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4.2 Стратегічне управління здійснюється Наглядовою радою УАП, до 
складу якої входять: ректор ТНЕУ (голова), координатори УАП 
від США та України, проректор з науково-педагогічної роботи 
(міжнародні зв’язки), директор УАП та інші особи при 
необхідності.

4.3 Директор У країно-Американської програми з комп’ютерних наук:

-  безпосередньо керує навчальною, науковою, методичною і 
виховною роботою програми;

-  здійснює контроль за навчальним процесом і практикою 
студентів;

-  забезпечує підбір викладачів і співробітників на програмі;

-  організовує укладення угод про міжнародну співпрацю, 
студентські наукові конференції та навчання і стажування у 
вищі навчальні заклади США та інших країн світу, стажування 
викладачів і співробітників США та інших країн світу на 
програмі;

-  розподіляє обов'язки між працівниками УАП;

-  готує проекти посадових інструкцій працівників УАП, які 
затверджуються ректором університету;

-  робить подання щодо заохочення та дисциплінарних стягнень 
працівників;

-  подає пропозиції щодо чисельності штатного розпису 
працівників, які затверджуються ректором.

Погоджено:

Проректор з науково-педагс

(міжнародні зв’язки)

Директор УАП

Б.Л. Луців

І.О. Палій

Г оловний юрисконсульт А.П. Захарчук



з

3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ

3.1 На У країно-Американську програму з комп’ютерних наук 
приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без 
громадянства, які проживають на території України на законних 
підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень і виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом 
абітурієнтів на УАП здійснюється на напрям “Комп’ютерні 
науки” та інші напрями.

Абітурієнти проходять вступні випробування і зараховуються на 
навчання згідно із Правилами прийому до Тернопільського 
національного економічного університету.

3.2 Навчання студентів здійснюється на основі інтегрованого 
навчального плану підготовки фахівців, що будується на основі 
державних стандартів вищої освіти України та США, а також 
інших країн при необхідності. Такий інтегрований навчальний 
план повинен бути погоджений із навчальними планами 
американських ВНЗ-партнерів, а також інших країн при 
необхідності, з якими укладено угоди про співпрацю.

3.3 Виїзд студентів на навчання в американські ВНЗ-партнери, а 
також інших країн при необхідності, відбувається згідно з 
укладеними угодами про співпрацю та відповідними виконавчими 
програмами (протоколами) на певний термін (один або декілька 
навчальних років).

3.4 Відбір студентів програми для навчання (стажування) у 
зарубіжних ВНЗ здійснюється за результатами навчання з фахових 
дисциплін та участі у наукових дослідженнях .

3.5 УАП тісно співпрацює з кафедрою інформаційно-обчислювальних 
систем і управління -  випускового кафедрою зі спеціальності 
“Комп’ютерні науки” .

4.2 Управління програмою розділяється на поточно-тактичне і

4. У П РА В Л ІН Н Я  П Р О Г Р А М О Ю

'Точно-тактичне управління здійснюється
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4. УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ

4.1 Управління програмою розділяється на поточно-тактичне і 
стратегічне. Поточно-тактичне управління здійснюється 
директором УАП.
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2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

2.1 Метою програми є підготовка бакалаврів і магістрів за напрямом
“Комп’ютерні науки”, а також інших напрямів, на підставі
співробітництва з вищими навчальними закладами Сполучених
Штатів Америки (США) та інших країн світу.

2.2 Для досягнення поставленої мети сформульовані наступні
завдання програми:

-  здійснення навчальної, виховної, наукової та методичної 
діяльності;

-  проведення наукових та методичних досліджень, у тому числі 
разом з відповідними кафедрами навчальних закладів США та 
інших країн світу;

-  забезпечення набуття студентами знань у галузі інформатики 
та обчислювальної техніки і підготовка їх до професійної 
діяльності;

-  проведення профорієнтаційної роботи з метою організації 
набору студентів на програму;

-  укладання за дорученням ректора угод про співпрацю із 
вітчизняними і зарубіжними навчальними закладами, 
науковими установами та організаціями;

-  інформування абітурієнтів та випускників про ситуацію, що 
складається на ринку праці;

-  організація навчання студентів програми у вищих навчальних 
закладах (ВНЗ) США та інших країн світу;

-  прийом на навчання та на літні практики студентів ВНЗ США 
та інших країн світу;

-  запрошення від імені університету викладачів зарубіжних ВНЗ 
для стажування, викладання окремих дисциплін, відкритих 
лекцій; участі у наукових проектах, конференціях,семінарах, 
організованих УАП.



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Центр підготовки магістрів державної служби Тернопільського 

національного економічного університету (надалі ЦПМДС) є структурним 

підрозділом Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій 

(ННІІОТ), створений на виконання наказу ректора № 417 від 23.07.2015 р. та 

Постанови Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо підвищення 

кваліфікації державних службовців органів державної виконавчої влади" 

з метою забезпечення органів державного управління, місцевого 

самоврядування високоосвіченими, високопрофесійними кадрами, 

наділеними професійними уміннями і навичками, необхідними для 

запровадження інноваційного характеру діяльності, що охоплює аналітичні, 

нормо-проектні, прогностично-планові, організаційно-розпорядчі, 

консультативно-дорадчі, обліково-статистичні та контрольні функції, та 

застосовує засоби й інструменти державного менеджменту, які 

відзначатимуться стратегічним мисленням та особливими якостями, 

необхідними для запровадження сучасної парадигми державного управління - 

надання державних послуг особі, громадянину, населенню.

1.2. ЦПМДС не є юридичною особою, не має самостійного 

балансу та рахунків в установах банку, існує і проводить свою діяльність в 

рамках діяльності ТНЕУ, підпорядковується безпосередньо директору 

ННІІОТ.

1.3. ЦПМДС користується печаткою ННІІОТ, має свій штамп та 

фірмовий бланк.

1.4. ЦПМДС у своїй діяльності керується Законом України "Про Вищу 

освіту", Постановами Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 789 "Про 

затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба»" 

галузі знань "Державне управління" та працевлаштування випускників", 

Статутом ТНЕУ, наказами і розпорядженнями ректора та даним 

Положенням.


