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КОНСОЛІДОВАНИЙ РЕЙТИНГ ВЗО УКРАЇНИ 
за даними osvita.ua і освітнього блогу uchis.com.ua 

Рік 

Місце 
ТНТУ 

В 
Україні 

Місце 
ТНТУ в 

захід-
ному 

регіон 

Місце 
ТНТУ в 
м.Тер-
нополі 

ТОП 
200 

Компас/ 
Scopus 

Вебо-
метрікс Заг. Бал 

2011 18 3 1 22 52/ 25 99 

2012 26 3 1 29 49/45 33 111 

2013 21 3 1 29 46/46 22 97 

2014 21 5 1 29 -/48 15 92 

2015 17 5 1 27 -/40 21 88 

2016 26-27 6 1 34 -/40 32 106 



ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

• Формування якісного контингенту студентів 

• Моніторинг і підвищення якості навчального 

процесу 

• Розвиток дистанційної освіти, впровадження 

сучасних технологій навчання 

• Розширення підготовки іноземних студентів  

• Ліцензування та акредитація напрямів і 

спеціальностей 

• Навчально-
виховний  
процес 

• Науково-
дослідна 
робота  

• Міжнародна 
співпраця 

• Стратегія 
розвитку 
університету 
та основні 
завдання на 
2017 р 



ЛІЦЕНЗУВАННЯ 
Збільшено обсяги (протокол №119 від.17.11.2015)  

 ОКР «Бакалавр» ОКР «Магістр» 

Спеціальність Наявний 
ліцензований 

обсяг 

Встановлений 
ліцензований 

обсяг 

Спеціальність Наявний 
ліцензований 

обсяг 

Встановлений 
ліцензований 

обсяг 

денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна 

6.050101 
Комп'ютерні 
науки 

75 75 125 125 8.05010201 
Комп'ютерні системи 
та мережі 

30 30 50 50 

6.050102 
Комп'ютерна 
інженерія 

75 75 100 100 8.05010302 Інженерія 
програмного 
забезпечення 

15 15 50 50 

6.050103 
Програмна 
інженерія 

50 50 75 75 8.05070105 
Світлотехніка та 
джерела світла 

10 10 25 10 

6.050503 
Машинобудуван
ня 

70 70 100 100 8.05070108 
Енергетичний 
менеджмент 

10 10 25 25 

6.060101 
Будівництво 

45 45 75 75 8.05090204 Біотехнічні 
та медичні апарати і 
системи 

10 10 25 10 

6.070106 
Автомобільний 
транспорт 

50 50 75 50 8.06010101 
Промислове і 
цивільне будівництво 

25 25 50 50 

Всього 365 365 550 525 Всього 100 100 225 195 



КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ 2012 – 2016 рр. 
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КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ ЗА ФАКУЛЬТЕТАМИ  
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ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ ЗА ВСІМА ОКР 
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Результати набору ТК ТНТУ 



Результати набору ГК ТНТУ 



Результати набору ЗК ТНТУ 



Новий перелік спеціальностей 
Згідно Акту узгодження спеціальностей відповідно до 
Переліку 2015 в університеті підготовка буде здійснюватися 
за: 

• 24 спеціальностями ступеня «бакалавр»; 
• 19 спеціальностями ОКР «спеціаліст» 
• 22 спеціальностями ступеня «магістр». 
Нові спеціальності ступенів бакалавр та 
магістр: 
• 74  Публічне управління та адміністрування 

(здійснено набір у 2016 р.) 
• 153 Мікро- та наносистемна техніка 

 
 



Новий перелік спеціальностей 

• Розроблено та розміщено на сайті 
університету 49 освітніх програм  
 

• Завершується переклад освітніх 
програм на англійську мову. 
 

• Відповідно до освітніх програм 
розроблені нові навчальні плани 



ЛОКАЛЬНІ ЦЕНТРИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  
За кордоном В Україні 

1. Технологічний університет 
Таджикистану, м. Душанбе, 
Республіка Таджикистан (1); 

2. Український культурний центр  
в штаті Мічиган, м. Воррен, 
США (4). 
 

