
 
Ухвала 

вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана 
Пулюя 

 з питання «Про навчальну, організаційну та методичну роботу факультету 
комп’ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії» (протокол №4 від 

21.04.15 р.) 
 

Доповідачі:  декан ФІС, к.т.н., доцент Мацюк О.В., заст.голови комісії – декан ФРК, 
к.т.н., доц.  Яськів В.І. 
 
 Заслухавши та обговоривши навчальну, організаційну та методичну роботу 
факультету комп’ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії, вчена рада 
ухвалила: 

1. Роботу факультету комп’ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії 
з навчальної, організаційної та методичної роботи схвалити. 

2. Для підвищення якості освітнього процесу: 
2.1. Завершити розробку освітньо-професійних і робочих програм, навчальних 

планів та навчально-методичного забезпечення дисциплін  на 2015/16 н.р. із 
врахуванням вимог Закону України «Про вищу освіту». 

Відповідальні: декан ФІС, завідувачі кафедр, голова методичної комісії 
факультету. 
Термін виконання: до 30.06.2015 р. 
2.2. Завершити розробку дистанційних курсів  та їх сертифікацію згідно із 

затвердженим графіком. 
Відповідальні:  завідувачі кафедр. 
Термін виконання: до 30.08.2015 р. 
2.3. Розробити план видання підручників, посібників та монографій на 2015/16 

н.р. 
             Відповідальні: декан факультету. 

Термін виконання: до 1.09.2015 р. 
2.4.Забезпечувати виконання Перспективного плану роботи з кадрового 

забезпечення діяльності Тернопільського національного технічного університету імені 
Івана Пулюя. 

Відповідальні:  декан факультету, завідувачі кафедр, наукові керівники. 
Термін виконання: постійно. 
2.5.Кафедрі комп’ютерних наук: 

- підготувати документацію з метою акредитації  напряму підготовки 
6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»  

- підготувати документацію з метою ліцензування магістерської 
спеціальності 8.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних 
систем» 

Відповідальні:  зав. кафедрою комп’ютерних наук. 
Термін виконання: до 30.12.2015 р. 

- підготувати документацію з метою акредитації спеціальності 8.18010015 
«Консолідована інформація». 

Відповідальні:  завідувач кафедри комп’ютерних наук. 
Термін виконання: до 30.05.2016 р. 



2.6. До плану роботи вченої ради факультету включати питання про результати 
навчання студентів, стан організації освітнього процесу та вживати дієві заходи з 
покращення його ефективності та якості. 

Відповідальні:  декан факультету. 
Термін виконання: постійно. 

3. Забезпечувати  організацію   науково-дослідної роботи із студентами, проведення 
конкурсів, олімпіад, участь студентів у наукових конференціях із самостійними та 
спільними публікаціями. Посилити роботу випускових кафедр щодо участі студентів у 
заключних етапах Всеукраїнських олімпіад і конкурсів наукових робіт. 

Відповідальні:  декан факультету, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: постійно. 

4. Забезпечити проведення профорієнтаційної роботи із залучення випускників 
шкіл та ВНЗ II-III рівня акредитації до навчання на факультеті. 

Відповідальні:  декан факультету, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: відповідно до плану. 

5. Розробити план заходів щодо укладення договорів про співпрацю з ІТ-компаніями 
з метою подальшого працевлаштування випускників факультету. 

Відповідальні:  декан факультету,  завідувачі кафедр. 
Термін виконання: 29.05.2015р. 

6. З метою підвищення рівня конкурентноздатності випускників продовжити 
практику введення в освітній процес навчальних курсів, запропонованих провідними 
ІТ-компаніями, та виконання дипломних проектів на замовлення працедавців. 

Відповідальні:  декан факультетів,  завідувачі кафедр. 
Термін виконання: постійно. 

7. Продовжувати практику створення програм подвійних дипломів магістерських 
програм з ВНЗ країн Євросоюзу. 

Відповідальні:  декан факультету, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: постійно. 

8. Розробити план заходів та клопотати перед адміністрацією університету про 
виділення коштів для оновлення матеріально-технічного забезпечення освітнього 
процесу та науково-дослідних робіт на факультеті. 

Відповідальні:  декан факультету, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: до 29.05.2015 р. 

9. Проректору з АГРБ Клепчику В.М. включити в план ремонтних робіт наступне: 
- капітальний ремонт коридорів 6 та 7 поверху корпусу №1 по вул. Руська, 56; 
- завершення виготовлення меблів для кафедр факультету згідно з поданими 

заявками. 
Відповідальні:  проректор з АГРБ Клепчик В. М. 
Термін виконання: 2015-2017 роки. 
 
 
 
 
 
 
Вчений секретар        Крамар Г.М. 

 
 
 



 
Ухвала 

вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана 
Пулюя 

 з питання «Про академічну мобільність студентів університету» (протокол №4 
від 21.04.15 р.) 

 
Доповідач:  проректор  з міжнародного співробітництва д.т.н., проф. Вітенько Т.М. 

 
1. Продовжувати роботу щодо налагодження зв’язків з іноземними університетами 

з метою організації програм міжнародної академічної мобільності, оформлення 
відповідних документів і угод. 

Відповідальні: проректор з міжнародного співробітництва, начальник відділу 
міжнародних зв’язків, координатори програми Erasmus+ від факультетів і кафедр. 
Термін виконання: постійно. 

2. Забезпечити формування нормативної бази даних для організації академічної 
мобільності в рамках міжнародних програм та розмістити на веб-сторінці відділу 
міжнародних зв’язків. 

Відповідальні: начальник відділу міжнародних зв’язків. 
Термін: 1.09. 2015 року. 

3. Підготувати навчальні плани бакалаврів і магістрів та описи навчальних 
дисциплін англійською мовою. 

Відповідальні: проректор з міжнародного співробітництва, начальник відділу 
міжнародних зв’язків, координатори програми Erasmus+ від факультетів і кафедр.  
Термін: 30.10. 2015 року 
4. Проводити презентації, семінари та інші заходи щодо можливостей участі 

студентів, аспірантів, НПП у міжнародних програмах академічних обмінів. 
Відповідальні: проректор з міжнародного співробітництва, начальник відділу 
міжнародних зв’язків, координатори програми Erasmus+ від факультетів і кафедр.  
Термін виконання: постійно. 

5. Забезпечити подання не менше однієї проектної пропозиції від факультету за 
програмою Erasmus+ в рамках консорціуму. 

Відповідальні: декани факультетів. 
Термін: до 30.12.2015 року. 

 
 
 
 
 
Вчений секретар        Крамар Г.М. 
 


