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Обираємо майбутнє

Національний гірничий університет:
традиції, сучасність, перспектива

У рейтингу університетів «Топ 200 Україна» за 2017 р. Національний гірничий університет посів шосте місце, а серед вишів Придніпров’я 
- займає першу позицію. І це не прості сухі рейтингові цифри. За цим кропітка системна робота багатотисячного колективу НГУ в освітній, 
науковій, міжнародній, фінансово-господарській і соціальній сферах.

Основними критерія-
ми, за якими абітурієнти 
обирають вищий навчаль-
ний заклад, є кваліфікація 
викладачів і якість навчан-
ня, міжнародне визнання і 
затребуваність випускників 
великими національними 
та міжнародними компанія-
ми, а також - місце, яке по-
сідає ВНЗ у рейтингу уні-
верситетів.

Місто Дніпро не можна 
уявити без Національного 
гірничого університету. І 
в будні, і в свята Гірни-
чий гостинно стрічає свої-
ми величними колонами, 

широкими мармуровими 
сходами. 118 років тому, 
саме в цих стінах поча-
ли навчати мистецтву гір-
ничого інженера перших 
щасливчиків Катерино-
славського Вищого гірни-
чого училища, яке заснова-
но 16 червня 1899 р.

Гірничому судилося 
стати першим вищим на-
вчальним закладом у всьо-
му Придніпров’ї, НГУ дав 
життя більш ніж двом де-
сяткам навчальних закладів 
і науково-дослідних інсти-
тутів, серед яких Дніпро-
петровський хіміко-техно-

логічний інститут (1930), 
Дніпропетровський мета-
лургійний інститут (1930), 
Північно-Кавказький гір-
ничо-металургійний інсти-
тут (1931), Науково-дослід-
ний хімічний інститут ім. 
П. Г. Мелікішвілі в Тбілісі 
(1929), Московський зва-
рювальний інститут (1925), 
Всесоюзний науково-до-
слідний конструкторсь-
ко-технологічний інсти-
тут трубної промисловості 
(1929), Інститут фізичної 
хімії ім. Л. В. Писаржевсь-
кого в Києві (1927) та ін.

НГУ має давні традиції, 

які поєднуються з сучасни-
ми завданнями - готувати не 
лише високопрофесійні ка-
дри за кожною спеціальніс-
тю, але й виховувати людей 
високої культури, свідомих 
громадян. Сучасний період 
історії університету - роки 
його міжнародного визнан-
ня як провідного технічно-
го вищого навчального за-
кладу України.

НГУ стабільно підтри-
мує ділові стосунки більш 
ніж з 40 університетами та 
науковими установами 20 
країн Західної та Централь-
ної Європи, Азії, Північної 

Америки.
Уже 35 років очолює цей 

провідний вищий навчаль-
ний заклад країни найдосві-
ченіший ректор в Україні 
- академік Національної 
академії наук України, про-
фесор Геннадій Григорович 
Півняк. Для викладачів, на-
уковців і студентів він не 
просто ректор, він творча 
особистість, людина висо-
ких моральних принципів, 
і вже просто легенда, бо все 
життя поряд з рідною аль-
ма-матер, спочатку як сту-
дент-відмінник, потім - як 
вчений і педагог, і вже три-

валий час - як ректор.
Для тих, хто має честь 

бути студентом Гірничо-
го, відкриваються широкі 
можливості: від отриман-
ня професії та військової 
спеціальності до паралель-
ного здобуття вищої освіти 
за другою спеціальністю. 
Крім основних предметів, 
тут запропонують отримати 
додаткові знання у галузях 
економіки, екології, інозем-
них мов. Тож навчатися у 
фундаментальному вищому 
навчальному закладі Украї-
ни - престижно, перспек-
тивно і практично.

НГУ - освітній і науковий центр України
Обери кращі професійні шляхи
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Нові спеціальності 2017 року
Бакалаврат
033 - філософія

052 - політологія

076 - підприємництво, торгівля та біржова діяльність

126 - інформаційні системи та технології

183 - технології захисту навколишнього середовища

185 - нафтогазова інженерія та технологія

263 - цивільна безпека

Підрозділи НГУ
Кафедра військової підготовки.

Українсько-американський ліцей.

