ЗВІТ
ректора Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя
Яснія Петра Володимировича
за 2015 рік щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки
України, виконання положень статуту університету, показників
ефективності використання державного майна, показників ефективності
підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та
докторантуру, видання підручників, посібників, науково-методичної
літератури та дотримання законодавства у сфері діяльності університету

1. Проведення навчально-виховного процесу щодо підготовки фахівців
відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів на рівні державних
стандартів якості освіти.
У 2015 році навчально-виховну роботу в університеті забезпечували 9
факультетів, центр післядипломної освіти і перепідготовки кадрів (ЦППО);
центр іноземних мов; інститут дистанційного навчання; центр інформаційних
технологій; центр довузівської підготовки; відділ міжнародних зв‘язків; відділ
міжнародних проектів. До складу ТНТУ на правах відокремлених структурних
підрозділів входять Технічний коледж, Зборівський коледж та Гусятинський
коледж.
Діяльність університету з підготовки кадрів охоплює

освітньо-

кваліфікаційні рівні молодшого спеціаліста, бакалавра (26 спеціальностей),
спеціаліста (25) та магістра (29), підготовку кадрів

вищої

кваліфікації в

аспірантурі та докторантурі. Посилюється взаємодія факультетів і коледжів, які
поступово інтегруються в потужний навчально-науковий комплекс.
за всіма напрямами та спеціальностями в університеті (з

Загалом,

урахуванням

коледжів) навчається 8673 осіб з них 5623 студенти (денна - 4098 і заочна 1507), з них понад 2,6 тис. – за державним замовленням, у тому числі понад 200
іноземних громадян, 79 аспірантів і 4 докторанти.
Підтвердженням здобутків університету стало 27 місце (+2) в рейтингу
лабораторії ЮНЕСКО ТОП 200 за 2015 рік;

входження у ТОП 10 вищих

технічних закладів України.
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Університет посів 21 місце серед вишів України, 1066 - в Європі і 3422
місце у світі в рейтингу Вебометрікс ТОП 12 000.
За результатами консолідованого рейтингу

вузів України у 2015 році

університет посів сімнадцяте місце, поліпшивши порівняно з аналогічним
рейтингом 2014 року на 4 позиції, увійшов у п'ятірку кращих ВНЗ Західного
регіону України, підтвердив статус

лідера

серед вишів Тернополя і

Тернопільської області.
Університет увійшов до трійки лідерів після Національного університету
«Львівська політехніка» та Харківського національного університету імені В.Н.
Каразіна за рейтингом прозорості вищих навчальних закладів України 2015
року Аналітичного центру CEDOS.
У 2015 р. робота була спрямована на формування якісного контингенту
студентів; моніторинг і підвищення якості освітнього процесу; розвиток
дистанційної освіти, впровадження сучасних технологій навчання; розширення
підготовки

іноземних

студентів;

упровадження

інформаційної

системи

управління (ІСУ) університетом; ліцензування та акредитацію напрямів і
спеціальностей; удосконалення організації освітнього процесу; удосконалення
нормативної бази; виховну та спортивно-масову роботу.
Загальний ліцензований обсяг підготовки бакалаврів (станом на 19 червня
2015 р.) за денною формою навчання складає 1410 осіб; спеціалістів – 725;
магістрів – 620. Загалом – 2755 осіб. За заочною формою - 2575 осіб.
Збільшення Ліцензований обсяг за окремими бакалаврськими і магістерськими
програмами збільшували, з урахуванням результатів вступної кампанії.
Хоча з 2012 року, спостерігалася тенденція до зменшення загального
контингенту

студентів

університету,

проте

у

2015

році

контингент

стабілізувався на рівні 2014 р. і складає 5377 осіб. Також, починаючи з 2014
року нам вдалося добитися зростання контингенту студентів денної форми
навчання, зокрема у цьому році на 21% проти 2013 року.
Станом на 1.09.2015 р. контингент студентів за факультетами складає від
1051 (денна – 870) особи на ФІС - до 412 (денна – 317) на ФКТ і 272 на ФРІ.
Близька до критичної межі кількість студентів денної форми навчання на
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факультетах ФРІ (272), ФБВ (305), ЕМФ (281), і ФКТ (317). Питання зменшення
контингенту студентів на окремих факультетах розглядалося на ректораті і
засіданнях вченої ради університету. Враховуючи дану ситуацію, а також те, що
з 2016 р. набір буде за новими спеціальностями, прийнято рішення про
об'єднання окремих факультетів, а саме: ЕМФ, ФКТ, ФРК; ФБВ,ФПД; МТФ і
ФХВ та підвищення ефективності профорієнтаційної роботи серед випускників
шкіл та коледжів.
Позитивним зрушенням у цьому році є збільшення кількості студентів контрактників денної форми навчання на 9% проти 2014/15 н. р. Зменшилася
кількість студентів-контрактників заочної форми навчання: бакалаврів за
скороченим терміном навчання - на 60 осіб (або на 24%); спеціалістів - на 52
особи, або на 30%.
Станом на 1 вересня найменше студентів-контрактників на факультетах ФКТ
(55), ФРК (177), ЕМФ (208) і ФХМ (296). Лідерами є ФПД (610), ФІС (441),
ФБВ (371).
З 2011 р. збільшується кількість зарахованих студентів за всіма ОКР на
денну форму навчання на 3,1% у порівнянні з 2014 р., проте скорочується
кількість студентів, які навчаються за заочною формою.
Проблемою залишається низька наповнюваність груп 1-го курсу за
окремими спеціальностями. Середня наповнюваність груп 1- курсу денної
форми навчання збільшилась проти 2014 року з 16 до 17 осіб.
Нижче середнього рівня є 12 напрямів підготовки: Автомобільний
транспорт, Зварювання, Економічна кібернетика, Системна інженерія, -15;
Машинобудування: ХО - (14) ХВ, ХС -13; Технологічна експертиза та безпека
харчової продукції – 12; Фінанси і кредит, Безпека інформаційних і
комунікаційних систем – 10; Транспортні технології – 8; Приладобудування,
Радіотехніка - (7); Радіоелектронні апарати - (4). Завідувачам випускових
кафедр за вказаними спеціальностями і деканам відповідних факультетів треба
забезпечити збільшення контингенту до економічно обґрунтованої кількості.
Якщо наповнюваність групи менше 25 осіб, таке навчання економічно не
вигідне. Для подолання цієї ситуації оптимізуються навчальні плани, з метою
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об’єднання малочисельних груп у потоки, зокрема і для проведення
лабораторних та практичних занять.
Цього року до університету вступили 157 осіб, які закінчили навчальні
заклади з відзнакою із них 35 осіб на базі ПЗСО, зокрема це ліцеїсти
Тернопільського технічного ліцею та ліцею села Добриводи, випускники
Технічного, Гусятинського і Зборівського коледжів, значна група переможців
конкурсів та олімпіад, а також слухачів підготовчого відділення. Із сільської
молоді 439 осіб стали студентами 1-го курсу та 3 (2) курсу за скороченим
терміном підготовки. Хочу відзначити добру роботу відповідального секретаря
приймальної комісії Кобельника В.Р. й усього складу приймальної комісії та
високу організацію й проведення вступної кампанії.
Ліцензовано

