
Університет разом із структур
ними підрозділами реалізує не
перервну ступеневу підготовку 
фахівців.

Розроблена модель освіти зо
рієнтована на кращі національ
ні та європейські зразки. Вона 
передбачає: високу професійну 
підготовку, втілення цілеспрямо
ваних програм посиленої фунда
ментальної освіти, комп'ютерну 
підготовку, модернізацію еко
номічних знань, національно-

НАВЧАННЯ
патріотичне виховання, доско
нале вивчення іноземних мов, 
оздоровлення і фізичний розви
ток студентів.

Навчальний процес в універ
ситеті забезпечують 392 виклада
чі, серед яких 252 -  спеціалісти із 
науковими ступенями і вченими 
званнями, 14 -  академіки і член- 
кореспонденти галузевих акаде
мій наук України, 47 -  доктори 
наук і професори.

Відповідно до затвердженого

плану підвищення кваліфікації 
професорсько-викладацького 
складу університету на 2007-2012 
рр. кожен науково-педагогічний 
працівник і керівник структур
ного підрозділу підвищує ква
ліфікацію у вищих навчальних 
закладах, науково-дослідних 
установах НАН України та галузе
вих академій, на підприємствах, 
в банках, тощо.

У 2009 році, згідно плану, 
підвищення кваліфікації про
йшли 23 (у 2008 р.- 43) науково- 
педагогічних працівники. З них 
професорів -  2 (3), доцентів -  11 
(28), ст. викладачів -  б (7), асис
тентів -  4 (5). Укладено угоди з 
низкою філій банків, зокрема, 
Приватбанк, Надра, Райффайзен 
банк Аваль, Укрсоцбанк щодо 
проходження стажування викла
дачами економічних дисциплін.

Загальний ліцензований об
сяг підготовки бакалаврів ден
ної форми навчання складає 945 
осіб, заочної форми -  900 осіб, 
спеціалістів денної форми -  695 
осіб, заочної -  865 осіб, магістрів 
денної форми -  325 осіб, заочної
-  320 осіб. Станом на 1 жовтня 
2009 року контингент студен
тів за всіма формами навчання 
склав 9521 особу, в тому числі 
денної форми 6944 особи і за
очно ї- 3577.

В університеті проведено зна
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проваджено кредитно-модульну 
систему організації навчального 
процесу для студентів бакалав- 
рату всіх напрямів денної форми 
навчання, а також за освітньо- 
професійними програмами під
готовки спеціалістів та магістрів.

В університеті ліцензовано і 
акредитовано цілу групу напря
мів підготовки, спеціальностей та 
спеціалізацій. Студенти універси
тету опановують 23 спеціальнос
ті за 19 напрямами підготовки у

Університет повторно акреди
товано за найвищим IV рівнем 
акредитації.

Продовжено термін ліцензій 
для завершення процесу акре
дитації спеціальностей: 7.040101 
„Психологія"; 7.050104 (в т.ч. пе
репідготовка), 8.050104 „Фінан
си"; 7.050106 (в т.ч. перепідготов
ка) „Облік і аудит". Ліцензовано 
діяльність з підвищення кваліфі
кації за акредитованими напря
мами (спеціальностями).

У 2009 році була організова
на ефективна профорієнтацій
на та агітаційна робота з при
йому студентів на перший курс 
навчання як за повною, так і 
за скороченою схемою на базі 
освітньо-кваліфікаційного рівня

чну роботу з вдосконалення на
вчальних планів і програм, яка 
здійснюється в рамках участі на
вчального закладу в діяльності 
Європейської Асоціації універ
ситетів та впровадження прин
ципів Болонського процесу: за-

12 галузях знань.
У 2009 році відкрито дві нові 

спеціальності ОКР бакалавр: фі
нанси і кредит, бухоблік і аудит. 
Акредитовано 7 напрямів підго
товки бакалаврів; 9 спеціальнос
тей та 8 магістерських програм.



