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  ПЕРШИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕГІОНУ 



    ТРАДИЦІЇ В ІННОВІЦІЯХ 

Політехніка – результат трансформації гірничого університету.  

Це розширення спектру спеціальностей, закордонне стажування, 

отримання міжнародних грантів і дипломів європейських 

університетів-партнерів, а також паралельне навчання за іншою  

спеціальністю.  



    ПРО НАС 

СПІВРОБІТНИКИ 

639 викладачів 

104 доктори наук, професори 

317 кандидатів наук, доцентів 

ПРОГРАМИ ПОДВІЙНИХ ТА МІЖДИСТЦИПЛІНАРНИХ ДИПЛОМІВ 

СТУДЕНТИ 

понад 10 000 студентів 

95 000 випускників понад 

у тому числі 800 іноземців з  27 країн 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

17 126049 м² 1,5 мільйона 9 
будівель 

(включаючи 

6 студентських 

гуртожитків) 

загальна площа видань 

у бібліотеці 

(включаючи 

електронний 

каталог) 

факультетів, 

у т.ч. 

5 навчально- 

наукових  

інститутів  



             НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ 
             ІНСТИТУТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

1899 1924 2012 2019 
Катеринославське 

вище гірниче 

училище 

гірничий 

факультет 
гірничий 

інститут 

навчально-науковий 

інститут 

природокористування 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
Професійна освіта 
Професійна освіта (гірництво) 

091 

015 

Біологія 

101 

183 

184 

263 

Екологія 

Технології захисту навколишнього середовища 

Гірництво 

Цивільна безпека 

Ресурсозбереження в гірничо-металургійному комплексі 

Прогресивні технології в гірничо-металургійоному комплексі 

Біологія 

Екологія 

Технології захисту навколишнього середовища 

Гірництво 

Цивільна безпека 



             ФАКУЛЬТЕТ 
             ПРИРОДНИЧИХ НАУК ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

1899 1918 1932 1951 
викладання геології 

у Катеринославському 

вищому гірничому 

училищі 

геологорозвідувальне 

відділення 

для підготовки 

фахівців з геології 

геолого- 

маркшейдерський 

факультет 

геолого- 

розвідувальний 

факультет 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Науки про Землю 
Геологія 

184 

103 

Буріння свердловин 

185 

161 

Нафтогазова інженерія та технології 

Хімічні технології та інженерія 

Геофізика 

Гірництво 

Нафтогазова інженерія та технології 

Хімічні технології та інженерія 

Гідрогеологія 

Обробка ювелірного та декоративного каміння 

Професійна освіта 
Професійна освіта (нафтова справа) 

015 

2020 
факультет 

             природничих наук 
 та технологій 



  

             МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ 
             ФАКУЛЬТЕТ       

1899 1903 1912 
кабінет 

гірничозаводської 

механіки 

кабінет 

механічного 

збагачення 

корисних копалин 

механіко- 

машинобудівний  

факультет 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
Прикладна механіка 
Комп’ютерны технології машинобудівного виробництва 

132 

131 

Ліфтові системи та промислове вантажопідйомне обладнання 

133 

184 

274 

275 

Галузеве машинобудування 

Гірництво 

Автомобільний транспорт 

Транспортні технології 

Збагачення корисних копалин 

Автомобільний транспорт 

Матеріалознавство 

Гірничі машини та комплекси 

Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств 

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Комп’ютерний інжиніринг машинобудування 

Ремонт і обслуговування промислового обладнання 
Промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання 



             ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ 
             ФАКУЛЬТЕТ 

1906 1926 1962 2002 
кафедра 

електротехніки 
перший випуск 

інженерів- 

електриків 

електротехнічний 

факультет 

створення 

інституту 

електроенергетики 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

151 

141 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

152 

035 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Філологія 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно),  

перша мова - англійська 



             НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  
             ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК 

1918 1962 1997 2001 
кафедра 

історії 
кафедра 

філософії 

підготовка 

за спеціальністю 

«Правознавство» 

юридичний 

факультет 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Історія та археологія 
Соціальна антропологія 

033 

032 

Філософія 

034 

035 

052 

081 

Культурологія 

Філологія 

Політологія 

Право 

Світова політика та економіка – програма подвійоного диплома з Каунаським університетом ім. Вітова Великого 

Філософія 

Культурологія 

Українська мова та література 

Політологія 

Міжнародне бізнес-право – програма подвійоного диплома з Каунаським університетом ім. Вітова Великого 

