТУ (вересень); 

− Практичний семінар “Перспективи та мож-

ливості навчання та наукових стажувань за 

програмами Фулбрайт і DAAD” (січень);  

− Проведення тижня культури «Велика Німе-

ччина у маленькому Покровську» під патро-

натом Генерального консульства Федерати-

вної Республіки Німеччина; 

− Організація візитів Генерального консула 

Федеративної Республіки Німеччина Вольф-

ґанґа Мьоссінґера (березень, травень, вере-

сень);  

− Участь у семінарах, тренінгах та «круглих 

столах» на території України з тематики 

проектів та з питань міжнародного співробі-

тництва (26 осіб). 
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5 Студентське самоврядування 

Рада студентського самоврядування ДонНТУ – це орган студентського са-

моврядування, який організує самостійну діяльність студентів з вирішення пи-

тань університетського значення, враховуючи інтереси студентів. У своїй діяль-

ності Рада студентського самоврядування керується Статутом ДонНТУ, планом 

роботи Ради на рік, прийнятому на загальних зборах. Рада СС діє на підставі 

принципів законності, демократизму, гласності, рівноправності членів, вибірнос-

ті. Взаємодія Ради з керівними органами університету базується на принципах 

взаємної співпраці та поваги.  

Структура органів Ради студентського самоврядування ДонНТУ в цілому 

включає студентські ради на факультетах і в гуртожитках. До студентської ради 

факультетів входять старости навчальних академічних груп. Структура студент-

ського самоврядування у Донецькому національному технічному університеті 

наведена на рис. 6.1. 

Рада студентського самоврядування факультету здійснює всю поточну дія-

льність студентського самоврядування у період між конференціями, підзвітна їм, 

забезпечує виконання їх рішень; інформує студентів про діяльність Ради; пред-

ставляє та вносить пропозиції до адміністрації університету, Вченої Ради з пи-

тань, що стосуються життя й діяльності студентів ДонНТУ; формує склад робо-

чих груп (за напрямками діяльності) Ради студентського самоврядування факу-

льтетів. 

Голова Ради студентського самоврядування факультету взаємодіє з адміні-

страцією факультету, головою студентської ради гуртожитку, старостами акаде-

мічних груп. Він представляє інтереси свого факультету на Вченій Раді; звітуєть-

ся про свою діяльність на зборах студентів університету; організує виконання 

рішень Ради, конференцій на своєму факультеті. 
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Рис. 6.1 - Структура ради студентського самоврядування ДонНТУ 

 

Основними цілями й завданнями Ради студентського самоврядування Дон-

НТУ є: 

− створення єдиної студентської структури, що працює у контакті з адмі-

ністрацією факультету, університету і координує усі види діяльності, що торка-
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ються інтересів студентів; 

− орієнтація студентів на якісну освіту; 

− розвиток студентських ініціатив у різних сферах факультетського жит-

тя, формування студентських традицій; 

− виховання у молоді високої духовності та глибокого почуття патріотиз-

му; 

− стимулювання наукової творчості студентів; 

− підвищення суспільної творчої активності студентів; 

− пропаганда здорового способу життя молоді; 

− активізація процесів управління студентським колективом, залучення їх 

до суспільного життя факультету; 

− сприяння забезпеченню виконання правил внутрішнього розпорядку 

факультету та університету; 

− пропаганда активного студентського життя шляхом залучення студентів 

до участі у секціях студради; 

− профілактика негативних процесів серед молоді: паління, вживання ал-

коголю, наркотиків; 

− розвиток наукових і культурних зв’язків зі студентами інших ВНЗ міста, 

регіону, країни; 

− розширення міжнародних студентських контактів; 

− співпраця з кураторами груп, взаємодія з деканами й адміністрацією з 

координації різних питань університетського та факультетського життя. 

Основними напрямками діяльності студентського самоврядування є: 

− навчально-виховна робота; 

− наукова робота; 

− соціальна робота; 

− спортивно-оздоровча діяльність; 

− патріотичне виховання; 

− культурно-масова робота; 

− правове виховання; 
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− організаційна робота в гуртожитку. 

Кожен студент має право на участь в роботі органів студентського самов-

рядування шляхом обговорення й внесення пропозицій, що стосуються всіх сто-

рін студентського життя, на зборах студентських груп, на засіданнях органів сту-

дентського самоврядування; може особисто звертатися до органів студентського 

самоврядування за допомогою для відстоювання своїх прав та інтересів. Студен-

ти постійно отримують інформацію, що є в розпорядженні органів студентського 

самоврядування, в межах їх компетенції.  

