
             
УХВАЛА 

вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з питання 
«Про навчальну, організаційну та методичну роботу факультету економіки та менеджменту»    

(протокол № 5  від 21.05.2019 р.) 
 
Доповідачі: декан ФЕМ, к.е.н., доцент Ціх Г.В., голова комісії з проблем навчання д.т.н., 

професор Підгурський М.І. 
1. Роботу факультету економіки та менеджменту з навчальної, організаційної та методичної 

роботи схвалити. 
2. Для підвищення якості навчального процесу: 
2.1. Щосеместру аналізувати успішність студентів, стан організації освітнього процесу на 

засіданнях кафедр та вченої ради факультету. 
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: постійно 
2.2 Продовжити розробку електронних курсів та їх сертифікацію згідно із затвердженим 

графіком. 
Відповідальні: завідувачі кафедр. 
Термін виконання: постійно. 
2.4 Забезпечувати виконання перспективного плану кадрового забезпечення освітнього процесу 

факультету(аспірантура, докторантура). 
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр, наукові керівники. 
Термін виконання: постійно. 
2.3 Збільшити кількість наукових публікацій у виданнях, що входять у наукометричні бази даних 

WEB of Science. 
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: постійно. 
3. Забезпечити участь студентів в науково-дослідній роботі, олімпіадах, у заключних етапах 

Всеукраїнських олімпіад і конкурсів наукових робіт, наукових конференціях. Посилити роботу 
випускових кафедр щодо участі студентів  

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: постійно. 
4. Розширити ефективні форми та проводити профорієнтаційну роботу серед учнів старших 

класів шкіл з метою популяризації освітніх послуг, що надаються на факультеті. 
Відповідальні: декан факультету, заст. декана факультету, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: постійно. 

 5. Проводити профорієнтаційну роботу із залучення іноземних громадян до навчання на 
факультеті. Розширити бакалаврські і магістерські англомовні програми підготовки іноземних студентів  

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

 6. Розширити міжнародну академічну мобільність науково-педагогічних працівників і студентів 
факультету, в т.ч. кількість програм подвійних магістерських дипломів із закордонними ВНЗ, та участь 
студентів в інших міжнародних освітніх програмах. 

Відповідальні: декан факультету, заст. декана факультету, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: постійно. 
7. Включити в план ремонтних робіт на 2020 р. косметичний ремонт приміщень (коридор) 

кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг. 
Відповідальні: проректор з АГРБ. 
Термін виконання: до грудня 2019 р. 

 
 

Вчений секретар Крамар Г.М. 



УХВАЛА 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені 

Івана Пулюя з питання: «Ефективність форм роботи студентського  
самоврядування університету» (протокол №5 від 21.05.2019 р.) 

Доповідачі: начальник відділу у справах молоді  та зв’язків із 
громадськістю О.О.Гарматюк, голова студентської ради університету 
В.С.Матвєєв.  

 
1. Інформацію начальника відділу у справах молоді та зв’язків із 

громадськістю О.О.Гарматюк та голови студентської ради університету 
В.С.Матвєєва взяти до відома, роботу студентського самоврядування схвалити. 

2. Сприяти в пошуку та залученні  лекторів-тренерів для проведення  
тренінгів активу студентського самоврядування університету з питань 
удосконалення та підвищення ефективності форм студентського самоврядування. 

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

Термін виконання: Протягом року. 
3. З метою залучення студентської молоді до студентського самоврядування 

щорічно у вересні проводити анкетування студентів з метою виявлення бажаючих 
брати участь у роботі студентського самоврядування університету.  

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

Термін виконання: до 15 вересня 2019 р. 
4. Щорічно на вчених радах факультетів проводити обговорення питання 

діяльності студентських рад та співпраці з ними. 
Відповідальні: декани факультетів, голова студради університету, голови 

студентських рад факультетів. 
5. Подавати пропозиції щодо відзначення кращих студентів, які беруть 

активну участь у науковому, громадському, культурно-мистецькому, 
спортивному житті університету. 

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

Термін: протягом навчального року. 
6. Провести конкурс студентcьких проектів, спрямованих на розвиток в 

молоді необхідних навичок, що дозволить студентам діяти як агенти соціальних 
змін, реалізуючи в своєму коворкінг різні освітні, практичні та соціальні заходи. 

 Відповідальні: проректор з АГРБ, начальник відділу у справах молоді та 
зв’язків із громадськістю, голова студради університету,  

Термін: грудень 2019 р. 
 
 
 
 Вчений секретар       Крамар Г.М. 


