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Звіт  

ректора Тернопільського національного технічного університету 

імені Івана Пулюя 

Яснія Петра Володимировича  

з 27.11.2014 р. по 18.12.2015 р. 

 

 

Шановна університетська громадо ! 

 

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. 

 Загалом, за всіма напрямами та спеціальностями в університеті (з  

урахуванням коледжів) навчається 8673 осіб з них 5623 студенти (денна - 

4098 і заочна - 1507) (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. 

Ця висока оцінка - результат діяльності всього професорсько – 

викладацького колективу, а також від студентів до працівників університету. 

 

1. Навчально-виховний  процес 

 

У 2015 р. робота була спрямована на формування якісного контингенту 

студентів; моніторинг і підвищення якості навчального 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. 

Контингент студентів. 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. У цьому році збільшення ліцензованого обсягу 

за окремими бакалаврськими і магістерськими програмами проходило, 

враховуючи результати вступної кампанії. 
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Хоча починаючи з 2012 року, спостерігалася тенденція до зменшення 

загального контингенту студентів університету, проте у 2015 р. контингент 

стабілізувався на рівня 2014 р. і складає 5377 осіб. Незважаючи на негативні 

демографічні тенденції починаючи з 2014р. нам вдалося добитися зростання 

контингенту студентів денної форми навчання, зокрема у цьому році на 686 

осіб проти 2013 р. або на 21%.  

Станом на 1 вересня 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 

факультетах ФРІ (272), ФБВ (305), ЕМФ (281), і ФКТ (317). Враховуючи дану 

ситуацію, а також те, що з 2016 р. набір буде за новими спеціальностями, 

тому деканам і завідувачам кафедр цих факультетів треба більше уваги 

приділити профорієнтаційній роботі серед випускників шкіл та коледжів.  

Державне замовлення у кількості 1028 осіб, виділене університету за 

всіма ОКР денної і заочної форм навчання, виконано, однак це менше на 8% 

у порівнянні з 2014 р.  

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 - 

скорочеників - 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). 

Позитивним є те, що починаючи з 2011 р. в нас стало збільшуватись 

кількість зарахованих студентів за всіма ОКР на денну форму навчання на 

3,1% у порівнянні з 2014 р. Проблемним залишається скорочення кількості 

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.  
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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. 

Також в здійснюється оптимізація навчальних планів, з метою об’єднання 

малочисельних груп у потоки, у тому числі і для проведення лабораторних та 

практичних занять. 

Цьогоріч вступили 157 осіб які закінчили навчальні заклади з відзнакою 

із них 35 осіб ПЗСО, зокрема, 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 транспорт 

та програма підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.05170108 Технології 

зберігання, консервування та переробки молока. 
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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 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» 

практично не змінилась, а у Технічному коледжі зменшилась на 54 особи 

(12,7%). 

У зв'язку з введенням в дію Закону про вищу освіту, розроблено проект 

Статуту університету, вдосконалено нормативну базу навчального процесу, а 

також управління університетом. Об'єднано кафедри технології 

машинобудування і комп'ютерних технологій в машинобудуванні, а також 

кафедри електротехніки і світлотехніки, створено нові випускові кафедри 

автомобілів, економіки та фінансів, кібербезпеки.  

Продовжувалося впровадження інформаційної системи управління (ІСУ) 

університетом забезпечено супровід існуючих програмних модулів ІСУ та 

запроваджено нові сервіси: автоматизоване планування та облік навчального 

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. 

http://am.tntu.edu.ua/
http://kaf-ef.tntu.edu.ua/
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У 2014 році розпочато 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. 

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. 

Продовжувалося наповнення інституційного репозитарію ELARTU 

ТНТУ iменi Iвана Пулюя, який займає 11 місце у рейтингу репозитаріїв 

України й налічує 5026 електронних публікації у відкритому доступі. 

Починаючи з 2013/2014 навчального року в інституційний репозитарій 

розміщаються всі анотації магістерських робіт студентів та автореферати й 

рукописи дисертацій, захищені у спеціалізованих вчених радах університету. 