Студентське самоврядування, яке працює в університеті, прагне залучати 

до роботи якомога більше студентів. Інформативність студентів щодо заходів, 

що проводяться як в університеті, так і за його межами, є можливою завдяки ме-

режі Інтернет, яка діє в усіх гуртожитках (оголошення та розсилки в соціальних 

мережах), завдяки чіткій системі „куратор-староста-група” та інформаційним 

стендам, які є на кожному факультеті та у гуртожитках, а також завдяки універ-

ситетській газеті «Донецькій політехнік» (паперова та електронна версія на сайті 

університету) та рідкокристалічній панелі в холі корпусу. В листопаді 2016 року 

студенти отримали можливість слідкувати за новинами ще й з радіо-оголошень – 

в корпусах ДонНТУ запрацювало система радіомовлення ДонНТУ, причому ав-

торами програм, кореспондентами та ведучими виступають самі студенти. Сам 

проект «Молодіжне радіо» втілено в життя завдяки зусиллям волонтерської ко-

манди фестивалю «З країни в Україну», до складу якої увійшли студенти та ви-

кладачі нашого університету, а допомагають його реалізувати активісти громад-

ської реалізації «Медіа-Погляд», Покровського педагогічного училища за підт-

римки міськради. 

Саме в 2016 році студентство ДонНТУ стало більш активно приймати 

участь не тільки в заходах місцевого значення, а в обласних, всеукраїнських та 

міжнародних проектах. 

Протягом року члени студентського самоврядування організували багато 

заходів як культурно- та спортивно-масового спрямування, так і патріотично-

виховного: Дні факультетів та Дні кафедр, концерти для першокурсників, фести-
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валь талантів «Дебют першокурсника», заходи до Дня Перемоги, свято «Посвята 

в студенти», організація урочистого вручення дипломів спеціалістам та магіст-

рам,спортивні змагання у рамках Спортивної ліги ДонНТУ з баскетболу, волей-

болу, футболу, настільного тенісу, шахів, особистий залік у жимі лежачи, тижне-

ва акція пам'яті Героїв Небесної сотні (яка завершилась видовищним флеш-

мобом – сотні білих шарів, що здійнялися у небо), зйомка патріотичного відео на 

підтримку захисників України та організація зі збору коштів для бійців АТО. 

Разом з тими заходами, що є традиційними для нашого університету, сту-

денти активно започатковують нові – наприклад, проведення змагань з кіберспо-

рту та святкування Хеллоуїну.  

Дуже плідною є співпраця між студентським самоврядуванням  

ДонНТУ та ІІ - започатковано декілька спільних команд КВК, що грають у не-

щодавно створеній Покровській Лізі КВК, проводяться спільні культурні заходи.  

  Починаючи з цього року, студентство стало більш активно приймати 

участь і в заходах, що організує місцева влада (відділ з культури, відділ у справах 

сім'ї та молоді) та місцеві молодіжні організації - відділ по роботі з молоддю 

ПАО ш/у «Покровське», платформа ініціатив «Лампова», громадські організації - 

святкування Масляної, масштабні заходи до Дня Європи, волонтерська допомога 

в організації мандрівного фестивалю «З країни в Україну», автопробіг до Дня 

Незалежності України, заходи до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом, кінофе-

стивалі «ДокуФест».  

Без сумніву, участь наших студентів у обласних заходах, таких як регіона-

льний форум молодіжних лідерів студентського самоврядування «Студентська 

веселка» та «Універсіада Донеччини», Кубок НКМЗ з КВК в Краматорську було 

дуже цікавим і корисним, і річ не тільки в зайнятих ними призових місцях, а й у 

можливості відпочити та поспілкуватися з однолітками. 

  Дуже надихає, що наші політехніки завдяки своїй активній життєвій позиції 

беруть участь у різноманітних проектах, таких як програма обміну «Схід і Захід - 

Єдність у різноманітті», програма Британської ради «Активні громадяни», кон-

ференціях та форумах для лідерів молодіжних громадських організацій, освітніх 
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програмах (наприклад, Зимова освітня школа з економіки та Літня школа з лідер-

ства, громадської активності, соціального підприємництва, публічного спілку-

вання та ділової англійської мови), ворк-шопах з проектного менеджменту – це 

дозволяє їм підтримувати дружні зв'язки з молоддю з різних вишів та відчувати 

себе частиною студентства країни. 

