Шановні абітурієнти!
Вдячний за те, що ви обрали Вінницький національний технічний університет, який
входить в п’ятірку технічних вищих навчальних закладів нашої країни, а за рейтингом
ЮНЕСКО входить до двадцяти п’яти кращих університетів України IV рівня акредитації.
Крім того, наш Університет визнаний Міжнародною та Європейською асоціаціями
університетів як такий, що відповідає світовим вимогам підготовки фахівців та наукових
кадрів на міжнародному рівні.
Сьогодні ВНТУ – центр науки, освіти та культури Подільського економічного
регіону, сучасний вищий навчальний заклад, який готує висококваліфікованих фахівців за
ступенями бакалавра та магістра, за різними напрямками та спеціальностями для різних
галузей економіки.
Університет відомий не лише в Україні, а і далеко за її межами, готує фахівців для
майже 70 країн Європи, Азії, Африки та Південної Америки.
Особливістю навчання у ВНТУ є те, що за весь період навчання ви можете отримати
одночасно відповідний фах за різними спеціальностями з врученням дипломів:
– кваліфікованого робітника, що відповідає майбутній фаховій спеціальності;
– бакалавра;
– магістра;
– офіцера запасу;
– технічного перекладача;
– магістра закордонного ВНЗ – партнера;
– додаткового диплому за другою вищої економічною або технічною освітою.
Навчально-наукову діяльність в Університеті здійснюють 42 кафедр, більше 75 %
викладачів мають наукові ступені та звання.
ВНТУ має досконалу матеріально - технічну і навчально-методичну бази. Усі корпуси
та гуртожитки Університету компактно розташовані в одному мікрорайоні; шість з них
об’єднані в єдиний комплекс. ВНТУ має науково-технічну бібліотеку з фондом майже 1 млн.
примірників, добре оснащені лабораторії, потужну комп’ютерну мережу з виходом в
Інтернет, комп’ютерний кластер, сучасний стадіон, легкоатлетичний манеж, 13 відкритих
спортивних майданчиків, шість гуртожитків, їдальню, спортивно-оздоровчу базу на березі
Південного Бугу.
Університет сприяє розвитку творчих здібностей студентів, створює умови для їх
всебічного розвитку. Наші студенти захищають честь Університету на різноманітних
міських, обласних, республіканських і міжнародних змаганнях та конкурсах.
В університеті засновано Стартап Школу «Sikorsky Challenge» Вінниця, в якій кожен
студент може реалізувати свої креативні ідеї та стати успішним бізнесменом.
Сучасний життєвий період характеризується надзвичайно високим попитом на
фахівців інженерного спрямування як для регіональних потреб, так і для дещо віддалених
регіонів України. За опитуванням незалежних експертів сьогодні тільки Вінницький регіон
потребує від загальної кількості випускників 17% інженерів різних профілів та 15% фахівців
в області інформаційних технологій, що є найвищим показником потреб роботодавців.
Вчитися в Університеті - велика честь. Це покладає на вас, юні друзі, велику
відповідальність і надію, вселяє оптимізм і впевненість у тому, що ви наполегливо
оволодіватимете знаннями, плекатимете у своїх душах добірні зерна науки, справедливості,
порядності, високої духовності, станете гідними представниками України на світовому рівні.
Станьте студентами ВНТУ - вас очікує надзвичайно цікаве і різноманітне студентське
життя.
Пам'ятайте! Наш Університет - це Alma Mater ваших окриляючих мрій, храм науки.
Примножуйте його добру славу!
Успішні студенти стають успішними фахівцями і отримують роботу за
інтересами з достойною заробітною платнею.
З повагою, ректор Грабко В.В.

