
 
КОДЕКС АСОЦІАЦІЇ ВИПУСНИКІВ  

ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 

1. Місія 
Дніпровський державний технічний університет - один з найстаріших вузів України та потужний науковий 
осередок в регіоні, котрий поклав початок розвитку вищої освіти в місті Кам"янському (раніш 
Дніпродзержинську).  Наукова та просвітницька діяльність Університету, культурні традиції, підготовка 
висококваліфікованих фахівців стали тими важливими факторами, якими сьогодні пишаються його випускники  
Асоціація випускників  Дніпровського державного технічного університету  - це спільнота людей різних 
поколінь, професій і світоглядів, яких назавжди об'єднали традиції студентського братства, високі 
інтелектуальні та моральні стандарти, закладені найстарішої наукової школою країни.  Асоціація створена на 
славу Університету і в ім'я його процвітання  тими, кому не байдужий дух університетської свободи. 
Головною метою Асоціації є об'єднання навколо Університету однодумців - людей, яким дороги 
університетські ідеали, традиції, хто хоче і може сприяти повноцінному та всебічному розвитку Університету, 
підтримувати заслужених університетських працівників науки і освіти, а також обдарованих студентів і 
молодих фахівців. 
Завдання Асоціації - оберігати і примножувати вічні духовні цінності, які повинні стати орієнтиром для 
майбутніх поколінь, підвищувати престиж ДДТУ в світовому співтоваристві університетів, завоювати 
авторитет і стати постійно діючою громадською організацією, що працює на благо Університету. 
Асоціація бачить свою роль в об'єднанні тих людей, для яких Університет назавжди залишиться символом 
професіоналізму, моральності, освіченості. 
2. Атрибутика Асоціації 
Атрибутами Асоціації є: Статут Асоціації, Кодекс Асоціації, Книга випускників, викладачів і друзів 
університету,  Електронний Літопис випусників,  Іменна стіпендія, значки, грамоти. 
Статут Асоціації - основний закон організації, що визначає її юридичний статус, права і обов'язки, цілі і зміст 
діяльності. 
Кодекс Асоціації - сукупність основних принципів та цінностей Асоціації, відповідних Статуту Асоціації та 
визначають основні напрямки її діяльності. 
Книга випускників, викладачів і друзів університету - це жива історія Університету, втілена в долях 
найвидатніших і відомих випускників, викладачів і друзів університету, які гідним чином реалізували свій 
потенціал. Честі бути занесеними до Книги удостоюються випускники, викладачі та друзі Університету, що 
займаються соціально значимою діяльністю й досягли на цьому терені широкого визнання. Кандидатури для 
занесення в Книгу представляються на З"їзд Асоціації  Вченою радою Університету, порадами факультетів, 
ректоратом, членами та Правлінням Асоціації. Оповіщення про створення Книги та внесення в неї нових 
записів висвітлюється в пресі і на телебаченні. Книга зберігається в Музеї Університету. Вона є одним із 
символів Університету, атрибутом урочистих загальноуніверситетських заходів. 
Асоціація веде Книгу меценатів, в якій записуються імена членів Асоціації, в тому числі назви організацій - 
колективних членів, які зробили істотні пожертвування (понад 5 тисяч гривень) для здійснення її програмної 
діяльності. Меценат удостоюється права бути названим (за бажанням) в ході реалізації фінансованого ним 
проекту (іменні стипендії, згадка в виданні, опублікованому за його рахунок, в освітленні подій в ЗМІ та ін.). 
Подяки меценатам виносяться на чергових зборах Асоціації за поданням Правління Асоціації. Меценат 
нагороджується почесним значком Асоціації. 
За особливі досягнення в різних сферах діяльності Правління Асоціації нагороджує наступними видами 
значків: 
«Стипендіат Асоціації» - нагороджуються кращі студенти Університету, які отримують іменні стипендії 
Асоціації. 
«Меценат Асоціації» - нагороджуються члени Асоціації, імена яких внесені до Книги меценатів. 
«Почесний член Асоціації» - нагороджуються діячі науки, культури, освіти, представники комерційних 
структур, громадські, державні та політичні діячі, які мають заслуги перед  Асоціацією, а також особи, які 
зробили істотний внесок у розвиток освіти в регіоні. 
Асоціація виносить подяку за активну підтримку її діяльності у вигляді грамот, дипломів, подяк. 
Грамоти і значки вручаються на засіданнях Правління та З"їзду Асоціації або на заходах, що проводяться 
Асоціацією. Нагороджені грамотами та значками мають право запропонувати свої роботи для видання за 
рахунок Асоціації. 
3. Пріоритети діяльності Асоціації 
Асоціація завжди готова сприяти повноцінному розвитку Університету, збереженню і примноженню 
університетських цінностей, надавати всебічну підтримку наукових співробітників Університету, обдарованих 
студентів, молодих фахівців.  
На особливу увагу заслуговують: 