Відбувся випуск за спеціальністю 
Комп'ютерна інженерія на базі 
локального центру штату Мічіган 

 
 
 
 

1. Гусятинський коледж; 
2. Зборівський коледж; 
3. Закарпатський машинобудівний 
технікум; 
4. Нововолинський 
електромеханічний коледж; 
5. ДВНЗ “Дрогобицький механіко-
технологічний коледж”; 
6. Калуський політехнічний коледж; 
7. ДВНЗ “Кам'янець-Подільський 
коледж будівництва, архітектури та 
дизайну”. 
8. Новоград Волинський 
промислово економічний 
технікум (створений у 2016 році) 
Всього навчається 429 
студентів 
* - підготовка за скороченою формою 
бакалаврів заочної форми. 



КІЛЬКІСТЬ КУРСІВ, СТВОРЕНИХ У ЦЕН 



Сертифікація ЕНК (всього 2087 курсів) 



СТУДЕНТИ, ЗАРЕЄСТРОВАНІ У ЦЕН 

Презентатор
Нотатки до презентації




Культурно масова робота 
 

• літературно-мистецька програма «А все таки її люблю, мою Україну, 

широку…», приурочена пам’ятним датам Т.Г. Шевченка (березень 2016р.) 

• проведення І-го сезону фестивалю «Ліга сміху. Захід», участь у якому 

взяли понад 40 гумористичних команд з усієї України (березень 2016р.) 

• кубок університету серед команд КВК (квітень 2016р.); 

• проведення конкурсу «СтудМіс ТНТУ»(квітень 2016р.); 

• Університет виступив фундатором проведення у квітні 2016 року в 

Українському домі «Перемога» (м. Тернопіль) виставки професора 

Василя Шендеровського «Трагічні скрижалі української науки» 

• В рамках відзначення Днів Європи (травень 2016 року) університет 

долучився до проведення відкритої зустрічі «Бібліотека особистостей» 

 

Презентатор
Нотатки до презентації
.



СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ 
"Олімпійський урок" та "Крок до здоров’я « в якому беруть участь кращі спортсменів 
міста та України. 
 
Аспірант денної форми навчання Сіправський Роман виборов срібну медаль на чемпіонаті 
України з гирьового спорту серед студентів ВНЗ. 
Масира Олег (КТ-31) виборов 1- ше місце на кубку України з сноуборду. 
 
У звітному році студенти Савіцький А. (КТ-51), Гурняк А. (КТ-31), Шпилик В. (СП-41) 
вибороли призові місця у відкритій першості Західного регіону з плавання та змаганнях 
присвячених Дню збройних сил України (м. Тернопіль).  
 
У літній студентській Універсіаді області  збірні команди нашого університету виступили 
у 14 видах програми. Найкраще - збірні команди університету з плавання - 1-е і 3-тє місця, 
гирьового спорту - 1-е і 2-е місця; армспорт - 1-ше і 3-є місця, туризму - 3-тє місце.  
Активно приймають участь у цих змаганнях і студенти іноземці,особливо у змаганнях з 
футболу та регбі - 1-е місце. 
 
Уже традиційною стала спартакіада першокурсників, до програми змагань якої входить 7 
видів спорту. 



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. 

 

• Навчально-
виховний  
процес 

• Науково-
дослідна 
робота  

• Міжнародна 
співпраця 

• Стратегія 
розвитку 
університету 
та основні 
завдання на 
2017 р 



НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ПРОЕКТИ 

 
У 2016 р. виконували 31 проект (50 – у 2015) 
- з них  
• з загального фонду державного бюджету – 10 з 
обсягом фінансування 1,805 млн. грн. (у 2015 році 12 
проектів на загальну суму 1,767 млн. грн.). 
• за замовленнями організацій  – 20 проектів на загальну 
суму 842  тис. грн. (у 2015 році - 28 проектів на загальну 
суму 775 тис. грн.). 
• за замовленням Державного фонду фундаментальних 
досліджень  1 проект на загальну суму 45 тис. грн. (у 
2015 році 1 проект на загальну суму 39,3 тис. грн.) 
 