   Осінь 2016 року запам’ятається нашим студентам завдяки участі у двох 

культурно-просвітницьких проектах - пізнавальному таборі «Рожнятівщина об'є-

днує Схід і Захід разом» та Волонтерський Агітаційний потяг «Труханівська 

Січ». Ці два масштабних проекта дозволили політехнікам краще дізнатися про 

історію нашої країни, побачити визначні пам’ятки Західної України, познайоми-

тися та поспілкуватися з молоддю з інших областей, а може, й зруйнувати деякі 

стереотипи, що існують у суспільстві. 

Усі ці студентські заходи та активності незмінно привертають до себе увагу 

та освітлюються як у нашій газеті «Донецький політехнік», так і у місцевих ЗМІ. 

Можна навіть сказати, що для преси університет та студентство виступає голов-

ним ньюсмейкером. 
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6 Фінансово-господарська діяльність 

6.1 Витрати університету у 2016 році 

Обсяг фінансування ДВНЗ «Дон НТУ» на 2016 р. становив 40483,89 тис. 

грн. 

Передбачено кошторисом на 2016р. по загального фонду 33 166,7 тис. 

грн, або 77,5 %, по спеціального фонду – 7317,19 тис. грн, або 18,08 % загаль-

ного обсягу фінансування. 

Фактичні надходження з Державного бюджету України (загальний фонд) 

у 2016 р. за усіма бюджетними програмами (34509,64 тис. грн) було спрямовано 

на: 

виплату заробітної плати з нарахуваннями – 22 864,05 тис. грн; з них: НДЧ 

– 1 301,55 тис. грн.;  

оплату комунальних послуг 1050,45 тис. грн, з них: НДЧ – 20,03 тис. грн..; 

виплату стипендій та інших виплат – 10131,08 тис. грн;  

придбання продуктів харчування – 426,67 тис. грн;  

придбання товарів – 29,21 тис. грн.; з них НДЧ – 13,18 тис. грн. 

витрати на відрядження НДЧ – 8,18 тис. грн. 

 

18784,06 

4110,1 

842,02 

10174,39 

427,4 

27,53 
8,5 135,65 

Структура видатків по загальному фонду  
в 2016 році. 

Заробітна плата 

Нарахування на з/пл 

Комунальні послуги 

Стипендія та інші 
виплати 
Продукти харчування 
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у тому числі за програмою КПКВ 2201160 Підготовка кадрів вищими 

навчальними закладами ІІІ-ІV рівня склали 33 166,7 тис. грн, які спрямовано 

на: 

виплату заробітної плати з нарахуваннями – 21562,50 тис. грн. (65 %); ви-

плату стипендій та інших виплат населенню – 10 131,08 тис. грн (30,55%); прид-

бання товарів – 16,03 тис. грн (0,05%);  

придбання продуктів харчування – 426,68 тис. грн (1,29%);  

оплата комунальних послуг – 1030,42 тис. грн. (3,11%). 

за програмою КПКВ К2201040 "Дослідження, наукові та науково-технічні роз-

робки, виконання робіт за державними цільовими програмами" становили 

1 342,94 тис. грн, які спрямовано на: 

виплату заробітної плати з нарахуваннями – 1 301,55тис. грн (96,92 %); 

придбання товарів – 13,19 тис. грн (0,98%);  

оплата комунальних послуг – 20,03 тис. грн (1,49 %); 

витрати на відрядження – 8,17 тис. грн.(0,61%). 

По спеціальному фонду у 2016 р. фактично спрямовано видатків за усіма 

бюджетними програмами 5278,74 тис. грн.: 

виплата заробітної плати з нарахуваннями – 2739,97 тис. грн. (51,9 %);  

придбання товарів –1111,96 тис. грн (21,06%);  

оплата послуг, крім комунальних – 349,92 тис. грн. (6,63%); 

витрати на відрядження – 166,91 тис. грн. (3,16%); 

оплата комунальних послуг – 304,07 тис. грн. (5,76%); 

інші видатки – 145,11 тис. грн. (2,75%); 

придбання предметів довгострокового користування – 456,90 тис. грн. 

(8,66%). 

Загальна структура фактичних витрат по спеціальному фонду у 2016 р. 