Виховна і мистецька робота: 

- святкові заходи з нагоди відзначення 170-ліття від дня народження 

видатного українського вченого, громадського та культурного діяча Івана 

Пулюя (лютий 2015 р.); 

http://www.polpred.com/
http://tstu.edu.ua/
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- урочисті заходи та святковий концерт з нагоди 55-річчя з дня 

створення  університету; 

- урочистості з нагоди випуску бакалаврів, спеціалістів та магістрів; 

- урочистий церемоніал посвячення першокурсників у студенти; 

- за ініціативи студради університету проведено студентські свята: 

«Віденський бал», «Представлення першокурсників», дні факультетів; 

- проведені екскурсійні поїздки історичними місцями Волині та 

замками Галичини (за сприяння студентської профспілки, жовтень 2015 р.); 

- для студентів та працівників університету проведено концерт артистів 

симфонічного оркестру Тернопільської обласної філармонії, під час якого 

відбулося нагородження кращих студентів ТНТУ (грудень 2015 р.); 

- мистецька імпреза з нагоди новорічно-різдвяних свят ( грудень 2015 

р.);  

- літературно-мистецька програма «За вас правда, за вас слава і воля 

святая!», приурочена 201-й річниці від дня народження та 154-й річниці з дня 

смерті Т.Г.Шевченка (березень 2015р.); 

- літературний вечір «Ніч поезії» (червень 2015р.).; 

- проведення міського молодіжного літературного конкурсу «Чорнило 

душі» (організатор студентка електромеханічного факультету університету 

Соболівська Наталя, червень 2015р.); 

- проведення змагань «Що? Де? Коли?» серед іноземних студентів 

ТНТУ; 

- проведення змагань з інтелектуальної гри «Брейн - ринг» серед 

студентських команд факультетів університету (травень 2015р.); 

проведення благодійного ярмарку для допомоги дітям-сиротам за 

підтримки студради університету та учасниць конкурсу «СтудМіс ТНТУ» 

(березень, 2015) 

- проведення IV Тижня української вишиванки в Тернопільській 

політехніці, в рамках якого було організовано благодійний ярмарок солодкої 

випічки, патріотичну фотосесію, студентський флешмоб «Україна – це ми»; 
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- проведено поминальні заходи з вшанування пам’яті жертв 

Голодоморів, Революції Гідності та загиблих під час бойових дій на Сході 

України (реквієм біля каплички Пресвятої Богородиці та поминальний 

молебень біля пам’ятного знаку Небесній сотні біля навч.корп.№7) 

- реквієм та вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні (річниця 

трагічних подій на Майдані, лютий 2015); 

- участь у Всеукраїнської акції «Маки пам’яті» (проведення майстер-

класу із виготовлення квітів «Маки пам’яті»); 

- 13 жовтня урочисто відкрито меморіальну  пам’ятну дошку Степану 

Стефураку, студенту університету, який героїчно загинув 22 вересня 2014 

року, захищаючи підступи до Донецького аеропорту 

- проведення заходів до Дня пам'яті та примирення і відзначення 70-

річчя Перемоги над нацизмом, зокрема молебню біля каплички Пресвятої 

Богородиці, участь у панахиді та покладанні квітів на Микулинецькому 

кладовищі біля могили жертв політичних репресій, пам'ятного хреста 

жертвам всіх воїнам та на могилах бійців загиблих в АТО( квітень-травень 

2015 р.); 

- у листопаді 2015 року студенти ТНТУ взяли активну участь у заходах 

присвячених Дню Гідності та Свободи, 2-ій річниці початку студентських 

протестів на Майдані у Києві. 

В унiверситетi створено належнi умови для занять фiзичною культурою 

i спортом на заняттях  у спортивних секцiях, групах “Здоров’я”.  

