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Тернопільський національний технічнний університет імені Івана Пулюя 

– заклад вищої освіти, який має добрі освітні, наукові, духовні й культурні  
традиції, сформовані упродовж майже шістдесятилітньої діяльності. 

Місію нашого університету вбачаємо у тому, щоб створити умови для 
надання якісної сучасної освіти через вільне творче навчання та наукові 
дослідження відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком 
Української держави, науки, економіки та культури, а також глобальних 
процесів розвитку людської цивілізації.  

Ми прагнемо створити професійне середовище, в якому ефективно 
працюють для розвитку університету й України люди різних культур і різного 
походження, щоденно підвищуючи рівень освіти й науки. Сприяємо 
самореалізації студентів, викладачів, працівників університету та формуванню 
високоосвіченої, національно свідомої та гармонійно розвиненої особистості, 
здатної незалежно мислити і діяти згідно з принципами добра й справедливості. 
Ми надаємо можливості для науково-професійного і творчого зростання й 
відзначаємо співробітників за єдиним критерієм – результатом. 

 
 Основні завдання  
 

1. Удосконалення університетського менеджменту та розвиток 
персоналу 

1.1. Запроваджувати міжнародні стандарти системи управління якістю 
університету. 

1.2. Зберігати та розвивати духовні й культурні традиції університету, 
забезпечувати академічну доброчесність. 

1.3. Забезпечувати функціонування інформаційної системи управління 
університетом, розширювати впровадження електронного 
документообігу. 

1.4. Забезпечити виконання Перспективного плану роботи з кадрового 
забезпечення діяльності Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя. 

1.5. Забезпечувати підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників у провідних університетах, науково-дослідних 
інститутах, підприємствах України та закордоном. 



1.6. Розвивати систему мотивації персоналу, науково-освітнього та 
матеріально-технічного розвитку, в т.ч. через удосконалення 
фінансової автономії структурних підрозділів. 

1.7. Залучати до викладання навчальних курсів провідних професорів 
закордонних університетів. 

 
2. Освітня діяльність 

2.1. Розвивати систему електронного навчання в університеті. 
2.2. Розвивати міжнародну академічну мобільність викладачів і 

студентів. 
2.3. Розвивати індивідуальні траєкторії навчання студентів за 

бакалаврськими і магістерськими програмами. 
2.4. Формувати доступне середовище для осіб із особливими освітніми 

потребами. 
2.5. Розширювати підготовку фахівців за регіональним замовленням та 

замовленнями підприємств. 
2.6.  Розширювати й забезпечувати ефективну роботу локальних центрів 

дистанційної освіти. 
2.7. Відкривати нові бакалаврські й магістерські спеціальності, які 

користуються попитом на ринку праці в Україні й закордоном. 
2.8. Сприяти працевлаштуванню випускників, відслідковувати їх кар’єру 

через асоціацію випускників університету.  
2.9. Покращувати практичну підготовку студентів за рахунок 

розширення баз практик  на провідних вітчизняних та закордонних 
підприємствах. 

2.10. Реалізовувати концепцію «навчання упродовж життя». 
 

3. Забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності 
3.1. Міжнародна акредитація освітніх програм. 
3.2. Розвивати ефективну систему внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти. 
3.3. Формувати освітні програми з урахуванням потреб ринку праці із 

залученням до їх формування й реалізації працедавців. 
3.4. Впроваджувати й розвивати дуальну освіту. 
3.5. Поєднувати в освітньому процесі наукову та інноваційну 

компоненти. 
3.6. Підвищувати ефективність профорієнтаційної роботи за рахунок 

використання соціальних мереж, налагодження співпраці зі 
школами, закладами професійної освіти, коледжами. 

 
 



4. Відкритість університету й інтеграція у міжнародний освітній простір   
4.1. Формувати бренд університету задля вигідного позиціювання на 

ринку освітніх і науково-інноваційних послуг та набуття 
матеріальних і нематеріальних переваг у своїй діяльності. 

4.2. Підвищувати роль університету в соціально-економічному 
розвиткові регіону. 