за всіма бюджетними програмами, тис. грн: 
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 За 2016 р. отримано надходжень за спеціальним фондом КПКВ 2201040 

"Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за держав-

ними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових 

кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури, що становлять національ-

не надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних дос-

ліджень" – 167,5 тис. грн. 

 За 2016 р. отримано надходжень за спеціальним фондом КПКВ 2201160 

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівня – 7411,28 

тис. грн. 

 

Таблиця 7.1 – Структура фактичних надходжень до спеціального фонду за 2016 

р. за КПКВ 2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ-ІV 

рівня 

Джерела надходжень Сума, тис грн % 

Навчання за контрактом студентів 5588,99 75,41 

Проведення конференцій 6,19 0,08 

Від реалізації майна 41,65 0,56 

Благодійні внески, гранти, дарунки 1774,45 23,94 

Разом 7411,28 100 

Основним джерелом надходжень до спеціального фонду в університеті є 

платні послуги з підготовки студентів, які становлять 75,41 % від загальної суми 

надходжень. 

0,00 

929,15 

310,81 

211,84 

122,4 

148,33 

430,06 

2080,24 

виплата стипендій та інших 
виплат населенню  

використання товарів і 
послуг  

оплата послуг, крім 
комунальних  

оплата комунальних послуг   

інші видатки  

витрати на відрядження  

товари довгострокового 
використання 

виплата заробітної плати з 
нарахуваннями  
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Таблиця 7.2 – Структура надходжень за платні освітні послуги у 2016р.  

у розрізі факультетів, інститутів 

№ Факультет, інститути 

Надходження 

від платних послуг, 

тис. грн. 

Відсоток 

1 Аспірантура 35,69 0,64 

2 Гірничий факультет 1048,16 18,75 

3 Інститут післядипломної освіти 85,20 1,52 

4 Інститут післядипломної освіти (курси абітурієнтів) 131,12 2,35 

5 Інститут післядипломної освіти (курси викладачів) 64,66 1,16 

6 Інститут післядипломної освіти (курси студенти) 28,89 0,52 

7 Факультет КІТАЕР 943,90 16,89 

8 Факультет комп’ютерних наук і технологій 501,8 8,98 

9 Магістратура 73,36 1,31 

10 Магістратура державного управління 121,78 2,18 

11 Факультет МЕХТ 701,92 12,56 

12 Факультет ФЕиМ 1852,54 33,15 

Разом 5588,99 100,0 

 

У 2016 році університет отримав благодійні внески, гранти, дарунки на за-

гальну суму 1774,45 тис грн, у тому числі чотири іноземних гранта на суму 

1265,14 тис. грн. 
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Фінансування ІІ ДонНТУ із загального фонду у 2016 р. становить 9668,9 

тис. грн, із спеціального фонду – 7301,6 тис. грн. 

Фактичні надходження з Державного бюджету України (загальний фонд) 

у 2016 р. по ІІ ДонНТУ було спрямовано на: 

виплату заробітної плати з нарахуваннями – 6707,7 тис. грн;  

оплату комунальних послуг – 266,0 тис. грн.; 

виплату стипендій та інших виплат – 2497,2 тис. грн;  

придбання продуктів харчування – 96,4 тис. грн;  

придбання товарів – 3,3 тис. грн.; 

інші виплати населенню – 82,4 тис. грн. 

 

Таблиця 7.3 – Структура фактичних надходжень до спеціального фонду 

ІІ ДонНТУ у 2016 р. 

Джерела надходжень Сума, тис грн % 

Навчання за контрактом студентів 4352,8 64,3 

Додаткова (господарська) діяльність 2015,2 29,8 

Від реалізації майна 29,2 0,4 

Оренда 40,1 0,6 

Благодійні внески, гранти, дарунки 328,3 4,9 

Субвенція з місцевого бюджету держав-

ному бюджету   

Разом 765,6 100,0 

 

По спеціальному фонду у 2016 р. фактично спрямовано видатків за усіма 

бюджетними програмами 6208,8 тис. грн.: 

виплата заробітної плати з нарахуваннями – 3250,4 тис. грн.; 

придбання товарів – 739,1 тис. грн.;  

оплата послуг, крім комунальних – 227,4 тис. грн.; 

витрати на відрядження – 20,9 тис. грн.; 

оплата комунальних послуг – 1447,5 тис. грн.; 

дослідження і розробки – 7,8 тис. грн.; 

інші виплати населенню – 3,4 тис. грн.; 

придбання предметів довгострокового користування – 289,4 тис. грн.; 
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капітальний ремонт – 136,2 тис. грн.; 

інші поточні видатки – 86,6 тис. грн. 