За цей рік кафедра фізичного виховання і спорту разом з спортклубом 

«Політехнік» провели багато спортивних заходів, це: 

1. Щорічно жовтні - грудні в університеті провходить 

Спартакіада першокурсників в програму змагань якої входить 7 видів 

спорту. У підсумку кубками нагороджені: 1 місце – ФКТ; 2 місце – 

Факультет машинобудування та харчових технологій ФХМ; 3 місце – ЕМФ. 

http://tntu.edu.ua/?l=uk&p=structure/faculties/fhm
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2. Традиційно кожного вересня кафедра проводить 

"Олімпійський урок" та "Крок до здоров’я" на які ми запрошуємо кращих 

спортсменів міста та України. 

3. У жовтні проходив турнір присвячений пам'яті Івана Пулюя 

студенти змагались у п’яти видах спорту. З хорошої сторони показали себе 

Тернопільський технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя та Зборівський коледж. 

4. Завершилась Спартакіада серед факультетів з 11 видів спорту 

підсумки якої  підведені в червні місяці 1 місце – ЕМФ; 2 місце – ФКТ; 3 

місце ФХМ. 

5. У цьому році активно приймають участь у змаганнях студенти 

іноземці особливо у змаганнях з футболу та регбі.  

6. Неможливо не згадати про популярну Спартакіаду 

«Здоров'я» серед професорсько-викладацького складу програмі змагання 

п’ять видів спорту.  У підсумку : 1 місце – ФКТ, 2 місце – Факультет 

машинобудування та харчових технологій (ФХМ) ; 3 місце – ЕМФ.   

7. Наші студенти приймають участь в літній студентській 

Універсіаді області.  Збірні команди нашого університету виступили в 14 

видах програми. Найкраще виступають збірні команди університету з 

плавання, арм-спорту, баскетболу,   гирьового спорту та регбі.  

8. Приймають участь студенти нашого університету і в 

Універсіаді України. міжнародних змаганнях, а саме: 

- Мацієвська Ілона ст.гр.БМ-11, майстер спорту України з велоспорту. 

За рік приймала участь у чемпіонатах України у містах Ужгород, Харків, 

Суми, Одеса.  

-  Масира Олег ст. гр. КТ-21 кандидат переміг у юнацькому чемпіонаті 

України зі  сноуборду; виборов друге місце у чемпіонаті України та переміг у 

Кубку України. Учасник чемпіонату світу в Італії. 

-  Сусь Сергій ст.гр. ХВм-51 кандидат у майстри спорту виборов 

третє місце у чемпіонаті України з гирьового спорту серед студентів м. Києві 

http://tntu.edu.ua/?l=uk&p=structure/faculties/fhm
http://tntu.edu.ua/?l=uk&p=structure/faculties/fhm
http://tntu.edu.ua/?l=uk&p=structure/faculties/fhm
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а також став срібним призером чемпіонату України серед юніорів, який 

проходив у м. Мелітополі.  

Двічі на семестр (лютий, листопад) проводилася вчена рада за участю 

представників студентської ради та адміністрації університету, на яких дано 

оцінку проведених заходів та визначено головні проблемні питання на 

перспективу, вироблено механізми і шляхи їх вирішення. 

Розроблявся і реалізовувався  план заходів з покращення умов навчання і 

проживання студентів у гуртожитках університету, створення умов для 

діяльності органів студентського самоврядування. Тільки за погодженням з 

органами студентського самоврядування відбувається переведення студентів 

з платної форми навчання на місця держзамовлення та відрахування 

студентів. 

 

2. Науково-дослідна робота 

 

Дослідження проводили за основними напрямками, затвердженими 

Вченою радою університету, що відповідають пріоритетним напрямкам 

розвитку держави.  

В університеті функціонує 14 наукових шкіл у галузі технічних та 

економічних наук. За тематикою наукових досліджень працює Науково-

навчальний центр інформаційних систем та 19 науково-дослідних 

лабораторій.  

У 2015 р. в університеті виконується (виконано) 50 наукових проектів з 

них 12 - із загального фонду державного бюджету з обсягом фінансування 1,8 

млн. грн. та 28 госпдоговірів на загальну суму 775 тис. грн. і ДФФД – 40 тис. 

грн.  