молодший спеціаліст. Укладено 
угоди із 47 коледжами і техніку
мами України. Всі студенти, які 
вступали на 1-й курс, зараховані 
виключно за сертифікатами цен
трів незалежного оцінювання.

З метою підвищення якості 
освіти та привабливості техніч
них спеціальностей започаткова
ні програми проходження стажу
вання і продовження навчання 
за кордоном. Державне замов
лення на денну форму навчання 
за всіма ОКР у 2009 році склало 
854 особи (845 у 2008 році), на за
очну форму -  80 (75 у 2008 році).

На перший курс прийнято 803 
студенти денної форми навчан
ня (688 у 2008 р.), в тому числі 
за рахунок контрактної форми 
428 (238 осіб у 2008 р.). Істотно 
збільшилася кількість студентів- 
контрактників денної форми 
навчання: 1-го курсу і за скоро
ченими термінами навчання, 
відповідно на 80% та 78% ; ОКР 
спеціаліст на 21%; ОКР магістр на 
10%.

Контингент студенті в-
контрактників заочної форми 
навчання збільшився на 3-му 
курсі на 3,5% та за ОКР спеціа
ліст на 20% і зменшився на 1-му 
курсі на 21% та за ОКР магістр на 
29%. Загалом кількість студентів- 
контрактників заочної форми 
навчання зросла на 17% та ден

ної форми навчання -  на 26%. У 
цьому році істотно збільшилася 
кількість студентів, які вступили 
на технічні спеціальності. Зокре
ма, вперше досягнуто ліцензова
ні обсяги прийому бакалаврів за 
напрямами інженерна механіка 
та зварювання.

При Душанбінському техно
логічному університеті створено 
спільний україно-таджицький 
факультет, на якому навчається 
72 студенти-таджики.

Університет успішно реалі
зовує підготовку фахівців, які, 
опановуючи основну спеціаль
ність, можуть на вибір навчатись 
за спеціальністю, що пов'язана 
з комп'ютерними технологіями

або організацією бізнесу у від
повідній галузі. Активно впрова
джується в практику концепція 
отримання другої вищої освіти, 
екстернатна та дистанційна фор
ми навчання.

У 2008-2009 роках вдоскона
лено нормативно-правове і орга
нізаційне забезпечення підготов
ки фахівців.

Інформаційно- 
методичне забезпе
чення навчального

процесу
В університеті та його струк

турних підрозділах належна 
увага приділяється впрова
дженню у навчальний процес 
комп'ютерних технологій. Ство
рено понад 1550 робочих 
комп'ютерних місць. За таким 
показником, як кількість студен
тів на один ПК, університет зна
чно випереджає інші ВНЗ Терно
поля.

Завдяки створенню в 2009 
році Інституту дистанційного 
навчання у навчальний про
цес впроваджувалися елементи 
дистанційного навчання. Роз
роблено і розміщено на сервері 
університету 384 курси дистан
ційного навчання, кількість ін
структорів зросла до 222 осіб, а
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кількість студентів, записаних на 
курси до 6792.

Інформаційне забезпечення 
навчального процесу і науково- 
дослідницької роботи здійсню
ють: відділ патентно-ліцензійної 
та іноваційної роботи, Центр 
інформаційних технологій, Ін
ститут дистанційного навчання 
та видавництво шляхом вико
ристання Іпіегпеї, забезпечення 
дистанційного навчання, видан
ня монографій, підручників, на
вчальних посібників та іншої ме
тодичної літератури. У 2008-2009 
роках видано 16 підручників та 
посібників з грифом МОН Укра

їни; 277 навчально-методичних 
посібників, 20 монографій.

