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НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ

В університеті працює 31 науковий підрозділ:

 Науково-дослідний інститут рухомого складу,

колії та транспортних споруд

 Випробувальний центр та дві випробувальні 

лабораторії

 Три проектно-конструкторських та 

технологічних бюро

 20 галузевих науково-дослідних лабораторій

 1 науково-технічна бібліотека

 2 наукових музеї

 1 виставка наукових досягнень

49010, Україна, м. Дніпро, вул. Лазаряна,2 
Тел: +38(056) 776-59-47, +38(056) 776-84-98, факс: +38(0562) 47-18-66, 
http://ndch.diit.edu.ua, e-mail: dnuzt@diit.edu.ua, vnti@ndc.diit.edu.ua



КАДРОВИЙ СКЛАД ШТАТНИХ НАУКОВЦІВ 

УНІВЕРСИТЕТУ

Логотип 

Кількість штатних наукових працівників 

зменшилась на 13,2% за останній рік, в порівнянні 

з попереднім роком
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КАДРОВИЙ СКЛАД НАУКОВЦІВ УНІВЕРСИТЕТУ, 

ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ВИКОНАННІ НДР, %

Логотип 
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ЧАСТКА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ СЕРЕД

ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ НДЧ 

УНІВЕРСИТЕТУ
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ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ
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В університеті працює 3 спеціалізовані вчені ради        

із захисту докторських і кандидатських дисертацій:
 Д08.820.01

 Д08.820.02 

 Д08.820.03 
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Докторські дисертації Кандидатські дисертації

 залізнична колія (05.22.06) 

 електротранспорт (05.22.09) 

 промисловий транспорт (05.22.12)

 рухомий склад залізниць та тяга поїздів (05.22.07)

 експлуатація та ремонт засобів транспорту (05.22.20)

 економіка та управління підприємствами (за видами                   

економічної діяльності) (08.00.04).



КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ

Кількість НДР – 204 

З них:

 Держбюджетні – 8

 Фундаментальні – 1

 Прикладні  – 6

 Прикладне дослідження для молодих вчених - 1

 Госпдоговірні – 196

 Вітчизняні замовники - 187

 Іноземні замовники – 6

 Гранти – 3

Обсяг фінансування НДР, всього 13,318 млн. грн.:

Держбюджетні – 2,337 млн. грн.

Госпдоговірні – 10,981 млн. грн.
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ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

49010, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна,2 

Тел: +38(056) 776-59-47, +38(056) 776-84-98, факс: +38(0562) 47-18-66, 

http://ndch.diit.edu.ua, e-mail: dnuzt@diit.edu.ua, vnti@ndc.diit.edu.ua

2016

2015

16%

83%

1%

17%

69%

14%

Держбюджет

Вітчизняні 
замовники
Іноземні 
замовники

49010, Україна, м. Дніпро, вул. Лазаряна,2 
Тел: +38(056) 776-59-47, +38(056) 776-84-98, факс: +38(0562) 47-18-66, 
http://ndch.diit.edu.ua, e-mail: dnuzt@diit.edu.ua, vnti@ndc.diit.edu.ua

0

5000

10000

15000

20000

25000

2013 2014 2015 2016

Н
а

д
х

о
д

ж
е

н
н

я
,

т
и

с
. 
г
р

н

Обсяг фінансування

НДР у 2016 році склав

13,2 млн грн



49010, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна,2 

Тел: +38(056) 776-59-47, +38(056) 776-84-98, факс: +38(0562) 47-18-66, 

http://ndch.diit.edu.ua, e-mail: dnuzt@diit.edu.ua, vnti@ndc.diit.edu.ua

ВИПРОБУВАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ

1. Проведение приѐмочных испытаний модернизированного узла 

шкворневой балки вагона межрегионального электропоезда  двойного          

питания для пассажирских перевозок.

1. Визначення залишкового ресурсу несучої рами ВПР-02

2. Комплексні  (сертифікаційні) випробування дизельної автомотриси   

типу АД-01

3. Експертна оцінка колійної машини RM-80 на відповідність габариту   

при заміні колісної пари діаметром 900 мм на 950 мм

4. Експлуатаційні випробування колодок гальмівних чавунних вагонних 

(моторвагонних) типу D0380

5. Проведение сертификационных испытаний трамвая модели 71-414К

6. Проведення приймальних випробувань обладнання знімного для       

перевезення рейок типу Р65, UIC60 довжиною 50метрів (ОПР-50)
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ПРОЕКТУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
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8. Розробка проектно-кошторисної             

документації на капітальний ремонт       

мосту через р. Сіверський Донець      

на автомобільній дорозі на ділянці  

Т-13-02 “Танюшівка – Старобільськ-

Артемівськ”, км. 130-818,                     

у Луганській обл.