Павлоградський коледж Державного ВНЗ «НГУ»

Марганецький коледж Державного ВНЗ «НГУ»

Автотранспортний коледж Державного ВНЗ «НГУ»

Навчально-науковий центр міжнародного співробітництва
відділ міжнародних зв’язків

навчально-науковий центр підготовки іноземних громадян

відділ міжнародних освітніх проектів

Співпраця НГУ з провідними компаніями та освіт-
німи закладами щороку набирає обертів. Значно 
збільшується кількість проектів з академічної 
мобільності за програмою ЕРАЗМУС+ з викори-
станням різних форм міжнародної кооперації.

Відповідність Часу
НГУ сьогодні - це багатотисячний колектив однодумців 
 це більш ніж 150 докторів наук, професорів, більш ніж 400 кандидатів наук, доцентів 
 це амбітне, невгамовне студентство, для якого саме час безмежних відкриттів, свободи, 
невтримного пошуку і відкриттів
 це традиції у поєднанні із сучасними інноваційними трендами
 це якість навчального процесу
 це інтеграція у світовий освітній і науковий простір
 це формування інтелектуальної еліти країни та виховання особистості - носія 
інноваційного потенціалу
 це значні досягнення сьогодення, на яких, в жодному разі, Гірничий не зупиняється

Міжнародні культурно-освітні центри
Українсько-американський лінгвістичний центр
Українсько-німецький культурний центр
Україно-іспанський культурно-лінгвістичний центр
Центр українсько-польської співпраці
Українсько-японський центр
Центр мовної підготовки
Українсько-американський ліцей
Українсько-китайський культурно-лінгвістичний центр

Гуманітарна складова НГУ
- Науково-технічна бібліотека – це ціле книжкове містечко
- Народний музей історії ім. О. М. Поля
- Геолого-мінералогічний музей
- Інститут гуманітарних проблем ім. П. Т. Тронька
- Центр культури української мови ім. О. Гончара
- Лабораторія соціологічних досліджень
- Соціологічний клуб «Соляріс»
- Українознавчий клуб «Джерело»
- Українсько-шведський центр
- Інформаційно-аналітичний центр
- Юридична клініка
- Кіноклуб
- Кіностудія «Юність» 

Переваги

 Цілісний навчальний комплекс НГУ у центрі м. Дніпро
 Спортивний комплекс
 Оздоровчо-спортивний табір «Гірник»
 Шість гуртожитків
 Студентська лікарня

Гірничий університет має низку офіційних сторінок в соціальних мережах. Сторінки Університету є платформою для 
обговорення важливих питань, що постають перед академічною спільнотою університету.
Щоб отримувати найсвіжіші новини з життя Університету і бути на зв’язку, можна вподобати нашу сторінку на Фейсбуці.

Найкреативніша молодь обирає саме НГУ, бо тут
 сучасне матеріально-технічне забезпечення 
 облаштована комп’ютерна база, лабораторії
 проводяться щорічні Тижні науки та започатковано Ніч науки
 є можливість додатково отримати ще одну спеціальність
 можна одночасно отримати два дипломи (Україна + Євросоюз)
 встигнеш отримати європейську освіту за двома спеціальностями
 посилене вивчення іноземних мов
 стажування у вишах Литви, Польщі, Німеччини, Франції, Великої Британії та отримання грантів, іменних стипендій
 широкий розвиток стартап-руху
 активна дія Коворкінг-центру інновацій як студентського простору взаємодії для об’єднання молодих активістів навколо соціально-
орієнтованих корисних ідей
 безмежна участь у тренінгах, бренд-сесіях, вебінарах та можливість реалізації себе у пілотних проектах
 можна виявити себе у громадській, волонтерській роботі, студентському самоврядуванні

ІАЦ НГУ

Студентське життя у Гірничому - особлива пісня. Як навчаються, відпочивають, 
подорожують гірники, ні в кого так органічно це не виходить. Тому вже 54 роки традиційно 
у першу суботу липня всі випускники НГУ поспішають на зустріч зі своєю альма-матер, зі 
своєю молодістю. 

Особлива студентська лексика НГУ 
горка, Півняк, випускний бал,  
вальс по-гірницьки, Ніч науки, «Обертон», 
воєнка, гірники, біля фонтану, в саду.

У НГУ - особлива місія: генерувати зміни, яких потребує Україна. 
Бо це виш, який приймає виклики. Тож Гірничий обирає тебе, якщо ти обираєш Гірничий.

Лише вгору, до нових висот. На те він і Гірничий!


