
Підсумки діяльності університету 
у 2012/2013 н. р. та основні напрямки розвитку 

на 2013/2014 н. р.

• Навчально-виховний  процес
• Науково-дослідна робота 
• Міжнародна співпраця
• Фінансово - господарська діяльність
• Виконання умов колективного договору і 

соціальний захист працівників університету
• Стратегія розвитку університету та основні 

завдання на 2013/2014 н.р.



РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТУ

- ЮНЕСКО ТОП-200 (200  кращих університетів України)
- 2012 рік 29-е місце
- 2011 рік 29-е місце
- 2010 рік 22-е місце
- 2009 рік 25-е місце
- 2008 рік 23-е місце
- 2007 рік 27-е місце

Міжнародний ТОП 12000 (12000  кращих університетів світу)
2013 рік 4331 місце (станом на 02.08.13р.) 2686 місце (станом на 

07.02.13р.)
2012 рік 4213 місце
2011 рік 5388 місце
2010 рік 3961 місце



Основні загрози і ризики для університету  у 
2012/2013 н.р.

• Економічна криза (зменшення кількості робочих 
місць)

• Зростаюча конкуренція з боку вищих навчальних 
закладів Тернополя, обласних центрів сусідніх 
областей, Києва та Польщі;

• Зростання посадових окладів на 6,2 % у 2012-2013
н.р.; 

• Недостатнє фінансування із загального фонду 
комунальних послуг ( 60 % від потреби);

• Проблеми із перерахуванням коштів через 
Казначейство;

• Висока інфляція (9,1%) у 2011 р ( у 2012 р.- 4,6%);
• Істотний ріст цін на енергоносії, комунальні послуги, 

матеріали та будівельні послуги.



Підсумки діяльності університету 
у 2012/2013 н.р. та основні напрямки розвитку 

на 2013/2014 н.р.

• Навчально-виховний  процес
• Науково-дослідна робота 
• Міжнародна співпраця
• Фінансово - господарська діяльність
• Виконання умов колективного договору і 

соціальний захист працівників університету
• Стратегія розвитку університету та основні 

завдання на 2013/2014 н.р.



Основні напрямки навчально – виховної роботи 
у 2012/2013 н.р.

• Формування якісного контингенту студентів
• Моніторинг і підвищення якості навчального 

процесу
• Розвиток дистанційної освіти, впровадження 

сучасних технологій навчання
• Розширення підготовки іноземних студентів 
• Впровадження ІСУ університет
• Ліцензування та акредитація напрямів і 

спеціальностей
• Вдосконалення структури та управління 

(Постанова  КМУ від 13.12.2006 р. № 1719) 
• Удосконалення кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу;
• Удосконалення нормативної бази 
• Виховна та спортивно-масова робота



Ліцензування та акредитація напрямів та 
спеціальностей у 2012-2013 н.р.

Ліцензовано програми підготовки: бакалаврів -2; спеціалістів -2; магістрів -2
• 1. 6.051402 Біомедична інженерія
• 2. 8.03050201 Економічна кібернетика  
• 3. Підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади (повторне ліцензування)
• 4. Підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями) (повторне 

ліцензування)
• 5. 6.070101 Транспортні технології
• 6. 8.03010201 Психологія
• 7. 7.06010101 Промислове і цивільне будівництво
• 8. 7.05090102  Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення (збільшення ліцензованого обсягу)

Акредитовано програми підготовки: бакалаврів -3; спеціалістів -4; магістрів -5 
• 1. 8.05020202 Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
• 2. 8.05010201 Комп’ютерні системи та мережі
• 3. 6.030601 Менеджмент
• 7.03060101
• 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування
• (в т.ч. перепідготовка спеціаліста)
• 4. 6.050701 Електротехніка та електротехнології
• 7.05070108
• 8.05070108 Енергетичний менеджмент
• (в т.ч. перепідготовка спеціаліста)
• 5. 8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання
• 6. 6.050101 Комп’ютерні науки
• 7. 7.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології
• (в т.ч. перепідготовка спеціаліста)
• 8. 7.05010302 Інженерія програмного забезпечення



Членство у міжнародних асоціаціях

• 1999 Член Європейської асоціації університетів 
• 2005 Учасник Великої Хартії Університетів (Magna Charta 

Universitatum)
• 2007 Член мережі Вищих інженерних шкіл Франції "n+i”
• 2011 Член Балтійської університетської програми BUP
• 2011 Член Міжнародної Асоціації наукових та технічних 