 



КІЛЬКІСТЬ НДР 

З вересня 2016 розпочато виконання 1 наукової роботи молодих учених за кошти 
державного бюджету  
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
 Участь у міжнародних освітніх 

програмах ЄС Tempus / Erasmus+. 
 Участь у міжнародній рамковій 

програмі ЄС Horizon 2020. 
 Реалізація програм подвійних 

дипломів. 
 Реалізація програм академічної 

мобільності студентів та викладачів. 
 Організація виробничих практик та 

літніх мовних шкіл закордоном. 
 Навчання іноземних громадян. 
 Співпраця з закордонними 

компаніями з підвищення рівня 
професійної кваліфікації. 

 

• Навчально-
виховний  
процес 

• Науково-
дослідна 
робота  

• Міжнародна 
співпраця 

• Стратегія 
розвитку 
університету 
та основні 
завдання на 
2017 р 



ДІЮЧІ МІЖНАРОДНІ УГОДИ 
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Нові партнери -ВНЗ з якими підписані угоди  
у 2016 році 

• Батумський державний університет імені Шота Руставелі 
(Грузія) 

• Сопотська вища школа (Республіка Польща) 
• Технологічний університет Ченстохово (Республіка Польща) 
• Жилінський університет (Словацька Республіка) 
• Каунаський технологічний університет (Литовська Республіка) 
• Технічний університет Габрово (Болгарія) 
• Економічний університет у Вроцлаві (Республіка Польща) 
• Університет інформатики та прикладних знань у Лодзі 

(Республіка Польща) 
• Університет Валенсії (Іспанія) 
• Технологічний університет Брно (Чеська Республіка) 



Партнери з академічної мобільності в рамках 
програми Еразмус +  

1. Люблінська Політехніка, (Польща); 
2. Опольська Політехніка, ( Польща ); 
3. Університет у Валенсії, ( Іспанія); 
4. Вища школа в Лєшно, (Польща); 
5. Каунаський технологічний університет, (Литва); 
6. Гедік університет, (Туреччина); 
7. Сопотська Вища школа, (Польща); 
8. Технічний університет – Габрово (Болгарія); 
9. Технологічний університет Брно (Чехія)  
10. Жилінський університет (Словацька Республіка) 

 

 



ПРОГРАМИ ДВОХ ДИПЛОМІВ 

Назва ВНЗ Цикл 
навчання 

Напрями, 
спеціально

сті  
(к-ть) 

Навчання 
студентів (к-сть) 

1 Люблінська Політехніка 
 (м. Люблін, Польща) 

Магістри 19  26 

2 Опольська Політехніка 
 (м. Ополє, Польща) 

Магістри 5  5 

3 
Лодзинський технічний 
університет (м. Лодзь, 

Польща) 

Магістри 3  - 

4 
Асоціації вищих інженерних 

шкіл Франції “n+i” (м. 
Париж, Франція) 

Магістри 6  1 

5 

Університет прикладних 
наук 

(м. Шмалькальден, 
Німеччина) 

Бакалаври 2  4 

Загалом:                                                                                         36 



УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ПРОГРАМАХ ДВОХ ДИПЛОМІВ 



УЧАСТЬ В ОСВІТНІХ ПРОГРАМАХ ТА 
НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ ЄС 

Діючі міжнародні проекти за участю ТНТУ ім. Івана Пулюя 

№ 
п/п Назва проекту 

Період 
виконання 

проекту 

Координатор 
проекту від України 

1 

DCI-GENRE/2012/301-099 
Equal opportunities in getting profession for young 

mother-students in higher educational 
establishment 

(Investing in People / EuropeAid) 

2012-2015 роки Сумський державний 
університет 

2 

2530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-
JPHES  

“Inter-university Start-up centers for students’ 
innovations development & promotion” 
(SUCSID)(програма ЄС «TEMPUS») 

2012-2015 роки Харківський національний 
економічний університет 

3 

543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR  
Modernization of Postgraduate Studies on 

Security and Resilience for Human and Industry 
Related Domains (SEREIN) (програма ЄС 

«TEMPUS») 

2013-2016 роки 
Національний 

аерокосмічний університет 
ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" 

4 
“Дослідження закономірнотей розтріскування 

та зношування матеріалів металургійного 
оюбладнання ” 

2015 - 2016 
роки Словаччина  



№ 
п/п Назва проекту 

Період 
виконання 

проекту 

Координатор 
проекту від України 

3 564645-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE 
Ecologically responsible business: research and 

implementation of European experience (Eco-RBE)  
(програма ЄС «Erasmus+» / Jean Monnet Module) 

