
Дорогі читачі,

Озираючись на минувше пів
століття можемо стверджу
вати, що останні два роки 
були найуспішнішими для 

університету.
Найважливішою віхою для на

шого колективу стало присвоєння 
університету Указом Президента 
України Віктора Ющенка П грудня 
2009 року статусу національного, 
як загальнодержавне і міжнарод
не визнання результатів діяльності 
в навчальному процесі, наукових 
дослідженнях, підготовці науково
- педагогічних кадрів, міжнародній 
співпраці.

За рейтингом ТОП-200, який що
річно проводиться лабораторією 
ЮНЕСКО серед 200 BH3 України уні
верситет у 2008 році посів 23 місце, 
увійшовши у 12 % кращих вищих на
вчальних закладів України.

Поцінуванням заслуг у розбудо
ві навчального процесу і наукових 
досліджень є присвоєння першому 
проректору, проректору з навчаль
ної роботи професору Луціву І.В та 
директору Технічного коледжу до
центу Калушці В.П. звання „Заслуже
ний працівник освіти України" 
старшому викладачу Третьяку В. С.
- звання „Заслужений працівник фі
зичної культури України", орденом 
"За заслуги" III ступеня нагороджені 
проректор по зв'язках з виробни
цтвом професор Шаблій О.М. та за
відувач кафедри професор Рибак 
Т.І. Семеро науково-педагогічних 
працівників нагороджено Подякою 
Президента України. Почесною гра
мотою Кабінету Міністрів України 
нагороджено ректора П.В.Яснія.

Державну премію України в галу
зі науки і техніки для молодих вче
них у 2009 році отримав колектив 
вчених нашого університету в скла
ді К.Т.Н., доц. Марущака П.О., к.т.н.( 
ст.викл. Окіпного І.Б. та к.т.н., доц. 
Яснія О.П. Грант Президента України 
для підтримки досліджень молодих 
вчених на 2009 рік отримали д.е.н., 
проф. Козюк В.В. та д.т.н., проф. Буке
тов А.В. Троє молодих вчених отри
мують стипендію Кабінету Міністрів 
України.

За останні два роки за результа
тами наукових досліджень науков
цями університету захищено 23 кан
дидатських і 2 докторські дисертації, 
опубліковано 541 статтю у фахових 
виданнях, видано 20 монографій, 
282 навчально-методичних посіб
ники, отримано 125 деклараційних 
патентів.

В останні два роки, що переду
вали ювілею, запроваджено дис
танційну освіту, започатковано нові 
напрями підготовки з будівництва, 
програмної інженерії, фінансів та 
кредиту, бухгалтерського обліку 
та аудиту, розширювалася кіль
кість магістерських програм, на 
66 % збільшилася кількість спеці
алізованих вчених рад із захисту 
дисертацій, успішно реалізову
вався проект автоматизації управ
ління фінансово-господарською і 
навчально-науковою діяльністю та 
запровадження електронного доку
ментообігу в університеті.

Роки 2008-й і 2009-й позначені 
динамічним розвитком міжнародної 
співпраці. Започатковано навчання 
іноземних громадян на підготовчо
му відділенні, а також за бакалавр
ськими програмами українською 
та англійською мовами. У 2008 році 
розпочато навчання студентів на 
україно-таджицькому факультеті, 
підготовку аспірантів з Універси
тетом Блеза Паскаля (м. Клермонт- 
Ферран, Франція) та Таллінським 
технологічним університетом (Есто
нія).

В умовах економічної кризи що 
розпочалася у 2008 році важливим 
було вжити невідкладних заходів 
для зменшення її впливу на життєді
яльність університету.

Зокрема, була проведена актив
на профорієнтаційна робота, нала
годжена співпраця і підписані угоди 
майже з 50-ма коледжами України. 
За два роки контингент студентів 
зріс майже на 10% і складає більше 
9500 чоловік.

Університет у 2009 році повтор
но було акредитовано за IV рівнем 
акредитації.

На конференції трудового колек
тиву затверджено місію, мету, стра
тегію і концепцію розвитку універси
тету на 2010-2020 рр.( які спрямовані

на підвищення якості навчального 
процесу, розширення фундамен
тальних і прикладних наукових до
сліджень, розширення міжнарод
ної співпраці в галузі освіти і науки, 
підвищення мобільності студентів, 
аспірантів і викладачів, покращення 
і розширення матеріально-технічної 
бази.

Основними завданнями, які сто
ять перед колективом університету 
на близьку перспективу є: моніто
ринг і підвищення якості навчаль
ного процесу; реалізація вільної 
траєкторії вивчення гуманітарних 
дисциплін; відкриття нових бака
лаврських і магістерських спеціаль
ностей, зокрема, розширення на
пряму спеціальностей з технології 
харчових виробництв; створення 
архітектурно-будівельного факуль
тету; зміцнення блоку економічних 
спеціальностей; розширення підго
товки іноземних студентів; створен
ня спільних факультетів із універси
тетами країн - членів ЄС; збільшення 
ліцензованого обсягу підготовки 
магістрів; розширення науково- 
навчально-освітніх комплексів із 
закладами І-ІІ рівнів акредитації; 
впровадження сучасних технологій 
навчання, розвиток і розширення 
напрямів підготовки за дистанцій
ною формою навчання.
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