бібліотек університетів (IATUL)

• Подано документи щодо вступу:
Франкофонійна асоціація університетів, Франція

• Проводиться підготовка до вступу:
Мережа університетів Чорноморського регіону, Румунія
Євразійська асоціація університетів, РФ



Міжнародні програми подвійних дипломів
1. Україно-німецька програма підготовки бакалаврів за напрямом 

“Комп’ютерні науки” (Університет прикладних наук,  м. 
Шмалькальден, Німеччина) – навчається група студентів 2-ого 
курсу

2. Програма подвійних дипломів підготовки магістрів з Санкт-
Петербурзьким державним електротехнічним університетом 
"ЛЭТИ" (Росія) – подано на конкурс 3 студента 

3. Програма подвійних дипломів підготовки магістрів з 
Міжнародною вищою школою комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій за угодою з асоціацією “n+i”
(м. Сержі, Франція) – приймає участь 1 студент

4. Програма подвійних дипломів магістрів з Гліндорським
університетом (м. Рексем, Великобританія) – приймає участь 1 
студент

5. Програма подвійних дипломів з Люблінською Політехнікою (м. 
Люблін, Польща) – подано документи 2 студентів



Локальні центри дистанційного навчання 
за кордоном

• при Технологічному університеті Таджикистану, м. 
Душанбе, Республіка Таджикистан

• при Українському культурному центрі  в штаті Мічиган, м. 
Воррен, США

• при Асоціації українців регіону Мурсія, м. Мурсія, Іспанія (на 
стадії створення)

• при Центрі академічних досліджень та студій, м. Патра, 
Греція (на стадії створення)



Стажування студентів та викладачів 
за кордоном у 2012/2013 н.р.

• Завідувач  кафедри "Технології і обладнання зварювального 
виробництва", доктор технічних наук, професор Підгурський
Микола Іванович з 27.11.2012р. по 26.02.2013р. проходив 
стажування  в Університеті Вісконсин-Мілуокі (м.Мілуокі, США) 

• Доцент кафедри математичних методів в інженерії, кандидат 
технічних наук Ясній Олег Петрович із 15.01.2013 р. по 
12.04.2013 р. проходив стажування в Інституті сучасної механіки 
Університету Блеза Паскаля (м. Клермон-Ферран, Франція) 

• Магістр факультету комп’ютерних технологій  Левченко
Христина Олександрівна проходила переддипломну практику з 
07.06.2013 року по 20.08.2013 року в Університеті Марії Кюрі –
Склодовської (м. Люблін, Польща)

• Магістр факультету комп’ютерних технологій  Цветинович Денис 
Олексійович проходив переддипломну практику з 07.06.2013 
року по 15.08.2013 року в Університеті Марії Кюрі –
Склодовської (м. Люблін, Польща) 



Стажування студентів та викладачів 
за кордоном у 2013/2014 н.р.

• Заплановано навчання студента 5 курсу механіко-
технологічного факультету Паньківа В.Р. у Гліндворському
Університеті, м. Рексем, Уельс, Великобританія 

• Заплановано стажування аспіранта першого року навчання 
кафедри комп’ютерних наук Дудкіна Д.П. в Міжнародній Вищій 
школі комп’ютерних наук та інформаційних технологій, м. Сержі, 
Франція

• Заплановано стажування к.т.н., професора кафедри програмної 
інженерії Петрика М.Р. в Університеті П’єра і Марії Кюрі Париж 6 
– EPSI, м. Париж, Франція 

• Заплановано програму обміну з Вищим інститутом електроніки / 
Католицьким університетом (м. Париж, Франція) – 2 студенти

• Заплановано програму практики з вищими технічними школами 
мережі CESI (Франція) – 2 студенти



Стажування та практика студентів 
за міжнародними програмами обміну

у 2012 - 2013 навчальному році

• Програма практики з компанією “Устронянка” (Польща)    35
• Програма АсоціаціЇ «Аполло» (Німеччина) 7
• Програма об'єднання «Німецький селянський 

союз» (Німеччина) 6
• Програма “Агроімпульс” (Швейцарія)                                      2
• Програма “Work & Travel” (США) 32



Ліцензовані обсяги (денна форма)
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Ліцензовані обсяги (заочна форма)

