
Цілі у сфері якості Тернопільського національного технічного 
університету  імені Івана Пулюя. 

 
1. Формування контингенту здобувачів вищої освіти: 
 Забезпечити збільшення на 3 % контингенту студентів денної форми 

навчання; 
 Забезпечити збільшення на 5% контингенту іноземних студентів, які 

здобувають вищу освіту в університеті; 
 Забезпечити збільшення на 5%  здобувачів вищої освіти, що 

навчались на підготовчому відділенні; 
 Зменшити ризик набору абітурієнтів з низьким рівнем підготовки. 
 
2. Посилити позиції університету в консолідованому рейтингу вищих 

навчальних закладів України, який узагальнює їх рейтингові місця за версією: 
 ТОП–200 Україна; 
 ТОП-50 вузів складена на основі опитування ключових роботодавців 

України; 
 Webometrics; 
 Scopus; 
 
3. Продовження роботи щодо підвищення ефективності підготовки 

наукових кадрів з метою поліпшення якісного складу науково-педагогічних 
працівників, зокрема: 

 Захист в спеціалізованих вчених радах: докторів наук – 4, 
кандидатів наук (PhD) – 12; 

 Забезпечити збільшення на 4 %  частки  науково-педагогічних 
працівників з науковими ступенями та вченими званням; 

 Забезпечити стажування не менше 30 викладачів у межах 
міжнародних програм; 

 Підготувати до здачі іспиту з англійської мови на рівні В2, для 
отримання відповідного сертифікату не менше, ніж 10 працівників 
університету. 

 
4. Забезпечити академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів 

та науково-педагогічних працівників у рамках підписаних угод (включаючи 
угоди Еразмус +): 

 Розширити міжнародні контакти необхідні для навчально-
методичної. наукової та науково-практичної роботи університету; 

 Залучення іноземних фахівців до наукової і педагогічної роботи в 
університеті та провідних викладачів і науковців університету до  навчальної і 
наукової діяльності закордонних університетів і наукових установ; 

 Сприяти в організації та проведенні міжнародних науково-
практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів; 



 Збирати, обробляти й поширювати інформацію про умови навчання 
та стажування за кордоном, про міжнародні угоди університету, можливості 
участі в чинних та перспективних міжнародних програмах академічних обмінів 
і науково-дослідних проектах; 

 Запровадити електронний облік викладачів та студентів 
університету, що виїздять за кордон за програмами обміну, у відрядження та на 
стажування, а також іноземних викладачів, залучених до навчального процесу 
в університеті. 

 
5. Сфера розвитку взаємовигідного міжнародного співробітництва: 
 Налагоджувати та посилити контакти з міжнародними організаціями 

та агентствами, представництвами іноземних держав в Україні та України за 
кордоном, співпраця з донорськими організаціями; 

 Встановлювати контакти з вітчизняними та іноземними юридичними 
і фізичними особами, представниками навчальних закладів іноземних держав з 
метою організаційно-правової підтримки іноземців, які бажають отримати 
вищу освіту в університеті; 

 Посилити співпрацю з навчальними закладами інших країн з питань 
укладання двосторонніх договорів та протоколів, а також отримання 
необхідних документів на підготовку, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації на базі університету; 

 Брати участь у міжнародних програмах та проектах із залученням 
грантів. 

 
6. Активізувати роботу з інтеграції зі світовим і європейським освітнім 

співтовариством. Проведення роботи щодо забезпечення сумісності та 
зіставленості освітніх програм в університеті з закордонними вищими 
навчальними закладами (програми подвійних дипломів), впровадження 
кращого досвіду. 

 
7. Забезпечити наповнення навчальних груп в межах галузі знань для 

освітнього рівня ОКР «бакалавр» – 25 студентів, ОС «магістр» – 15-18 
студентів. 

 
8. Забезпечити ліцензування (збільшення ліцензованих обсягів) на 

провадження освітнього процесу та  акредитації освітніх програм за 
відповідними спеціальностями. 

 
9. Продовжити роботу щодо оптимізації структурних підрозділів 

університету за результатами роботи приймальної комісії. 
 
10. Забезпечити підготовку та подання до Міністерства освіти і науки 

України проектів фундаментальних та прикладних досліджень, науково-
технічних розробок для участі у конкурсному відборі на отримання 



фінансування за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та на 
умовах державного замовлення, а також  госпдоговірних  тем. 

 
11. Забезпечити дотримання якісних показників навчання: 90%, 

успішності якості навчання 50%. 
 
12. Розвивати системи управління якістю (СУЯ), забезпечувати участь 

професорсько-викладацького персоналу та структурних підрозділів у 
вдосконаленні діяльності університету. 

13. Для забезпечення подальшого поліпшення матеріально – технічної  
бази університету (виконання ремонтів приміщень, опалювальних систем, 
заміни вікон, ремонту дахів, впровадження енергозберігаючих технологій, 
придбання меблів, обладнання та спортінвентаря): 

 Збільшити осяг коштів які виділяються на придбання основних 
засобів в тому числі через залучення грантових програм та інших джерел 
фінансування згідно чинного законодавства; 

 Запровадити фінансову автономію структурних підрозділів (кафедр, 
факультетів). 

 
14. Для покращення працевлаштування випускників університету: 
 Забезпечити участь роботодавців у розробці освітніх програм та 

експертне оцінювання ними навчальних планів підготовки щодо професійних 
компетентностей та рівня підготовки випускників до професійної діяльності, 
зокрема через участь у роботі екзаменаційних комісій з атестації здобувачів 
вищої освіти; 

 Надавати пропозиції щодо удосконалення професійних вимог до 
фахівців за спеціальностями (спеціалізаціями); 

 Спільне з роботодавцями провадження, організаційна та ресурсна 
підтримка освітніх програм; 

 Сприяти працевлаштуванню випускників університету (попереднього 
закріплення майбутніх випускників за першим робочим місцем). 
 


