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У 2012 році робота ректорату і 
науково-педагогічних працівників й 
надалі була зосереджена на підви
щенні якості навчання, розширен
ні інформаційних технологій у на
вчальному процесі, акредитації і лі
цензуванню спеціальностей за ОКР 
бакалавр, спеціаліст та магістр, про
веденні профорієнтаційної роботи 
серед випускників шкіл та ВНЗ І-ІІ 
рівнів акредитації, вдосконаленні 
нормативно-правового і організацій
ного забезпечення підготовки фахів
ців.

Бакалаврів в університеті готують 
за 21 напрямом, спеціалістів — за 23 
спеціальностями і магістрів — за 22 
спеціальностями.

У 2012 році акредитовано 5 на
прямів підготовки бакалаврів, 3 спе
ціальності та 5 магістерських про
грам: 6.030502, 7.03050201 Економіч

на кібернетика; 6.030507, 7.03050701, 
8.03050701 Маркетинг; 6.050901 Ра
діотехніка; 7.05090102 Апаратура 
радіозв'язку, радіомовлення та теле
бачення; 6.050103 Програмна інжене
рія; 6.060101 Будівництво; 8.03060102 
Менеджмент інноваційної діяльності; 
8.03050901 Облік і аудит; 8.05020202 
Комп'ютерно-інтегровані технологіч
ні процеси виробництва; 8.05010201 
Комп'ютерні системи та мережі.

Ліцензовано напрям підготовки 
бакалаврів за спеціальністю 6.170101 
Безпека інформаційних і комуніка
ційних систем, спеціалістів і магі
стрів за спеціальністю 7.05010302, 
8.05010302 Інженерія програмного 
забезпечення та 8.06010101 Промис
лове та цивільне будівництво і підго
товку громадян України до вступу у 
вищі навчальні заклади.

Загальний ліцензований обсяг 
підготовки бакалаврів за денною

формою навчання складає 1 205 осіб, 
за заочною — 1 030 осіб; спеціалістів
— за денною формою — 770 осіб, за
очною — 705 осіб; магістрів за ден
ною формою — 395 осіб, заочною — 
200 осіб.

Навчальний процес в університеті 
забезпечують 465 викладачів. З них25
— академіки і члени-кореспонденти 
галузевих академій наук України, 50
— доктори наук і професори. У 2012 
році згідно плану підвищили квалі
фікацію 78 (у 2011 р — 42) науково- 
педагогічних працівників. З них дека
нів — 2 (0), професорів — 10 (3); до
центів — 34 (29), ст. викладачів — 18 
(9), асистентів — 14(1).

У 2012 році продовжувалась 
ефективна профорієнтаційна та агі
таційна робота з прийому студен
тів на перший курс навчання за по- 
вною і за скороченою формою на 
базі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст. Університетом 
укладено і переукладено 60 угод про 
співпрацю з ВНЗ І-ІІ рівнів акредита
ції. Це дозволило за всіма ОКР додат
ково до державного замовлення на
брати 48 %  студентів-контрактників.

Завдяки активному пошуку об
дарованої молоді у 2012 році до уні
верситету вступили більше 115 ме
далістів і осіб, прирівняних до них, 
ліцеїстів Тернопільського технічно
го ліцею та ліцею села Добриводи, 
випускників Технічного, Гусятин- 
ського і Зборівського коледжів, зна
чна група переможців конкурсів, 
олімпіад та слухачів підготовчого 
відділення. Продовжувалася тісна 
співпраця університету з ліцеями із 
питань навчального процесу, розви
тку матеріально-технічної бази, під

Результати діяльності університету за 2012 рік

http://tntu.edu.ua/?l=uk&p=info/education


Результати діяльності університету за 2012 рік

вищення ефективності підготовчих 
курсів для ліцеїстів. Зокрема, на за
сіданні вченої Ради університету у 
жовтні 2012 р. було розглянуто пи
тання «Про роботу Тернопільського 
технічного ліцею».

Державне замовлення на денну 
форму навчання за всіма ОКР збіль
шилося на 17,8% порівняно з ми
нулим роком і склало 974 особи, на 
заочну форму залишилося на рівні
2011 р. і становило 113 осіб. Держав
не замовлення з прийому студентів 
у 2012 році на денну і заочну форму 
навчання за ОКР бакалавр, спеціаліст 
і магістр виконано повністю.