3

магістерські

програми

підготовки

«Автомобілі

та

автомобільне господарство», «Інформаційні технології у приладобудуванні» та
«Консолідована інформація». Таким чином кількість магістерських програм в
університеті збільшилась до 29.
Акредитовано бакалаврська програма 6.070106 Автомобільний транспортта
програма підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.05170108 Технології
зберігання, консервування та переробки молока.
За навчальний рік акредитовано (у тому числі повторно) 5 напрямів
підготовки, 10 спеціальностей ОКР «спеціаліст» та 13 – ОКР «магістр».
Продовжено до 1.07.2024 року термін дії ліцензії з підвищення
кваліфікації за акредитованими напрямами.
У 2015 році розпочали роботу локальні центри дистанційного навчання у
7 коледжах ( Гусятинський, Зборівський, Закарпатський машинобудівний,
Нововолинський електромеханічний, Дрогобицький механіко-технологічний,
Калуський політехнічний та Кам'янець-Подільський індустріальний), в яких
навчаються 329 студентів.
У зв'язку з введенням в дію Закону про вищу освіту, розроблено і
затверджено в МОНУ Статут університету, вдосконалено нормативну базу
навчального процесу, та структуру університету. Об'єднано кафедри технології
машинобудування і комп'ютерних технологій в машинобудуванні, а також
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кафедри електротехніки і світлотехніки, створено нові випускові кафедри
автомобілів, економіки та фінансів, кібербезпеки.
В університеті створено належні умови для занять фізичною культурою i
спортом на заняттях у спортивних секціях, групах “ Здоров’я ”.
Двічі на семестр (лютий, листопад) проводили круглі столи за участю
представників студентської ради та адміністрації університету, на яких
обговорювали і затверджували план заходів, з покращення умов навчання і
проживання студентів у гуртожитках університету, створення умов для
діяльності органів студентського самоврядування, а також його виконання.
Члени органів студентського самоврядування

самостійно розподіляли

частину виділеного преміального фонду для відзначення кращих студентів за
громадську діяльність, брали участь у спільному засіданні з ректоратом щодо
переведення

кращих студентів

держзамовлення.

Тільки

за

з

платної форми

погодженням

з

навчання

органами

на

місця

студентського

самоврядування відбувається переведення студентів з платної форми навчання
на місця держзамовлення та відрахування студентів.
Згідно затверджено кошторису у 2015 році на потреби органів
студентського самоврядування, відповідно до затвердженого плану заходів із
спеціального фонду університету заплановано 98 тис. грн., що складає 0,5 % від
коштів платного навчання університету. Було передбачено кошти для
забезпечення

студентської

студентських

олімпіадах,

наукової

роботи

конкурсах

(учать

в

студентських

Всеукраїнських

наукових

робіт,

конференціях, організація і проведення студентських наукових конференцій,
конкурсів, семінарів, тощо). Загалом профінансовано усі проекти запропоновані
органами

студентського

покращення

умов

самоврядування.

навчання

і

Затверджено

проживання

студентів

план

заходів

з

у

гуртожитках

університету, забезпечення умов для діяльності органів студентського
самоврядування.
Міжнародна діяльність університету була спрямована на інтеграцію у
світовий та європейський науковий та освітній простір, навчання іноземних
громадян, через розвиток співробітництва з закордонними університетами за
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програмами академічної мобільності студентів та викладачів двох дипломів,
стажування та підвищення кваліфікації, науково-дослідними інститутами,
громадськими організаціями з метою підвищення якості навчання та наукових
досліджень, міжнародну.
Університет успішно співпрацює з 70 університетами. Зокрема за
програми подвійних дипломів з Люблінською Політехнікою (Польща),
Університетом

прикладних

Міжнародною

вищою

наук

школою

міста

Шмалькальден

комп’ютерних

наук

та

(Німеччина)

та

інформаційних

технологій міста Сержі (Франція).
Розвиток спільних програм, зокрема програм подвійних дипломів, є
одним з пріоритетних напрямків розвитку міжнародного співробітництва
університету. У 2014/2015 році у Державному університеті «Люблінська
Політехніка» (Польща) за програмою подвійних дипломів магістрів навчалося
26 студентів, у Міжнародній вищій школі комп’ютерних наук та інформаційних
технологій (м. Сержі, Франція)

стажувався один аспірант та 2 студенти

навчалися в магістратурі, 2студенти факультету ФІС в Університеті прикладних
наук (м. Шмалькальден) в 2015-2016 навчальному році. У рамках цієї програми
студенти першого та другого курсів навчалися на факультеті комп'ютерноінформаційних систем і програмної інженерії взяли участь у літній школі
«Німецька мова та інформатика».
У 2015 році в ТНТУ виконувалось 5 освітніх і 3 наукових міжнародних
проектів, зокрема: “ Міжуніверситетські стартап - центри для розвитку та
підтримки студентських інновацій ” (програма ЄС «TEMPUS», 2012-2015
роки), "Модернізація післядипломної освіти з безпеки та стійкості до зовнішніх
впливів у сферах людської та індустріальної діяльності (SEREIN)" (програма
ЄС «TEMPUS», 2013-2016 роки), "Розробка та впровадження міжнародної
системи дистанційного навчання" (ініціатива ООН “ Сталий розвиток вищої
освіти ”, програма «Академічний вплив ООН», період виконання - 2012–2015
роки),

“

Дослідження

закономірностей

розтріскування

та

зношування

матеріалів металургійного обладнання ” (Державний фонд фундаментальних
досліджень, період виконання – листопад – грудень 2015р.).
6

За результатами другого конкурсу програми Еразмус + університет став
учасником чотирьох проектів Європейського Союзу, а саме:
- за напрямом КА1: "Навчальна мобільність" університет увійшов у
консорціуми двох Еразмус проектів відповідно від Люблінської політехніки та
від Опольської політехніки ;
- за напрямом KA2 "Розвиток потенціалу вищої освіти" університет увійшов в
консорціум

проекту

"Розвиток

інфраструктури

мережі

для

підтримки

молодіжного інноваційного підприємництва на базі платформи FABLAB";
- за напрямом «Жан Моне» університет отримав грант для створення
навчального модулю

"Екологічно відповідальний бізнес: дослідження та

імплементація європейського досвіду".
З 2015 року в ТНТУ розпочато реалізацію програми академічної
мобільності Польський Еразмус для України. У 2015 році за програмою
Польський Еразмус для України 14 студентів університету навчалися у шести
польських університетах.
В

