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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ f · .. .. .. 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИИ НАЦІОПАЛЬНИИ ТЕХНІЧНИИ УНІВЕРСИТЕТ 
імені ІВАНА ПУ ЛЮЯ 

Про затвердження на::ш 

новостворюваних факультетів 

1-ІАКАЗ 

м. Тернопіль 

Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження назв 
новостворюваних факуш>тетів, відповідно до ухвали вченої ради 
Тернопільського національного техні~ного університету імені Івана Пулюя від 
29 гру дня 2015 року (протокол N2 11 ), -

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити назву факультету, створюваного шляхом об'єднання 
механіко-тсхншюгічного факультету та факультету машинобудування і 
харчових технологій, в такій редакції «Факультет інженерії машин, споруд та 
технологій» (ФМТ). 

2.. Затвердити назву факули,ету, . створюваного шляхом об'єднання 
електромеханічного факультету, факультету комп'ютерних технологій і 
факультету контрольно-вимірювальних та радіокомп'ютерних систем, в такій 
редакції: «Факультет- прикладних інформаційних технологій та 
електроін,женерїі» ( Ф ГІТ). 

3. Затверди1~И назву факультету, створюваного шляхом об'єднання 
факультету підприємницької діяльності та факультету управління і бізнесу у 
виробництві, в такіИ редакції: «Факультет економіки та ~.енеджменту» (ФЕМ). 

2. Контроль :ш виконанням наказу покласти на першого проректора 
. Митника М.М. 

Ректор -П.В.Ясній 

Проект ВІ-юситt>: 
Вчений секретар 

І'.М.Крамар 

Погоджено: . 

Перший проректор~ ;~.М.Митник 
. ~.в.~.нач.орг.-юридично/#го . · . 

ВІдrі.шу . ~.Я.Стоцька 
. . 

~ . 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ІВАНА ПУ ЛЮЯ 

Про об' єднання (реорганізацію) 

факультетів університету 

НАКАЗ 

м. Тернопіль 

З метою оптимізації організацшної структури університету, керуючись 
постановою Кабінету Міністрів України N~ 266 від 29.04.2015 "Про 
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти", та на виконання ухВал вченої ради ТНТУ 
(протоколи N~10 від 14.12.2015 р., N~11 від 29.12.2015 р.), наказу ректора N~4/7-
944 від 30.12.2015 р.,-

НАКАЗУЮ: 

1. Створити з 1 березня 2016 року: 
- факультет інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ) шляхом 

об'єднання механіко-технологічного факультету та факультету 
машинобудування і харчових технологій; 

- факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії 
(ФПТ) шляхом об'єднання електромеханічного факультету, факультету 
комп 'ютерних технологій факультету контрольно-вимІрювальних та 
радіокомп 'ютерних систем; 

- факультет економіки та менеджменту (ФЕМ) шляхом об'єднання 
факультету підприємницької діяльності та факультету .. управління і бізнесу у 
виробництві. 

2. Затвердити з 1 березня 2016 року структуру створюваних факультетів: 

2.1. Факультету інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ): 
2.1.1. Кафедра технології машинобудування (ТМ). 

2.1.2. Кафедра конструювання верстатів, інструментів та машин (ВІ). 

2.1.3. Кафедра автомобілів (АМ). 

2.1.4. Кафедра технології та обладнання зварювального виробництва (ЗВ) 

2.1.5. Кафедра будівельної механіки (БМ). 

2.1.6. Кафедра обладнання харчових технологій (ОХ). 
2.1. 7. Кафедра харчової біотехнології і хімії (ХБ). 

2.1.8. Кафедра технічної механіки, сільськогосподарських машин і 

транспортних технологій (ТХ). 



2.1.9. Кафедра графічного моделювання (ГМ). 

2.1.1 О. Кафедра фізичного виховання і спорту ( ФС). 

2.2. Факультету прикладних інформацІйних технологій та 
електроінженерії (ФПТ): 

2.2.1. Кафедра вищої математики (ВМ). 

2.2.2. Кафедра автоматизації технологічних процесів та виробнии.тв (АВ). 

2.2.З. Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій (КТ). 

2.2.4. Кафедра світлотехніки та електротехніки (СЕ). 
2.2.5. Кафедра енергозбереження і енергетичного менеджменту (ЕМ). 
2.2.6. Кафедра систем електросложивання та комп'ютерних технологій в 

електроенергетиці (ЕЕ). 

