
Результати діяльності університету за 2010 рік

За рейтингом, який провела лабо
раторія ЮНЕСКО серед 200 ВНЗ Укра
їни, університет за 2009 рік посів 25 
місце (23 — у 2008 році, 27 — у 2007- 
му).

У світовому рейтингу ТОП 12 000 
за результатами роботи у 2010 році 
університет посів 3961 міс
це серед університетів сві
ту (5476 місце у 2009-му) і
19 місце серед університе
ті в України.

Минулоріч робота бу
ла зосереджена на вдо
сконаленні нормативно- 
пра-вового й організацій
ного забезпечення підго
товки фахівців. Розробле
но й прийнято стратегію, 
концепцію та план розви
тку університету на 2010—
2015 роки, Статут і зміни 
до нього, введено в дію 
ЗО положень з різних ас
пектів діяльності, внесено 
зміни до трьох положень, 
видрукувано третій том 
Збірника нормативних до
кументів. Продовжувала-

НАВЧАННЯ
ся робота з упровадження принципів 
MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM в усі 
сфери діяльності навчального закла
ду-

Підготовка бакалаврів здійсню
ється за 19 на
прямами, спе
ціалістів — за 
22 і магістрів
— за 21 спеці
альністю. Акре
дитовано два 
напрями підго
товки бакалав
рів — «Фінанси 
і кредит», «Об
лік і аудит», три 
спеціальнос
ті — «Фінанси 
і кредит», «Об

лік і аудит», «Електротехнічні системи 
електроспоживання» та одну магіс
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терську програму «Фінанси і кредит». 
Ліцензовано дві магістерські програ
ми за спеціальностями «Технологія 
зберігання, консервування та пере
робки плодів і овочів» і «Комп'ютерні 
системи та мережі». За базовими 
акредитованими напрямами підви
щуватимуть кваліфікацію та проходи
тимуть перепідготовку іноземні гро
мадяни.

Подано матеріали на ліцензуван
ня з надання освітніх послуг щодо 
підготовки фахівців ОКР «Магістр» за 
спеціальністю 8.150101 «Державна 
служба» та ОКР «Бакалавр» за напря
мом 6.070106 «Автомобільний тран
спорт».

Навчальний процес в університеті 
забезпечують420 викладачів. З них 25
— академіки і члени-кореспонденти 
галузевих академій наук України, 48
— доктори наук і професори.

в 1 курс денна 
в 1 курс заочна
■ 3 кур денна
■ 3 курс заочна
1 Спеціаліст денна 
1 Спеціаліст заочна 
“ Магістр денна 
4 Магістр заочна
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У 2010 році згідно з планом підви
щили кваліфікацію 35 (у 2009 р. — 23) 
науково-педагогічних працівників. 
З них професорів — 2 (2); доцентів — 
27 (11), ст. викладачів — 4 (6), асис
тентів — 2 (4).

З метою підвищення ефективності 
профорієнтаційної та агітаційної ро
боти укладено 207 угод про співпра
цю із закладами середньої освіти і 60
— з коледжами та профтехучилища
ми. Проводилася робота з обдарова
ною молоддю. Зокрема, студентами 
стали 93 медалісти й особи, прирів
няні до них, ліцеїсти Тернопільського 
технічного та ліцею села Добриводи, 
випускники Технічного, Гусятинсько- 
го і Зборівського коледжів, значна 
група переможців конкурсів та олім
піад, а також слухачів підготовчого 
відділення.

Повністю виконано державне за
мовлення на денну форму навчання 
за всіма ОКР — 848 осіб (854 особи у 
2009 р.) та на заочну — 92 особи (80
— у 2009 р.).

Загалом істотно збільшилася кіль
кість студентів денної форми навчан
ня — 3619, в т.ч. 247 іноземних сту
дентів (2919 — 2009 р.) та заочної — 
3279 (3207 — 2009 р.).

Загальний контингент збільшився 
більше, ніж на 12% і становить 6898 
студентів.

Продовжується робота щодо роз
ширення навчання за дистанційною 
формою з усіх напрямів і спеціаль

ностей, які лі
цензовані вуні- 
верситеті. Роз
роблено і роз
міщено на сер
вері універси
тету 419 кур
сів (340 — у
2009 р.) дис
танційного на
вчання, кіль
кість інструкто
рів становить 
233 особи (208
— у 2009 р.), а 
кількість сту

дентів, записаних на курси, — 6667 
осіб (5898 — у 2009 р.). Розпочато під
готовку іноземних громадян на підго
товчому відділенні.

З метою покращення якості на
вчання впроваджуються сучасні тех
нології, оновлюються і поповнюють
ся навчальні комп'ютерні класи.

В рамках програми впровадження 
АСУ й електронного документообігу, 
яка розрахована на 2007-2011 рр., у
2010 році розроблено й запровадже
но підсистеми «Деканат», «Кафедра», 
«Навчальна частина». На стадії завер
шення побудова волоконно-оптичної 
мультисервісної адміністративної ме
режі. Впроваджується система управ
ління безпекою та моніторингу, єди
на система документообігу. Прово
диться робота з об'єднання інформа
ційних ресурсів університету в єдине 
освітнє середовище.

Розроблено проект і запланова
но впровадження у 2011 році муль
тимедійних сервісів корпоративного 
телефонного та конференц-зв'язку і 
єдиної інформаційної системи з пе
редавання відеоконтенту.