університеті

розвиваються

програми

академічної

мобільності,

невід’ємною частиною яких є виробнича практика. Щороку значна кількість
студентів проходить практику у компанії “Устронянка”, м. Устронь, м. Бяла,
Польща (2015 рік – 26 чоловік), (загалом майже 300 студентів починаючи з
2007 р.), за програмою «Аполло» (Німеччина, 2015 – 1 студент), за програмою
об'єднання «Німецький селянський союз» (Німеччина, 2015 – 3 студенти), за
програмою «Агрімпульс» (Швейцарія, 2015 - 6 студентів) та за програмою
ДААД «Літні курси у німецьких ВНЗ» - (2015 - 2 студенти).
У липні цього року у м. Слупськ (Республіки Польща) вперше для 28
студентів ТНТУ та Гусятинського коледжу ТНТУ на підставі угоди
розпочалася літня мовна школа та проходили фахова виробнича практика у
сфері послуг на підприємствах Польщі.
Другий рік поспіль за сприяння в університеті функціонує програма з
вивчення польської мови для студентів та викладачів у зимовій та літній сесіях
у Люблінській політехніці, за якою навчалися 27 слухачів університету.
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Розвивається

також

міжнародна

форма

дистанційного

навчання.

Українські студенти навчаються в локальних центрах дистанційного навчання
при Українському культурному Центрі в штаті Мічиган, м. Воррен, США (4
студенти та завершив навчання 1 студент бакалаврату). Створюються такі
центри на базі асоціацій українців в Іспанії, Португалії, Канади.
Загальна кількість виїздів працівників та студентів за межі України у 2015
році становить 143 (у 2014 – 160), в тому числі науково-педагогічних
працівників з метою стажування та підвищення кваліфікації – 4 (у 2014 - 14
осіб); проведення наукових досліджень – 4 (у 2014 - 3 особи); участі у
міжнародних семінарах, конференціях – 9 (у 2014 - 15 осіб); організації
міжнародного співробітництва – 4 (у 2015 - 10 осіб); студентів – 123 (у 2014 115 осіб), зокрема з метою: практики, навчання та стажування – 123 (у 2014 102 особи).
У 2014/2015 навчальному році 8 викладачів та науковців університету
проводили наукові дослідження та проходили стажування у Техніко гуманістичній академії (Польща), Університеті Блеза Паскаля (Франція) та
Люблінській політехніці (Польща), Університеті Монпельє 2 (Франція),
Економічній Академії (м. Кишинів, Республіка Молдова),

Білоруському

національному університеті (Республіка Білорусь).
В ТНТУ функціонують 12 міжнародних освітніх центрів, зокрема:
регіональна мережева академія СІSСО (США, 1999); сертифікаційний центр
VUE (2000); регіональний навчальний центр Schneider ЕІесtrіс (Франція, 2000);
академія Місrosoft ІТ (США, 2002).
У 2014/2015 навчальному році прийнято на навчання в університет за
ОКР "бакалавр 141 студент - іноземець –". З них на 1-й курс (на базі повної
загальної середньої освіти) –37 іноземних громадян. На 01.11.2015 року в
університеті навчалось 253 іноземних студенти. Випуск 2014/2015 навчального
року складав: підготовче відділення – 37 чол., ОКР “ бакалавр ” – 64 чол., ОКР
“ магістр ” – 23 чол.
Продовжувалося впровадження ІСУ, забезпечено супровід існуючих
програмних модулів системи: автоматизоване планування та облік навчального
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навантаження; оперативний обмін з ЄДЕБО; електронний документообіг у
частині опрацювання вхідної документації та формування наказів по
студентському складу; електронний архів. У перспективі – перехід на
електронний документообіг, що дозволить щорічно економити не менше 70
тис. грн.
У 2015 році продовжено створення автоматизованої системи обліку
енергоресурсів, модернізацію ІСУ з метою покращення експлуатаційних
характеристик за рахунок переходу на нові технології опрацювання даних.
Перспективою розвитку ІСУ є віртуалізація за рахунок побудови центру
опрацювання даних, використання тонких клієнтів та технологій віртуалізації.
Це дасть змогу запроваджувати мережеві сервіси, вирішити питання
інформаційної безпеки, а також зекономити кошти на постійне оновлення
комп’ютерного парку, послуг зв’язку тощо.
Університет підключений до Єдиної державної бази освіти (ЄДЕБО).
Продовжувалось наповнення університетської електронної бібліотеки, і
електронного каталогу (загальний книжковий фонд - 213 300 прим.).
Для інформаційного забезпечення наукової діяльності створено такі
можливості для користувачів:
 доступ з комп’ютерних мереж університету до електронних ресурсів
Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського;
 відкрито тріал-періоди доступу до баз даних наукової періодики: бази
даних економіки та права ООО Полпред (42 галузі, 230 країн, 600
джерел), інформаційних продуктів компанії Datamonitor та видавництва
Oxford Reference Online, до IOP Publishing – світового лідера у
розповсюдженні наукових публікацій у галузі фізики, математики, хімії
та ін.
 оформлено підписку на електронний ресурс ЦУЛ Online на 2016 рік..
Розширювався інституційний репозитарій ELARTU університету, який
займає 11 місце у рейтингу репозитаріїв України й налічує 5026 електронних
публікації у відкритому доступі. Починаючи з 2013/2014 навчального року в
інституційному репозитарії розміщаються всі анотації магістерських робіт
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студентів та автореферати й рукописи дисертацій, захищені у спеціалізованих
вчених радах університету.

2. Виконання державного замовлення та інших договірних зобов'язань
університету
Загальний обсяг державного замовлення (д.з.) за всіма ОКР денної форми
складає 1029 осіб або 37,3% від л.о. Обсяг д.з. за всіма ОКР за заочною формою
в 2015 р. складає 63 особи, що значно менше у порівнянні з минулими роками.
Державне замовлення, виділене університету за всіма ОКР денної і заочної
форм навчання, виконано.
У 2015 році усі структурні підрозділи виконали державні замовлення з
підготовки молодших спеціалістів та здійснили прийом на платну форму
навчання. В Зборівському та Гусятинському коледжах університету кількість
студентів, що будуть навчатися на 1 курсі за ОКР «молодший спеціаліст»
майже не змінилась, а у Технічному коледжі зменшилась на 54 особи (12,7%).
Університет сприяє формуванню середовища, що підтримує побудову
кар’єри студентами, постійно дбає про те, щоб кожен випускник був
конкурентоздатний на сучасному ринку праці. Турбота про професійнокар’єрне зростання випускників є пріоритетом у діяльності ректорату, усього
професорсько-викладацького складу університету.
Відділ сприяння працевлаштуванню, практичній підготовці студентів і
випускників сприяє реалізації права студентів і випускників на працю
(http://job.tntu.edu.ua/). Створено щорічно обновлювану електронну базу даних
усіх випускників, яка кожного року оновлюється та базу даних майже 250
підприємств, установ та організацій, з якими укладено угоди про співпрацю.
Цього року укладено угоди про співпрацю з ТОВ «Яваре», ПП «Екодері», ТОВ
«ЄвроЛіфтСервіс», ТОВ «Мікрол», ДП «Красилівський агрегатний завод» та іншими.

