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Дніпродзержинський державний
технічний університет

В ЧЕН А РАДА

клад ученої ради Дніпродзержинського державного технічного університету обрано
на конференції трудового колективу ДДТУ
27 травня 2014 р. Її очолив ректор університету, д-р
техн. наук, проф. О. М. Коробочка, заступником голови призначений перший проректор, д-р техн. наук,
проф. В. М. Гуляєв, ученим секретарем — канд. соціол.
наук, доц. Л. М. Сорокіна. До складу вченої ради ввійшли 59 осіб: ректор; перший проректор; декани факультетів; учений секретар; директор бібліотеки; головний бухгалтер; керівники органів самоврядування
та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників вишу; наукові й науково-педагогічні
працівники, обрані з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук; виборні
представники інших постійних працівників університету; виборні представники аспірантів, докторантів,
керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів; керівники органів студентського самоврядування.
За рішенням вченої ради до її складу можуть належати також представники організацій роботодавців.
При цьому не менш як 75% складу вченої ради повинні
становити наукові, науково-педагогічні працівники
вищого навчального закладу й не менш як 10% — виборні представники з числа студентів. Виборних пред-

ставників із числа працівників вищого навчального
закладу обирають його вищі колегіальні органи громадського самоврядування за поданням структурних
підрозділів, а виборних представників із числа студентів — студенти шляхом прямих таємних виборів.
Сьогодні у складі вченої ради ДДТУ працюють
33 доктори наук, професори; 14 кандидатів наук, доцентів.
Головним завданням діяльності вченої ради Дніпродзержинського державного технічного університету як колегіального органу управління є об’єднання
зусиль колективу навчального закладу для забезпечення концептуального розвитку університету, управління й ефективної діяльності всіх його структурних
підрозділів, удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення якості підготовки студентів відповідно до вимог Болонського процесу. Її компетенція визначена законом України «Про вищу освіту», статутом
університету та Положенням про вчену раду Дніпродзержинського державного технічного університету.
Серед повноважень ученої ради: визначення стратегії та перспективних напрямів розвитку освітньої,
наукової та інноваційної діяльності університету.
Саме вона розробляє та подає вищому колегіальному
органу громадського самоврядування проект статуту
університету, а також приймає рішення про внесення

Засідання вченої ради ДДТУ

Презентація Міжнародної програми
європейського співробітництва в галузі освіти
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Вищу освіту здобула на інженернопедагогічному факультеті Дніпродзержинського державного технічного
університету та в Ленінградському
державному університеті, де отримала
кваліфікацію соціального психолога.
та трьох наукових монографій, автор поУ 1998 р. захистила дисертацію на
над 100 наукових статей і тез доповідей.
здобуття наукового ступеня кандидата
Є активним учасником просоціологічних наук. Доцент кафедри сограми обміну європейського проекту
ціології, член Соціологічної асоціації
IRNet «Міжнародна дослідницька меУкраїни. Досліджує проблеми основних
режа з вивчення та розробки нодетермінант трансформаційних процевого інструментарію та методів передової педагогічної науки у галузі
сів у суспільстві й особливості їх впливу
на соціальну поведінку молоді; процеси
інформаційно-комунікаційних технолоСОРОКІНА
становлення позитивних і негативних
гій, електронного навчання та міжкульЛюдмила Миколаївна
стереотипів у поведінці молоді, а також
турних компетентностей». У межах
Учений секретар
вивчає гендерний паритет як важливий
проекту вивчала досвід роботи вищих
Дніпродзержинського
аспект демократичного розвитку суснавчальних закладів Польщі, Словачдержавного технічного
університету,
пільства.
чини, Португалії, Голландії.
доцент кафедри соціології,
Співавтор чотирьох навчальних поНагороджена Почесною грамотою
кандидат
Міністерства освіти і науки України,
сібників із грифом МОН України («Соцісоціологічних наук
нагрудними знаками «Відзнака місьологія молоді», «Методика викладання
соціології», «Логіка в практиці конфліктів та супер- кого голови м. Дніпродзержинська» та «За заслуги пеечки», «Категоріально-термінологічна база соціології») ред містом». Відмінник освіти України.

змін і доповнень до нього. До компетенції вченої ради
належить також ухвалення фінансового плану й річного фінансового звіту, рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського
обслуговування бюджетних коштів або в банківських
установах.
Значні повноваження має цей колегіальний орган
і в контексті забезпечення якості освіти. Вчена рада
університету вирішує питання утворення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів. Так
у різні роки вона порушила клопотання та прийняла
рішення про приєднання до складу ДДТУ технологічного коледжу, економічного коледжу й комерційного технікуму.
Вчена рада затверджує освітні програми й навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності, ухвалює рішення з питань організації
освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях.
На її засіданнях відбуваються обрання за конкурсом на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів, директора бібліотеки. Один із важливих напрямів
її діяльності — присудження почесних звань. За особисті заслуги перед університетом, світовою та вітчизняною наукою й освітою присвоювали високі звання
заслуженого діяча науки і техніки України, заслу-

женого працівника освіти України, почесного професора ДДТУ. За останню каденцію вчена рада університету порушила клопотання та присудила вчене звання
професора докторам наук Е. С. Скорнякову, Ю. О. Шепелю, О. В. Грессу, О. О. Бейгулу, С. В. Єршову, Г. І. Камелю, І. В. Секрет, В. М. Гуляєву, Пікарені Д. С., Зберовському О. В. а вчене звання доцента — 44 кандидатам
наук.
Вчена рада робить значний внесок у розвиток наукової роботи в ДДТУ, оскільки саме вона ухвалює
основні напрями проведення наукових досліджень
та інноваційної діяльності, щорічно здійснює атестацію докторантів університету, приймає рішення про
розширення переліку наукових спеціальностей у аспірантурі й докторантурі, затверджує теми докторських дисертацій, розглядає питання щодо підготовки
наукових і науково-педагогічних кадрів, обговорює
проблеми підготовки й публікації монографій, збірок
наукових праць, підручників і навчальних посібників.
Одним із основних завдань ученої ради є прийняття
рішення про надання іменних стипендій студентам та
аспірантам університету. Зокрема, у 2013–2014 навч.
р. студенти університету отримували стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України обдарованим студентам із числа інвалідів, обласні іменні стипендії, стипендії міського голови та стипендії вченої ради університету.
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