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ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ  
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 
на 2017/2018 навчальний рік 

 
 
 

29  серпня 2017 року 
1. Звіт про діяльність колективу університету у 2016/2017 навч.р. та 

завдання щодо подальшого удосконалення навчально-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 2017/2018 навч.р.  
Доповідачі: перший проректор.  
3. Про підготовку університету до роботи в осінньо-зимовий період.  
Доповідач: проректор з адміністративно-господарської роботи.  

 
 
 
 

24 жовтня 2017 року 
1. Результати набору студентів у 2017 році та завдання щодо 

забезпечення набору у 2018 році.  
Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії. 

  2. Про рейтинги університету в 2016/2017 навч.р.  
Доповідач: керівник групи з вебометрії та вебмаркетингу. 
3. Про результати рейтингового оцінювання якості роботи НПП 

університету у 2016/2017 навч.р.  
Доповідач: начальник відділу якості. 
4. Про збільшення ліцензованого обсягу підготовки фахівців освітнього 

ступеня «бакалавр» за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка» 
галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування». 

Доповідачі: проректор з науково-педагогічної роботи.  
5. Про затвердження складу проектних груп, відповідальних за підготовку 

здобувачів вищої освіти за освітніми рівнями та спеціальностями. 
Доповідачі: проректор з науково-педагогічної роботи.  

 
 



21  листопада 2017 року 
  1. Про роботу і напрями розвитку Центру післядипломної освіти. 

Доповідачі: директор Центру післядипломної освіти. 
  2. Вдосконалення форм освітньо-виховної та організаційної роботи 
органів студентського самоврядування університету.  

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

3. Про результати міжнародної діяльності ТНТУ у 2017 році та основні 
напрями і завдання на 2018 рік. 

Доповідач: проректор з міжнародного співробітництва.  
 

19 грудня 2017 року 
  1. Підсумки наукової роботи університету за 2017 рік та основні напрями 
і завдання наукової діяльності на 2018 рік.  

Доповідачі: проректор з наукової роботи, голова комісії з питань науки. 
   2. Про науково-методичне забезпечення електронного навчання в 
університеті. 

Доповідачі: проректор з науково-педагогічної роботи, голова комісії з 
проблем навчання.  

3. Підсумки господарської діяльності університету у 2017 році та 
затвердження плану робіт на 2018 р.  

Доповідач: проректор з адміністративно-господарської роботи. 
 

20 лютого 2018 року 
 1. Про результати підсумкової атестації в 2016/17 навч.р. і у 2017 р. 
Доповідачі: перший проректор, голова комісії з проблем навчання. 

  2. Затвердження фінансового звіту університету за 2017 рік і кошторису 
доходів і видатків на 2018 рік.  

Доповідач: головний бухгалтер. 
3. Затвердження звітів про результати діяльності університету з 

підготовки фахівців освітнього ступеня  «бакалавр» напряму підготовки 
6.030504 «Економіка підприємства» галузі знань 0305 «Економіка та 
підприємництво»; напряму підготовки 6.051702 «Технологічна експертиза та 
безпека харчової продукції» галузі знань 0517 «Харчова промисловість та 
переробка сільськогосподарської продукції». 

Доповідач:   проректор з науково-педагогічної роботи.  
 

20 березня 2018 року 
1. Про підвищення ефективності роботи аспірантури, академічну 

мобільність аспірантів та виконання Перспективного плану роботи з кадрового 
забезпечення діяльності ТНТУ ім.І.Пулюя.  

Доповідачі: проректор з наукової роботи, голова комісії з питань науки.  
2. Про ефективність співпраці університету  з ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 
Доповідачі:  проректор з науково-педагогічної роботи.  

 
 
 



17 квітня 2018 року 
  1. Про планування попереднього навчального навантаження на 2018/19 
навч.р.  

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

  Доповідач: проректор з міжнародного співробітництва.  
 

 
22 травня 2018 року 

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

Доповідачі:   голова комісії з проблем навчання. 
2. Про співпрацю адміністрації та органів студентського самоврядування.  
Доповідачі:  проректор з науково-педагогічної роботи, голова студради 

університету. 
 

26 червня 2018 року 
  1. Про моніторинг навчального процесу та результати ректорських 
контрольних робіт  у  2017/18 навч.р. 
  Доповідачі: перший проректор, голова комісії з проблем навчання. 

2. Про результати профорієнтаційної роботи у 2017-2018 навч.році. 
Доповідач:  проректор з науково-педагогічної роботи 
3. Про хід виконання ухвал вченої ради.  
Доповідач:   голова статутно-організаційної комісії.  
4. Обговорення і рекомендація до затвердження плану роботи вченої ради 

на 2018/2019 навч.р. 
Доповідач: вчений секретар. 

 
Схвалено й рекомендовано до 
затвердження на засіданні вченої ради 
університету 27 червня 2017 року, 
протокол № 7. 

 
 