1060

740

210

2010

1030

705

200

1935

985

665

240

1935

0

500

1000

1500

2000

2500

Бакалавр Спеціаліст Магістр Разом

01.09.2011

31.08.2012

31.08.2013



Удосконалення нормативної бази навчального 
процесу і надання платних послуг

• Розроблено і прийнято в дію:
- 19 Положень з різних аспектів діяльності 

університету, до семи - внесено зміни і доповнення

• Підготовлено та видано том №6 збірника 
нормативних документів

• У 2012/13 н. р. науково – педагогічні працівники 
отримали 
o 1 атестат професора, 
o 24 атестати доцента, 
o 1 атестаційна справа на розгляді в МОНУ



Інтегрована інформаційна система управління 
університетом (ІСУ)

Міжнародний
відділ

На стадії розробки або уточнення технічного завдання

Система моніторингу,
обліку технічних ресурсів та

оперативного управління мережею

Модуль зовнішнього обміну 
інформацією

На стадії тестування

Система 
безпеки

та контролю
доступу

Впроваджено 

НДЧ
Система 

обліку
енергоресурсів



Перспективи розвитку ІСУ
• Реалізація централізованого управління мережею 

університету
• Створення нових та супровід існуючих програмних 

модулів
• Інтегрування існуючих систем, які розроблялись 

незалежно чи поставлялись у вигляді готового 
програмного рішення в єдину інформаційну систему 
(інформаційна бібліотечна система; система 
дистанційного навчання та поточного контролю знань 
„Аtutor” ; „1С – бухгалтерія”).

• Впровадження системи обліку споживання 
енергоресурсів

• Впровадження ІР-телефонії, систем доставки 
контенту

• Продовження впровадження відеоспостереження
• Сертифікація мережі як інформаційної одиниці



Динаміка контингенту студентів 2007 – 2013рр.
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0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

ФІС ФПД МТФ ФХМ ФБВ ЕМФ ФКТ ФРК

618

426

532

365

238

286
322 309

327

449

316
295

331

256

158

103

945

875
848

660

569
542

480

412

Денна

Заочна

Разом



Контингент студентів по факультетах
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Обсяг держзамовлення
ОКР Денна форма Зміни Заочна форма Зміни

2011/12 2012/13 2013/14 2011/12 2012/13 2013/14

Бакалаври 400 481 502 21 39 48 49 1

Спеціаліст
и

236 278 283 5 74 65 66 1

Магістри 169 215 218 3 0 0 0 0

Загалом 805 974 1003 29 113 113 115 2

За скор. терміном  в 2012 році  – 133 (денна); 0 (заочна)
За скор. терміном  в 2013 році  – 157 (денна); 5 (заочна)
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Формування контингенту студентів – прийом на платну форму навчання
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Випуск фахівців 2009-2013 рр.
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Результати прийому ТК ТНТУ
ОКР “молодший спеціаліст”, ДФН
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Результати прийому ТК ТНТУ
ОКР “бакалавр”, денна та заочна форми навчання
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Результати прийому ГК ТНТУ
ОКР “молодший спеціаліст”, ДФН 

275

138

17

155

275

129

4

133

0

50

100

150

200

250

300

Ліцензований обсяг Держзамовлення Платна форма навчання Всього

2011/2012

2012/2013



Результати прийому ГК ТНТУ
ОКР “молодший спеціаліст”, ЗФН
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Результати прийому ЗбК ТНТУ
ОКР “молодший спеціаліст”, ДФН
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Використання електронних навчальних курсів 
(ЕНК)  станом на 01.08.2013 р.

• Кількість курсів: 1364(1147)
– тих, на які записані студенти: 1159(863)
– тих, на які записано десять і більше студентів: 1006(642)
– тих, на які записано п'ятдесят і більше студентів: 418(253)

• Кількість інструкторів: 450(415)
– тих, що створили курси: 383(358)
– тих, що створили два і більше курсів: 297(273)
– тих, що створили п'ять і більше курсів: 115(78)
– сертифіковані курси:  111

• Кількість студентів у системі ЕНК: 14257(11904)
– записаних на курси: 12124(8605)
– записаних на два і більше курсів: 7974(6316)
– записаних на п'ять і більше курсів: 4951(3556)

* дані в дужках станом на 01.08.2012 р.



Використання ЕНК (факультети) станом на 01.08.2013р.
(у порівнянні з 01.08.2012 р.)