• Центральна наукова бібліотека ДДТУ - серце університетської науки. ЦНБ стоїть в одному ряду з 
бібліотеками найстаріших університетів України. Сьогодні бібліотека не тільки інформаційно-освітній 
центр, а й місце для спілкування. Тому поповнення фондів ЦНБ, оснащення технічними засобами, 
проведення конференцій, семінарів, книжкових і художніх виставок, презентацій, дискусій, зустрічей з 
цікавими людьми є основними напрямками співробітництва між Асоціацією та ЦНБ. 

• Музей історії Університету - найважливіший центр виховної роботи. Музейні експозиції відображають 
етапи становлення Університету і присвячені людям і подіям, без яких історія Університету була б 
неповною. Експонатами Музею стали книги, рукописи, особисті речі людей, які прославили свій 
Університет. Все, що пов'язано з життям і діяльністю Університету, його студентів та випусників гідно 
вивчення і висвітлення. 

• Навчальні та наукові лабораторії - місце народження наукових знань, необхідна умова для здійснення 
наукових пошуків і відкриттів, розвитку наукового прогресу, фундаментальних і прикладних наук. 

• Наукові товариства, семінари та конференції - місце обміну науковими ідеями і результатами їх 
втілення, формування і поширення консолідованого наукового знання. 

• Професорсько-викладацький склад і молоді вчені Університету - запорука спадкоємності поколінь, 
джерело освіти і освіти. 

• Студенти Університету - активні учасники освітнього і наукового процесу в регіоні, майбутні фахівці в 
різних областях науки, галузях господарства і сферах суспільного життя. 