 

6.2 Заробітна плата співробітників 

Заробітна плата науково-педагогічного персоналу університету, яка випла-

чується за рахунок загального та спеціального фондів, становить з 01.12.2016р.: 

Професор (з відповідними доплатами і надбавками за стаж, науковий сту-

пінь і вчене звання) – 8827 грн; 

Доцент (з відповідними доплатами і надбавками за стаж, науковий ступінь 

і вчене звання) – 7698 грн; 

Старший викладач (з відповідними доплатами і надбавками за стаж) – 4984 

грн; 

Асистент (без наукового ступеня, з відповідними доплатами і надбавками 

за стаж) – 4468 грн. 

Для інших категорій співробітників університету розмір посадових окладів 

становить від 1605 до 5239 грн. 

На виконання абзацу 11 частини першої статті 57 Закону України "Про 

освіту" у 2016 році надавалася матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі 

місячного посадового окладу всім педагогічним і науково-педагогічним праців-

никам університету, а також працівникам бібліотеки при наданні щорічної відпу-

стки. Загалом на матеріальну допомогу витрачено коштів загального фонду 776,4 

тис. грн і спеціального фонду 60,1 тис. грн. 

На виплату доплат до посадових окладів співробітникам університету за 

рахунок загального фонду в 2016 р. витрачено 2 277,5 тис. грн, а саме: 

за розширення зони обслуговування сплачено у розмірі до 50 % від поса-

дового окладу 4 фахівцям на суму 26,3 тис. грн;  

за заміщення працівника сплачено у розмірі до 50 % 11 працівникам нау-

ково-педагогічного персоналу на суму 7,1 тис. грн;  
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за науковий ступінь у розмірах 15-20 % сплачено 194 працівникам педаго-

гічного та науково-педагогічного персоналу, фахівцям та адмінперсоналу на су-

му 899,9 тис. грн;  

за вчене звання у розмірах 25-33 % 160 працівникам науково-педагогіч-

ного персоналу та адмінперсоналу на суму 1255,0 тис. грн;  

за завідування кафедрою у розмірі 5 % та за заміщення декана у розмірі 30 

% від посадового окладу 27 працівникам науково-педагогічного персоналу на 

суму 89,2 тис. грн.  

За рахунок коштів спеціального фонду доплат до посадових окладів спла-

чено на суму 52,75 тис. грн, а саме:  

за науковий ступінь у розмірах 15-20 % сплачено 3 працівникам науково-

педагогічного персоналу та адмінперсоналу на суму 20,78 тис. грн;  

за вчене звання у розмірах 25-33 % 2 працівникам науково-педагогічного 

персоналу та адмінперсоналу на суму 24,51 тис. грн;  

за роботу у нічний час та святкові дні 4 робітникам на суму 7,46 тис. грн.. 

Упродовж 2016 р. підвищення посадових окладів здійснювалося співробіт-

никам всіх розрядів з 01.05.2016р. (на 10% для 1-4 розряду та на 6,5% для 5 і ви-

ще) та з 01.12.2016р. (на 5,5% для 1-4 розряду та на 12,7% для 5 і вище). 

 

6.3 Стипендіальне забезпечення  

2015/16 навч. році стипендію отримували 1630 студентів, 46 аспірантів і 

докторантів, усього 1676 особи.  

Стипендіальний фонд у 2016 р. становить 10131,08 тис. грн. 

Таблиця 7.4 – Контингент студентів, що отримують стипендії у 2015/16 н.р. 

 

Кількість стипендіа-
тів у 

2015/16 навч. році 

Студенти, що отримують стипендії Верховної Ради України 5 

Студенти, що отримують стипендії Президента України 11 

Студенти, що отримують стипендії Кабінету Міністрів України 2 

Студенти-сироти та позбавлені батьківського піклування 51 

Студенти, які є інвалідами 22 

Студенти за напрямами підготовки (гірництво) 253 
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Студенти, які навчаються на відмінно 221 

Студенти, які мають середній бал 4-4,99 1029 

Студенти за напрямами підготовки (гірництво), які навчаються на 

відмінно 35 

Студенти-сироти та позбавлені батьківського піклування, які на-

вчаються на відмінно 1 

Докторанти і аспіранти 46 

Разом 1676 

 

6.4 Фінансування студентського самоврядування 

На виконання завдань і повноважень студентського самоврядування у 2016 

році витрачено 64,9 тис. грн, у т. ч. видатки на відрядження – 38,55 тис. грн, ви-

датки, пов'язані з науковою, соціальною, культурно-масовою, спортивною та ми-

стецькою діяльністю студентського самоврядування в інститутах та на факульте-

тах – 8,01 тис. грн, витрати на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 

18,34 тис. грн. 