№ Факультет Курсів Інструкторів

Сумарний 
коефіцієнт 

впровадження
(КВК)

1
Факультет комп'ютерно-інформаційних 
систем і програмної інженерії (ФІС)

193(156) 56 (53) 2837 (2193,6)

2 Факультет економіки і підприємницької 
діяльності (ФПД)

219(163) 61(54) 2708(1623,4)

3 Факультет машинобудування та харчових 
технологій(ФХМ)

187(128) 57(40 ) 2389(1588,4)

4 Факультет комп’ютерних технологій (ФКТ) 104(89) 36(38) 2150(1780,4)

5 Факультет управління і бізнесу у 
виробництві (ФБВ)

151(130) 38 (36) 2045(1356,6)

6 Механіко-технологічний факультет (МТФ) 165(176) 42(54) 1801(2058,5)

7 Факультет по роботі з іноземними 
студентами (ФРІ)

46(47) 27(26) 1324(1124,4)

8 Факультет контрольно-вимірювальних та 
радіокомп’ютерних систем (ФРК)

122(107) 318 (28) 1020(1068,3)

9 Електромеханічний факультет (ЕМФ) 101(85) 32(30) 962(691,7)



Навчально-методичне і матеріально - технічне 
забезпечення навчального процесу

Придбано 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Книг, прим.(в 
тому числі 
подарованих)

2844 2189 1403 (в т.ч. 
751 в дар)

Журналів, назв 104 104 111
Метод. вказівок 1476 740 837 (в т.ч. 

519 в дар)
Доступ до баз 
даних наукових 
періодичних 
видань та 
електронних 
книг

2 бази даних
(EBSCO та 

ЦУЛонлайн)

3 бази 
даних

(EBSCO, 
ЦУЛонлай

н,World 
eBook 
Library)

4 бази 
даних

(EBSCO, 
ЦУЛонлайн,
World eBook 

Library, 
ARDI)



Виховна робота
• Питання виховного процесу в університеті перебувають у єдності із 

питаннями навчання. Кожен викладач здійснює виховну роботу серед 
студентів університету в ході лекційних та практичних занять  ;

• З метою продуктивного входження студентів молодших курсів у 
систему вищої освіти в ТНТУ діє інститут кураторства;

• Відділ виховної роботи координує і визначає програму виховних 
заходів через заступників деканів та студентські ради факультетів, 
керівників мистецьких та спортивних гуртків й секцій; 

• Проводяться регулярні зустрічі адміністрації університету із 
представниками органів студентського самоврядування 
факультетів та гуртожитків університету; 

• Виховну роботу серед студентів-іноземців здійснюють відповідні 
куратори груп та заступник декана ФРІ з виховної роботи; 

• В коло виховної роботи входять питання естетичного оформлення 
адміністративних та начальних корпусів й приміщень ТНТУ.



Виховна робота
• ►3 вересня 2012 року в актовому залі комплексу «Політехнік» Тернопільського національного технічного університету імені 

Івана Пулюя відбувся урочистий церемоніал посвячення у студенти першокурсників.
• ►13 вересня 2012 року у читальному залі науково-технічної бібліотеки ТНТУ відбулась зустріч студентів і випускників із Сергієм 

Тименком, фахівцем з освітніх проектів Агрохолдингу «Мрія».
• ►14 вересня 2012 року в читальному залі бібліотеки ТНТУ відбулася презентація Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний 

прорив» та Бізнес Інкубатор Happy Farm.
• ►14 – 20 жовтня 2012 року в університеті пройшов Тиждень української вишиванки.
• ►17 жовтня 2012 року біля каплички ТНТУ ім.І.Пулюя відбувся молебень з нагоди Дня студента.
• ►17 жовтня 2012 року з нагоди Дня Студента було проведено ВЕЛИКУ УКРАЇНСЬКУ СТУДЕНТСЬКУ ПЕРЕРВУ та 

СТУДЕНТСЬКИЙ ФЛЕШМОБ, присвячений Тижневі української вишиванки.
• ►22 - 25 жовтня 2012 року стартувала Спартакіада ТНТУ серед факультетів.
• ►1 листопада 2012 року відбулись вибори до студентської ради університету.
• ►17 листопада 2012 року в Міжнародний день студента стартувала Школа студентського самоврядування.
• ►20 - 21 листопада 2012 року відбувся чемпіонат ТНТУ ім. І Пулюя з інтелектуальної гри «Брейн-ринг».
• ►20 грудня 2012 року в освітньо-мистецькому центрі «Політехнік» відбувся різдвяний концерт.
• ►В завершення навчального семестру було визначено переможців конкурсу на кращі кімнати гуртожитків студмістечка ТНТУ ім. 

