
УХВАЛА 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету 
імені  Івана  Пулюя з питання «Про збільшення ліцензованого обсягу 

підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за 
спеціальностями: 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні 

технології»; 153 «Мікро- та наносистемна техніка» галузі знань 15 
«Автоматизація та приладобудування»; 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі 

знань 24 «Сфера обслуговування»; 275 «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт»»  

(протокол №9 від 31.10.2017 р.) 
 
Доповідач: Проректор з науково-педагогічної роботи Дячук С.Ф. 

1. Затвердити матеріали ліцензійних справ щодо розширення 
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти – збільшення 
ліцензованого обсягу спеціальностей 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 
«Інформаційні технології», 153 «Мікро- та наносистемна техніка» галузі 
знань 15 «Автоматизація та приладобудування», 241 «Готельно-ресторанна 
справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування», 275 «Транспортні 
технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

2. Подати документи щодо розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти за вищезазначеними спеціальностями для 
розгляду у департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування 
Міністерства освіти і науки України. 

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи Дячук 
С.Ф. 

Термін: до 10.11.2017 р. 
 
 
 
 
Вчений секретар      Крамар Г.М. 



УХВАЛА 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету 

імені  Івана  Пулюя з питання 
«Про затвердження складу проектних груп, відповідальних за 

підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми рівнями та 
спеціальностями»  

(протокол №9 від 31.10.2017 р.) 
 
Доповідач: Проректор з науково-педагогічної роботи Дячук С.Ф. 

1. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
30.12.15 № 1187 про затвердження "Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти" та за поданнями випускових кафедр 
затвердити склади проектних груп з розробки освітніх програм за 
спеціальностями (Додаток  1), у відповідності до Акту узгодження 
переліку галузей знань та спеціальностей 2015 року, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти в університеті. 

Відповідальні: Проректор з науково-педагогічної роботи Дячук 
С.Ф. 

Термін: до 10.11.2017р. 
2. Завідувачам випускових кафедр та керівникам проектних груп 

(гарантам освітніх програм) забезпечити розробку пояснювальних записок 
до навчальних планів за новим переліком спеціальностей за першим 
(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями згідно вимог 
Додатку 2 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр, 
керівники проектних груп. 

Термін: до 01.12.2017р. 
3. Розробити та затвердити на вчених радах факультетів плани 

заходів щодо приведення складу проектних груп за спеціальностями та 
освітніми рівнями (додаток 2) у відповідність до Кадрових вимог щодо 
забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
(додаток 12 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти. 

Відповідальні: декани та голови вчених рад факультетів, завідувачі 
випускових кафедр, керівники проектних груп. 

Термін: до 31.12.2017р. 
4. Деканам факультетів, завідувачам випускових кафедр та 

керівникам проектних груп забезпечувати дотримання Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти за 
усіма спеціальностями та освітніми рівнями. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр, 
керівники проектних груп. 

Термін: постійно.      
 
 
Вчений секретар       Крамар Г.М. 



     
У Х В А Л А 

вченої ради Тернопільського національного технічного університету 
імені  

Івана Пулюя з питання: «Про результати набору студентів  у 2017 році 
та завдання щодо забезпечення набору студентів у 2018 році» (протокол 

№ 9 від 31.10.2017 р.) 
Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії Кобельник 

В.Р. 
1. Роботу приймальної комісії з прийому на навчання в університет у 

2017 р. схвалити. 
2. Проаналізувати якісні і кількісні показники контингенту зарахованих 

вступників за спеціальностями всіх форм навчання на кожному факультеті 
і подати пропозиції щодо координації агітаційно-роз’яснювальної та 
професійно-орієнтаційної роботи на 2018 рік. 

Термін виконання – до 10.11.2017 р. 
Відповідальні – декани факультетів. 
3. Розробити методичні та організаційні заходи щодо вдосконалення 

форм і методів профорієнтаційної роботи університету з випускниками 
загальноосвітніх шкіл та закладів вищої освіти I–II рівнів акредитації м. 
Тернополя, Тернопільської та інших областей із закріпленням за 
агітаційними групами конкретних навчальних закладів. 

Термін виконання – до10.11.2017 р. 
Відповідальний – проректор з науково-педагогічної роботи, начальник 

відділу ДП. 
4. Організовувати проведення агітаційної та роз’яснювальної роботи 

серед випускників шкіл м. Тернополя та Тернопільської області щодо 
особливостей вступної кампанії – 2018 відповідно до Умов прийому до 
ВНЗ України. 

Термін виконання – постійно, до початку вступної кампанії 
Відповідальні – перший проректор, проректор з науково-педагогічної 

роботи, начальник відділу ДП,  відповідальний секретар ПК. 
5. Подати пропозиції до МОН України щодо мінімальних, 

максимальних та фіксованих обсягів державного замовлення на підготовку 
фахівців усіх ступенів у 2018 році. 

Термін виконання – за вимогою МОН України. 
Відповідальний – перший  проректор. 
6. Внести зміни положення про Всеукраїнську олімпіаду 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 
відповідно до Умов прийому на 2018 рік. 

Термін виконання – до 01.12.2017 р. 
Відповідальні – перший проректор, проректор з науково-педагогічної 

роботи, начальник відділу ДП,  відповідальний секретар ПК. 



7. Організувати проведення Всеукраїнських олімпіад ТНТУ імені Івана 
Пулюя. 

Термін виконання – до 28.04.2018 р. 
Відповідальні – перший проректор; проректор з науково-педагогічної 

роботи, декани факультетів, начальник відділу ДП,  відповідальний 
секретар ПК. 

8. Організувати проведення «Дня відкритих дверей факультету» для 
випускників закладів вищої освіти І-ІІ рівня акредитації, які вступають на 
спеціальності за скороченим терміном навчання на базі коледжів. 

Термін виконання – до 31.12.2017 р. 
Відповідальні – декани факультетів. 
9. Організувати набір і навчання слухачів підготовчих курсів. 
Термін виконання – до 14.11.2017 р. 
Відповідальні – начальник відділу ДП. 
10. Проаналізувати результати набору за ступенем «Магістр», у т.ч. 

випускників університету ступеня «Бакалавр» 2017 року та провести 
професійно-орієнтаційну роботу щодо вступу випускників університету 
для здобуття ступеня «Магістр». 

Термін виконання – до 31.12.2017 р. 
Відповідальні – декани факультетів, завідувачі випускових кафедр. 
11. Забезпечувати підтримку модуля «Абітурієнт» АСУ «Університету» 

і взаємозв’язок з Єдиною державною електронною базою з питань освіти 
та функціонування згідно вимог Умов прийому до закладів вищої освіти 
України та Правил прийому до ТНТУ у 2018 р. 

Термін виконання – постійно. 
Відповідальні – перший проректор,  відповідальний секретар ПК, ЦІТ, 

адміністратор ПЗ ЄДЕБО. 
 
 
 
 

Вчений секретар       Крамар Г.М. 
 