2015-2018 ТНТУ 
ім. Івана Пулюя 

 
Напрямок  k 2. Capacity Building 

 
4 561536-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP-

Development of a network infrastructure for youth 
innovation entrepreneurship support on fablab 

platforms 
(програмаЄС «Erasmus+» / KA2. Capacity 

Building) 

2015-2018 Харківський національний 
економічний університе  
імені Семена Кузнеця 

НОВІ ПРОЕКТИ ЗА ПРОГРАМОЮ ERASMUS+  
(2015 РІК) 

Презентатор
Нотатки до презентації




ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ТА ЛІТНІ МОВНІ ШКОЛИ 
ЗАКОРДОНОМ 

Виробнича навчальна практика студентів у компанії 
“Устронянка”, м. Устронь, Польща 

 2012 
рік 

2013  
рік 

2014 
рік 

2015 
рік 

2016 
рік 

34 35 36 26 25 

Загалом з 2007 року: 336 



Практика та стажування студентів  
за міжнародними програмами обміну 
Назва програми 2012 

рік 
2013  
рік 

2014 
рік 

2015 
рік 

2016 
рік 

Програма Асоціації «Аполло» (Німеччина) 2 7 3 1 4 

Програма об'єднання «Німецький 
селянський союз» (Німеччина) 1 4 1 3 2 

Програма “Агроімпульс” (Швейцарія) 2 4 3 6 8 

Програма мовного стажування, у 
Вроцлавському економічному університеті 24 

Програма мовного стажування та фахових 
прктиках у Сопотській Вищій Школі 29 

Програма мовного стажування та фахових 
практик у Вищій школі інженерії та 

економіки у м. Слупськ 
29 

Литовські компанії (Литва) - 4 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ТА ЛІТНІ МОВНІ ШКОЛИ ЗАКОРДОНОМ 

Загалом:                                                                          39        71 



Центр іноземних мов 2015 – 2016 рр.  
 

Навчалося146 студенти.  
 
 
Групи англійської мови – 63; 
  
Група німецької мови – 23; 
  
Група польської мови – 39; 
  
Група англійської мови (*магістри*) - 21.  



Проект Британської Ради 
 

“Англійська мова для університетів”  

 
 
26 травня 40 викладачів ТНТУ 
підтвердили свій високий рівень 
володіння англійською мовою, успішно 
здавши тест Aptis; 
 
 
 
30 травня - 1 червня відбулися планові 
зустрічі представників Британської Ради 
з керівництвом, викладачами, 
аспірантами та студентами університету.  
Під час зустрічей було обговорено низку 
важливих питань, зокрема особливості 
викладання англійської мови за 
професійним спрямуванням та 
можливість самостійного вивчення 
англійської мови студентами в 
позааудиторний ча 



Літня школа професійного 
розвитку викладачів 

• 25-29 липня 11 науково-
педагогічних працівників ТНТУ взяли 
участь у літній школі професійного 
розвитку викладачів від Британської 
Ради, під час якої вивчали і 
практикували новітні підходи та 
методи навчання, презентували 
мікролекції із фахових дисциплін, 
спілкувались з носіями мови та 
ділились досвідом з колегами з 
інших технічних вишів України.  
 



МОВНА ШКОЛА І ФАХОВІ ПРАКТИКИ 
 у Сопотській Вищій школі, м. Сопот (Польща) 

В рамках підписаної угоди з 
Сопотською вищою школою у м. 

Сопот (Республіка Польща) у 
липні 29 студентів приймали 

участь у програмі мовного 
стажування та фахових прктиках 

у Сопотській Вищій Школі. 
  



   Програма мовного стажування  
  у Вроцлавському економічному університеті 

(Польща) 

У січні та вересні 24 студентів університету спеціальності «Облік і 
аудит» приймали участь у програмі мовного стажування, у 
Вроцлавському економічному університеті на факультеті економіки, 
управління та туризму у м. Єленя Гура, з можливістью продовження 
навчання за узгодженими програмами і планами, стажування 
викладачів та студентів.  