Бібліотека
Студенти мають змогу погли

блювати свої знання в науково- 
технічній бібліотеці університе
ту, яка складається з бібліотек 
університету та її філіалу в кор
пусі №7, бібліотек у Тернопіль
ському, Гусятинському та Збо- 
рівському коледжах. Загальний 
фонд бібліотеки складає біль
ше 250 тис. примірників, в тому 
числі підписних видань понад 
800 найменувань. В бібліотеці є

патентний фонд, що дає можли
вість робити патентний пошук 
за останні 25 років. Реалізовано, 
отриманий на конкурсних за
садах від Міжнародного фонду 
«Відродження», грант на авто
матизацію бібліотеки і створен
ня комп'ютерної бази даних з бі
бліографії. У бібліотеці створені 
автоматизовані робочі місця, 
електронний каталог та власний 
електронний бібліотечний фонд 
(понад 5 тис. найменувань). За
безпечено доступ через мережу 
Internet до електронних бібліо
тек України та світу.

У травні - червні 2009 року 
було відкрито тріал-період до
ступу до інформаційних про
дуктів компанії Datamonitor та 
видавництва Oxford Reference 
Online з локальної мережі уні
верситету, а у жовтні відзначено 
перший міжнародний тиждень 
відкритого доступу до світових 
бібліотечних ресурсів.

Створено Інституційний ре- 
позитарій університету ELARTU
-  один з перших українських від
критих галузевих архівів, який 
підтримує політику відкритого 
доступу і запрошує авторів до 
розміщення власних наукових 
публікацій у системі ELARTU.

Рейтинг

У листопаді 2009 року підве
дені підсумки рейтингового оці-



Рейтинг факультетів

Місце Факультет

1 Факультет економіки 
підприємницької діяльності

декан к.е.н., доц. Ціх Г.В.

2 Механіко-технологічний факультет
декан до 1 січня 

2010 року к.т.н., доц. Паливода Ю.Є.

3 Факультет переробних 
і харчових технологій

декан д.б.н., проф. Юкало В.Г.

нювання якості роботи штатних 
науково-педагогічних працівни
ків (НПП) університету в 2008- 
2009 навчальному році.

Роботу викладачів загалом 
оцінено за 5 бальною шкалою: 
погано, задовільно, добре, дуже 
добре, відмінно. За результатами 
рейтингу майже 62% викладачів 
працюють добре, дуже добре і 
відмінно, 35% -  задовільно і тіль
ки 3% -  погано. Серед факуль
тетів 1-ше місце посів факультет 
економіки підприємницької ді
яльності, декан -  к.е.н., доц. Ціх 
Г.В.

В рейтингу кафедр чільні 
місця посіли: кафедра техноло
гії машинобудування (зав.каф. 
д.т.н., проф. Гевко Б.М.) -  перше 
місце, кафедра менеджменту 
підприємницької діяльності (зав.

каф. д.е.н., проф. Андрушків Б.М.
-  друге місце, третє- п'яте місця 
з однаковим результатом роз
ділили кафедри психології у ви
робничій сфері (зав.каф. д.п.н., 
проф. Буняк Н.А.), комп'ютерних 
технологій в машинобудуванні

(зав.каф. д.т.н., проф. Пилипець 
М.І.), будівельної механіки (зав. 
каф. д.т.н., проф. Ясній П.В.).

Кращими викладачами за ре
зультатами роботи у 2008-2009 
н.р. стали:

серед професорів: д.т.н. Бу
кетов А.В., д.е.н. Андрушків Б.М., 
д.т.н. Пилипець М.І.;

серед доцентів: к.т.н. Закалов
О.В., к.т.н. Гевко Ів.Б., к.т.н. Мару- 
щак П.О.;

серед старших викладачів: 
к.е.н. Вацик Н.І., к.е.н. Дудкін П.Д., 
Голда Н.М.;

серед асистентів: Мариненко
Н.Ю., к.т.н. Дзюра В.О., Винник 
Т.М.

Вперше в університеті про
водили анкетування «Викладач 
очима студентів». Студенти дуже 
високо оцінили професійний рі
вень викладачів -  96,7% отрима
ли оцінку добре і відмінно.


