
ДОРОГІ ЧИТАЧІ!
Рік, що минув був визначальний 

для нашого розвитку. Колектив універ
ситету успішно виконував завдання 
передбачені Стратегією та концепцією 
розвитку до 2020 року, перспектив
ним планом роботи з кадрового за
безпечення діяльності університету на 
2012-2017 рр.; наполегливо працював 
над підвищенням якості навчально
го процесу, ефективності управління 
університетом, підготовки науково- 
педагогічних кадрів, наукових дослі
джень та їх комерціалізації.

Університет входить у 15% кра
щих 200 ВНЗ України, посівши 29 міс
це у 2011 році за рейтингом ТОП, який 
щорічно проводиться лабораторією 
ЮНЕСКО.

Розпочато підготовку бакалаврів 
за напрямом «Безпека інформаційних
і комунікаційних систем» та магістрів 
за спеціальністю «Інженерія програм
ного забезпечення» й «Промислове та 
цивільне будівництво».

Стратегічним напрямком діяльності 
університету є розвиток міжнародного 
співробітництва, входження у світовий 
науковий і освітній простір. У складі 
Європейського консорціуму розпоча
то виконання проекту «Міжвузівська 
програма створення студентами старт- 
апів інноваційного розвитку та під
приємництва за програмою ТЕМПУС», 
відповідно до якого передбачаєть
ся створення міжвузівського стартап 
центру в нашому університеті і розви
ток мережі підтримки і просування ін
новаційних стартап компаній. Команда 
науковців технічного університету під 
керівництвом професора Михайла Пе- 
трика спільно з Університетом Анрі Пу- 
анкаре (Нансі) та Університетом П'єра і 
Марії Кюрі (Париж) виборола грант за 
українсько-французькою програмою 
«Дніпро» для проведення досліджень з 
компетитивної дифузії газів у твердих 
пористих тілах. Важливою віхою стало 
підписання угоди про співробітництво 
з мережею французьких інженерних 
шкіл «п+і», а також робочі зустрічі з ви
конавчим директором мережі профе
сором Жан П'єр Тронтіньоном і керів
ництвом Міжнародної школи наук та 
технології обробки інформації з питань 
реалізації програми подвійних дипло
мів. У цьому році набрано першу групу 
студентів для навчання за програмою 
подвійних бакалаврських дипломів з 
університетом Шмалькальдена (Німеч
чина) за напрямом комп'ютерні науки.

Більше 110 викладачів, науковців, 
аспірантів і студентів стажувалися та

навчалися у провідних універ
ситетах і високотехнологічних 
компаніях Європи і США, бра
ли участь у роботі міжнародних 
наукових конференцій, прово
дили наукові дослідження із за
кордонними партнерами.

Впроваджувалися інфор
маційні технології навчання та 
управління університетом. У 
2012 році розроблено і запро
ваджено підсистему «Планово- 
економічний відділ», «Відділ 
працевлаштування», «Студент
ський сектор»; на етапі розроб
ки та тестування модулі «Документо
обіг», «Науково-дослідна частина», 
«Архів». Продовжується робота з фор
мування інформаційних ресурсів уні
верситету в єдине інформаційне освіт
нє середовище.

Розширювалося електронне на
вчання. В 1,4 рази збільшилася кіль
кість створених курсів та в 1,14 рази 
кількість інструкторів дистанційного 
навчання, більше 11 тис. студентів за
реєстровано на курси.

Налагоджена ефективна співпраця 
з багатьма підприємствами і компа
ніями забезпечує проходження сту
дентами практики і працевлаштуван
ня наших випускників, встановлення 
стипендіальних програм для кращих 
студентів. Найбільш успішно така 
співпраця розвивається із ТОВ «ОСП 
Корпорація «Ватра», ПАТ «Тернопіль- 
буд», Волочиським машинобудівним 
заводом ПАТ «Мотор Січ», Державним 
науково-виробничим підприємством 
«Електронмаш» (м. Київ), Агрохолдин- 
гом «Мрія», ТзОВ «Інтеграл», ТОВ «СЕ 
Борднетце-Україна».

На першому університетському Яр
марку вакансій-2012 — 35 роботодав
ців представляли свої підприємства, 
організації та установи, проведено 
круглий стіл на тему «Кар'єра випус
кника технічного університету в умо
вах ринку праці». Випускники і студен
ти старших курсів пройшли співбесіди 
з представниками роботодавців.

Результатом налагодження ділових 
стосунків з потенційними роботодав
цями, органами місцевої влади та міс
цевого самоврядування, службою зай
нятості є те, що усім випускникам, які 
навчались за державним замовленням, 
було запропоновано місця для праце
влаштування або вони вибрали їх са
мостійно. У 2012 році працевлаштовані 
97% випускників державної форми на
вчання.

Працівниками університету захи
щено 19 кандидатських дисертацій і
2 докторські дисертації, у 5-ти спеціа
лізованих вчених радах університету 
захищено 26 кандидатських і 1 доктор
ська дисертації.

У 2012 р. за значні успіхи в науко
вій роботі шість молодих науковців 
отримували стипендію Кабінету Міні
стрів України. Один студент отримував 
стипендію Кабінету Міністрів України, 
один студент — стипендію імені 
М.С. Грушевського, один студент — 
стипендію Президента України, один 
студент — стипендію Кабінету Міні
стрів України для обдарованих студен
тів з числа інвалідів.

За результатами II туру Всеукраїн
ського конкурсу студентських робіт 
дипломи МОНМС України отримали: І 
ступеня — 2 студенти; III ступеня — 2 
студенти.

За результатами II етапу Всеукраїн
ської студентської олімпіади один сту
дент нагороджений Дипломом Мініс
терства освіти і науки, молоді та спорту 
України І ступеня, два — Дипломами 
Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України II ступеня; один — Ди
пломом Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України III ступеня.

Упродовж 2012 року працівники 
університету відзначені Державною 
премією в галузі науки і техніки (1); 
званням «Заслужений винахідник Укра
їни» (1), Почесною грамотою Міністер
ства освіти і науки, молоді та спорту 
України (2), відзнакою «Честь і слава 
Тернопільщини» (4).

У результаті запроваджених захо
дів з енергозбереження у 2012 році 
зменшено споживання газу на 10,6%, 
холодної води в навчальних корпусах 
на 27,9%, в гуртожитках на 14,9%.
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