
 
УХВАЛА  

вченої ради Тернопільського національного технічного університету 
імені Івана Пулюя з питання “Про розвиток культурно-мистецької, 

громадської та спортивної роботи в університеті”   
(протокол №5 від 23.05.2017 р.) 

 
 
Доповідачі: начальник відділу у справах молоді  та зв’язків із 
громадськістю О.Я.Децик, завідувач кафедри фізичного виховання та 
спорту Я.В.Курко, голова студради університету І.І.Білоус 

 
1. Інформацію з питань мистецької, громадської та спортивної 

роботи начальника відділу у справах молоді та зв’язків із громадськістю 
О.Я.Децик, голови студради І.І. Білоуса та завідувача кафедри фізичного 
виховання та спорту Я.В.Курка взяти до відома. 

2. З метою залучення студентської молоді до культурно-мистецької, 
громадської та спортивної роботи щорічно у вересні проводити 
анкетування та спільні зустрічі студентів із деканами факультетів та їх 
заступниками, спеціалістами відділу у справах молоді та зв’язків із 
громадськістю, головами студентських рад факультетів, адміністрацією 
університету. 

Відповідальні: начальник відділу у справах молоді та зв’язків із 
громадськістю, заступники деканів факультетів, голова студради 
університету 

Термін виконання: до 15 вересня 2017 р. 
3. Розвивати та вдосконалювати форми співпраці студентів та 

кураторів академічних груп. Щорічно у вересні проводити представлення 
кураторів груп. 

Відповідальні: декани факультетів 
Термін виконання: до 15 вересня 2017 р. 
4. Сприяти розвитку молодіжного студентського театру в 

університеті. 
Відповідальні: голова студради університету, відділ у справах 

молоді та зв’язків із громадськістю. 
Термін виконання: до 15 жовтня 2017 р. 
5. Подати пропозиції щодо покращення матеріальної бази ОМЦ 

«Політехнік» для забезпечення якісного проведення університетських 
заходів та культурно-мистецьких програм та розвитку і розширення 
спортивної бази університету. 

Відповідальні: начальник відділ у справах молоді та зв’язків із 
громадськістю, завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, 
проректор з АГРБ. 

Термін виконання: до 01 липня 2017 р. 
6. Передбачити використання коштів студентської профспілки та 

профспілки працівників ТНТУ ім. І.Пулюя (за згодою) для забезпечення  



участі студентських колективів у всеукраїнських та міжнародних 
мистецьких фестивалях. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, голова 
студради університету голова студентської профспілки, голова профкому 
працівників університету 

Термін виконання: до 31.12.2017 р. 
7. Розробити пропозиції щодо удосконалення спортивної діяльності 

на факультетах та затвердити план заходів покращення системи фізичного 
виховання, спорту, фізичної реабілітації студентів, в тому числі іноземців 
ТНТУ ім. І. Пулюя на 2017-2018 н.р.  

Відповідальні: голова спортклубу, завідувач кафедри фiзичного 
виховання і спорту, відділ у справах молоді та зв’язків із громадськістю, 
заступники деканів. 

Термін: до 01 вересня 2017 р. 
8. Розробити план-графік спортивно-оздоровчої роботи в 

гуртожитках університету та роботи спортивно-туристичного клубу.   
Відповідальні: голова спортклубу, зав. кафедри фiзичного виховання 

і спорту, голова студентської ради      
Термін: до 01 вересня 2017 р. 
9. Постійно розміщувати інформацію про результати змагань, 

спортивних заходів на веб-сайті університету та інших засобах масової 
iнформацiї.                                          

Відповідальний: голова спортклубу.      
Термін: протягом навчального року. 
10. Відзначати кращих студентів, які беруть участь у культурно-

масовій роботі і спортивному житті університету. 
Відповідальні: актив спортклубу, відділ у справах молоді та зв’язків 

із громадськістю, актив органу студентського самоврядування. 
Термін: протягом навчального року. 
 
 
 
 
 
Вчений секретар       Крамар Г.М. 

 



 
 

Ухвала  
вченої ради Тернопільського національного технічного університету 

імені Івана Пулюя з питання «Про роботу Гусятинського коледжу 
Тернопільського національного технічного університету імені Івана 

Пулюя»  (протокол №5 від 23.05.2017 р.) 
 

Доповідачі: директор Гусятинського коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя 
Зеленський К.В. 

 голова комісії вченої ради з проблем навчання, проф. Підгурський М.І. 
 

Заслухавши та обговоривши навчальну, організаційну, методичну та 
виховну роботу Гусятинського коледжу Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя вчена рада ухвалила: 

1. Роботу педагогічного колективу та керівництва Гусятинського 
коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя щодо рівня і змісту навчально-виховної, 
господарської, організаційно-методичної роботи та кадрового 
забезпечення підготовки фахівців схвалити. 

2. Продовжити роботу над створенням інформаційної системи 
для прогнозування потреб регіону у фахівцях з усіх спеціальностей.  

Відповідальний: директор Гусятинського коледжу ТНТУ 
ім..І.Пулюя. 

Термін виконання: постійно. 
3. Розробити план кадрового забезпечення фахівцями вищої 

кваліфікації зі спеціальностей, які є пріоритетними для коледжу. 
Відповідальний: директор Гусятинського коледжу ТНТУ 

ім..І.Пулюя. 
Термін виконання: до 01.09.2017р. 
4. Опрацювати можливість ліцензування підготовки фахівців 

освітнього ступеня  бакалавр. 
Відповідальний: директор Гусятинського коледжу ТНТУ 

ім..І.Пулюя. 
Термін виконання: до 01.09.2017р. 
5. Курсові і дипломні проекти виконувати, в основному, на 

замовлення підприємств регіону. 
Відповідальний: заступник директора Гусятинського коледжу ТНТУ 

ім..І.Пулюя з навчальної роботи, керівники курсових і дипломних проектів. 
Термін виконання: постійно 
6.   Розробити плани оновлення матеріально-технічної бази 

навчальних кабінетів і лабораторій  на 2017/18 н.р. і до 2022 року. 
Відповідальний: директор Гусятинського коледжу ТНТУ 

ім..І.Пулюя. 
Термін виконання: до 01.09.2017 р. 
 
 
Вчений секретар       Крамар Г.М. 