9. Розробка проектно-кошторисної             

документації на капітальний ремонт          

мосту через р. Лугань на                         

автомобільній дорозі загального               

користування місцевого значення       

О131201 (КПП "Танюшівка"-

Старобільськ-Артемівськ)-Комишу-

ваха-Попасна-Мирон-ГРЕС, км. 37+0

62 у Луганськ 

10. Наукові дослідження та проектні                  

розроблення із захисту від                                   

підтоплення і затоплення,                       

направлені на запобігання розвитку 

небезпечних геологічних процесів       

та їх негативного впливу у                          

м. Бердянськ
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ПАРТНЕРИ УНІВЕРСИТЕТУ

"Укрзалізниця" ПАТ "Крюківський

вагонобудівний зав

од "

Компанія «5PL"

"INTERPIPE"

АТ "Національна компания

"Казакстан темір жолы"SIA "BaltikRailTest"

ТОВ "Казахстанська

вагонобудівельна компания"

"SKODA VAGONCA" "Pojazdy Szynowe PESA

Bydgoszcz S.A.H."

"Hyndai-Rotem Comp

any"

«ТОВ "Грузинська залізниця"

«ТОВ "Уральські локомот

иви"

ТОО «Қамқор Локомотив»

ООО "ТрансВагонСервіс"

" Регістр сертифікації на 

федеральному залізнично

му транспорті "

ПАТ «Азовмаш» Інститут  електрозварюван

ня

ім. Е.О. Патона

China CNR C

orp. Ltd.
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МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ УНІВЕРСИТЕТУ
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Візит делегації Адамаського

університету (Індія)

Виставка InnoTrans (м. Берлін)

Візит до університету делегації з Франції 

(склад делегації: 

атташе з науки та атташе з культури) 

Візит посла Індії до

університету



ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

VI Міжнародна виставка 

«Сучасні заклади освіті-2016»

17-19 березня 2016 (м. Київ)

XI Міжнародна виставка 

InnoTrans-2016

20-23 вересня 2016

(Німеччина, м. Берлін)

Міжнародна виставка 

IRAN RAIL EXPO - 2016

15-18 червня 2016 

(Республіка Іран,  м. Тегеран)

Міжнародна виставка 

TRANSRAIL УКРАЇНА - 2016

19-21 жовтня 2016 (м. Одеса)

Міжнародна виставка 

«УкрОборонПром- 2017»

Жовтень, 2016 (м. Київ)



НАГОРОДИ УНІВЕРСИТЕТУ
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Міжнародна виставка 

«Інноватика у сучасній освіті»

Міжнародна виставка 

«Сучасні заклади освіти»

Лауреат конкурсу I ступеня

"Сучасні  інформаційні системи, технічні 

засоби навчання, технології та рішення для

впровадження в освітню практику"

ГРАН-ПРІ

«Лідер наукової та 

науково-практичної діяльності»

Видатні науково-практичні досягнення" - за навчально-

методичний посібник "Основи дослідження операцій у 

транспортних системах: приклади та задачі" 

(керівник к.т.н., доцент, декан факультету "Управління п

роцесами перевезень" Вернигора Р. В.)

Золота медаль з 

тематичної номінації

"Міжнародна

співпраця як 

невід’ємна складова

інноваційного

розвитку національної

освіти та науки"
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НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ



ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
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Університет є засновником 8 друкованих видань. Видано 24 випуска
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ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
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У 2016 році опубліковано 1543 праць, з них

 монографій - 16

 підручників, навчальних посібників – 19

 статей у виданнях, що включені до  

SCOPUS та Web of Science- 26



ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Отримано охоронних документів  у 2016 році  - 54

 Патентів - 32

 Свідоцтва авторських прав – 22

 Подано заявок на видачу охоронних документів – 61
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СТУДЕНТСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ, ОЛІМПІАДИ 
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В університеті навчається 

3185 студентів денної форми 

навчання

До наукової роботи залучалось

705 студентів, у тому числі з 

оплатою праці 447 студентів

15 студентів стали переможцями 

Всеукраїнських наукових 

конкурсів та олімпіад
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СТУДЕНТСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ, ОЛІМПІАДИ 

II этап Всеукраїнської студентської    

олімпіади за напрямком                     

"Рухомий склад залізниць".

II этап Всеукраїнської студентської 

олімпіади за напрямком 

"Інформаційна безпека"
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1. З 2016 року підготовка аспірантів ведеться як 

навчальна робота. Але норми чисельності 

аспірантів та  докторантів на одного викладача при 

плануванні штату не дуже сприяють поширенню 

цієї роботи
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2. Вимагає перегляду або відміни 

Постанова КМУ N 830 від 20 липня 1996 р. 

Про затвердження Типового положення з планування, 

обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних 

та дослідно-конструкторських робіт стосовно                              

госпдоговірних НДР. 

Тому що виконати вимоги 

вказаного Положення в сучасних ринкових умовах 

практично неможливо.

Відсутній механізм заощадження коштів на придбання 

дослідницького обладнанння
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ…

http://ndch.diit.edu.ua

Для того чтобы какая-нибудь наука
сдвинулась с места, чтобы расширение ее 
стало совершеннее, гипотезы необходимы 
так же, как показания опыта и наблюдения.

автор: Иоганн Вольфганг Гёте

Беспокойство - это неудовлетворенность, 
а неудовлетворенность - первейшее 
условие прогресса.

автор: Томас Алва Эдисон
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