На веб-сайті відділу кожен відвідувач може ознайомитись з корисними
порадами: як шукати і знайти роботу, азбука пошуку роботи, правила
підготовки до співбесіди, як написати резюме. Тут викладено повний перелік
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вакансій від роботодавців, вимоги до них, контактні телефони. Крім того,
кожен роботодавець, студент, випускник за відповідною формою може
залишити на сайті коротке повідомлення, на що буде надана відповідь від
працівників відділу.
Відділ проводить консультації з техніки пошуку роботи, зустрічі із
роботодавцями і запрошує їх на проведення майстер-класів, презентації
безпосередньо на факультетах, випускових кафедрах.
26 березня в університеті відбувся щорічний День кар'єри-2015. Свої
вакансії представили понад 40 роботодавців Тернопільщини й інших регіонів
України. Серед відомих підприємств та компаній такі, як Волочиський
машинобудівний завод ПАТ «Мотор Січ», ТОВ «СЕ Борднетце-Україна», ТОВ
«АНТ», ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», ПАТ КБ «ПриватБанк».
Саме ці підприємства є постійними базами практики для наших студентів
та працевлаштування випускників.
Результатом

вжиття

комплексу

заходів

щодо

сприяння

працевлаштуванню студентів, випускників є зростання затребуваності наших
випускників,

їх

адаптованості до

ринку праці,

зростання

авторитету

університету.
У

2015

р.

продовжувалася

тісна

співпраця

університету

із

Добриводівським ліцеєм (с.Добриводи, Збаразького району) і Технічним ліцеєм
(м.Тернопіль) з питань навчального процесу, розвитку матеріально-технічної
бази, підвищення ефективності підготовчих курсів для ліцеїстів, кращі
випускники яких стають студентами нашого університету.
Університет активно співпрацював з МАН,

багато уваги приділяє її

розвитку Тернопільського відділення МАН, допомагає покращенню навчальнометодичної

бази,

залученню

науково-педагогічного

персоналу

та

впровадженню інформаційних технологій у навчальний процес. З 2007 року
Ясній П.В. є президентом Тернопільського обласного відділення Малої академії
наук.
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3. Високоефективна наукова та науково-технічна діяльність університету
У 2015 році університет виконував 57 науково-дослідних тем загальним
обсягом 2 млн. 586,82 тис. грн. З коштів МОН України – 12, з них
фундаментальних обсягом 883,840 тис. грн. та прикладних обсягом 883,648 тис.
грн.

За

програмою

Державного

фонду

фундаментальних

досліджень

виконувався 1 проекти на суму 39,3 тис. грн. Виконувалось 37 госпдоговірних
роботи на загальну суму 959,04 тис. грн. (в т. ч. 179 тис. грн. за кошти
університету для власних потреб).
В університеті сформувалось 7 основних наукових напрямків, ефективно
діє 14 наукових шкіл в галузі технічних та економічних наук.
МОН України для університету затверджені такі пріоритетні напрями
наукових досліджень та розробок.
Фундаментальні дослідження
1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку
науково-технічного, соціально – економічного, суспільно – політичного
людського потенціалу для забезпечення конкурентно – спроможності України у
світі та сталого розвитку суспільства і держави.
2.

Науки

про

життя,

нові

технології

профілактики

та

лікування

найпоширеніших захворювань.
Прикладні дослідження
1. Інформаційні та комунікаційні технології.
2. Енергетика та енергоефективність.
3. Раціональне природокористування.
4. Нові речовини і матеріали.
За тематикою наукових досліджень працює 20 науково-дослідних
лабораторій.
Основні

наукові

результати,

отримані

працівниками

університету,

опубліковані у 1066 працях (у 2014р. – 1200), з них 20 монографій (у 2014р. –
12

32, у 2013р. – 18), 155 підручники та навчально-методичних посібників (у
2014р. – 131, у 2013 р. – 132), з них 1 з грифом МОН України 244статі (у 2014р.
– 329, у 2013 р. – 342), з них 56 статей опубліковано в міжнародних журналах (у
2014р. – 81, у 2013 р. – 45, у 2012 р. – 38).
Працівники університету беруть активну участь в наукових конференціях.
Ними зроблено 606 доповідей на наукових конференціях різного рангу (у
2014р. – 638, у 2013 р. – 753, у 2012 р. – 630), з них 434 доповідей на
міжнародних конференціях (у 2014р. – 306, у 2013 р. – 307, 2012 р. – 223, у 2011
р. – 263).
У 2015 році науково-педагогічними працівниками отримано 40 (у 2014 р.–
70, у 2013 – 83) охоронних документи (патенти, деклараційні патенти на
корисні моделі), подано 12 патентів на корисні моделі.
У 2015 році на базі університету проведено 13 науково – технічних
конференцій, з них 9 міжнародних і 2 всеукраїнських. Також у поточному році
на базі університету проведено 18 семінарів, VІII Всеукраїнську студентську
науково

–

технічну

конференцію,

ІІ

етап

Всеукраїнського

конкурсу

студентських наукових робіт у галузі наук «Інформаційна безпека».
Для ефективного використання наукового потенціалу університету,
впровадження інноваційних розробок у виробництво, їх комерціалізації на базі
університету продовжував роботу науковий парк «Інноваційно-інвестиційний
кластер „Тернопілля”. Пріоритетними напрямами роботи наукового парку є:
енергозберігаючі та енергоощадні технології на основі альтернативних та
відновлювальних джерел енергії; інформаційні технології ( супутникові,
наземні системи зв’язку та моніторингу, комп'ютерні мережі, цифрова обробка
сигналів); екологічний моніторинг, аудит, контроль за допомогою супутникових
систем

дистанційного

зондування

Землі,

системи

очищення

довкілля,

зменшення рівня парникового ефекту згідно рішень Кіотського протоколу;
розробка методів оцінювання та продовження залишкового ресурсу важливих
об’єктів тривалої експлуатації.
З метою комерціалізації результатів наукових досліджень в університеті
розширюється види платних науково-технічних послуг.
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Відділом енергетичних обстежень державних об’єктів освіти університету
у 2014 р. виконано 6 проектів з енергоаудиту та впровадження сучасних
опалювальних систем, з використанням електроакумуляційного обігріву для
освітніх закладів та адміністративних будівель Тернопільської області.
У