І.Пулюя.
• ►22 лютого 2013 року в Школі студентського самоврядування відбувся підсумковий семінар-тренінг.
• ►14 березня 2013 року у Тернопільському національному технічному університеті ім.І.Пулюя відбувся Ярмарок вакансій – 2013
• ►18 березня 2013 року ТНТУ ім.І.Пулюя презентував свою діяльність на Ярмарці університетів в Українському домі «Перемога» 

в рамках проекту «Тернопіль — студентська столиця»
• ►20 - 22 березня 2013 року у ТНТУ проводилася виставка квіткових композицій «Квітучий студент», присвячена приходу весни.
• ►20 березня 2013 року в читальній залі університету відбулася літературно-мистецька програма «Ти не лукавила зо мною...», 

приурочена 199-річчю від дня народження та 152-річчю з дня смерті Т.Г.Шевченка
• ►28 березня 2013 року студенти ТНТУ Олег Грушицький, Наталя Пакош, Марія Синейко пройшли співбесіду і стали учасниками 

проекту «Студенти для органів місцевого самоврядування — 2013».
• ►3 квітня 2013 року в університеті відбувся круглий стіл для студентських рад Тернополя.
• ►4 квітня 2013 року в ОМЦ «Політехнік» відбувся фінал конкурсу «Містер ТНТУ».
• ►5 квітня 2013 року в читальному залі науково-технічної бібліотеки ТНТУ відбулась відкрита лекція-семінар для студентів 

початкових курсів «Молодь для молоді».
• ►6 квітня 2013 року студенти нашого університету долучились до благодійної акції «Скажи «ні» наркотикам — обери здоров’я», 

що проходила в обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка.



Виховна робота
• ►15 - 21 квітня 2013 року Тиждень здоров'я пройшов у ТНТУ ім.І.Пулюя.
• ►19 - 21 квітня 2013 року студенти ТНТУ взяли участь у ІІ-ій Міжнародній науково-практичній студентській конференції 

«Громадський сектор та студентське самоврядування як складова розвитку українського суспільства».
• ►22 квітня 2013 року в конференц-залі ТНТУ відбулось представлення програми стажування у Верховній Раді України та 

центральних органах виконавчої влади для студентів 3-5 курсів.
• ►22 квітня 2013 року в ТНТУ відбулась презентація проекту Happy Wake-up.
• ►23 квітня 2013 року в рамках Тижня науки в читальному залі науково-технічної бібліотеки ТНТУ проведено відкритий 

методичний семінар «Аналіз самостійної роботи студентів з організації презентацій засобами Power Point».
• ►24 квітня 2013 року в освітньо-мистецькому центрі «Політехнік» відбувся звіт мистецьких колективів університету «Студентська 

весна».
• ►25 квітня 2013 року в університеті пройшов конкурс краси та інтелекту «Міс ТНТУ».
• ►26 квітня 2013 року студенти електромеханічного факультету провели акцію пам'яті «Свічка Чорнобиля».
• ►26 квітня 2013 року в читальному залі науково-технічної бібліотеки ТНТУ відбулася зустріч із відомими українськими 

письменниками Володимиром Шовкошитним, Ларисою Лебедівною та Станіславом Бондаренком.
• ►27 квітня 2013 року в СК «Політехнік» відбувся турнір імені Івана Пулюя.
• ►29 квітня 2013 року в ТНТУ відбувся конкурс бізнес-кейсів від агрохолдингу Мрія.
• ►З нагоди Дня Перемоги в університеті привітали ветеранів та вшанували пам'ять загиблих покладанням квітів у парку Слави.
• ►15 травня 2013 року відбувся телеміст з представниками найбільшого інституту вищої освіти у Франції Groupe ESA.
• ►22 травня 2013 року з нагоди 152 річниці з дня перепоховання Т.Г. Шевченка в читальному залі науково-технічної бібліотеки 

ТНТУ відбулася мистецька акція «Ніч поезії з Шевченком».
• ►29 травня 2013 року з нагоди Дня факультету управління і бізнесу у виробництві в ОМЦ «Політехнік» відбувся святковий 

концерт.
• ►30 травня 2013 року велике спільне святкування Дня факультету провели одразу два факультети ТНТУ — механіко-

технологічний та факультет машинобудування і харчових технологій.
• ►30 травня 2013 року в Українському домі «Перемога» відбувся фінал регіонального етапу конкурсу «Студміс України». 

