
 

Ухвала  
вченої ради Тернопільського національного технічного університету 
іменіІвана Пулюя з питання: «Ефективність співпраці студентського  

самоврядування з адміністрацією університету» 
(протокол №6 від 22.05.2020 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,  співпрацю студентського самоврядування з 
адміністрацією схвалити. 

2. Проводити спільні зустрічі між адміністрацією університету та 
студентським самоврядуванням.  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, начальник відділу у 
справах молоді та зв’язків із громадськістю,  голова студради університету. 

Термін виконання: щосеместрово. 
3. Розробити «Спільний план заходів адміністрації університету та 

студентської ради з удосконалення освітнього процесу та забезпечення прав осіб, 
що навчаються в університеті» на 2020 рік. 

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

Термін виконання: 15 червня 2020 р. 
4. Організувати проведення анкетування і залучення здобувачів вищої освіти 

до  участі в органах студентського самоврядування, науковій, громадській, 
культурно-мистецькій, спортивній роботі та соціальних проектах. 

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

Термін виконання: місяць після зарахування вступників у 2020 р. 
5. Щорічно на вчених радах факультетів аналізувати ефективність і 

результати співпраці із студентськими радами. 
Відповідальні: декани факультетів, голова студради університету, голови 

студентських рад факультетів. 
6. Відзначати на підставі подання студради кращих студентів, які беруть 

активну участь у науковому, громадському, культурно-мистецькому, спортивному 
житті університету та представляють його на різноманітних олімпіадах, конкурсах, 
змаганнях. 

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

Термін: протягом навчального року. 
 
 

Вчений секретар       Крамар Г.М. 



УХВАЛА       
вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені 

Івана Пулюя  з питання: «Про роботу факультету комп’ютерно-
інформаційних систем і програмної інженерії» (протокол № 6 від 22.05.2020 р.) 

 
Доповідачі: декан ФІС,к.т.н.,доцент Баран І.О., голова комісії з проблем навчання 
д.т.н.,професор Підгурський М.І. 
 

1. Роботу факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної 
інженерії схвалити. 

2. Для підвищення якості підготовки фахівців:  
2.1. Щосеместрово на засіданнях кафедр і вченої ради факультету 

аналізувати ефективність (стан) організації освітнього процесу та якість 
підготовки фахівців. 

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр.  
Термін виконання: постійно  
2.2 Забезпечувати оновлення ЕНК та їх сертифікацію згідно затвердженого 

плану. 
Відповідальні: завідувачі кафедр.  
Термін виконання: постійно.  
2.3. Забезпечувати виконання Перспективного плану кадрового забезпечення 

освітнього процесу (аспірантура, докторантура). 
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр, наукові керівники.  
Термін виконання: постійно.  
2.4. Контролювати виконання контрактів НПП в частині наукових публікацій 

у виданнях, що входять у наукометричні бази даних WEB of Science. 
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр.  
Термін виконання: постійно. 
2..4. Розширити співпрацю з бізнесом, підприємствами усіх форм власності 
щодо виконання наукових і науково-дослідних, дослідно-конструкторських 
робіт та надання наукових послуг на платній основі. 
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. 
2.5. Запровадити дуальну форми навчання із ІТ-підприємствами. 
Відповідальні: декан факультету, завідувачі випускових кафедр. 
Термін виконання: постійно.  
3. Підтримувати постійну присутність факультету та його кафедр у Веб-

просторі з регулярною публікацією новин та/або статей. 
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. 4.  
Термін виконання: постійно. 
5. Забезпечувати щорічно участь студентів у ІІ етапі Всеукраїнських 

студентських олімпіад та у науково-дослідній роботі з публікацією результатів 
дослідження.  

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: постійно.  
6. Розширювати ефективні форми та проводити профорієнтаційну роботу (у 

томі числі з залученням студентів) серед учнів шкіл та студентів закладів фахової 
передвищої освіти для популяризації освітніх послуг, що надаються на факультеті. 



Відповідальні: декан факультету, заст. декана факультету, завідувачі 
кафедр. 
Термін виконання: постійно.  
7. Розширювати перелік бакалаврських і магістерських англомовних освітніх 

програм для підготовки фахівців з числа іноземних громадян 
Відповідальні: декан факультету, заст. декана факультету, завідувачі 
кафедр.  
Термін виконання: постійно.  
8. Розширити міжнародну академічну мобільність учасників освітнього 

процесу, в т.ч. кількість програм подвійних магістерських дипломів із 
закордонними ЗВО.  

Відповідальні: декан факультету, заст. декана факультету, завідувачі 
кафедр.  
Термін виконання: постійно. 
9. Провести ремонт у аудиторіях кафедри кібербезпеки та оновлення меблів 

у приміщеннях деканату ФІС згідно з поданими заявками. 
Відповідальні: проректор з АГРБ, декан факультету. 
Термін виконання: до вересня 2020р. 
 

 
 

Вчений секретар       Крамар Г.М. 
 