4. Принципи діяльності Асоціації 
- Об'єднання інтелектуального і творчого потенціалу членів Асоціації для надання фінансової та соціальної 
підтримки Університету, зміцнення його матеріально-технічної бази. 
- Збереження і примноження університетських традицій. 
- Підтримка спадкоємності поколінь викладачів, студентів, співробітників Університету. 
- Всебічне сприяння процвітанню Університету. 
- Затвердження соціального статусу Університету як центру освіти, культури, науки і освіти. 
5. Основні напрямки діяльності 
- Всебічне сприяння досягненню Університетом європейських стандартів освіти, закріплених Болонською 
декларацією. 
- Пропаганда і підтримку університетських традицій, зміцнення престижу Університету. 
- Видання вибраних праць вчених Університету за поданням Вченої ради Університету, ректорату, рад 
факультетів. 
- Сприяння цілеспрямованої дослідницької діяльності по наповненню експозиції Музею Університету. 
- Організація в Університеті експозиційних стендів, присвячених видатним випускникам. 
- Допомога ЦНБ в оновленні, поповненні та збереженні існуючих бібліотечних фондів. 
- Оснащення навчальних і наукових лабораторій, підтримка наукових семінарів і конференцій, розвиток 
творчого потенціалу викладачів, співробітників і студентів. 
- Проведення щорічних університетських конкурсів серед студентів і викладачів, нагородження відповідними 
значками і грамотами. 
- Заохочення кращих викладачів факультетів за результатами університетських конкурсів та поданням 
ректорату, рад факультетів. Ці програми націлені на розвиток в Університеті педагогічної майстерності 
професорсько-викладацького складу. 
- Заохочення наукових співробітників Університету за високі досягнення у фундаментальних дослідженнях і 
прикладних розробках, а також за відкриття і їх впровадження - за поданням Вченої ради Університету, 
ректорату. 
- Стипендіальні програми для заохочення кращих студентів факультетів - за поданням ректорату, Рад 
факультетів, Вченої ради Університету. Програми носять іменний характер, покликані підняти престиж освіти і 
наукової діяльності, підвищувати інтелектуальний і культурний рівні. Стипендіат удостоюється права носити 
значок «Стипендіат Асоціації». 
- Адресна допомога ветеранам, співробітникам Університету, які присвятили своє життя роботі в Університеті, 
які зробили значний внесок у розвиток освіти, науки і освіти. 
- Пошук і впровадження нових форм міжнародного співробітництва в галузі освіти, науки і техніки. 
- Допомога і підтримка Університету в роботі з міжнародними фондами, спонсорують науково-дослідницьку 
діяльність та програми розвитку факультетів. 
- Активна участь в організації та проведенні конференцій, круглих столів, диспутів, а також ювілеїв, свят, 
урочистих подій, значущих для Університету та пов'язаних з іменами відомих людей і важливими історичними 
подіями. 
- Робота над створенням бази випускників Університету (по роках і факультетам, при тісній співпраці з 
факультетами). 



- Допомога з працевлаштування перспективних студентів на підприємствах і в організаціях, які тісно 
співпрацюють з Асоціацією. 
- Допомога в організації підготовки та перепідготовки фахівців для підприємств - колективних членів Асоціації, 
інших підприємств і організацій України,  де працюють випускники Університету. 
6. Взаємодія Асоціації та Університету - основні напрямки 
В основі взаємодії Асоціації та Університету лежить принцип регулярних зустрічей профільних структур 
Асоціації та Університету, розробки і реалізації ними спільних проектів. 
Асоціація працює з Університетом по створенню інформаційної бази даних про випускників різних 
факультетів, спеціальностей і років випуску з метою створення електронної бази випускників, викладачів і 
друзів ДДТУ, а також для проведення спільних заходів, зустрічей і т.д. 
Асоціація може звернутися до Університету з клопотанням про присвоєння почесних звань тим людям, які 
надають благодійну допомогу молодому науковцю громадськості, хто відомий своїми заслугами. 
Асоціація спільно з Університетом може звернутися в органи державної влади з питань присвоєння звань 
видатним викладачам, діячам науки і освіти. 
Університет може звернутися до Асоціації з проханням допомогти у виданні навчальних і наукових праць 
професорсько-викладацького складу, схвалених радами факультетів. 
Університет може звернутися до Асоціації з проханням допомогти у фінансуванні наукових, соціальних, 
інноваційних та інших проектів. 
Університет за результатами університетських конкурсів та за поданням деканатів та ректорату може 
звернутися до Асоціації з проханням про матеріальну підтримку і стимулювання кращих викладачів. 
Університет може звернутися до Асоціації з пропозицією про матеріальну підтримку найбільш талановитих та 
ініціативних студентів. 
Асоціація спільно з Університетом може займатися меморіальної діяльністю, зокрема щодо увічнення пам'яті 
видатних діячів, чиє життя було тісно пов'язана з Університетом. 
7. Членство в Асоціації 
Членами Асоціації можуть бути: 
Випускники - ті, хто в різні роки закінчував  університет, в т. ч. Магістратуру, аспірантуру і докторантуру. 
Викладачі та інші співробітники - ті, хто працював в різні роки в університеті або працюють зараз. 
Друзі - ті, хто відчуває дружні почуття до Дніпровського державного технічного університету та поділяє цілі 
Асоціації. 
В Асоціації встановлюється індивідуальне, колективне і почесне членство. 
Індивідуальними членами Асоціації є випускники, викладачі та друзі Університету. 
Колективними - організації, підприємства і громадські об'єднання, які готові надавати посильну допомогу 
Асоціації та брати участь в реалізації її проектів і програм. 
Почесне членство в Асоціації отримують представники науки, культури, освіти, комерційних структур, відомі 
громадські, державні, політичні діячі, а також особи і організації, які мають заслуги перед Асоціацією і 
Університетом, які зробили істотний внесок у розвиток освіти в нашому регіоні. 
Ухвалення в члени Асоціації проводиться на підставі письмової заяви або єлектронної регістрації на сайті 
асоціації  без ухваленні Правлінням (для особистого членства) і письмової заяви та анкети (для колектиного 
членства) за рішенням Правління Асоціації простою більшістю голосів. Анкета та заява можуть заповнюватися 
в офісі Асоціації або надсилатися поштою (в т.ч. e-mail). 
Вступники до Асоціації вносять разові вступні внески: 
- Для викладачів і випускників університету, які проживають на території України, - 25 грн .; 
- Для випускників університету, які проживають за кордоном, - еквівалент 25 дол. США .; 
- Для колективних членів - 250 грн. 
Правління Асоціації має право надавати пільги на оплату вступного внеску або звільняти від його оплати. 
Члени Асоціації повинні сплачувати членські внески. Періодичність сплати - за бажанням члена Асоціації, але 
не рідше, ніж 1 раз в квартал: 
- Для викладачів і випускників університету, які проживають на території України, - 10 грн. щомісяця; 
- Для випускників університету, які проживають за кордоном, - еквівалент 5 дол. США  щомісяця; 
- Для колективних членів - 100 грн. щомісяця. 
Вітається сплата внесків наперед. 
Разом з добровільними пожертвами і доходами, отриманими від проведення цільових та благодійних заходів, 
членські внески формують бюджет і цільові фонди Асоціації. 
Інформування потенційних членів Асоціації про напрямки діяльності, а також запрошення стати членом 
Асоціації покладається на Виконавчу дирекцію Асоціації.  
На особливу увагу заслуговують керівники підприємств і організацій  міста Кам"янського, які здобули освіту в 
Університеті. Залучення таких випускників направлено на розширення співпраці для взаємної і суспільної 
користі: забезпечити студентам Університету практику на високому рівні, а працівникам підприємств і 
організацій - доступ до новітніх розробок в різних областях науки. 