Додатково до коштів загального бюджету для розвитку наукових 

досліджень отримано 1,37 млн. грн. за рахунок: платних послуг аспірантури – 

184 тис. грн., послуг комп’ютерного вузла університету – 45,9 тис. грн., Центру 

інформаційних технологій – 764,1 тис. грн., ЦППО – 543,1 тис. грн. 
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Ефективно у цьому році працював навчально – науковий інститут 

інформаційних систем університету. В рамках  реалізації проекту ЄС/ПРООН 

“Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” університетом проведено 

обстеження та енергетичний аудиту будівель, комунікацій (комунальні 

об’єкти у Тернопільській, Чернівецькій, Кіровоградській, Львівській 

областях). 

Розроблено програму з енергозбереження та енергоефективності 

університету на 2015 рік та проведено його енергетичний аудит. Проводиться 

моніторинг та статистичний аналіз використання університетом та 

відокремленими структурними підрозділами   енергоресурсів (природний газ, 

вода, електроенергія, теплопостачання) у рамках Програми зменшення 

споживання енергоресурсів. 

У цьому році інтенсифікувалася робота за госпдоговорами лабораторії 

діагностики матеріалів та будівельних споруд. 

Університет активно співпрацював з науковим парком. Корпорація 

«Науковий парк «Інноваційно - інвестиційний кластер Тернопілля»  створена 

на базі університету.  

Науковий парк у поточному році виконав проекти з упровадження 

інноваційних розробок у сфері інформаційних та телекомунікаційних 

технологій на загальну суму 250 тис. грн. Розроблено ряд проектних 

пропозицій в галузі енергозберігаючих технологій. 

Сформовано концепцію розвитку антенної техніки в Україні (базове 

підприємство ДНТП «Промінь») для державного концерну 

«Укроборонпром». 

У співпраці з підрозділами Тернопільської ОДА Науковим парком 

запропоновано механізм створення та реалізації наукових інноваційних 

проектів у галузях інформаційних технологій, екології, енергозбереження. 

 Від початку 2015 р. працівниками університету захищено 21 

кандидатську дисертацію, 5 докторських дисертацій (1 - у 2014р.), 

затверджено 2. 



 12 

 В університеті діє 6 (6 у 2014р., 5  у  2013р.) спеціалізованих вчених 

рад за 10 спеціальностями, з них 2 докторські за 3 спеціальностями.  

За 2015 р. працівники університету опублікували 1008 наукових праць, з них: 

222 статті, 52 - міжнародні, 583 доповідей на конференціях, 17 монографій, 

145 підручників та посібників. 

Науковці та аспіранти виступали з доповідями на міжнародних наукових 

конференціях, проводили спільні наукові дослідження, стажувалися у 

провідних науково-навчальних закладах за кордоном. Ними зроблено 389 

доповідей на наукових конференціях різного рангу, з них 221 доповідь - на 

міжнародних.  

Найефективніші розробки університету демонструвалися на 10 

виставках, з них 5 - міжнародних.    

 Новизна та високий рівень науково-технічних розробок університету 

відображені в поданих заявках на винаходи й отриманих патентах. У 2015 

році отримано  12  деклараційних патентів на корисні моделі. 

У 2015 р. університет організував 6 міжнародних наукових  

конференцій та 14 семінарів.  

В університеті видаються наукові журнали “Вісник ТНТУ”, „Галицький 

економічний вісник” та електронний журнал “Соціально-економічні 

проблеми і держава”, в яких публікуються статті провідних науковців 

України і які внесені АК МОНУ до переліку фахових видань з технічних та 

економічних наук.  

У грудні 2014 року звання Почесного доктора університету присвоєно 

ректору Люблінської політехніки професору Пйотру Кацейку. 

За багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність, підготовку 

науково-педагогічних кадрів Указом Президента України  орденом «За 

заслуги» третього ступеня нагороджено завідувача кафедрою автомобілів 

д.т.н., проф. Гевка Б.М., Почесне звання «Заслужений винахідник України» 

присвоєно професору кафедри конструювання верстатів , інструментів та 
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машин к.т.н., доц. Кривому П.Д., Почесними грамотами КМУ відзначені 

Луців І.В., Підгурський М.І., Дідух Л.Д., Дячук С.Ф., Шаблій О.М. 