2.2.7. Кафедра біотехнічних систем (БТ). 

2.2.8. Кафедра приладів і контрольно-вимірювальних систем (ПВ). 
2.2.9. Кафедра радіотехнічних систем (РТ). 

2.3. Факультету економіки та менеджменту (ФЕМ): 
2.З .1. Кафедра менеджменту у виробничій сфері (МВ). 
2.З.2. Кафедра менеджменту інноваційної діяльності та 

підприємництва(МП). 

2.З.З. Кафедра промислового маркетингу (МК). 

2.З.4. Кафедра економічної кібернетики (БЕ). 

2.2.5. Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту (ОА). 
2.3.6. Кафедра економіки та фінансів (ЕФ). 
2.З. 7. Кафедра психології у виробничій сфері (ПС). 

З. Відділу кадрів письмово повідомити встановленим порядком деканів 
та працівників деканатів факультетів, що реорганізуються, про організаційно-. . . . 
штатю змши в структурІ уюверситету. 

4. Першому проректору Митнику М.М. та проректору з науково
педагогічної роботи Дячуку С.Ф. до 19.02.2016 подати на розгляд ректорату 
кандидатури виконуючих обов'язки деканів створюваних факультетів. 

5. Проректору з науково-педагогічної роботи Дячуку С.Ф. до 29.02.2016 
подати на розгляд вченої ради університету «Положення про порядок обрання 
деканів факультетів та директорів коледжів Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя». 

6. Затвердити з 01.0З.2016 штат: 
6.1. деканату факультету інженерії машин, споруд та технологій: 
- декан - 1 одиницю; 
- спеціаліст першої категорії-- З одиниці; 
- диспетчер - 1 одиницю. 



6.2. деканату факультету прикладних інформаційних технологій та 
електроінженерії: 

- декан - 1 одиницю; 
- спеціаліст першої категорії- З одиниці; 
- спеціаліст другої категорії- 1 одиницю; 
- диспетчер - 2 одиниці. 
6.3. деканату факультет економіки та менеджменту: 
- декан - 1 одиницю; 
- спеціаліст першої категорії-- 2 одиниці; 

- спеціаліст - 1 одиницю; 
- диспетчер - 1 одиницю. 
7. Бухгалтерії з 01.03.2016 внести змши до штатного розпису . .. 

уюверситету та затвердити ІХ у встановленому порядку. 

8. Відділу кадрів з 01.03.2016 оголосити конкурс на замtщення 
вакантних посад деканів створюваних факультетів. 

9. Першому проректору Митнику М.М. та проректору з науково
педагогічної роботи Дячуку С.Ф. до 29.04.2016 організувати у встановленому 
порядку проведення виборів деканів новостворених факультетів. 

10. Проректору з науково-педагогічної роботи Дячуку· С.Ф. до 
20.02.2016 подати проекти наказів: 

- про внесення змін до наказу ректора від 16.09.2013 N~ 4/7-536 "Про 
впорядкування індексів підрозділів університету" (із змінами); . ... . - про передачу докуменпв та документацн зпдно номенклатури справ з 

факультетів, що реорганізовуються, новоствореним факультетам. 
11. Першому проректору Митнику М.М. забезпечити належне 

функціонування проблемно-орієнтованих модулів "Документообіг" та інших з 
урахуванням змін, що вносяться, з 01.03.2016. 

12. Організаційно-юридичному відділу подати проект наказу про 
внесення належних змін до Номенклатури справ (зведеної) ТНТУ, затвердженої 
наказом ректора від 28.04.2014 N~ 4/7-310 "Про затвердження номенклатури 
справ (зведеної) Тернопільського національного технічного університету імені 
Івана Пулюя на 2014 рік". 

13. Деканам факультетів, . . . 
структурних шдрозд1шв довести . . 
шдпорядкованих шдроздшш. 

завщуючим 

ЗМІСТ наказу 

кафедрами, 

ДО ВІДОМа 

14. Контроль за виконання наказу залишаю за собою. 

Ректор П. В. Ясній 

кершникам . . 
праЦІВНИКІВ 



Проект вносить: Погоджено: 

Проректор з науково

М.М. Митник педагогічної роботи 
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