
 
Ухвала вченої ради  

Тернопільського національного технічного університету імені Івана 
Пулюя з питання: «Про стан використання електронних навчальних 

курсів (ЕНК) у навчальному процесі»  
(протокол № 3 від. 25.04.13 р.) 

 
Доповідач: директор інституту дистанційного навчання Шкодзінський О.К. 
 

1. Інформацію про стан розроблення та запровадження електронних 
навчальних засобів на базі системи Atutor та їх використання у 2012-13 
навчальному році взяти до відома. 

2. Науково-педагогічним працівникам університету при складанні 
індивідуального плану роботи на рік планувати виконання робіт із 
створення та підтримки ЕНК. 
Відповідальні: завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники 
Термін виконання: до початку навчального року. 

3. Деканам та завідувачам кафедр при затвердженні звітів про виконання 
індивідуальних планів враховувати дані он-лайн моніторингу та 
статистичного оцінювання стану розробки та використання ЕНК у 
навчальному процесі. 
Відповідальні: завідувачі кафедр, декани. 
Термін виконання: щосеместрово. 

4. Деканам та завідувачам кафедр забезпечити завершення тестів для 
проведення ректорського контролю.  
Відповідальні: завідувачі кафедр, декани. 
Термін виконання: до 10.05.2013 р. 

5. Розробити і запровадити у тестовому режимі систему вхідного 
контролю залишкових знань студентів із забезпечуючих дисциплін із 
врахуванням рейтингової оцінки відповідного ЕНК. 
Відповідальний: директор ІДН 
Термін виконання: до 01.09.2013 р. 

 
   
 
  Вчений секретар      Крамар Г.М. 



УХВАЛА 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету 

імені Івана Пулюя з питання  
«Про шляхи розширення співпраці з ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з 
питання підготовки фахівців за скороченою формою навчання»  

(протокол № 3 від. 25.04.13 р.) 
 

Доповідач: проректор з науково-педагогічної  роботи  Дячук С.Ф. 
 

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної  роботи  Дячука С.Ф. 
взяти до відома. 

2. Деканам факультетів при організації агітаційно-роз’яснювальної 
роботи серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів  2013 року залучати випускників 
відповідних навчальних закладів, що навчаються в університеті за 
скороченим терміном підготовки. 
Термін виконання  - до 1.07.13 р. 
Відповідальні – декани факультетів, директор центру довузівської 
підготовки. 

3. Деканам факультетів, завідувачам випускових кафедр продовжувати 
організацію роботи з розширення співпраці з ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації, що здійснюють випуск фахівців ОКР «молодший 
спеціаліст» за спорідненими до ліцензованих в університеті напрямів. 
Термін виконання - Постійно. 
Відповідальні  декани факультетів, завідувачі випускових кафедр. 

4. Директорам відокремлених структурних підрозділів (коледжів) 
вивчити питання і подати пропозиції про започаткування підготовки  у 
коледжах фахівців ОКР «молодший спеціаліст» за спеціальностями 
спорідненими до напрямів підготовки університету. 
Термін виконання  - до 01.09.13  р. 
Відповідальні  –проректор з науково-педагогічної роботи, директори 
коледжів. 

 
 
 
   
 
  Вчений секретар      Крамар Г.М. 
 


