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Загальна характеристика ДВНЗ “ПДТУ” 
 ДВНЗ “Приазовський державний 

технічний університет” засновано у 
1930 році. Він є вузом IV рівня 
акредитації. 

 

 До складу університету входять:  
     3 навчально-наукові інститути,         
     3 коледжі, професійний ліцей, центр 

заочного навчання, відділення 
довузівської підготовки, відділення 
дистанційного навчання. Вісім 
факультетів об`єднують 42 кафедри,  

     на яких працюють 323 науково-
педагогічних працівника, серед яких  

     47 докторів і 167 кандидатів наук. 
 

 В ДВНЗ “ПДТУ” отримують освіту  
     6476 студентів денної і заочної форм 

навчання, які навчаються за 21 
напрямом 14 галузей знань. 

 

 Університет сертифікований за 
міжнародними стандартами якості:  

     ISO-9001 і ISO-14001. 
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Існуючі  проблеми  державних  технічних  ВНЗ 
 

 скорочення набору студентів 
 старіння науково-педагогічних кадрів 
 зменшення кількості молодих співробітників 
 зниження престижу аспірантури 
 скорочення об'єму спеціального фонду 
 
Висновок:  Без радикальних кроків – відсутність 
                      перспектив розвитку. 
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Головні  об'єктивні  причини 
 

 зменшення кількості абітурієнтів 
 зміна правил прийому у ВНЗ 
 консервативна система комплектації  

науково-педагогічних кадрів 
 невідповідність учбових програм ринковим 

умовам 
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Специфічні причини для ДВНЗ 
“Приазовський державний технічний 

університет” 
 прифронтовий статус міста Маріуполь 
 зростання кількості ДВНЗ з 3-х до 7-мі 
 орієнтація спеціальностей та наукових 

досліджень на металургію та 
машинобудування 

 дефіцит фінансових ресурсів 
Висновок: Необхідна швидка адаптація ВНЗ к 
                     сучасним умовам 
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Можливі шляхи 
 

 Збільшення кількості д/б та г/д НДР - ? 
 входження до Європейських наукових 

програм (наприклад, Горизонт-2020) - ? 
 залучення грантів - ? 
 комерціалізація результатів наукових 

досліджень - ? 
Висновок: Необхідно запровадження нових 
                    механізмів. 
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Рішення  
 звернулися до USAID та одержали грантову 

підтримку пілотного проекту 
 уклали договір про співпрацю зі Стартап Школою 

“Сікорскі Челендж” НТУ України “КПІ” 
 залучили до роботи найкращих експерт-тренерів 

Школи “Сікорскі Челендж” та експерта з 
Краківського політехнічного університету 

 організували діяльність Школи Стартапів у ДВНЗ 
“Приазовський державний технічний університет” 
за методиками Стартап Школи “Сікорскі 
Челендж” 

 Термін дії – 1 місяць 
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Результати 

8 
Відкриття школи 



9 Перший тренінг  



10 
Експерт-тренер І.Пеер 
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Стартап “Енергодопомога” 



12 
Стартап “Комп'ютерний конструктор” 



13 
Найактивніші учасники 



Подальші дії 
 

 включення в учбові плани магістрів та 
аспірантів курсу “ Інноваційне 
підприємництво та створення стартапів ” 

 залучення у діяльність Школи Стартапів 
ДВНЗ “ПДТУ” професорсько-викладацького 
складу, аспірантів та студентів 

 продовження співробітництва с USAID і 
Стартап Школою “Сікорскі Челендж” 
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Загальний висновок 
 

Ми змогли зробити перший крок  і 

обов’язково зробимо наступній 
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      ДЯКУЮ ЗА УВАГУ ! 
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