2015

році

науково-випробувальною

лабораторією

будівельних

матеріалів кафедри будівельної механіки, виробів і конструкцій виконано 4
проекти з обстеження будівельних конструкцій.
Випробувальною лабораторією X –променевої медтехніки розроблено
науково-технічну документацію на проведення контролю фізико-технічних
параметрів апаратів рентгенівської діагностики лікарень міста та області (18
проектів).
В університеті видається 3 наукових журнали: “ Вісник ТНТУ” ,
„Галицький економічний вісник ” та електронний журнал «Соціальноекономічні проблеми і держава», які внесені ВАК до переліку фахових видань з
технічних та економічних наук та входять до ряду міжнародних науково
метричних баз.
Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів,
молодих учених.
У 2015 році в НДР брали участь 1421 (1308 в 2014 р.) студент різних
курсів, з них на умовах оплати праці – 6 (8 у 2014 р.).
У відповідності із наказом Міністерства освіти і науки України №1193
від 21.10.2014 р. „ Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015
навчальному році університетом проведено ІІ етап Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з галузі наук „ Інформаційна безпека ”. На
конкурс було представлено 36 студентських наукових робіт із 19 вищих
навчальних закладів України. Підсумкову науково-практичну конференції було
проведено 26 – 27 березня 2015 р.
За результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських робіт
дипломи МОН України отримали: ІІ ступеня – 1 студент і ІІІ ступеня – 1
студент.
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У лютому - березні проведено І етап Всеукраїнської студентської
олімпіади з 47 спеціальностей та дисциплін (взяли участь 976 студентів), у ІІ
етапі взяли участь 45 студентів.
За

результатами

ІІ

етапу

Всеукраїнської студентської олімпіади

студентами університету отримано: один Дипломи МОН України ІІІ ступеня.
Студенти

університету

нагороджені

Дипломом

за

ІІІ

місце

у

Міжнародному конкурсі магістерських дипломних проектів, дипломних робіт
та магістерських дисертації за спеціальністю «Технології і обладнання
зварювального виробництва» та Дипломом за ІІІ місце у Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт «Сучасна соціально – економічна та
правово – демократична ситуація в Україні. Шляхи розвитку України очима
молоді».
У VІІІ Всеукраїнській студентській науково-технічній конференції, яка
проходила в університеті 23-24 квітня 2015 р. взяло участь 371 особа.
Всі студенти – переможці Всеукраїнських олімпіад і наукових конкурсів
були премійовані у розмірі академічної стипендії.
За значні успіхи в науковій роботі та навчанні у 2015 р. 6 студентів
отримували

стипендію ім. І.Пулюя, яка встановлена вченою радою

університету, 4студентів – стипендію Президента України, 1 студент – Кабінету
Міністрів України та 2 студенти – стипендію голови Тернопільської ОДА для
обдарованих студентів з числа інвалідів.
У 2015 р. 3 стипендіати отримувало стипендію Кабінету Міністрів
України. Мельник Л.М. отримала грант Жана Моне на суму 293 тис. грн.
25-26 листопада 2015 року, згідно плану МОНУ, проведено Міжнародну
науково-технічну конференцію молодих учених та студентів «Актуальні задачі
сучасних технологій».
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4. Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
(кандидатів, докторів наук) та їх атестація щодо присвоєння вчених звань
Підготовка наукових кадрів в університеті здійснюється, в основному,
через аспірантуру і докторантуру згідно Перспективного плану роботи з
кадрового забезпечення діяльності Тернопільського національного технічного
університету імені Івана Пулюя, схваленого вченою радою університету у 2012
р.
Постійно

діюча

аспірантура

в

університеті

функціонує

за

23

спеціальністями, докторантура - за 6 спеціальностями, на даний час навчаються
6 докторантів.
У 2015 році навчалося 90 аспірантів (у 2014р. – 81, у 2013р.- 88) за 23 (у
2014р. – 22, у 2013р. – 21) спеціальністями, з них з відривом від виробництва –
74. На платній основі навчалося 23 аспірантів (у 2014р. – 5, у 2013р. - 2) в т.ч.
18 – з відривом від виробництва (у 2014р. – 2, у 2013р. -1), і 5 – без відриву від
виробництва. До аспірантури прикріплено 7 здобувачів. Підготовку науковопедагогічних кадрів забезпечують 40 докторів наук і 28 кандидатів наук.
У поточному році за результатами прийому в аспірантуру на перший курс
зараховано 36 осіб з відривом від виробництва і 3 особи без відриву від
виробництва. Доведений Міністерством освіти і науки України план прийому в
аспірантуру виконано.
Випускники аспірантури, які навчалися за державним замовленням на
очній формі навчання згідно контракту працевлаштовуються, в основному в
університеті.
Працівниками університету захищено 16 кандидатських дисертацій (у
2014 р. -8, у 2013р. - 33) та 5 докторських дисертацій (у 2014 р.- 1, у 2013р. -9).
Під час навчання в аспірантурі 3 аспіранти захистили кандидатські
дисертації та 5 подали у спеціалізовані вчені ради.
У

2015

році випущено

29

аспірантів.

Ефективність

аспірантури

університету склала 76 %.
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В університеті діє 6 (у 2014р. – 6, у 2013р. - 5) спеціалізованих вчених рад
за 10 спеціальностями, з них 3 - докторські.
У спеціалізованих радах університету відбувся захист 21 кандидатська
дисертація (у 2014 р. – 10, у 2013р. - 35), з них 7 працівниками університету, та
4 докторських.
У 2015 році 12-ти науково-педагогічним працівникам присвоєно вчене
звання доцента (у 2014 р.-12), 4 - професора (у 2014 р. – 4).
5. Високоефективне і стійке фінансово-економічне становище університету
У 2015 році університет фінансувався за рахунок коштів загального фонду
Державного бюджету та коштів спеціального фонду університету, отриманих
від наданих платних послуг, виробничої та господарської діяльності.
Для

забезпечення

стійкого

фінансового

становища

університету,

розширювалась та вдосконалювалась система надання платних послуг.
Видатки для утримання університету та розширення матеріально технічної бази проводились в межах кошторисних призначень, з дотриманням
режиму економії при раціональному використанні матеріальних, трудових та
фінансових ресурсів.
Доходи. Основними джерелами позабюджетного фінансування

були

кошти: платного навчання; підготовчого відділення; за здобуття другої вищої
освіти; короткотермінових курсів; за паралельну освіту.
Загальний фонд разом із стипендіальним фондом у 2015 р. склав 53,11 млн.
грн., без стипендії – 32,704 млн. грн. За п’ять останніх років асигнування за
рахунок коштів загального фонду зросли в 1,55 разів і характеризуються
наступними показниками:
Роки

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

27,138

34,356

36,797

38,643

45,729

46,656

53,110

Обсяги
асигнувань
(млн. грн.)
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Загальний обсяг поступлень коштів спеціального фонду університету у
2015 році склав 32,988 млн. грн. (у 2014 році - 25,400 млн. грн. , 2013 році –
22,91млн.грн., 2012 році – 24,98 млн. грн., 2011р – 24,7 млн. грн., 2010 р. - 22,5
млн. грн.).
В бюджеті університету частка коштів спеціального фонду склала 37%,
без урахування стипендій – 48%.
В розрізі поступлень за видами надані платні послуги характеризуються
наступними показниками:
Видатки. Із коштів спеціального фонду 72% (80% - 2014 році, 78% - у
2013 році, 70% - у 2011 році) були спрямовані на виплату заробітної плати;
5,4% ( у 2014 - 3,8%, 3% -у2013 році, 5% -