Загальна кількість абітурієнтів, 
прийнятих на перший курс денної та 
заочної форми навчання становить 
441 і 117 осіб відповідно. Загальна 
кількість студентів, зарахованих у
2012 р. для навчання за ОКР бака
лавр, складає 1 122 осіб, ОКР спеці
аліст — 673 особи (709 — у 2011 p.), 
за ОКР магістр — 405 чол. (364 — у 
2011 p.).

Станом на 1 січня 2013 року на 
факультеті по роботі з іноземними 
студентами навчалось 224 іноземних 
громадяни із 28 країн світу. Серед 
них: 69 громадян Нігерії, 27 — Рес
публіки Конго, 21 — Таджикистану, 
21 — Камеруну, 21 — Демократичної 
Республіки Конго.

За останній рік загальний контин
гент студентів університету зменшив
ся на 466 осіб або на 7% порівняно із 
2011 роком, зокрема, денної форми 
навчання на 94 особи і заочної на 372 
особи. У 2012 р. загальний контин
гент складає 6 297 осіб з них 55,4% 
студенти денної форми навчання.

Відповідно до щорічного плану 
заходів із забезпечення працевла
штування випускників продовжував 
свою діяльність відділ працевлашту
вання та практичної підготовки сту
дентів університету (http://job.tntu. 
edu.ua/). Створено базу даних усіх 
випускників університету, які навча
ються за державним замовленням, а 
також тих, хто звернувся до зазначе-

ного підрозділу з питань працевла
штування.

Важливою складовою системи 
працевлаштування випускників уні
верситету є укладання корпоратив
них договорів, завдяки чому забез
печується неперервна профорієнта
ційна робота зі студентами та цільо
ва підготовка для роботи на місцях 
майбутнього працевлаштування. 
Так, за тристоронніми угодами ТОВ 
«ОСП Корпорація «Ватра» приймає 
на роботу кожного року до 10 випус
кників. Налагоджена тісна співпраця 
університету з Волочиським маши
нобудівним заводом ПАТ «Мотор 
Січ», який згідно з укладеною угодою 
надає випускникам статус молодого 
спеціаліста, гарантує усі пільги, що 
передбачені Колективним догово
ром і Положенням «Про умови опла
ти праці молодих спеціалістів» цього 
підприємства. Разом з Агрохолдин- 
гом «Мрія» університет впроваджує 
для студентів стипендіальну програ
му «Агент Мрії» та програму вироб
ничого стажування. Укладено угоду
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про співпрацю з Державним науково- 
виробничим підприємством «Елек- 
тронмаш» (м. Київ).

Працівники відділу працевлашту
вання та практичної підготовки сту
дентів постійно проводять такі захо
ди, як консультації з пошуку роботи, 
зустрічі із роботодавцями, розміщен
ня інформації про вакансії підпри
ємств, організацій, установ на стендах 
університету та Веб-сайті університе
ту в рубриці «Працевлаштування» то
що.

В університеті працює центр піс- 
лядипломної освіти і перепідготов
ки кадрів, центр міжнародної освіти, 
відділ міжнародних зв'язків, інститут 
дистанційного навчання, центр ін
формаційних технологій, центр дову- 
зівської підготовки, відділ працевла
штування та практичної підготовки. 
Університетом створено локальний 
центр дистанційної освіти в Техноло
гічному університеті Таджикистану 
(м. Душанбе). Завершується організа
ція Центру дистанційного навчання 
при Українському культурному цен
трі в штаті Мічиган (США).

Працює координаційна рада та ро

бочі групи на факультетах із супрово
ду Болонського процесу та кредитно- 
модульноїсистеми. У навчальних пла
нах підготовки магістрів та аспірантів 
передбачена дисципліна «Вища осві
та і Болонський процес».

Продовжувалась робота з впро
вадження принципів MAGNA CHARTA 
UNIVERSITATUM в усі сфери діяльнос
ті навчального закладу.

Для проведення навчання за дис
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танційною формою за всіма напря
мами та спеціальностями, ліцензова
ними в університеті, Інститутом дис
танційного навчання розроблено 
та затверджено всі необхідні нор
мативні документи. Продовжується 
впровадження сучасних технологій 
навчання, оновлюються і поповню
ються навчальні комп'ютерні класи, 
створюються нові і вдосконалюються 
діючі курси у системі дистанційного 
навчання.