 

6.5 Господарська діяльність, експлуатація споруд та інфраструктури уні-

верситету 

Сучасний університет неможливий без продовження цілеспрямованої робо-

ти щодо забезпечення комфортних умов для навчання, праці та відпочинку. Цей 

напрям був і залишатиметься пріоритетним. 

У звітному періоді постійна увага приділялася господарчій діяльності, по-

точному ремонту Індустріального інституту, на базі якого університет проводить 

свою діяльність, збереженню та підтриманню в належному технічному стані 

майна та інфраструктури. 

Придбання обладнання за 2016 рік 

Університетом та Індустріальним інститутом у 2016 р. разом придбано ма-

теріальних цінностей за рахунок спеціального фонду на загальну суму 2204,35 

тис. грн, у тому числі: 

Обладнання – 318,52 тис. грн., з них ІІ – 119 тис. грн. 

Офісна техніка – 699,31 тис. грн., з них ІІ - 99,6 тис. грн. у т. ч.  

ПК, принтери, комплектуючі – 432,12 тис. грн., з них ІІ – 64,5 тис. грн. 



104 

 

програмне забезпечення – 176,79 тис. грн., 

аудіоапаратура, відеоапаратура, мультимедійні проектори – 90,4 тис. 

грн., з них ІІ – 35,1 тис. грн. 

Бібліотечний фонд – 89,12 тис. грн., з них ІІ – 31,9 тис. грн. 

Меблі – 337,56 тис. грн. 

Господарчі потреби та інші – 759,86 тис. грн. , з них ІІ – 38,9 тис. грн., 

зокрема:  

канцтовари – 159,11 тис. грн., 

періодика, наукові праці, журнали – 77,06 тис. грн., 

залікові, студентські квитки – 39,64 тис. грн., 

погашення заборгованості – 97,67 тис. грн., 

реклама – 58,4 тис. грн., 

інформаційні послуги, послуги з акредитації – 131,6 тис. грн., 

стенди, мобільні конструкції – 38,9 тис. грн. 
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Отримано та передано в порядку благодійної допомоги підрозділам 

університету за 2016 р. усього матеріальних цінностей на суму 1727,49 тис. грн, 

у т. ч.: 

Побутова техніка – 6,7 тис. грн. 

Офісна техніка – 17,73 тис. грн.  

Комп'ютерна техніка, комплектуючі – 550,65 тис. грн. 

Програмне забезпечення -660,95 тис. грн. 

Бібліотечні фонди – 18,19 тис. грн. 

Лабораторне обладнання – 470,77 тис. грн. 

  Інше – 2,5 тис. грн. 

 

Індустріальним інститутом за період 2016 р. на утримання та поточний ре-

монт будівель та споруд ІІ ДонНТУ витрачено 617,9 тис. грн., а саме: 

навчальні корпуси – 473,8 тис. грн.; 

гуртожиток №1 – 40,2 тис. грн.; 

гуртожиток №2 – 103,9 тис. грн. 

У навчальних корпусах власними силами проведені поточні ремонти з пов-

ною заміною електропроводки, труб та радіаторів центрального опалення, пок-

риття підлоги на лінолеум загальною площею 645,3 м
2
. 

З метою забезпечення додатковими робочими кабінетами зроблено переп-

ланування 3 об’єктів (шляхом влаштування внутрішніх перегородок з гіпсокар-

тону) загальною площею  133,5 м
2
.
 
В результаті перепланування утворені 6 кабі-

нетів у яких проведені також поточні ремонти. 

На підключення до мережі інтернет робочих кабінетів та аудиторій витра-

чено  1209 м кабелю. 

У гуртожитку №1 проведений ремонт з заміною електропроводки, труб та 

радіаторів системи опалення, покриття підлоги у кімнаті для занять. 

