
УХВАЛА 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана 

Пулюя з питання  
„Про роботу електромеханічного факультету” 

(протокол №2 від 21 лютого 2012 р.) 
 

Доповідачі: декан електромеханічного факультету проф. Андрійчук В.А., 
голова комісії вченої ради з проблем навчання проф. Підгурський М.І. 

 
Заслухавши та обговоривши доповіді декана ЕМФ проф. Андрійчука В.А. та 

голови комісії проф. Підгурського М.І. про навчальну, методичну, наукову та 
організаційно-виховну роботу електромеханічного факультету, вчена рада 
ухвалила: 

1. Роботу електромеханічного факультету за звітний період (2007-2011 
роки) з навчальної, методичної, наукової та організаційно-виховної роботи 
схвалити. 

2. З метою покращення організації навчального процесу, наукової, 
методичної, організаційно-виховної роботи: 

2.1. Вважати пріоритетними напрямками розвитку електромеханічного 
факультету підвищення рівня навчально-методичної, науково-дослідної, кадрової, 
виховної роботи. 

2.2. Розробити варіативні частини освітньо-професійної програми підготовки 
бакалаврів напряму 6.050701 «Електротехніка і електротехнології» з професійною 
орієнтацією на спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи 
електроспоживання», 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла» та 7.05070108 
«Енергетичний менеджмент»  і новий робочий навчальний план підготовки 
бакалаврів з вищезазначеного напряму. 

Відповідальні: декан, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: 25.04.2012 р. 
2.3. Розробити план і забезпечити розміщення електронних версій навчально-

методичних матеріалів в системі дистанційного навчання. 
Відповідальні: декан, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: затвердити план до 15.03.2012 р. 
2.4. Завершити розробку, апробацію  і сертифікацію тестових завдань для 

проведення поточного, модульного і семестрового контролів якості знань студентів. 
Відповідальні: декан, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: до 1.06.2012 р. 
2.5. Неухильно дотримуватись порядку ведення навчальної документації. 
Відповідальні: декан, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: постійно. 
2.6. З метою збільшення кількості наукових публікацій підготувати пропозиції 

для покращення ефективності роботи аспірантів факультету. 
 
Відповідальні: декан, завідувачі кафедр, наукові керівники аспірантів. 
Термін виконання: до 1.05.2012 р. 
2.7.  Розробити комплексний план  підготовки науково-педагогічних кадрів з 

метою збільшення частки викладачів з науковими ступенями та вченими званнями 
до рівня середнього по університету та забезпечення виконання ліцензійних умов  



  Відповідальні: декан, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: до 1.04.2012 р. 
2.8. Ширше залучати студентів до науково-дослідної роботи,  конкурсів, 

олімпіад, студентських наукових конференцій. 
Відповідальні: декан, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: постійно. 
3. Розробити систему заходів щодо активізації профорієнтаційної роботи 

для залучення до навчання на факультеті кращих випускників ліцеїв, гімназій, 
загальноосвітніх шкіл та коледжів. 

Відповідальні: декан, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: 1.04.2012 р. 
4. З метою подальшого працевлаштування студентів факультету 

ефективніше співпрацювати з відділом працевлаштування та практичної підготовки 
студентів, сприяти укладанню договорів про співпрацю, наскрізну практику, 
стажування в організаціях роботодавців. 

Відповідальні: декан, завідувачі кафедр, начальник відділу  працевлаштування 
та практичної підготовки студентів. 

Термін виконання: постійно. 
5. Розробити план заходів та вийти з клопотанням перед адміністрацією 

університету про виділення коштів для оновлення матеріально-технічної бази 
навчального процесу і науково-дослідних робіт на факультеті (спеціалізоване 
обладнання, комп’ютерна техніка, програмне забезпечення, забезпечення сучасною 
навчальною, науковою та періодичною літературою). 

Відповідальні: декан, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: до 1.04.2012 р. 
6. Подати в адміністрацію університету пропозиції щодо проведення 

ремонту начальних приміщень факультету у 2012 році.  
Відповідальні: декан, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: 1.03.2012 р. 

  
 
 

 Вчений секретар       Крамар Г.М. 
 
 



 
УХВАЛА  

вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана 
Пулюя з питання  

«Про зміни в роботі інституту кураторства ТНТУ та внесення відповідних 
пропозицій до Положення про роботу кураторів груп університету» 

 (протокол №2 від 21.02.12 р.) 
 

Доповідач: начальник відділу виховної роботи і зв’язків з громадськістю 
Герман О.М.  

1. Інформацію начальника відділу виховної роботи і зв’язків з громадськістю 
Германа О.М. про зміни в роботі інституту кураторства ТНТУ та внесення 
відповідних пропозицій до положення про роботу кураторів академічних груп 
першого курсу і наставників старших курсів університету взяти до відома.  

2. Положення про роботу кураторів академічних груп першого курсу та 
наставників старших курсів університету із внесеними до нього змінами і 
доповненнями, затвердити та ввести в дію.  

Відповідальний – начальник відділу виховної роботи і зв’язків з 
громадськістю Герман О.М.  

Термін  – до 25.02.12 р.  
3. Кураторам академічних груп першого курсу та наставникам старших курсів 

університету у своїй роботі дотримуватися вимог даного Положення.  
Відповідальні – куратори та наставники груп. 
Термін  –постійно.  
4. Заступникам деканів факультетів затверджувати на кожен семестр плани 

роботи кураторів, графіки проведення інформаційних годин, відвідання 
гуртожитків, проведення екскурсій та культурно-масових заходів і здійснювати 
облік та контроль їхнього виконання.  

Відповідальні – начальник відділу виховної роботи і зв’язків з громадськістю 
Герман О.М., заступники деканів факультетів.  

Термін  – впродовж навчального року. 
     5. Для підготовки подань заступників деканів у відділ виховної роботи і 
зв’язків з громадськістю комісіям з питань виховної роботи факультетів 
здійснювати оцінку роботи кураторів за кожен семестр на основі звітів кураторів, 
протоколів засідань кафедр, анкетування студентів груп.  

Відповідальні –начальник відділу виховної роботи і зв’язків з громадськістю 
Герман О.М., заступники деканів факультетів ТНТУ.  

Термін  – до 15 травня та до 15 грудня кожного року. 
  
 

 
 
Вчений секретар       Крамар Г.М. 

 
 
 