у 2012 році) - на придбання

матеріалів; 8,9% (8,5% - у 2014 році, 6 % - у 2013 році, 8% - у 2012 році) - на
сплату комунальних послуг.
Рентабельність навчально - виробничих підрозділів. Університет має
статус неприбуткової організації і не є платником податку на прибуток.
Фінансово - господарська діяльність університету
виключно за рахунок

здійснювалась

коштів загального фонду Державного бюджету та

власних коштів університету без залучення

позичених коштів та кредитів

банку, що свідчить про стійке фінансове становище.
Доходи отримані від надання платних послуг згідно статутної діяльності
обліковуються у кошторисі університету і використовуються для утримання
університету тільки в межах кошторисних призначень.
Упродовж звітного періоду госпрозрахункова діяльність університету
була спрямована на забезпечення рентабельності платних послуг та отримання
стійких фінансових результатів (Таблиця 2).

Таблиця 2.
Роки

Отримані

Зростання

Зростання

Фінансові

Рентабель

доходи

доходів,

доходів,

результати

ність

млн. грн.

млн. грн.

%

млн. грн.

%
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2007

11,948

1,693

16,6

1,150

9,60

2008

14,144

2,196

18,4

1,531

10,8

2009

19,534

5,390

41,8

2,309

11,8

2010

22,506

2,972

15,7

1,788

8,8

2011

24,702

2,196

10,0

2,050

8,0

2012

24,980

0,278

1,1

2,200

8,8

2013

22,913

-2,067

-9

-

-

2014

25,400

2,487

10,8

2,262

8,9

2015

32,988

7,588

23,0

5,813

17,7

Фінансові

результати

від

виробничо-господарської

діяльності,

залишаються в розпорядженні університету і направляються в першу чергу на
покриття перевищення загальної суми видатків над встановленими обсягами
бюджетного фінансування, соціальні виплати працівникам та студентам,
утримання університету, зміцнення та розширення матеріально-технічної бази.

6. Додержання умов колективного договору, статуту університету
Колективний договір прийнятий XV конференцією трудового колективу
університету 26 листопада 2013 року визначає взаємовідносини адміністрації та
колективу в особі

профспілкового комітету, а також встановлює локальні

нормативні положення, що регламентують умови використання та відтворення
робочої сили.
Всі умови колективного договору виконуються у встановлені терміни.
Періодично питання виконання умов колективного договору розглядаються на
спільних засіданнях ректорату і профспілкового комітету.
Усім працівникам університету з ненормованим робочим днем надаються
додатково 4 дні відпустки.
Усім штатним докторам наук, професорам виплачувалася надбавка за
складність і напруженість в розмірі 40% окладу.
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Продовжували виплачувати також 50% надбавку за особливі умови роботи
працівникам бібліотеки.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України виплачувалися
надбавки за вислугу років та допомога на оздоровлення при наданні щорічної
відпустки (100% від місячного посадового окладу у 2015 році для науковопедагогічних працівників). Для всіх інших працівників, згідно з колективним
договором, виплачено допомогу на оздоровлення у розмірі 30% від місячного
посадового окладу.
Сума виплаченої матеріальної допомоги за звітний період становила 1,23
млн. грн., в т.ч. на оздоровлення – 1,314 млн. грн.
Доплати та надбавки в 2015 р. за рахунок коштів спеціального фонду
виплачено в сумі 2,1 млн. грн. За результатами роботи, згідно положення
преміювалися науково-педагогічні працівники та інші категорії за високі
досягнення у роботі. Загальна сума виплат на преміювання станом на 01.01.16
р. становить 1,420 млн. грн. (1,1 млн. грн. - у 2014 р.).
Відповідно до «Порядку використання коштів, передбачених на виплату
стипендії», надавалася матеріальна допомога та премії студентам, аспірантам,
докторантам.
Упродовж 2015 року порушень статуту університету не було. 18 листопада
2014 року конференцією трудового колективу прийнято нову редакцію Статуту
університету, яка у 2015 році затверджена МОН України.

7. Проведення підготовки та перепідготовки педагогічних, науковопедагогічних
працівників
і
спеціалістів
університету,
їхнього
економічного, правового і професійного навчання
Згідно з затвердженим планом підвищення кваліфікації професорськовикладацького складу університету на 2013-2017 рр., кожен науковопедагогічний працівник і керівник структурного підрозділу проходить
підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах, науково-дослідних
інститутах НАН України та інших галузевих академій, на підприємствах, в
установах тощо.
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У

2015 році 43 науково-педагогічні працівники стажувалися та

підвищили кваліфікацію. З них професорів -6, доцентів – 24, ст. викладачів –
10, викладачів – 1, асистентів -2.

8. Зміцнення матеріально-технічної бази університету
Упродовж 2015 року створювалася та покращувалася матеріальнотехнічна база навчального процесу, наукових досліджень, інших видів
діяльності,

забезпечувалася

безперебійна

експлуатація

систем

водо-

і

енергопостачання, утримання в належному санітарному стані навчальних та
житлових площ, проведення профілактичних та планових ремонтів інженерних
мереж, приміщень навчальних корпусів та гуртожитків університету.
Зокрема, у 2015 році:
- відремонтовано покрівлі навчального корпусу №2 з влаштуванням
профнастилу на площі 610 м2 (загалом 60% всієї покрівлі корпусу).
Виконуються роботи по накриттю четвертого поверху (деканат ФРІ)
профнастилом;
- в навчальному корпусі №6 виконано ремонт приміщень кафедри ОХТ,
замінено підлоги на плиткове покриття, влаштовано підлоги з ламінату,
виконано малярні роботи на площі 120 м2;
- завершено облаштування трибун стадіону, в н. к. №10 відремонтовано
усі навчальні аудиторії, гардероб з заміною лінолеуму на плиткове покриття.
- замінено труби системи опалення в підвалі гурт. №1 на пластикові (280
м.);
- в гурт. №1,2 відремонтовано частини місць загального користування
(кухні, коридори, умивальні кімнати, душові, сходові марші) площею
950м2;
- облаштовано житлові кімнати для приїжджих в гуртожитку №1;
- в гурт. №3 відремонтовано блоки №24,26 передані університету від
коледжу: малярні роботи в кімнатах, коридорах, санвузлах, влаштування 240
м2лінолеумних підлог, електромонтажні та сантехнічні роботи;
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- заміна руберойдових покрівель в навчальних корпусах №11,10 та 7 на
загальній площі 1350 м2;
-підготовлено усі котельні університету до роботи в опалювальний
період;
- закуплено та змонтовано 2 коректори обліку газу в котельнях по вул.
Руська,56 та вул. Білогірська, 50;
-