Створено потужну телекомуніка
ційну мережеву інфраструктуру, яка
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Динаміка зростання контингенту студентів
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Бібліотека
Цей підрозділ виконує тради

ційну роль із забезпечення читачів 
книгами, іншими друкованими мате
ріалами, надає доступ до інтернет- 
ресурсів та електронних матеріалів, 
аби допомогти користувачам у задо
воленні інформаційних потреб.

Веб-сайт бібліотеки змінив ди
зайн та отримав нове наповнення, 
що дозволяє користувачам швидко

охоплює всю територію університе
ту (навчальні та допоміжні корпуси) й 
призначена для передавання даних 
і надання телекомунікаційних по
слуг. Взаємне під'єднання віддалених 
корпусів виконано на базі виділених 
волоконно-оптичних ліній. В єдину 
ієрархічну мережеву інфраструкту
ру входить 70 структурних підрозді
лів, понад 1100 робочих місць. Лек
ційні аудиторії обладнано засоба
ми мультимедіа. До мережі Інтернет 
під'єднано усі навчальні корпуси уні
верситету та гуртожитки, абонентами 
якої є понад 1100 авторизованих ко
ристувачів, а також усі викладачі, ас
піранти, студенти.

Використовуючи сучасні техноло
гії віртуалізації, створено центр опра
цювання даних АСУ університету, що 
дозволило підвищити коефіцієнт ви
користання існуючого обладнання 
з 40 до 75%, значно знизити трудо
місткість експлуатації та енергоспо
живання.

Для інформаційного забезпечен
ня навчального процесу та науково- 
дослідницької діяльності викладачі 
активно працюють над написанням 
підручників, монографій тощо. У 2010 
році видано 5 посібників з грифом 
МОН України, 69 курсів лекцій, 54 
навчально-методичних посібників, 6 
монографій.

отримувати оновлену інформацію 
про нові можливості у користуванні 
ресурсами. Інституційний репозита- 
рій ЕІ-АЯТи активно продовжує напо
внення фондів. Його використання та 
розвиток вигідні як для кожного нау
ковця, так і для університету в цілому. 
Розміщення публікацій в репозитарії 
забезпечує підтримку наукової діяль
ності, підвищення рейтингу у науко
вій спільноті, відкритий доступ до ре
зультатів досліджень, зростання ін
дексу цитування, збереження автор
ських прав, підвищення якості науко
вої комунікації. Новостворений фонд 
Івана Пулюя у репозитарії дозволяє 
зберігати, вивчати та популяризува
ти наукову спадщину великого укра
їнського фізика. Згідно з рейтингом 
\Л/еЬоте1:гіс5 університетський репо- 
зитарій ЕІ_АРГШ займає сьоме місце 
серед українських репозитаріїв. Бі
бліотека стала членом Міжнародної 
асоціації науково-технічних бібліотек 
університетів (ІАТІА).

Тернопільський національний 
технічний університет імені Івана Пу
люя приєднався до проекту ELibllkr 
«Електронна бібліотека України». Реа
лізація даного проекту дасть можли
вість забезпечувати, підтримувати та 
вдосконалювати інформаційну базу, 
необхідну для навчальної та науково- 
дослідницької роботи учених і фахів
ців університету. Діють відповідні 
механізми обміну інформацією з ме
тою інтеграції українських науковців 
до міжнародної світової академічної 
спільноти.

З мережі університету відкрито 
доступ до електронних книг Центру 
навчальної літератури та найбільшо
го у світі видавництва наукової періо
дики EBSCO-Publishing.

До 15 серпня 2011 року усі корис
тувачі бібліотеки отримають тесто
вий доступ до World е Book Library — 
найбільшої у світі та найдоступнішої 
колекції електронних книжок, доку
ментів та аудіокнижок, яка пропонує 
понад 2 мільйони назв і 23 тисячі ау
діокнижок.
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Рейтинг
У грудні підбито підсумки рейтин- 

гового оцінювання якості роботи штат
них науково-педагогічних працівників 
університету в 2009-2010 навчальному 
році.

Серед факультетів, як і в попере
дньому році, перше місце посів факуль
тет економіки підприємницької діяль
ності, декан — к.е.н., доц. Ціх Г. В., дру
ге — механіко-технологічний факультет, 
декан — к.т.н., доц. Пиндус Ю. І., третє — 
факультет комп'ютерних технологій, де
кан — д. т. н., проф. Стухляк П. Д.

Вдруге поспіль у рейтингу кафедр 
до чільної трійки увійшли: кафедра бу
дівельної механіки (зав. каф. д.т.н., проф. 
Ясній П. В.) — перше місце; комп'ютерних 
технологій у машинобудуванні (зав. каф.

д.т.н., проф.. Пилипець М. І.) — друге 
місце; новостворена кафедра програм
ної інженерії (зав. каф. к.т.н., доц. Пе
трик М. Р.) — третє місце.

Кращими викладачами за резуль
татами роботи у 2009-2010 н. р. стали: 
серед професорів — д.т.н., проф. Лу- 
ців І. В., д.т.н., проф. Пилипець М. І., д.т.н., 
проф. Стухляк П. Д.; серед доцентів — 
к.т.н., доц. Васильків В. В., к.т.н., доц. Пе
трик М. Р., к.т.н., доц. Закалов О. В. Серед 
старших викладачів лише к.е.н. Мару- 
щак Л. І., а серед асистентів Маринен- 
ко Н. Ю. набрали понад 3000 балів.

Під час анкетування «Викладач 
очима студентів» студенти високо оці
нили професійний рівень викладачів
— 99,07% отримали оцінку «добре» і 
«відмінно».

і


