
ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ  
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 
на 2019/2020 навчальний рік 

 
30 серпня  2019 року 

1. Звіт про діяльність колективу університету у 2018/2019 навчальному 
році та завдання щодо подальшого удосконалення освітньо-наукової та 
фінансово- господарської діяльності.  

Доповідач: ректор університету. 
  2. Про готовність університету до нового навчального року. 

Доповідачі: перший проректор, голова комісії з проблем навчання. 
3.Затвердження навчального навантаження на 2019/2020 навчальний рік.  
Доповідач: перший проректор.  
4. Про підготовку університету до роботи в осінньо-зимовий період.  
Доповідач: проректор з адміністративно-господарської роботи.  
5. Про надходження коштів від платних послуг в освітній сфері та сфері 

фізичного виховання і охорони здоров’я. 
Доповідач:  проректор з науково-педагогічної роботи. 

 
22 жовтня 2019 року 

1. Результати набору студентів у 2019 році та завдання щодо 
забезпечення набору у 2020 році.  

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії. 
2. Про моніторинг навчального процесу та результати ректорських 

контрольних робіт у 2018/19 навчальному році. 
Доповідачі: начальник відділу якості, голова комісії з проблем навчання. 
3. Про освітній процес у локальних центрах університету. 
Доповідачі:  проректор з науково-педагогічної роботи, голова комісії з 

проблем навчання. 
 

19 листопада 2019 року 
1. Про рейтинги університету в 2018/2019 навчальному році.  
Доповідач: начальник відділу якості, начальник відділу бенчмаркінгу і 

вебменеджменту. 
2. Про результати міжнародної діяльності університету в 2019 році та 

основні напрями і завдання на 2020 рік. 
Доповідач: проректор з міжнародного співробітництва.  
3. Про науково-методичне забезпечення підготовки студентів з числа 

іноземних громадян. 
Доповідачі: перший проректор, голова комісії з проблем навчання. 

 
17 грудня 2019 року 

 1. Про роботу Технічного коледжу Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя. 



Доповідачі: директор Технічного коледжу ТНТУ ім.І.Пулюя, голова 
комісії з проблем навчання. 

2. Підсумки господарської діяльності університету за 2019 рік та 
затвердження плану робіт на 2020 рік.  

Доповідач: проректор з адміністративно-господарської роботи. 
3. Про результати самоаналізу виконання Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності в університеті. 
Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи.  

       
28 січня 2020 року  

1. Підсумки наукової роботи університету за 2019 рік та основні напрями 
і завдання наукової діяльності на 2020 рік.  

Доповідачі: проректор з наукової роботи, голова комісії з питань науки. 
2. Про результати рейтингового оцінювання якості роботи факультетів і 

кафедр університету у 2019 році.  
Доповідач: начальник відділу якості. 

 3. Про присутність університету у веб-просторі. 
Доповідач: начальник відділу бенчмаркінгу і вебменеджменту. 

 
25 лютого 2020 року 

1. Про результати підсумкової атестації у 2019 р. 
Доповідачі: перший проректор, голова комісії з проблем навчання. 
2. Про результати фінансово-господарської діяльності університету за 

2019 рік та результати виконання кошторису доходів та видатків. 
Доповідач: головний бухгалтер. 
3. Затвердження кошторису доходів і видатків університету на 2020 рік.  
Доповідач: проректор з економіки та фінансів. 
4. Про нові форми профорієнтаційної роботи з вступниками на базі ОР 

«молодший спеціаліст». 
Доповідач:   проректор з науково-педагогічної роботи.  

 
 

24 березня 2020 року 
1. Про роботу аспірантури та виконання Перспективного плану роботи з 

кадрового забезпечення діяльності ТНТУ.  
Доповідачі: проректор з наукової роботи, голова комісії з питань науки.  
2.  Про роботу відділу інформаційної діяльності. 
Доповідачі: начальник відділу інформаційної діяльності.  
3. Звіт про діяльність кафедри економіки та фінансів з підготовки 

фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітня програма 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)та кафедри радіотехнічних 
систем з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка (освітня програма 
«Телекомунікації та радіотехніка») 

Доповідачі:  проректор з науково-педагогічної роботи. 



 
28 квітня 2020 року 

  1. Про планування попереднього навчального навантаження на 2020/2021 
навчальний рік.  

Доповідач:  перший проректор. 
 2. Про академічну мобільність студентів університету. 

  Доповідач: проректор з міжнародного співробітництва.  
3. Про реалізацію Стратегії соціально-економічного і фінансово-

господарського розвитку університету. 
Доповідач: проректор з економіки та розвитку.  
 

 
26 травня 2020 року 

1. Про роботу факультету комп’ютерно-інформаційних систем і 
програмної інженерії. 

Доповідачі: факультету комп’ютерно-інформаційних систем і 
програмної інженерії,  голова комісії з проблем навчання. 

2. Про ефективність співпраці  студентського самоврядування  з 
адміністрацією університету. 

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

 
23 червня 2020 року 

1. Про виконання Плану заходів забезпечення виконання показників 
університету щодо підтвердження статусу національного. 

Доповідач: перший проректор. 
2. Про хід виконання ухвал вченої ради.  
Доповідач:   голова статутно-організаційної комісії.  
3. Обговорення і рекомендація до затвердження плану роботи вченої ради 

на 2020/2021 навчальний рік. 
Доповідач: вчений секретар. 

 
Схвалено й рекомендовано до затвердження 
на засіданні вченої ради університету  
25 червня 2019 року, протокол № 6. 

 
 


