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У
ніверситет підпорядкова
ний Міністерству освіти і 
науки України, має статус 

державного вищого навчаль
ного закладу з найвищим IV рів
нем акредитації (сертифікат про 
акредитацію СД-І\/ №200160 від 
12.05.97 р.), є членом Європей
ської асоціації університетів 
(1999 р.). Рішенням Державної 
акредитаційної комісії Універси
тет і його підрозділи атестовані 
за заявленим статусом в цілому і 
з акредитованих спеціальностей 
(протокол № 78 від 4 червня 2009 
р.).

У структуру університету вхо
дять: 8 факультетів, 35 кафедр, а 
також технічні навчальні закла
ди області І-ІІ рівнів акредитації
-  Тернопільський, Гусятинський 
і Зборівський коледжі, технічні 
ліцеї, фізико-математичні гімна
зії, ПТУ, які здійснюють ступеневу 
підготовку фахівців за інтеграль
ними навчальними планами, що 
суттєво скорочує загальний тер
мін навчання.

У Технічному коледжі функці
онують чотири факультети, а в 
Гусятинському і Зборівському ко
леджах діють по два професійно- 
орієнтованих відділення.

Університет є базовим за
кладом навчально-науково- 
виробничих комплексів "Світло", 
"Газда", "Достаток", "Комп'ютер" та 
"Агромаш", очолює навчально- 
наукове об'єднання 'Технічні ка- 
дри".

У 2008-2009 роках вдоскона
лено структуру управління уні
верситету.

Створено факультетекономіки 
та підприємницької діяльності, в 
рамках якого ведеться підготов
ка фахівців у галузі «Економіка і 
підприємництво», за напрямами 
маркетинг, економічна кіберне
тика, фінанси і кредит, облік і ау
дит.

Важливим для зміцнення бло
ку економічних спеціальностей

стало на початку 2009 року пере
ведення в університет з Інститу
ту економіки і підприємництва 
820 студентів. Це дозволило про
водити підготовку за новими на
прямами: фінанси і кредит та об
лік і аудит.

Зазнав структурних змін 
механіко-технологічний факуль
тет: створено нову об'єднану ка
федру конструювання верстатів, 
інструментів і машин, на базі ка
федри матеріалознавства орга
нізовано випускну кафедру буді
вельної механіки.

На факультеті комп'ютерно-
інформаційних систем і про
грамної інженерії зосеред
жено підготовку фахівців у
галузі знань «Інформатика та
обчислювальна техніка» за на
прямами комп'ютерні науки, 
комп'ютерна інженерія та про
грамна інженерія.

На факультеті контрольно-
вимірювальних та
радіокомп'ютерних систем про
водиться підготовка фахівців у га
лузях знань «Радіотехніка», «Раді
оелектронні апарати та зв'язок» і 
«Метрологія, вимірювальна техні
ка та інформаційно-вимірювальні 
технології» за напрямами: радіо
техніка, радіоелектронні апара
ти, приладобудування.

У зв'язку із структурними змі
нами кафедру іноземних мов під
порядковано факультету управ
ління і бізнесу у виробництві, 
об'єднану кафедру фізичного 
виховання і спорту -  факультету 
переробних і харчових вироб
ництв.

Факультет довузівської підго
товки з 1 червня 2009 року реор
ганізовано у Центр довузівської 
підготовки університету, який за
ймається пошуком обдарованої 
молоді і залученням її до вступу 
в університет. Так, у 2009 році до 
університету вступили 124 меда
лісти і особи, прирівняні до них, 
ліцеїсти Тернопільського тех

нічного ліцею та ліцею села До- 
бриводи, випускники Технічно
го, Гусятинського і Зборівського 
коледжів, значна кількість пере
можців конкурсів та олімпіад, а 
також слухачів підготовчого від
ділення.

Відповідно до наказу МОНУ 
№927 від 05.09.2008 р. «Про за
провадження педагогічного екс
перименту з дистанційного на
вчання у ТДТУ ім. Івана Пулюя» 
університет отримав право на 
проведення навчанн я за всіма 
напрямами та спеціальностями, 
ліцензованими в університеті. 
Для реалізації цього завдання 
створено Інститут дистанційного 
навчання (ІДН). Розроблено та за
тверджено нормативні докумен
ти із запровадження дистанцій
ного навчання: Положення про 
ІДН університету; Положення про 
визнання інформаційних ресур
сів для дистанційного навчання 
навчально-методичною працею; 
Уніфіковані вимоги до дистанцій
них курсів в університеті.

Продовжено проект з впро
вадження АСУ і електронного 
документообігу в університеті, 
який розрахований на 2007-2010 
рр. У цьому році розроблено і за
проваджено підсистему «Відділ 
кадрів», «Гуртожиток», «Аспіран
тура», «Абітурієнт», «Тестова сис
тема».

Створено потужну локальну 
мережу університету. До її складу 
входить 70 структурних підрозді
лів, більше 900 робочих місць. До 
мережі Інтернет підключені усі 
навчальні корпуси університету 
та гуртожитки. Абонентами мере
жі Інтернет є понад 1100 автори
зованих користувачів, а також всі 
викладачі, аспіранти та студенти.

З метою вдосконалення управ
ління університетом у 2008 -  2009 
роках на вченій раді були розгля
нуті і затверджені двадцять шість 
Положень і внесено зміни до два
надцяти Положень.