Найкрасивішою «СтудМіс Тернопіль - 2013» стала студентка ТНТУ Роксолана Перепелюк. 
• ►28-30 червня 2013 року в рамках проекту «Студентська республіка» новим студентським мером Тернополя обрано голову 

студради ТНТУ Олега Грушицького.
• ►2 липня 2013 року в Тернопільському національному технічному університеті ім.І.Пулюя відбувся урочистий випуск бакалаврів, 

спеціалістів та магістрів.
• ►2 липня 2013 року на факультеті по роботі з іноземними студентами відбулись урочистості з нагоди вручення дипломів 

випускникам бакалаврату.



Підсумки діяльності університету 
у 2012/2013 н.р. та основні напрямки розвитку 

на 2013/2014 н.р

• Навчально-виховний  процес
• Науково-дослідна робота 
• Міжнародна співпраця
• Фінансово - господарська діяльність
• Виконання умов колективного договору і 

соціальний захист працівників університету
• Стратегія розвитку університету та основні 

завдання на 2013/2014 н.р.



Науково-дослідна робота

Основні наукові напрямки

1. Розробка апаратури і приладів для наукових досліджень та 
діагностики в галузі медицини та біології;

2. Розробка обладнання, апаратури, інструментів для 
машинобудівної, радіотехнічної, харчової, переробної 
промисловості та сільського господарства;

3. Механіка руйнування матеріалів та елементів конструкції при 
низьких і високих температурах з врахуванням впливу 
експлуатаційно-технологічних факторів;

4. Розробка розрахункових методів аналізу НДС елементів 
конструкцій в пружній та пружно-пластичній області з 
врахуванням температурних полів;

5. Розробка нових матеріалів та технології їх отримання з метою 
оптимізації структури та властивостей;

6. Розробка методів підвищення тримкої здатності та 
довговічності елементів конструкцій, деталей та вузлів 
тертя;

7. Розробка нових економічних моделей в умовах ринкового 
господарства.



Науково-дослідні проекти
Виконується проектів - 59 (51 – 2012 р.)

з них 
• з загального фонду МОН України - 21

Обсяг – 1845,3 тис. грн. (План 2013 р.)
Фундаментальних – 793,5тис. грн., 

Прикладних – 1051,8 тис. грн.
• за грантами

ДФФД – 3 ( план 215 тис. грн, 
оплачено 95 тис. грн.)

Госпдоговорів (01.01.13 - 01.09.13) – 21 
(198 тис. грн.)

Кафедральных тем – 14 (14 – 2012 р.).



Фінансування НДР
(тис. грн.)





Підготовка науково-педагогічних кадрів
Показники діяльності аспірантури
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Захист дисертацій
Кандидатські дисертації



Захист дисертацій
Докторські дисертації



Спеціалізовані ради



Платні послуги аспірантури 
(тис. грн.)



Наукова діяльність (станом на 31.12.2013) 



Наукова діяльність 



Перспективні напрями досліджень за 
державними та регіональними програмами, 
грантами та договорами з підприємствами

• Розвиток досліджень, пов'язаних із вирішенням регіональних 
проблем, співпраця з місцевими органами влади, 
використання місцевого бюджету.

• Розвиток досліджень та реалізація проектів за програмою 
наукового парку.

• Пріоритетний розвиток напрямку “Діагностика руйнування 
конструкцій, випробування будівельних матеріалів, виробів та 
конструкцій. 

• Пріоритетний розвиток напрямку “Дистанційне зондування 
Землі, наземні антенні системи космічного зв'язку”

• Розвиток тематик з енергозбереження, енергоаудиту, 
забезпечення технічного оснащення аудиторів. 

• Створення та використання передових виробничих 
енергозберігаючих технологій.

• Подальший розвиток досліджень пов'язаних із застосуванням 
полімерних матеріалів в газотранспортному обладнанні. 

• Дослідження та розробка в галузі екологічно-безпечних 
технологій. 



Підсумки діяльності університету 
у 2012/2013 н.р. та основні напрямки розвитку 

на 2013/2014 н.р.

• Навчально-виховний  процес
• Науково-дослідна робота 
• Міжнародна співпраця
• Фінансово - господарська діяльність
• Виконання умов колективного договору і 

соціальний захист працівників університету
• Стратегія розвитку університету та основні 

завдання на 2013/2014 н.р.



Міжнародна наукова діяльність у 2012 р.
• Виконувалися 3 міжнародних наукових проекти із

університетами Словенії, Китаю та Білорусія,
• У 2012 році кількість виїздів наукових працівників та

студентів за межі України – 114, зокрема, з метою:
стажування, навчання, підвищення кваліфікації – 31;
проведення наукових досліджень – 3; участь в міжнародних
семінарах, конференціях –18.