З нагоди 55 річчя університету чотирьох науково-педагогічних 

працівників нагороджено відзнаками МОН України,  велика група 

співробітників, аспірантів та  студентів нагороджена грамотами обласної та,  

міської ради, Тернопільської обласної державної адміністрації та 

університету. 

Підготовка аспірантів проводиться за 23 спеціальностями. На даний час 

в аспірантурі навчається 90 аспірантів, з них з відривом від виробництва – 74 

особи (в тому числі 17 аспірантів на платній основі). До аспірантури 

прикріплено 13 здобувачів. Докторантура функціонує за 6 спеціальностями. 

Адміністрацією університету створюються необхідні умови для 

забезпечення роботи аспірантів. Зокрема надається підтримка аспірантам 

університету очної форми навчання для участі у конференціях та семінарах, 

пов’язані з підготовкою до захисту дисертацій. Оплачено витрати здобувачів 

для організації захисту дисертацій у межах коштів передбачених постановою 

ВАК України, друкування авторефератів дисертацій. Усі бажаючі аспіранти 

забезпечуються місцями в гуртожитку. 

Випускники аспірантури, які навчалися за державним замовленням на 

очній формі навчання згідно з контрактом працевлаштовуються, в 

основному, в університеті. 

 Серед пріоритетних напрямів роботи наукових підрозділів 

університету є:  

 розширення співпраці з науковим парком; 

• збільшення обсягу госпдоговірних робіт; 

• розвиток наукових досліджень і проектно-конструкторських розробок з 

енергозбереження; 

• розширення тематики й обсягу фінансування міжнародних проектів; 

• підвищення якості підготовки науково-педагогічних кадрів; 
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• спільна підготовка науково-педагогічних кадрів із зарубіжними 

партнерами. 

 

3. Міжнародна співпраця 

 

Міжнародна діяльність університету направлена на інтеграцію у 

світовий та європейський науковий та освітній простір, навчання іноземних 

громадян, через розвиток співробітництва з закордонними університетами за 

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 наук міста Шмалькальден (Німеччина) та 

Міжнародною вищою школою комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій міста Сержі (Франція).  

Зазначу, що 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, 2 студенти факультету ФІС в 

Університеті прикладних наук (м. Шмалькайден) в 2015-2016 навчальному 

році. У рамках цієї  програми студенти першого та другого курсів навчалися 

на факультеті комп'ютерно-інформаційних 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 
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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).  

 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» в університеті 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).  
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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.  

 Розвивається також міжнародна форма дистанційного навчання. 

Українські студенти навчаються в локальних центрах дистанційного 

навчання при Українському культурному Центрі в штаті Мічіган, м. Воррен, 

США (4 студенти та завершив навчання 1 студент бакалаврату). 

Створюються такі центри на базі асоціацій українців в Іспанії, Португалії, 

Канади, Греції та Словенії.  

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 центри, зокрема: 

регіональна мережева академія СІSСО (США, 1999); сертифікаційний центр 
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VUE (2000); регіональний навчальний центр Schneider ЕІесtrіс (Франція, 

2000); академія Місrosoft ІТ (США, 2002). 

У 2014/2015 навчальному році прийнято на навчання в ТНТУ 141 

студент – на ОКР "бакалавр". З них на 1-й курс (на базі повної загальної 

середньої освіти) –37 іноземних громадян на підготовче відділення –2. 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. 

 

4. Фінансово-господарська діяльність  

4.1. Основні джерела фінансування 

Основним джерелом надходження коштів спецфонду було платне 

навчання – 93,24%. На другому місці – здобуття другої вищої освіти – 1,59% 

і на третьому - центр інформаційних технологій – 1,52%. 