проведено

заміну

води

плавального

басейну,

профілактику

фільтрувальної системи та системи підігріву води;
Упродовж 2015 р. виконано робіт з:
- - капітального ремонту на суму 1,230 млн. грн.
- - поточного ремонту госп. способом – 0,470 млн. грн.
Заходи з енергозбереження:
• завершено

теплоізоляцію

труб

опалення

в

навчальних корпусах

№1,2,3,5,8, а також в котельнях та паливних пунктах;
• виготовляється техніко – екологічна документація з розробкою режимних
карт для роботи паливних та котелень університету;
• продовжено заміну світильників на енергозберігаючі люмінесцентні та
світлодіодні;
• повірені всі лічильники теплової енергії в гуртожитках та лічильники і
коректори обліку газу в котельнях;
В

результаті

запроваджених

режиму

економії

та

заходів

з

енергозбереження у 2015 році у порівнянні з 2014 р. зменшено споживання:
- газу на

104,5 тис.м3 (28,1%);

- електроенергії на

17,6 тис.кВт (1,3%);

- холодної води на

2,5 тис.м3 (6,2%);

- теплової енергії на

110,6 Гкал (12,6%)

Упродовж 2015 року:
• розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,0323 га для розширення території обслуговування навчального
корпусу №9 по вул. Текстильній, 28, затверджено сесією міської ради м.
Тернополя і отримано свідоцтво на право власності на земельну ділянку;
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• виконується проект землеустрою та погоджуються межі рекреаційних зон
в міській раді щодо відведення земельної ділянки площею 0,1545 га під
будівництво гуртожитку по вул. Білогірська, 50;
• приведено до норм чинного законодавства майновий комплекс, що
знаходиться в користуванні Технічного коледжу.
Орендні відносини підтримувалися тільки за умови необхідності їх для
життєдіяльності університету. Всі орендні платежі здійснюються вчасно і без
затримки.

9. Захист відомостей, що складають державну, службову, конфіденційну та
комерційну таємницю відповідно до Законів України "Про державну
таємницю", "Про інформацію" та "Про захист персональних даних".
Університет проводить діяльність пов’язану, з державною таємницею,
зокрема

використовує

секретну

інформацію

оперативно-мобілізаційного

характеру, працівники виконують секретні роботи тощо.
Усі іноземні делегації приймалися відповідно до вимог Постанови КМУ
від 27.11.1998 р. №1893. Для прийому виділене окреме приміщення, яке до і
після візиту перевіряється комісією, з відображенням у журналі ділових
зустрічей.
Для захисту службової інформації, матеріали, підготовлені працівниками
університету для відкритої публікації,перевіряє постійно діюча експертна
комісія.
З врахуванням змін нормативно – правової бази розроблено, затверджено
та введено в дію доповнення до Інструкції про порядок обліку, зберігання і
використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв
інформації,

які

містять

службову

інформацію,

в

Тернопільському

національному технічному університеті імені Івана Пулюя (наказ ректора №
4/7-758 від 12.01.2015 р., №4/7-260 від 24.04.2015 р.), Інструкції з діловодства у
Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя
(наказ ректора № 4/7-817 від 30.11.2015 р.), розроблено доповнення до
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тимчасового порядку роботи з електронного документообігу в Тернопільському
національному технічному університеті імені Івана Пулюя (протокол вченої
ради №10 від 14.12.2015 р.).
З урахуванням змін у чинному законодавстві України, з метою визначення
інформації, що є об’єктом технічного захисту в університеті, розроблено,
затверджено та введено в дію Перелік інформації, яка підлягає технічному
захисту в ТНТУ (наказ ректора №4/7-222 від 09.04.2015 р.).
На виконання Закону України «Про захист персональних даних», інших
законів та підзаконних нормативно – правових даних у сфері захисту
персональних даних, розроблено, затверджено та введено в дію тимчасове
положення

про

організацію

та

правила

роботи

системи

(систем)

відеоспостереження в Тернопільському національному технічному університеті
імені Івана Пулюя (наказ ректора № 4/7-138 від 11.03.2015 р.), введено системи
відеоспостереження ТНТУ в дослідну експлуатацію (наказ ректора № 4/7-845
від 10.12.2015 р.).
З метою недопущення нанесення матеріальних, фізичних, моральних та
інших

збитків

університету

у

разі

ненавмисного

або

навмисного

несанкціонованого втручання в процес функціонування інформаційно –
телекомунікаційної системи (ІТС) та об’єктів інформаційної діяльності (ОІД)
ТНТУ проведено аналіз об’єктів ТЗІ корпусів 1 та 2 університету, визначені
основні та допоміжні технічні засоби (ОТЗ та ДТЗС) на об’єктах інформаційної
діяльності (ОІД) університету; визначено вищий ступінь обмеження доступу до
інформації ОІД відповідно до переліку інформації, яка підлягає технічному
захисту в ТНТУ; розроблено дії та порядок блокування каналів витоку
інформації на ОІД під час несанкціонованого доступу до інформації чи носіїв;
розроблено порядок демонтування технічних засобів, лінії зв’язку, сигналізації
та керування, енергетичних мереж, використання яких не пов’язане з
життєзабезпеченням ОІД; передбачено тимчасове відключення технічних
засобів, які не використовуються в оброблені ІзОД, від лінії зв’язку,
сигналізації, керування та енергетичних мереж.
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Попередньо перевірено використання програмних та програмно –
апаратних засобів, що не відповідають вимогам «Положення про роботу в
університеті

із

засобами

обчислювальної техніки

та

про

доступ

до

інформаційних ресурсів ТНТУ ім. І. Пулюя»; перевірено застосування
ліцензійних програмних продуктів захисту в засобах обчислювальної техніки,
здійснено їх функціональне тестування відповідно до акту категоріювання ОІД,
Обстежено телекомунікаційну мережу університету на відповідність її
побудови вимогам ТЗІ; перевірені схеми засобів і систем життєзабезпечення
університету (електроживлення, заземлення, автоматизація, пожежної та
охоронної сигналізації), а також інженерних комунікацій та металоконструкцій
для врахування в організації роботи з ТЗІ; визначено головні задачі захисту
інформації.
Також

проведено

функціонування

системи

попереднє
захисту

визначення
інформації,

порядку

визначені

контролю

зони

безпеки

інформації, установлено порядок проведення атестації системи захисту
інформації, її елементів, а також передбачені програми атестаційного
випробування,

забезпечення

керування

системою

захисту

інформації;

розроблено проект моделі загроз, яка включає генеральний та ситуаційний
плани університету, схеми розташування засобів і систем забезпечення ІД, а
також інженерних комунікацій, які виходять за межі контрольованої території,
схеми та описи каналів витоку інформації, каналів спеціального впливу і
шляхів несанкціонованого доступу до ІзОД.
На підставі матеріалів обстеження та окремої моделі загроз визначено
головні задачі захисту інформації і розпочате складання технічного завдання
(ТЗ) на об’єкти системи захисту інформації.
Упродовж року проводилося систематичне оновлення антивірусних баз
даних відповідно до отриманого дозволу від ЦАЗІ ДССЗЗІ.

