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Дніпродзержинський державний
технічний університет

МУЗЕЙ ІС ТОРІЇ
ДДТ У

узей історії ДДТУ заснований відповідно
до наказу ректора навчального закладу
28 вересня 1968 р. Головна мета роботи музею — не лише знайомити студентів із цікавою історією університету, а й виховувати гордість за те, що
вони навчаються в такому визначному навчальному
закладі. За успіхи у виховній і просвітницько-масовій
роботі 6 травня 1976 р. постановою Колегії Міністерства культури Української РСР музею був присвоєний статус народного.
За роки роботи музею на облік взято 3962 експонати, із них 1890 належать до основного фонду. Робота
музею організована на основі самоврядування, керівним органом є Рада музею, яку очолює доктор історичних наук, професор, відмінник освіти України
Світлана Павлівна Донченко. Активну участь у роботі
музею беруть члени секції історії України: доценти
Г. О. Лебєдева та С. В. Зборець. Усю паперову роботу
виконує лаборант секції Г. В. Салік.
Музей розміщений у двох залах і має такі експозиції:

Макет установки для диспергування
смоловмісних продуктів

Подарунки, вручені Дніпродзержинському державному
технічному університету

Перша зала музею
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1. історія створення університету;
2. випускники — наша гордість;
3. досягнення університету в наукових дослідженнях;
4. міжнародні зв’язки університету.
Громадські працівники музею ненастанно працюють над
тим, аби підтримувати його експозицію в належному вигляді,
тому в музеї періодично відбуваються реекспозиції. Студентипершокурсники слухають тут
свою першу лекцію, дізнаючись
про минуле та сучасне рідного
вищого навчального закладу.
Відвідувачі музею мають можливість пройнятися духом колишніх часів, зрозуміти ту чи
іншу епоху, її психологію, характер, ділові та професійні
якості викладачів, подумки поставити себе на місце студентів 20–30-х, 40–80-х або інших
років.

ДОНЧЕНКО
Світлана Павлівна
Відповідальна
за роботу музею,
доктор історичних наук,
професор

Після закінчення історичного
факультету
Дніпропетровського
державного університету впродовж 10 років працювала в му-

зеї історії м. Дніпродзержинська:
пройшла шлях від молодшого наукового співробітника до заступника
директора з наукової роботи. Потім була кореспондентом багатотиражної газети «Знамя Дзержинки».
У 1990 р., після закінчення аспірантури ДДУ, здобула ступінь кандидата історичних наук. У 2007 р. захистила докторську дисертацію,
а в 2009 р. отримала звання професора.
Сьогодні д-р іст. наук С. П. Донченко — професор кафедри соціології ДДТУ, голова секції історії
України. В університеті вона працює ось уже 25 років. Брала участь
у повній і декількох часткових реекспозиціях музею.

Письмовий стіл Л. І. Брежнєва, 30-ті рр. ХХ ст.

Експозиція подарунків університету
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