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• Студентське самоврядування
• Міжнародна академічна мобільність та міжнародні 

проекти
• On-line навчальне середовище
• Бібліотека
• Бізнес-інкубатор
• Студентські простори (ко-воркінги)
• Культурно-мовні центри університету
• Культурне життя (дозвілля)
• Кіностудія «Юність»
• Прес-центр
• Традиційний студентський бал
• Спорт
• Харчування
• Оздоровчо-спортивний табір «Гірник»
• Студентське містечко
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Студентське самоврядування

http://student.nmu.org.ua/ua/studentcheskoe-samoupravlenie/

• Рада студентів університету
• 7 департаментів 
• Ради студентів гуртожитків
• Студентські ініціативи (студентське 

працевлаштування, туристичний клуб, 
традиційний університетський бал, 
Асоціації студентів факультетів, 
Юридична клініка, «антени»)

• Залучення студентів до управління 
університетом

• Участь в управлінні навчальним 
процесом

• Волонтерський рух

@students.ntudp

http://student.nmu.org.ua/ua/studentcheskoe-samoupravlenie/
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Міжнародна академічна мобільність та міжнародні проекти

International projects NTU DP
http://projects.nmu.org.ua/ua/index.php
4 корпус, аудиторія 33

• Програми академічної мобільності
• Програми молодіжних обмінів
• Освітні проекти
• Програми подвійних дипломів

http://projects.nmu.org.ua/ua/index.php
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On-line навчальне середовище

http://do.nmu.org.ua/

http://do.nmu.org.ua/

можливість навчатися та отримувати необхідні знання віддалено від 
університету в будь який зручний час

логін та пароль можна 
отримати у куратора або в 

деканаті

http://do.nmu.org.ua/
http://do.nmu.org.ua/
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Бібліотека

http://lib.nmu.org.ua/ua/

Читальні зали і абонементи
• Зала електротехнічної літератури
• Зала технічної та наукової 

літератури
• Зала гуманітарної літератури
• Зала економічної літератури
• Зала для викладачів
• Абонемент художньої літератури
• Абонемент наукової та технічної 

літератури

Електронні інформаційні ресурси
• Електронний каталог
• Електронна читальна зала
• Репозиторій

Корпус 1,  офіси  3 - 11

http://lib.nmu.org.ua/ua/
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Бізнес-інкубатор

http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/business_incubator/b_incubator/ideia.php

• Розвиток підприємницького середовища 
для студентів і викладачів Університету 
та інших зацікавлених осіб;

• Адаптація студентів Університету до 
конкурентного ринку праці;

• Трансфер результатів наукових 
досліджень, що спрямовані на 
вирішення технічних, екологічних, 
соціальних, економічних та інших 
проблем;

• Сприяння інтеграції науки, освіти та 
підприємництва.

Корпус 10,  офіс 205

@bi_dp

http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/business_incubator/b_incubator/ideia.php
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Студентські простори (ко-воркінги)

CoLibry – 1 корпус, аудиторія 11 Unica – 4 корпус, 2 поверх
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Культурно-мовні освітні центри університету

• Українсько-Американский лінгвістичний центр

• Центр мовної підготовки

• Українсько-Французький центр мови та культури

• Центр Українсько-Турецького співробітництва

• Центр Українсько-Польської співпраці

• Українсько-Німецький культурний центр

• Українсько-Японський центр

• Українсько-Китайський культурно-лінгвістичний центр

• Українсько-Іспанський культурно-лінгвістичний центр

• Українсько-Чеський освітній центр
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Етно-культурні освітні центри університету
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Етно-культурні освітні центри університету
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Етно-культурні освітні центри університету
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Етно-культурні освітні центри університету
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Етно-культурні освітні центри університету
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Культурне життя 

http://koc.nmu.org.ua/

Культурно-освітній центр
• посвячення першокурсників у студенти 

НТУ «Дніпровська політехніка»
• фестиваль-конкурс талантів 

першокурсників
• посвячення старшокурсників гірничих 

спеціальностей у гірники
• фестиваль студентської творчості 

«Студентська весна»
• конкурс краси

Корпус  2,  актова  зала або офіс 19

http://koc.nmu.org.ua/
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Кіностудія «Юність» 

http://koc.nmu.org.ua/

• Фото – та відео-зйомка;
• Монтаж відео;
• Робота у спеціалізованих 

програмах;
• Студійна зйомка

Корпус  5,  офіс  47

http://koc.nmu.org.ua/
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Прес-центр НТУ «ДП» 

http://koc.nmu.org.ua/

• Написання статей;
• Репортажі;
• Інтерв’ю;
• Блогерство;
• Прес-конференції;
• Медіа-грамотність

Корпус  5,  офіс  47 pressnmu@gmail.com

http://koc.nmu.org.ua/
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Традиційний студентський бал

Починаючи з 2005 року існує традиція проведення наприкінці червня балів, на яких вшановують кращих 
випускників і підводять підсумки навчального року

Корпус  10,  офіс  102,  +380674470477, Telegram, Viber
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Спортивне життя

http://www.nmu.org.ua/ua/content/student_life/sportlife/nmu_teems/

Збірні команди
Волейбол (чоловіки)
Волейбол (жінки)
Гандбол (чоловіки)
Гандбол (жінки)
Дзюдо (Команда-1)
Дзюдо (Команда-2)
Легка атлетика
Армспорт
Футбол
Баскетбол
Карате
Бокс
Настільний теніс
Стрільба кульова

Абонементні спортивно-оздоровчі групи
Футбол
Бокс
Теніс
Настільний теніс
Східні єдиноборства
Аеробіка
Степ-аеробіка
Пілатес
Атлетизм чоловічий (тренажерний зал)
Східні оздоровчі системи (йога)
Атлетизм жіночий (тренажерний зал)
Карате

Кафедра  фізичного 
виховання,  корпус 6

http://www.nmu.org.ua/ua/content/student_life/sportlife/nmu_teems/
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Харчування

На території університету працюють їдальні та буфети для студентів, які забезпечують
їх повноцінним харчуванням
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Спортивно-оздоровчий табір «Гірник»

http://www.nmu.org.ua/ua/content/student_life/sportlife/nmu_teems/

• Відпочинок
• Тим-білдинг
• Спорт
• Розваги
• Практика

Профспілковий  комітет
Корпус  4,  офіс 41
polishchuks@nmu.org.ua

http://www.nmu.org.ua/ua/content/student_life/sportlife/nmu_teems/
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Студентське містечко
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