10. Дотримання чинного законодавства, вжиття заходів щодо
удосконалення управління, зміцнення договірної, трудової дисципліни.
Вжиття заходів щодо створення у кожному структурному підрозділі і на
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кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних
актів, а також додержання прав працівників, гарантованих
законодавством про працю
В

університеті

забезпечено

умови

праці

відповідно

до

вимог

нормативних актів, а також дотримуються права працівників, гарантовані
законодавством про працю та відповідними положеннями колективного
договору.
За дорученням ректорату відділ кадрів періодично перевіряв дотримання
трудової дисципліни адміністративно-господарським і допоміжним персоналом
університету; навчальний відділ разом із деканатами перевіряв дотримання
навчальної дисципліни викладачами, а також відвідування студентами
лекційних занять.

11. Виконання показників ефективності використання державного майна і
доходу, а також показників майнового стану університету, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 883 (пункти:
2,3,4,6,8,9,11) та його збереження
Балансова вартість необоротних активів (табл. 3) станом на 1.01.2016
року становить 125,97 млн. грн. (82,7601 млн. грн. - на 1.01.2014 року).
Фондоозброєність працівників становить 114,7 (в 2013 році - 114).
Фондовіддача активної частини основних фондів становить до 0,25.
В університеті постійно контролюється збереження держаного майна. Всі
матеріальні цінності закріплені за матеріально-відповідальними особами за
місцем їх знаходження. З метою виявлення порушень та усунення недоліків
проводили планові річні та позапланові інвентаризації.

Таблиця 3.
Найменування
I.

Показники

2012

2013

2014

2015

ефективності

використання державного майна
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і прибутку, тис. гривень
2

Інвестиції у розвиток виробничої
сфери за рахунок власних та

1222

2560

229,2

2773

943,4

659,6

193,6

2735,6

278,6

787,5

35,6

37,4

3872

4963

-

43368,2

4665

5243

5308

6364

12751

14492

15155

16922

12751

14492

15155

16922

9,7

20,2

26,9

37,9

98527,8

103312,8

82601,8

125970

основні фонди:

97947

102723

81594

120372

- залишкова вартість

58312

57524

43830

70756

- знос, %

40,5

44,0

47,0

41,7

незавершене будівництво

406,6

415,6

831,2

462,6

залучених коштів
у тому числі:
капітальні інвестиції
модернізація,

модифікація

(добудова,

дообладнання,

реконструкція) основних фондів
приріст

необоротних

активів

підприємства
3

Сплата

податків

(обов'язкових

і

платежів)

зборів
до

бюджетів
4

Збори (внески) до державних
цільових фондів
у тому числі:
Єдиний соціальний внесок

6

Повернення позик, кредитів та
інших коштів,

отриманих на

поворотній основі з державного
бюджету
II. Показники майнового стану
підприємства, тис. гривень
8

Необоротні активи
у тому числі:
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9

нематеріальні активи

174,2

174,2

176,6

155,6

Оборотні активи

7072,1

4983,2

7448,2

9480

запаси

531,6

667,4

765,8

985,6

дебіторська заборгованість

214,0

239,5

221,4

46,4

6226,5

4076,3

6461

3623,3

4622,2

3747,5

8448
4731,1

736,3

1057,2

361,5

276,4

3565

3386

4454,7

у тому числі:

фінансові інвестиції
грошові кошти та їх еквіваленти
10 Кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги (станом
на 29.12.15 р.)
перед бюджетами
перед

державними

цільовими

фондами
Розрахунки за іншими операціями

300
2587

(платне навчання)

12. Своєчасні розрахунки з установами, організаціями, банками,
постачальниками та іншими організаціями. Своєчасне і повне внесення
платежів до бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду, виконання
кошторисів доходів і видатків університету, недопущення заборгованості
заробітної плати за спожиті енергоносії і комунальні послуги та
дотримання споживання їх в межах доведених лімітів
Адміністрація

університету

постійно

працювала

над

зміцненням

розрахунково-платіжної дисципліни, забезпеченням своєчасності та повноти
розрахунків за отримані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи

та

надані послуги.
Станом на 1.01.2016 року дебіторська та кредиторська заборгованість має
поточний характер, прострочена заборгованість відсутня.
В університеті відсутня заборгованість працівникам із заробітної плати
та за іншими соціальними виплатами, за безготівковими розрахунками, за
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спожиті енергоносії і комунальні послуги. Спожиті енергоносії і комунальні
послуги були у межах доведених лімітів.
Своєчасно і в повному обсязі сплачувалися до бюджету податки, збори
та інші обов’язкові платежі, передбачені чинним законодавством.
Своєчасно і в повному обсязі проведено нарахуваннях на заробітну плату,
з перерахуванням коштів у відповідні фонди. Всі видатки та розрахунки за
ними проводилися в межах кошторисних призначень.
За звітний період заробітна плата виплачувалася в повному

обсязі у

встановлені терміни. За складність та напруженість в роботі та за виконання
додаткових

обсягів

робіт

працівникам

університету

встановлювалися

персональні надбавки у розмірах, які відповідають чинному законодавству

13. Дотримання порядку обслуговування і використання бюджетних
коштів, укладання договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за
університетом, та вжиття заходів щодо погашення заборгованості з
орендної плати; дотримання порядку здійснення розрахунків в іноземній
валюті
Передача в оренду площ університету здійснювалась з дотриманням
чинного законодавства.
Усі укладені договори оренди погоджено з Фондом державного майна.
Заборгованість з орендної плати відсутня.
Розрахунки в іноземній валюті проводилися

відповідно до чинного

законодавства.

14. Складання в установленому порядку річного кошторису доходів і
видатків університету та подачу його на затвердження до МОН
Річний

кошторис

доходів

і

видатків

університету

складався

в

установленому порядку і вчасно був поданий на затвердження Міністерству
освіти і науки України.
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15. Своєчасне подання фінансової та статистичної звітності, а також
необхідних відомостей про майновий стан університету
Бухгалтерська і статистична звітність та інші разові відомості про роботу
університету подавалися університетом своєчасно і в повному обсязі. Всі
показники є достовірними і відповідають даним аналітичного обліку.

16. Щорічний звіт перед вищим колегіальним органом громадського
самоврядування університету про результати своєї діяльності на займаній
посаді
Звіт про діяльність ректора розглядався і був схвалений вченою радою
університету 3 вересня 2015 року та конференцією трудового колективу
університету 18 грудня 2015року.

Ректор

П.В. Ясній
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