Станом на 31.12.2012 р. розробле
но і розміщено на сервері універси
тету 1 246 курсів (872 курси у 2011 р.) 
дистанційного навчання, кількість 
інструкторів складає 431 особу (376 
особи у 2011 р.). В системі дистанцій
ного навчання зареєстровано 13 493 
студентів, в т.ч. випускників, з них за
писано на курси 11 474 особи (7 084 
особи у 2011 р.).

З метою покращення якості на
вчання, впроваджуються сучасні тех
нології навчання, оновлюються і по
повнюються навчальні комп'ютерні 
класи.

Упродовж 2012 р. забезпечувався
Кількість курсів, створених у СДН університету

02.01.2008 02.01.2009 02.01.2010 02.01.2011 02.01.2012

70



супровід модулів АСУ університету 
і впроваджувалися нові. У 2012 році 
розроблено і запроваджено підсис
тему «Планово-економічний відділ», 
«Відділ працевлаштування», «Студент
ський сектор»; на етапі розробки та 
тестування модулі «Документообіг», 
«Науково-дослідна частина», «Архів». 
Інформаційні ресурси університету 
інтегровано в єдине інформаційне 
освітнє середовище.

Створено потужну телекомуні
каційну мережеву інфраструктуру 
університету, яка охоплює всю тери
торію університету (навчальні та до
поміжні корпуси, гуртожитки) і при
значена для передавання даних та 
надання телекомунікаційних послуг. 
В межах корпусів, а також між ними, 
прокладено волоконнооптичну ме
режу. В єдину ієрархічну мережеву 
інфраструктуру входить більше 70 
структурних підрозділів, більше 1 100 
робочих місць. Лекційні аудиторії 
обладнано мультимедійними засо
бами. До мережі Інтернет підключені 
усі навчальні корпуси університету та 
гуртожитки. Абонентами мережі Ін
тернет є понад 1 100 авторизованих 
користувачів, а також всі викладачі, 
аспіранти, студенти.

Центр обробки даних АСУ універ
ситету дозволив підвищити коефіці
єнт використання існуючого облад
нання до 75%, значно знизити тру
домісткість їх експлуатації та енерго
споживання.

Розпочато роботи з побудови АСУ 
енергоспоживання та обліку енерго
ресурсів. Університет підключений до 
Сдиної державної бази освіти (ЄДБО). 
Розроблено програмні засоби, що за
безпечують внесення даних до ЄДБО 
з АСУ університету.

Впроваджуються мультимедійні

сервіси корпоративного телефон
ного і конференц-зв'язку та єдиної 
інформаційної системи з передачі 
відео-контенту.

Для інформаційного забезпечен
ня навчального процесу та науково- 
дослідницької діяльності виклада
чі активно працюють над виданням 
підручників, монографій тощо. У
2012 році видано 3 посібники з гри
фом МОН України, 106 курсів лекцій 
і навчально-методичних посібників, 
23 монографії.

Бібліотека
http://library.tntu.edu.ua/

У 2012 році бібліотека універси
тету стала першою від України чле
ном Міжнародної асоціації науково- 
технічних бібліотек університетів 
(ІАТШ). Веб-сайт бібліотеки забезпе
чує користувачам доступ до поновлю
вальної інформації про роботу біблі
отеки та нові можливості у користу
ванні ресурсами, зокрема електрон
ними.

У 2012 році придбано 2 010 при

мірників книг, підписано 130 науко
вих журнали, закуплено 720 примір
ників методичних вказівок, видруку
ваних видавництвом університету, 
підписано 3 бази даних EBSCO, ЦУ- 
Лонлайн та World eBook Library.

Продовжувалося наповнення 
електронного каталогу бібліоте
ки університету, який складається з 
електронного каталогу книг та баз 
даних журналів, наукових вісників, 
праць конференцій тощо. На 1 січня
2013 року електронний каталог біблі
отеки містив 78 005 записів.

Упродовж 2012 року збільшува
лася кількість публікацій на сервері 
інституційного репозитарію ELARTU 
(http://elartu.tntu.edu.ua),який сосно
вою системи підтримки освітньої та 
наукової діяльності в університеті.

В університеті забезпечуються 
тріал — періоди доступу до баз да
них наукової періодики (з останніх
— «БиблиоРоссика», «Association for 
Computing Machinery», «Mary Ann 
Liebert Publishing»).
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