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Н

ародився 1 січня 1953 р. в м. Алі-Байрамни,
Азербайджан. У 1975 р. закінчив Дніпродзержинський індустріальний інститут за
спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». Того ж року
Олександр Коробочка розпочав трудову діяльність
у стінах рідного університету: працював інженером,
старшим інженером, молодшим і старшим науковим
співробітником.

У 1985 р. в Ленінградському гірничому інституті
Олександр Миколайович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Був обраний асистентом кафедри машинобудування Дніпродзержинського індустріального інституту,
де згодом продовжив працювати доцентом. У 1995 р.
О. М. Коробочка захистив докторську дисертацію,
а в 1996 р. став професором кафедри машинобудування Дніпродзержинського державного технічного університету.
У 1998 р. обійняв посаду
завідувача кафедри автомобілів та автомобільного господарства, яку очолює й нині. За
його керівництва ця випускова
кафедра була акредитована за
найвищим IV рівнем і не раз
підтверджувала свій статус повторними акредитаціями.
У 1996 р. на вченій раді механічного факультету професор Олександр Коробочка був
обраний деканом факультету.
У 1998 р. він став проректором
вишу з навчальної роботи.
А в жовтні 2008 р. Олександр Миколайович Коробочка
Нарада деканів факультетів минулих років. Зліва направо: декан економічного факульобійняв посаду ректора Днітету С. С. Грановський, декан механічного факультету В. Ю. Солод (працює деканом
продзержинського
державі сьогодні), декан технологічного факультету О. П. Максименко, ректор університету
ного технічного університету.
О. М. Коробочка, декан металургійного факультету М. К. Сігарьов
За свою 95-літню історію виш
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пройшов великий шлях становлення та розвитку,
підготувавши майже 50 тис. фахівців для різних галузей промисловості, поміж яких — багато талановитих керівників, директорів промислових підприємств,
головних інженерів і провідних спеціалістів різних
галузей народного господарства, громадських діячів,
відомих науковців. Нині, під керівництвом О. М. Коробочки, ДДТУ став координаційним центром освіти
в Дніпродзержинську.
За ініціативи університету на базі регіонального
навчально-науково-виробничого комплексу «Прометей» уперше в Україні був розроблений і впроваджений
пілотний проект регіональної системи освіти м. Дніпродзержинська, основною складовою якої є Центр планування кар’єри. Ця система покликана забезпечити підвищення рівня підготовки фахівців шляхом інтеграції
освіти, науки та виробництва, створити умови для безперервного навчання спеціалістів упродовж усього життя.
Серед головних пріоритетів діяльності університету сьогодні варто відзначити:
– забезпечення промислового регіону висококваліфікованими інженерними кадрами;
– розширення та зміцнення зв’язків із провідними
промисловими підприємствами;
– постійне оновлення матеріально-технічної бази
навчання;
– підвищення якості освіти, зокрема й через покращення мовної підготовки та надання можливості
Нагородження переможців конкурсу «Автомайстер» з нагоди
для отримання другої вищої освіти;
20-річчя створення кафедри автомобільного господарства
– формування випускника університету як усебічно
розвиненої особистості, патріота України;
– розвиток міжнародних зв’язків.
машин України, почесний професор Національного
Олександр Миколайович — член двох спеціалізо- технічного університету України «Київський політехваних вчених рад із захисту докторських дисертацій, нічний інститут».
заступник голови експертної ради ДАК з механіки та
Окрім наукової та викладацької, Олександр Микотранспорту.
лайович займається і активною громадською діяльнісВін є автором 233 наукових праць, зокрема чоти- тю. Він — депутат міської ради, голова постійної комірьох монографій, двох підручників, довідника, дев’яти сії з питань освіти, культури, молоді та спорту.
навчальних
посібників
з грифом МОН України.
Зареєстрував 12 патентів України на винаходи
та корисні моделі. Під науковим керівництвом професора О. М. Коробочки
захищені п’ять кандидатських дисертацій, нині він
є науковим керівником
трьох аспірантів.
Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник
освіти України», грамотою
Міністерства освіти і науки України, Почесною
грамотою голови обласної
ради, відзнакою міського
голови за заслуги перед
містом.
Академік
Академії
Засідання координаційної ради Освітнього округу (пілотний проект інтегрованої системи освіти
м. Дніпродзержинська) на базі Дніпродзержинського державного технічного університету
під йомно-транспортних
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