4.3. Сприяти створенню в Тернополі наукового ліцею технічного 
спрямування. 

4.4. Сприяти роботі органів студентського самоврядування, 
самореалізації молоді та участі здобувачів вищої освіти у діяльності 
інституцій громадянського суспільства. 

4.5. Розвивати академічну мобільність викладачів і здобувачів вищої 
освіти. 

4.6. Розширювати участь університету в міжнародних освітніх проектах 
із удосконалення навчальних планів, підвищення якості навчального 
процесу, системи управління. 

4.7. Реалізовувати моделі спільної підготовки фахівців за узгодженими з 
закордонними університетами-партнерами навчальними планами, 
розвивати бакалаврські й магістерські програми двох дипломів. 

4.8. Розширювати практику спільного наукового керівництва 
аспірантами та докторантами із закордонними закладами вищої 
освіти за програмами двох дипломів. 

4.9. Збільшувати контингент іноземних студентів, розширювати 
англомовні бакалаврські й магістерські програми їх підготовки з 
необхідним кадровим і науково-методичним забезпеченням. 

4.10. Підвищувати рівень володіння іноземними мовами науково-
педагогічних працівників. 

4.11. Розширювати присутність університету в глобальному 
інформаційному середовищі. 

 
5. Підвищення конкурентноздатності науково-інноваційної діяльності 

5.1. Участь університету в науково-дослідних проектах із закордонними 
партнерами. 

5.2. Розвивати прикладні дослідження, дослідно- конструкторські 
розробки й технології, в т.ч. за замовленнями підприємств і 
компаній. 

5.3. Збільшувати кількість наукових публікацій у часописах, які 
індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus 
і Web of Science. 

5.4. Забезпечувати входження наукових часописів університету до 
міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of Science. 



5.5. Розвивати трансфер результатів наукових досліджень, розробок та 
технологій, у т.ч. через науковий парк «Інноваційно-інвестиційний 
кластер «Тернопілля». 

 
6. Зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази, інформаційної та 

соціально-культурної інфраструктур 
6.1. Розвивати співпрацю з міжнародними провідними компаніями для 

створення навчально-наукових центрів та лабораторій, реалізації 
спільних освітніх і дослідницьких програм, забезпечення навчальним 
і науковим лабораторним обладнанням. 

6.2. Оснащувати навчально-наукові лабораторії сучасним 
дослідницьким, технологічним та комп'ютерним обладнанням. 

6.3. Продовжувати реалізацію програми з енергоефективності та 
енергозбереження.  

6.4. Завершити будівництва стадіону та спортивних споруд у єдиному 
комплексі спортивно-оздоровчого та культурно-просвітницького 
центру. 

6.5. Забезпечувати організацію спортивно-оздоровчої роботи і 
культурно-просвітницької діяльності на базі центру «Політехнік». 

6.6. Модернізувати систему підігрівання води в плавальному басейні 
спорткомплексу «Політехнік» за рахунок встановлення сонячних 
колекторів. 

6.7. Розвивати інформаційну систему управління університетом, 
забезпечувати учасникам освітнього процесу та науковим 
працівникам доступ до світових інформаційних науково-освітніх 
ресурсів. 

6.8. Реалізовувати Стратегію соціально-економічного і фінансово-
господарського розвитку Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя на 2019–2025 рр. 
 

7. Сталий розвиток університету 
7.1. Розвивати систему надання платних освітніх послуг та послуг з 

підготовки й атестації наукових кадрів, зокрема для іноземних 
громадян. 

7.2. Розширювати міжнародні наукові та освітні проекти, гранти, 
комерціалізацію наукових розробок університету. 

7.3. Розширювати спектр платних послуг із сертифікації товарів, робіт і 
послуг. 

7.4. Розвивати систему підготовки сертифікованих інструкторів і 
фахівців за програмами провідних міжнародних компаній. 



7.5. Розширювати спектр надання платних послуг у сфері фізичної 
культури, спорту та оздоровлення. 

7.6. Залучати для реалізації проектів розвитку кошти спонсорів, 
меценатів, інвесторів та інших фондів. 

 