 



АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ  
СТУДЕНТІВ ТА СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 

Рік Навчання 
студентів 

Навчальна 
практика 
студентів 

Мовне 
стажування 
студентів 

Стажування  
аспірантів 

Стажування та 
підвищення 
 кваліфікації 

науково-
педагогічних 
працівників 

2012 1 40 19 2 10 

2013 6 54 22 - 11 

2014 16 41 30 1 14 

2015 34 26 46 - 5 
2016 34 72 56 - 22 



Загальна кількість іноземців в ТНТУ 



Випускники з числа іноземних 
громадян 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2011

2012

2013

2014

2015

2016



ДОХОДИ (СПЕЦФОНД), млн. грн. 

24,9 
23,1 

25,4 

33,3 31,4 

22,6 
20,8 

23,1 

29,8 
31,4 

2012 2013 2014 2015 2016 (на.15.11) 

За рік На 15.11 

ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Презентатор
Нотатки до презентації




ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Структура надходжень коштів спеціального фонду 

Платне навчання 
24636562 
91,78% 

ЦІТ 
198648 
0,74% 

Друга вища освіта 
540861 
2,01% 

Басейн 
617897 
2,30% 

Підготовчі курси 
іноземці 
403686 
1,50% 

Курси охорони праці 
169314 
0,63% 

ПВ українські 
громадяни 

85271 
0,32% 

Центр іноземних мов 
158419 
0,59% 

Курси короткотермінові 
(ЦППО) 
32010 
0,12% 



Видатки спеціального фонду (млн. грн., %) 

Зарплата з 
нарахуванням; 

19351780; 71,4% 

Комунальні 
послуги; 2698558; 

10,0% 

Придбання 
предметів 
матеріалів; 

1093381; 4,0% 

Придбання 
обладнання; 

1341437; 4,9% 

Відрядження; 
139325; 0,5% 

Інші видатки; 
1251154; 4,6% 

Капітальне 
будівництво; 

1241428; 4,6% 



ДОХОДИ ПЛАТНОГО НАВЧАННЯ (грн., %) 

Денна; 
8907498; 

67% 

Заочна; 
4424178; 

33% 



Доходи від платного навчання студентів (грн., %) 

Українці; 
13331676; 

54% 

Іноземці; 
11444967; 

46% 

Презентатор
Нотатки до презентації
І 46% - доходи від навчання студентів іноземців.



ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

  
•  В навчальному корпусі №1 замінено 304 віконних блок  на 

металопластикові з чотирикамерним профілем та двокамерним 
енергозберігаючим склопакетом з аргоном загальною площею 775 м2; 

• Завершено роботи з благоустрою території навколо парадного входу в 
корпус №1 і корпусу №2 із влаштуванням бруківки площею 1450 м2; 

• Виконано капітальний ремонт підлог коридорів з влаштуванням 
додаткового залізобетонного перекриття та плиткового покриття в 
корпусі №2 загальною площею 526 м2; 

• В навчальному корпусі №1, господарським способом, проведено 
ремонт частини навчальних приміщень корпусу (малярні роботи, 
електромонтажні, впорядкування підлог) кафедр АВ, КТ, КН. 
Змонтовано 42 світлодіодних світильники; 

• Улаштовано металеві конструкції дашка та парапету над парадним 
входом в корпус №1; 

• Завершуються роботи з реконструкції лекційної аудиторії №79 к. №2, 
також відремонтовано частину навчальних приміщень 
 

Впродовж 2016 н. р. виконано наступні роботи: 



ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Парадний вхід к. №1 

Коридори корпусу №2 

Влаштування території біля к. №1 і №2 



ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
  
 
 

 
  

- В навчальному корпусі №7 демонтовано підвісні елементи стелі з плоского 
шиферу в коридорах другого та п'ятого поверхів та виконано ремонт цих 
коридорів з влаштуванням сучасної підвісної стелі типу “Армстронг” 
загальною площею 245 м.кв. 
- В навчальному корпусі №6 виконано ремонт навчальних приміщень 
кафедри ОХТ, замінено підлоги на плиткове покриття, виконано 
малярні роботи на площі понад 120м2; 
- В н.к. №10 відремонтовано частину навчальних аудиторій, гардероб 
з заміною лінолеуму на плиткове покриття та частину руберойдної 
покрівлі площею 440 м.кв. 
- замінено труби системи опалення в підвалі гурт. №1 на пластикові 
(280 м. п.); 
-В гурт. №1,2 відремонтовано частину місць загального користування 
(кухні, коридори, умивальні кімнати, душові, сходові марші) площею 
950м2; 
- Облаштовано житлові кімнати для приїжджих в гуртожитку №1 а 
також відремонтовано частину руберойдної покрівлі площею 430 
м.кв. 
 