У розрізі факультетів найбільша частка надходжень коштів від платного 

навчання на факультеті по роботі з іноземними студентами  -44,07%, 

економіки та підприємницької діяльності – 16,2%, третє – факультет 

інформаційних і комунікаційних систем – 11%. 

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. 

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 2014 році для 

професорсько-викладацького складу). Для всіх інших працівників, згідно з 

колективним договором, допомога на оздоровлення складає  30%. 
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Сума виплаченої матеріальної допомоги, включаючи виплати на 

оздоровлення, за звітний 2015 рік становила 1,37 млн. грн., у т.ч. на 

оздоровлення – 1,165 млн. грн. Іншим працівникам виплачується матеріальна 

допомога на поліпшення соціально–побутових умов – 163,7 тис. грн.  

За рахунок економії фонду заробітної плати виплачено працівникам 

премій на суму 897,4 тис. грн. Крім того, за результатами рейтингового 

оцінювання викладачів та за результатами роботи в 2015 року виплачена 

премія у розмірі 219,2 тис.грн.  

      Відповідно до «Порядку використання коштів, передбачених на виплату 

стипендії», виплачено матеріальну допомогу та премії студентам, аспірантам, 

докторантам. 

Господарська діяльність. Упродовж 2015 року проводилась робота по 

створення та покращенню матеріально – технічної бази для навчального 

процесу, наукових досліджень, інших видів діяльності, забезпечення 

безперебійної експлуатації систем водо – і енергопостачання, утримання 

навчальних та житлових площ в належному санітарному стані, проведення 

профілактичних та планових ремонтів інженерних мереж, приміщень 

навчальних корпусів та гуртожитків університету. 

Упродовж 2015 року проводилась робота по створенню та покращенню 

матеріально-технічної бази для навчального процесу, наукових досліджень, 

інших видів діяльності, забезпечення безперебійної експлуатації систем водо- 

і енергопостачання, утримання навчальних та житлових площ в належному 

санітарному стані, проведення профілактичних та планових ремонтів 

інженерних мереж, приміщень навчальних корпусів та гуртожитків 

університету. 

 В 2015 році виконано наступні роботи: 

- відремонтовано покрівлі навчального корпусу №2 з влаштуванням 

профнастилу на площі 610 м
2
 (загалом 60% всієї покрівлі корпусу). 

Виконуються роботи по накриттю четвертого поверху (деканат ФРІ) 

профнастилом.; 
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- в навчальному корпусі №6 виконано ремонт приміщень кафедри ОХТ, 

замінено підлоги на плиткове покриття, влаштовано підлоги з ламінату, 

виконано малярні роботи на площі 120м
2
; 

- 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 

950м
2
; 

- 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 

м
2
 лінолеумних підлог, електромонтажні та сантехнічні роботи; 

- заміна руберойдних покрівель в навчальних корпусах №11,10 та 7 на 

загальній площі 1350м
2
; 

-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 1230 тис. грн. 

- - поточного ремонту госп. способом – 470 тис. 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; 
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• 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   100тис.м
3
 (27%);  

- електроенергії на 160 тис.кВт (12,1%); 

- холодної води на  3,3 тис.м
3
 (9%); 

- теплової енергії на 22Гкал (2,5%)  

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; 

• 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. 

Діяльність університету регламентується Статутом, прийнятим 

конференцією трудового колективу університету у 2015 р. Упродовж 2015 

року порушень статуту не було. 

Згідно з затвердженим планом підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу університету на 2013-2017 рр., кожен науково-

педагогічний працівник і керівник структурного підрозділу проходить 
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підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах, науково-дослідних 

інститутах НАН України та інших галузевих академій, на підприємствах, в 

установах тощо. 

Для університету минулий навчальний рік загалом був успішним. Уся 

діяльність спрямовувалася на поліпшення навчального, наукового і 

виховного процесів. Колектив працював дружно і злагоджено.  

Хочу подякувати проректорам, членам ректорату, усім деканам, 

завідувачам кафедр, профкому, голові  студентської ради Ігору Білоусу,  

усьому колективу університету, студентам за плідну працю. 

 

 


