
У 2013 році робота адмініс
трації і викладачів універ
ситету була спрямована 
на підвищення якості навчаль

ного процесу, підготовку науково- 
педагогічних кадрів, розвиток 
міжнародної наукової й освітньої 
мобільності викладачів, аспіран
тів і студентів, формування нових 
бакалаврських і магістерських 
програм за спеціальностями, що 
затребувані на ринку праці Украї
ни і за кордоном.

Університет займає чільні місця 
у різних рейтингах серед вишів 
України. Зокрема, 29 місце у 2012 
році за рейтингом ТОП-2СЮ, який 
щорічно проводиться лаборато
рією ЮНЕСКО серед 200 ВНЗ 
У кра їни , 21 м ісце серед ВНЗ 
України і 3 місце серед вишів За
хідного регіону за консолідованим 
рейтингом інформаційного ре
сурсу «Освіта».

Розпочато підготовку бакалав
рів за напрямами Транспортні 
технології, Біомедична інженерія, 
спеціалістів і магістрів за спеці
альністю Інженерія програмного 
забезпечення, магістрів за спеці
альностями Промислове та ци
вільне будівництво, Економічна 
кібернетика, Психологія.

Дистанційна форма навчання 
студентів запроваджується через 
створення локальних центрів дис
танційної освіти. Підписано угоди 
з низкою українських навчальних 
закладів І-ІІ рівнів акредитації про 
створення на їх базі локальних 
ЦДО. На базі Т ехнологічного  
університету Таджикистану (м. 
Душанбе) за дистанційною фор
мою навчаються студенти за про
грамою подвійних дипломів.

Започатковано також дистан
ційну підготовку бакалаврів і спе
ціалістів з числа українських гро
мадян, які проживають за кордо
ном. Для цього створено локальні 
центри дистанційної освіти у місті 
Детройт (США) та провінції Мурсія 
(Іспанія).

140 наших викладачів, науков
ців, аспірантів і студентів стажу
валися у провідних університетах 
Європи і США, навчалися за про
грамами подвійних диплом ів, 
проводили наукові дослідження із 
закордонними партнерами, зок
рема в Університеті Вісконсин- 
Мілуокі (США, М ілуокі), в М іж
народній вищій школі комп'ю 
терних наук та інформаційних

технологій (м. Сержі, Франція), Уні
верситеті Блеза Паскаля (м. Клер- 
мон-Ферран, Франція), у Глінд- 
ворському університеті (м. Рексем, 
Великобританія), Люблінській 
політехніці (м. Люблін, Польща).

Студенти університету прохо
дили стажування на переробних 
підприємства фірми «Устронян- 
ка» (Польща), практичну підго
товку в галузі екології та сільсь
кого господарства на аграрних 
підприємствах Німеччини і Швей
царії за програмами співробіт
ництва у Східній Європі з асоціа
цією "Аполло" та об'єднанням 
"Німецький селянський союз".

Вагомі наукові результати отри
мали науковці нашого універси
тету за міжнародними проекта
ми, зокрема з підвищення міцнос
ті і тріщиностійкості теплостійких 
сталей, багаторівневого підходу 
до вивчення деформаційної пове- 
дінки і руйнування матеріалів і 
наноматеріалів, дослідження ком- 
пететивної дифузії газів у твердих 
пористих тілах.

Продовжувалося запровадже
ння заходів із енергозбереження, 
що майже на чверть зменшило 
споживання газу, електроенергії 
на 5,6%, гарячої води на 16,3%, 
теплової енергії на 1,4% проти 
2012 року.

Слід зазначити найвагоміші за 
всю історію університету успіхи у 
підготовці науково-педагогічних 
кадрів у минулому році. Праців
ники університету захистили 9 
докторських дисертацій та 34 
кандидатських дисертації, що у 2- 
3 рази перевищує попередні по
казники діяльності університету у 
цій царині.

Важливою подією стало прис
воєння вченою радою ун івер 
ситету звання Почесного доктора 
ТНТУ відомому українському, 
канадському та швейцарському 
економісту, громадському діячеві, 
меценату Богдану Гаврилишину. 
Під час церемонії вручення дип
лома і мантії Почесного доктора 
він виголосив доповідь на тему 
«Трансформація без революції -  
роль науковців».

Подією року стало відкриття 22 
листопада 2013 року Регіональ
ного міжуніверситетського Старт- 
ап центру ТНТУ у рамках європей
ського проекту Темпус SUCSID 
«Створення мережі міжуніверси- 
тетських Start-Up центрів для під-

тримки та просування студентсь
ких інноваційних проектів».

За вагомі наукові здобутки двоє 
молодих науковців нашого вишу 
стали стипендіатами Кабінету 
Міністрів України для молодих 
учених та один -  стипендіатом 
Верховної Ради України для най- 
видатніших молодих учених.

Дипломами II і III ступенів МОН 
України відзначено наукові досяг
нення студентів у Всеукраїнсь
кому конкурсі студентських робіт, 
Всеукраїнській студентській та 
Міжнародній олімпіадах. За знач
ні успіхи в науковій роботі та нав
чанні у 2013 р. один студент уні
верситету відзначений стипен
дією Верховної Ради України, 6 
студентів-стипендією Президен
та України.

Третім місцем відзначено успі
хи студентів у конкурсі «\Л/еЬ-ди- 
зайн» VI Міжнародної Олімпіади у 
сфері інформаційних технологій 
для студентів вищих навчальних 
закладів 1-ІV рівнів акредитації 
«ІТ-Планета 2012/13».

Університет не тільки навчає 
студентів, але й сприяє праце
влаштуванню випускників. Тра
диційний Ярмарок вакансій-2013 
зібрав у мистецько-спортивному 
комплексі «Політехнік» студентів 
старш их і випускних курсів та 
понад ЗО представників робото
давців: ВАТ «Ватра», ПАТ «Мотор 
Січ», Агрохолдинг «Мрія», «СЕ- 
Борднетце Україна», ПАТ «Інте
грал», страхова компанія «Уніка», 
супермаркет «Сільпо», будівель
но-господарський гіпермаркет 
«Епіцентр». Студенти мали наго
ду більше дізнатися про шляхи 
пошуку роботи, вимоги робото
давців, пройшли професійну діа
гностику. Це один із багатьох захо- 
дів, що забезпечують високий 
рівень працевлаштування наших 
випускників.
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