• Розробки у демонструвались на 9 міжнародних виставках.
• На базі університету у 2012 р. проведено 4 міжнародних

наукових конференцій та 14 семінарів.
• Викладачі університету стажувалися у провідних вищих

навчальних закладах: Кембриджському університеті
(Великобританія); Університеті Північного Іллінойсу (США);
Університеті П’єра і Марії Кюрі (Франція); Інституті сучасної
механіки Університету Блеза Паскаля (Франція);
Каліфорнійському університеті (США);Університеті Вісконсін
–Мілокі (м. Мілуокі, США)



Підсумки діяльності університету 
у 2012/2013 н.р. та основні напрямки розвитку 

на 2013/2014 н.р.

• Навчально-виховний  процес
• Науково-дослідна робота 
• Міжнародна співпраця
• Фінансово - господарська діяльність
• Виконання умов колективного договору і 

соціальний захист працівників університету
• Стратегія розвитку університету та основні 

завдання на 2013/2014 н.р.



Поступлення спецкоштів по роках (млн.грн.)

2013 р. дані станом на 23.08.
План на 2013 рік – 25.4 млн.



Поступлення коштів від надання 
платних послуг

Вид платної послуги Сума коштів %

Платне навчання 12875689 85,40

Басейн 665475 4,41

Підготовчі курси іноземці 545123 3,62

Друга вища освіта 276030 1,83

Курси короткотермінові (ЦППО) 216040 1,43

ПВ українські громадяни 191489 1,27

Курси охорони праці 152466 1,01

Центр іноземних мов 98950 0,66

Спортивні споруди 42180 0,28

Центр франкофонійних студій 13650 0,09

Всього 15077092 100,00



Видатки коштів спеціального фонду у 
2012/2013 н.р.

Придбання 
предметів 
матеріалів

5%

Відрядження
1%

Інші видатки
1%

Придбання 
обладнання

1%

Капітальне 
будівництво

5%

Зарплата з 
нарахуванням

80%

Комунальні послуги
7%



Поступлення коштів за формами 
навчання

Денна
80%

Заочна
20%



Поступлення коштів (денна форма)

ФРІ
25%

ФПД
30%

ФІС
15%

ФБВ
13%

МТФ
7%

ФКТ
4%

ФХВ
3%

ЕМФ
1%

ФРК
2%



Поступлення коштів (заочна форма)

ФПД
23%

ФІС
13%

ФБВ
21%

МТФ
11%

ФКТ
8%

ФХВ
10%

ЕМФ
11%

ФРК
3%



Поступлення коштів по факультетах

ФПД
28%

ФРІ
20%ФІС

15%

ФБВ
14%

МТФ
8%

ФКТ
5%

ФХВ
5%

ЕМФ
3%

ФРК
2%



Фінансово - господарська діяльність
Завершено ремонт спортивного ігрового залу корпусу №10

• На завершенні ремонт гімнастичного залу з заміною підлоги і 
влаштуванням залізобетонної основи 

• Заміна частини віконних блоків на металопластикові в навчальному 
корпусі №1

• Капремонт вестибюлю та коридорів з облицюванням плиткою в корпусі 
№10, площею 340 м.кв.

• Поточний ремонт місць загального користування гуртожитків №1, 2, 3
• Замінено 570 м труб опалення і водопроводу в гуртожитку №1
• Капремонт покрівель навчальних корпусів і гуртожитків загальною 

площею 900 м.кв.
• Влаштування парадного входу та благоустрій території корпусу №9 
• Завершено заміну ввідних мереж водогонів до всіх навчальних 

корпусів, гуртожитків на пластикові з встановленням лічильників класу 
“С”

• Господарським способом виконано робіт на суму 390 тис. грн.
• Виконано експертизу робочого проекту реконструкції та

перепланування естакади навчального корпусу №1;
• Відремонтовано приміщення частини лекційних аудиторій корпусів №1,

2 з заміною освітлення;
• Виконано ремонт частини лабораторій в корпусах №1, 2, 6



Фінансово - господарська діяльність

Виконано капітальний ремонт об’єктів 
університет

• виготовлено власними силами меблів для потреб підрозділів на суму 
понад 50 тис. грн.;

• проведено планові роботи по заміні води басейну з очисткою фільтрів, 
ремонтом модулів підігріву води, очищенням плиточник поверхонь, 
ремонт освітлення;

• ведуться роботи по завершенню будівництва стадіону;
• проведено ремонт огорожі, спортивних площадок, благоустрій території 

гуртожитків №1, 2;
• виконано друге резервне живлення трансформаторної підстанції 

спорткомплексу кабельною лінією 10 тисяч вольт. 