Члени Асоціації отримують інформацію про всі заходи, що проводяться Асоціацією самостійно або спільно з 
іншими організаціями (установами). 
Члени Асоціації мають право: 
- Брати участь в діяльності всіх її органів, у всіх заходах, що проводяться Асоціацією або за її участю, а також в 
реалізації проектів і програм Асоціації; 
- Брати участь в обговоренні питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації, і вносити пропозиції, які сприятимуть 
поліпшенню її роботи; 
- Виступати від імені Асоціації і представляти її інтереси за дорученням Ради або Правління Асоціації, 
Президента Асоціації, а також виконавчого директора; 
- Користуватися іншими правами, встановленими Статутом Асоціації. 
8. Структура Асоціації 
Структуру Асоціації складають: 
З"їзд  Асоціації - вищий орган Асоціації, збори всіх її членів або представників. 
Правління Асоціації - виконавчий орган Асоціації. 
Президент Асоціації. 
Ревізійна комісія. 
Виконавчий директор. 
Координатор проектів. 
Секретар Асоціації. 
Структурні підрозділи (бюро, клуби, філії, представництва тощо). 
Члени Асоціації. 
З"ъзд Асоціації збирається не рідше одного разу в п"ять  років  для підведення підсумків роботи, затвердження 
стратегічного плану діяльності Асоціації на наступний період, в т.ч. фінансового плану. 
Правління Асоціації збирається в міру необхідності, але не рідше одного разу в півріччя, для здійснення всієї 
оперативної діяльності Асоціації, постійної комунікації з його членами, для вирішення статутних завдань. 
 
 
 
  


