Дніпродзержинський державний
технічний університет

Дорогі друзі, студенти, колеги, шановні читачі!

Д

ніпродзержинський державний технічний університет — потужний регіональний осередок
вищої освіти м. Дніпродзержинська. Зберігаючи за собою пріоритет у підготовці фахівців для металургійної промисловості, він значно розширив спектр
спеціальностей: із 10 суто технічних до 29 широкого
профілю, що відповідають новим умовам господарювання, інформатизації суспільства, інфраструктурі
ринкової економіки, розвитку галузей виробництва,
кадровим потребам міста, регіону, держави в цілому.
Загалом за роки свого існування університет підготував понад 55 тисяч фахівців. Нині в його стінах
за денною та заочною формами навчання й освітньокваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра здобувають освіту понад 5 тисяч студентів з усіх регіонів України. У ДДТУ
працюють 279 науково-педагогічних працівників, зокрема 40 докторів наук (професорів) і 186 кандидатів
наук (доцентів). Серед них — заслужені діячі науки
і техніки, лауреати державних премій, заслужені працівники освіти, заслужені раціоналізатори, академіки та члени-кореспонденти галузевих академій наук,
лауреати різноманітних премій і нагород.
Сьогодні до складу ДДТУ входять шість факультетів (металургійний; механічний; енергетичний; хіміко-технологічний; електроніки та комп’ютерної
техніки; менеджменту, економіки, соціології та філології); 31 кафедра, зокрема 23 випускових; міжгалузева науково-дослідна лабораторія «Теплофізика
полідисперсних систем», створена спільно з Інститутом технічної теплофізики НАН України; науководослідницький центр «Сорбент», засновниками якого є
НАН України та Міністерство освіти і науки України;
технологічний та економічний коледжі; професійнотехнічне училище (відділення підготовки кваліфікованих робітників) і комерційний технікум.

В університеті сформовано п’ять наукових шкіл,
визнаних за межами нашої держави. Працює спеціалізована вчена рада К 09.091.01 із захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних
наук за спеціальностями 05.16.02 «Металургія чорних
металів» і 05.14.06 «Технічна теплофізика і промислова теплоенергетика»; аспірантура за 15 і докторантура
за чотирма науковими спеціальностями.
Університет розташований у семи навчальних
корпусах. До послуг майбутніх спеціалістів чотири
гуртожитки, спортивний комплекс зі стадіоном «Буревісник», студентський клуб «Полум’яні зорі» та
центр студентського харчування. На березі р. Оріль
у с. Китайгород у літній період функціонує спортивнооздоровчий табір на 200 місць.
Із 1997 р. у складі ДДТУ працює регіональний навчально-науково-виробничий комплекс «Прометей»,
до складу якого належать університет, коледжі, заклади професійно-технічної освіти, загальноосвітні
середні школи та промислові підприємства. Комплекс
забезпечує безперервну ступневу підготовку за інтегрованими навчальними планами зі скороченим терміном навчання. За ініціативи університету на базі
ННВК «Прометей» утворений Освітній округ — пілотний проект регіональної інтегрованої системи освіти
м. Дніпродзержинська. Через Університетський центр
планування кар’єри Освітній округ забезпечує координацію діяльності об’єднаних територіально закладів
освіти, промислових підприємств, установ, організацій,
бізнесових структур, центрів зайнятості населення,
рад роботодавців та органів місцевого самоврядування.
Здобутки Дніпродзержинського державного технічного університету презентовані на національному та міжнародному рівнях. Університет є переможцем шостого конкурсу програми TEMPUS та бере
участь у міжнародному проекті Темпус–544031–
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TEMPUS–1–2013–АТ–TEMPUS–JPHES «Knowledge
Transfer Unit (KTU) — From Applied Research and
Technology-Entrepreneurial Know-How Exchange to
Development of Interdisciplinary Curricula Modules»
(12/2013–11/2016). Партнери проекту — університети
Австрії, Угорщини, Швеції, Іспанії та України.
Завдяки участі у проекті ДДТУ активно впроваджує
в навчальний процес сучасну європейську концепцію
розвитку, яка базується на трикутнику знань «освіта–наука–інновації». Він є одним із небагатьох ВНЗ
України, які займаються питаннями трансферу знань,
упровадженням інноваційної діяльності. Згідно із завданнями проекту «Knowledge Transfer Unit» 3 березня
2014 р. у складі науково-дослідної частини університету створено підрозділ «KTU — центр передачі знань».
Розроблена чітка стратегія, згідно з якою співробітники
KTU активно займаються наступними видами діяльності: комунікації, внутрішнє консультування, підтримка
та розвиток досліджень, послуги, пов’язані з 3D-друком.
ДДТУ — офіційний партнер Європейського проекту «International Research Network for study and
development of new tools and methods for advanced
pedagogical science in the field of ICT instruments,
e-learning and intercultural competences» (2014–2017),
розробленого в контексті сьомої рамкової програми Європейського Союзу з підтримки навчання та
кар’єрного зростання дослідників (Програма обміну
«Марі Кюрі»). Офіційними учасниками проекту є вищі
навчальні заклади Польщі, Чехії, Словаччини, Нідерландів, Іспанії, Австралії, Португалії, Росії та України. Нашу державу в програмі представляють лише два
університети: Дніпродзержинський державний технічний університет і Київський університет імені Бориса Грінченка. У межах проекту співробітники ДДТУ
співпрацювали з університетами Іспанії, Португалії,
Словаччини, Польщі та провели на базі навчального
закладу міжнародну науково-методичну конференцію
«Інновації у вищій освіті та розповсюдження початкових результатів досліджень юридичних, етичних,
технічних, соціальних факторів електронного навчання і міждисциплінарної комунікації у різних країнах».
Укладено договір на виконання науково-технічної
роботи «Розробка і дослідження властивостей вуглепластиків на основі поліефирефіркетона» з Інститутом матеріалів Північно-західного політехнічного університету (м. Сіань, КНР). Науковці кафедри соціології
брали активну участь у підготовці методологічної та
джерельної бази проекту українського декоративноорнаментального живопису «Петриківський розпис»
зі збереження унікальної культурної спадщини не
лише Дніпропетровщини й України, а й усього світу.
Історичною подією для нашої держави та потужним
стимулом для зміцнення міжнародного іміджу України стало включення Петриківського розпису до списку
нематеріальної спадщини людства ЮНЕСКО.