 



ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
  
 
 

 
 - В гурт. №3 відремонтовано блоки № 24, 26 передані університету. 

Ведуться роботи в кімнатах, коридорах, санвузлах блоку  №27, що 
звільнений від оренди; 

-Підготовлено усі котельні університету до роботи в опалювальний 
період;  

- Встановлено 2 коректори обліку газу в котельнях по вул. Руська,56 
та вул. Білогірська, 50; 

- Замінено воду плавального басейну, з профілактикою 
фільтрувальної системи та системи підігріву води; 

- Повірені  всі лічильники обліку теплової енергії в гуртожитках, а 
також коректори обліку газу в котельнях. 

 
Упродовж 2016 р. виконано робіт з: 
- - капітального ремонту на суму 1735 тис. грн. 
- - поточного ремонту госп. способом – 540 тис. грн. 

 
 



• 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. 

• Виплачували 50% надбавку за особливі умови роботи працівникам 
бібліотеки 

• Допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки  
– для науково-педагогічних працівників  100% від місячного посадового 

окладу 
– для всіх інших працівників, згідно з колективним договором, виплачено 

допомогу на оздоровлення у розмірі 30% від місячного посадового 
окладу. 

 
 

 

ДОДЕРЖАННЯ УМОВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ, СТАТУТУ 
УНІВЕРСИТЕТУ 

Презентатор
Нотатки до презентації




Впровадження закону про вищу освіту. 
Розроблення освітніх програм і навчальних планів згідно переліку 
спеціальностей. 
Підвищення якості навчального процесу за рахунок: 
Розширення академічної мобільності студентів і викладачів;  
Розширення спільних бакалаврських і магістерських програм із 
університетами країн, членів ЄС; 
Підвищення ефективності дистанційної освіти та електронного навчання; 
Впровадження системи управління якістю. 
Збільшення кількості іноземних слухачів і студентів. 
Розширення обсягу фінансування за кошти міжнародних грантів. 
Розширення номенклатури спеціальностей, які користуються попитом на 
ринку праці. 
Підвищення ефективності профорієнтаційної роботи в школах, ПТУ, 
коледжах. 
Оптимізація  структури управління освітньою діяльністю. 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  



Наукова і науково-технічна діяльність  
• Підвищення ефективності роботи наукового парку; 
• Збільшення обсягу НДР і НДКР за кошти замовників; 
• Розширення тематики і збільшення обсягу фінансування 

міжнародних проектів; 
• Підвищення якості підготовки науково-педагогічних 

кадрів та рівня дисертаційних робіт, які захищаються у 
спец. вчених радах університету; 

• Розширення переліку наукових спеціальностей і 
вдосконалення освітніх наукових програм 

• Розширення спільної підготовки науково-педагогічних 
кадрів із зарубіжними партнерами за програмами 
подвійних дипломів. 

• Покращення роботи із захисту об'єктів інтелектуальної 
власності, зокрема укладання договорів та їх продажу. 

• Збільшення кількості публікацій в SCOPUS і зокрема з 
високим імпакт-фактором 



РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ТА МТБ 
• Збільшення навчальних площ 
• Збільшення кількості ліжко-місць в гуртожитках 
• Завершення будівництва стадіону (секторів, 

бігових доріжок) 
• Благоустрій територій біля начальних і житлових 

корпусів університету  
• Проведення капітальних та поточних ремонтів 

частини навчальних та допоміжних приміщень 
корпусів. 

• Впровадження енергозберігаючих заходів та 
режимів економії енергоресурсів. 
 

 



ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНІСТІ 
 

• Запровадити з 2017 року субрахунки структурних 
підрозділів та порядок розподілу і використання 
коштів від надання платних послуг. 
 

• Впровадити систему управління якістю. 
 

 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
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