• Всього за 2012/2013 н.р. виконано робіт з:
• капітального ремонту – 997 тис.грн. (338 тис.грн. у 2011-12 н.р.) 
• поточного ремонту – 390 тис. грн.
• капітальному ремонту (бюджетне фінансування) – 0 тис.грн.



Підсумки діяльності університету 
у 2012/2013 н.р. та основні напрямки розвитку 

на 2013/2014 н.р.

• Навчально-виховний  процес
• Науково-дослідна робота 
• Міжнародна співпраця
• Фінансово - господарська діяльність
• Виконання умов колективного договору і 

соціальний захист працівників університету
• Стратегія розвитку університету та основні 

завдання на 2013/2014 н.р.



Виконання умов колективного договору
за 2013 р. (станом на 01.08.2013 р.)

Виплати  премій – 157,280 тис. грн. ( у 2012р. -
971,5 тис. грн., у 2011 р. - 740, 5 тис. грн.).

Матеріальна допомога – 984,190 тис. грн. (у 2012р. 
– 1076,120тис. грн., 927,6 тис. грн. у 2011 р.) 
в т.ч. на оздоровлення – 950 тис. грн.( у 2012 р.-
974 тис. грн., 865,7 тис. грн. у 2011 р.).

Допомога на оздоровлення
• професорсько-викладацький склад   - 100% від 

посадового окладу



Підсумки діяльності університету 
у 2012/2013 н.р. та основні напрямки розвитку 

на 2013/2014 н.р.

• Навчально-виховний  процес
• Науково-дослідна робота 
• Міжнародна співпраця
• Фінансово - господарська діяльність
• Виконання умов колективного договору і 

соціальний захист працівників університету
• Основні завдання   на 2013/2014 н.р.



Стратегія розвитку університету
Навчальний процес 

 Підвищення якості навчального процесу за рахунок
 розширення мобільності студентів, за програмами подвійних дипломів
 створення спільних бакалаврських і магістерських програм із

університетами країн, членів ЄС;
 розвиток дистанційної освіти, впровадження сучасних технологій

навчання.
 Запровадження адаптивних тестів і автоматичного формування

ректорських контрольних робіт;
 Збільшення іноземних слухачів і студентів ( до 500 чол.)
Залучення для навчального процесу коштів міжнародних грантів
Розширення номенклатури магістерських спеціальностей, які користуються
попитом на ринку праці: комп'ютерного і будівельного спрямування; технологіїй
харчових виробництв
Підвищення ефективності профорієнтаційної роботи в школах, ПТУ, коледжах.
Розширення науково-навчально-освітніх комплексів із закладами І-ІІІ рівнів
акредитації
Підвищення ефективності роботи відділу практичної підготовки і
працевлаштування



Стратегія розвитку університету
Виховна робота

• Вдосконалення методів й форм роботи кураторів;
• Розширення форм діяльності студентського 

самоврядування;
• Підвищення ефективності роботи відділу 

працевлаштування і  студентського бюро з 
працевлаштування випускників;

• Розробка й реалізація студентських соціальних 
проектів;

• Організація та робота гуртків художньої 
самодіяльності;

• Розширення кількості та наповнення спортивних 
секцій;

• Покращення умов проживання в гуртожитках 
університету;

• Вироблення і втілення програм виховних заходів з 
метою посилення національно-патріотичного та 
морально-етичного виховання студентської молоді.



Наукова і науково-технічна діяльність 

• Підвищення ефективності роботи наукового 
парку;

• Збільшення обсягу госпдоговірних робіт;
• Розвиток наукових досліджень і проектно-

конструкторських розробок з енергозбереження;
• Розширення тематики і обсягу фінансування 

міжнародних проектів;
• Підвищення якості підготовки науково-

педагогічних кадрів та рівня дисертаційних робіт, 
які захищаються у спеціалізованих вчених радах 
університету;

• Спільна підготовка науково-педагогічних кадрів із 
зарубіжними партнерами.



Розвиток соціально-культурної інфраструктури 
університету:

• розширення кількості місць в гуртожитках; 
• будівництво нового гуртожитку;
• покращення роботи профілакторію для  

студентів
• Завершення будівництва стадіону;
• проведення реконструкції естакади корпусу №1



Дякую за увагу !