Університет бере активну участь у щорічних конкурсах «Краща рада молодих учених» і «Кращий
молодий учений» у межах регіональної цільової соціальної програми «Молодь Дніпропетровщини: 2012–
2021 роки». Переможницею конкурсу проектів «Молоді
вчені — Дніпропетровщині» стала доцент А. В. Іванченко, яка у 2013 р. здобула грант Президента України
для проведення наукового дослідження «Проект ефективної очистки міських стічних вод з високим вмістом
фосфатів до європейських норм з одержанням органомінеральних фосфорних добрив». Аспірант кафедри
електротехніки та електромеханіки Євген Тищенко
виборов ІІІ місце в Міжнародному науковому форуміконкурсі студентів і молодих учених «Проблеми недропользования» (Санкт-Петербурзький державний
гірничий інститут, РФ).
За міжнародними програмами академічних обмінів
студенти ДДТУ навчаються в бакалавраті Університету Монтани (США); магістратурі Техаського університету (США), Університету Умео (Швеція), Університету L’Aguila (Італія), Гамбурзького університету
(Німеччина), Гданського політехнічного університету
(Польща); аспірантурі Федерального технологічного університету (м. Цюріх, Швейцарія), Університету
Шеффілда (Великобританія), Інсбруцького університету (Австрія), Університету Л. Бокконі (м. Мілан,
Італія). Упродовж тривалого часу університет плідно
співпрацює із центром «Альянс-Франсез», Міжнародною асоціацією студентів і молодих спеціалістів
«AIЕSEC», Міжнародною спілкою викладачів іноземних мов «TESOL–UKRAINE», Міжнародним Спенсерівським товариством (США), працює за Програмою
академічних обмінів ім. В. Фулбрайта (США), Міжнародною програмою співпраці та мобільності у сфері вищої освіти «Еразмус Мундус».
Студенти ДДТУ щороку беруть участь у програмі «Work and Travel USA». Студенти кафедри
соціології — учасники міжнародного молодіжного
обміну «Let’s joke» за програмою Європейської комісії «Молодь у дії», щорічно відвідують традиційний
міжнародний фестиваль-ярмарок «Петриківський
дивоцвіт».
Університет забезпечив своїми випускниками
90% керівного складу органів місцевого самоврядування Дніпродзержинська, його підприємств, установ,
організацій, закладів освіти. Він сприяє утворенню ємкого ринку праці, який потребує високоосвічених професіоналів різних спеціальностей.
В університеті створено необхідні умови для
навчання й активного та різноманітного дозвілля:
занять спортом, підвищення рівня культурного,
наукового й інтелектуального розвитку, відпочинку. Постійно розвиваючись, Дніпродзержинський
державний технічний університет упевнено крокує
в майбутнє.

Ректор Дніпродзержинського
державного технічного університету

Коробочка
Олександр Миколайович
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