У гуртожитку №2 проведений частково поточний ремонт мережі опалення 

та  ремонт з заміною електропроводки, труб та радіаторів системи опалення, по-

криття підлоги у 2-х кімнатах для відпочинку. 
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7 Бібліотека 

Штат бібліотеки становить 5 чоловік: директор, 2 бібліотекари 1-ї кат., 1 

бібліотекар 2-ї кат., системний адміністратор. Наразі у штаті 4 співробітника: ди-

ректор і 3 бібліотекари 1-ї кат.  

Активно комплектується фонд бібліотеки. На 1.12.2016 року у фонд бібліо-

теки ДонНТУ складає 1985 прим. За 2016 рік фонд бібліотеки зріс на 650 прим. 

на суму 57 тис. грн. Це переважно підручники, що забезпечують освітні потреби 

наших користувачів. Серед поповнень – 266 примірників подаровано авторами, 

видавництвами, колегами. У 2016 році бібліотекою було придбано 285 прим. 38 

назв періодичних видань на суму – 36947 грн. Проаналізувавши запити користу-

вачів, працівники комплектування переглянули перелік видань, на 1-ше півріччя 

2017 року передплачено 56 назв журналів. Електронна колекція бібліотеки скла-

дає сьогодні 78 прим. видань. Переважно це методичні вказівки і конспекти лек-

цій, крім того є підручники, наукові праці і матеріали наукових конференцій. 

Крім того, викладачі та студенти університету мають доступ до користу-

вання фондом бібліотеки ІІ: 92357 прим., з них – 81206 прим. підручників. 

 



109 

 

Читальний зал обладнано двома робочими місцями інформаційної системи 

Леонорм-Інформ. 2016 року БД оновлена. Кожен користувач має змогу отримати 

консультацію у спеціаліста з використання ресурсу, скористуватись інформацією 

про найактуальніші нормативні документи і за необхідністю замовити повні тек-

сти.  

У 2016 році бібліотека повністю перейшла на автоматизовані процеси АБІС 

UniLib. Створено окрему БД, запущено модулі каталогізації, комплектування і 

облік, передплата, обслуговування. Автоматизовано процес обслуговування ко-

ристувачів на основі технології штрихкодування. Користувачі обслуговуються 

автоматизовано як фондом ДонНТУ, так і фондом ІІ. Всього зареєстровано 978 

користувач, з них – 895 студентів.  

Обсяг електронного каталогу складає 2560 описів. Цього року для бібліотеки 

придбано сервер, що дасть змогу надати on-line доступ до каталогів бібліотеки ІІ 

і ДонНТУ і розгорнути електронний архів E-archive DonNTU. Крім того, укладе-

но договір з розробником програмного забезпечення, що дасть змогу модернізу-

вати бібліотечні технологічні процеси. 

Оновлено сторінку бібліотеки на сайті університету. Окрім загальної інфор-

мації та корисних посилань, на ній оновлюється перелік періодичних видань і 

книг, що надходять до фонду, подається інформація про заходи, що проводить 

бібліотека.  

Надається можливості доступу до світових ресурсів. Так, у межах проекту 

ElibUkr, нашим користувачам було надано доступ до інформаційних баз даних: 

колекцій наукових публікацій відомого видавництва Wiley, SpringerLink Online 

Journal та Academic Search Complete, Applied Science & Technology Source та 

Humanity Source від EBSCO. 

Здійснювалась довідково-інформаційна робота: класифікація документів 

(УДК,ББК) – 253 прим., відредаговано 58 списків літератури (693 БО), розсилка 

рекомендаційних списків надходжень – 40 листів, оглядів періодичних видань на 

кафедрах та факультетах – 5. Виконали 6 замовлень у інші бібліотеки на 25 сто-

рінок за системою ЕДД. 
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Бібліотека брала активну участь у 

виховно-педагогічних заходах університе-

ту. Впродовж тижня традиційної вересне-

вої промоакції «Нескучный сентябрь» бу-

ло проведено 5 заходів. Особливо цікавою 

була зустріч з Олексієм Бурковським, го-

ловою наукової ради Донецької обласної 

організації «Всеукраїнська екологічна лі-

га», який презентував студентам лекцію з 

екстремальної екології. Проводилось 4 

«Кураторські години» різної тематики. 

Лекцію – презентацію «Революція Гіднос-

ті – виклик історії» проведено для 6 груп. 

Організовано 6 книжкових виставок і презентацій. Всього масові заходи відвіда-

ли 474 студента. 

 