2018 
інститут 

гуманітарних 

і соціальних наук 

Освітні, педагогічні науки 
Освітні, педагогічні науки 

011 

Право 



               ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА 

1899 1906 1951 
викладання 

маркшейдерського 

мистецтва 

та геодезії 

кафедра 

маркшейдерського 

мистецтва 

та геодезії 

факультет 

будівництва 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Гірництво 

192 

184 

Будівництво та цивільна інженерія 

193 
Геодезія та землеустрій 

Шахтне та підземне будівництво 
 

Будівництво та цивільна інженерія 

Геодезія та землеустрій 

Маркшейдерія 
 



             ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
           ФАКУЛЬТЕТ 

1912 1930 1993 
розпочато 

викладання 

економіки 

початок 

підготовки 

фахівців 

фінансово- 

економічний 

факультет 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

071 

032 

Облік і оподаткування 

 

072 

075 

242 

291 

Фінанси, банківська справа та страхування 

Маркетинг 

Туризм 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Туризм 

Облік і оподаткування 

Фінанси, банківська справа та страхування 

 

Маркетинг 

Економіка 
Економічна кібернетика 

051 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Економічна підприємства 

Інвестиційна економіка – програма подвійних дипломів з Вільнюським технічним університетом ім. Гедимінаса 



             ФАКУЛЬТЕТ  
             ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

1960 1962 2002 
початок 

вивчення 

програмування 

програмування 

вивчають 

усі факультети 

інформаційно- 

технологічний 

факультет 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Комп’ютерні науки 
Комп’ютерні науки 

123 

122 

Комп’ютерна інженерія 

 

124 

125 

126 

172 

Системний аналіз 

Кібербезпека 

Інформаційні системи та технології 

Телекомунікації та радіотехніка 

Комп’ютерна інженерія 

Системний аналіз 

 

Кібербезпека 

Інформаційні системи та технології 

 

Інженерія програмного забезпечення 
Інженерія програмного забезпечення 

121 

Телекомунікації та радіотехніка 

 



             ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 

1912 1931 2002 
розпочато 

викладання 

економіки 

кафедра економіки, 

організації і планування 

гірничої промисловості 

факультет 

менеджменту 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
Менеджмент 

076 

073 

Підприємство, торгівля та біржова діяльність 

Бізнес-адміністрування 

Міжнародний бізнес 

Економіка та організація бізнесу 

281 

292 

Публічне управління та адміністрування 

Міжнародні економічні відносини 

Менеджмент організації і адміністрування 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

Логістика 

Управління проектами 

Адміністративний менеджмент 

Підприємство, торгівля та біржова діяльність 

Публічне управління та адміністрування 

Міжнародні економічні відносини 



     НАУКА 

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ 

10 

8 

2 

19 

64 

269 

БІЗНЕС-ПАРТНЕРИ 

50 понад бізнес-партнерів 

підтримуваних патентів 

наукові проекти 

стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених 

стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (за останні 5 років) 

премій Президента України для молодих учених (за останні 10 років) 

Державних премій України в галузі науки і техніки (за останні 10 років) 

центр колективного користування науковим обладнанням 

науковий парк 

науково-освітній центр 

науково-навчальних центрів, науково-дослідних центрів та лабораторій 

науково-навчальних інститутів і центрів подвійного підпорядкування 

навчально-науково-виробничих комплексів 

наукових журналів 

журнали наявні у наукових базах даних Scopus та Web of Science 

БІЗНЕС-ІНКУБАТОР 

програми навчання підприємців для студентів та науковців 

міжнародні проекти розвитку стартапів 

19 

7 

5 

9 

2 

НАУКОВА ІНФРАСТРУКТУРА 



     МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

200 

8 

10 

учасників програм обміну щороку для навчання, стажування і досліджень 

подвійних і спільних магістерських програм 

міжнародних культурних і освітніх центрів 

 Центр Українсько-Турецького співробітництва 

 Українсько-Французький центр мови та культури 

 Центр Українсько-Польської співпраці 

 Українсько-Американский лінгвістичний центр 

 Українсько-Німецький культурний центр 

 Українсько-Японський центр 

 Українсько-Китайський культурно-лінгвістичний центр 

 Українсько-Іспанський культурно-лінгвістичний центр 

 Центр мовної підготовки 



     СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ 

30 

20 

молодіжних об’єднань 

аматорських колективів і студій 

САМОВРЯДУВАННЯ 

СПОРТ 

ДОЗВІЛЛЯ 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

ЗДОРОВ’Я 



     НАШІ ПРОЕКТИ 


