
Ухвала  
вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені 
Івана Пулюя з питання:  «Про результати рейтингового оцінювання якості 
роботи науково-педагогічних працівників університету за період з 1.05.2012 

року по 25.06.2013 року»  (протокол №8 від 22.10.13 р.) 
Доповідач: голова тимчасової комісії вченої ради к.т.н.,доц. Крамар Г.М. 

1. Інформацію про результати рейтингового оцінювання якості роботи НПП 
університету прийняти до відома та  розмістити на web-сторінці університету. 
Відповідальний: голова тимчасової комісії вченої ради Крамар Г.М.  
Термін виконання: до 15 листопада 2013 року.  
2. За результатами рейтингового оцінювання подати пропозиції щодо заохочення 
викладачів, які мають високий рейтинг, та працівників, залучених до виконання 
робіт по обчисленню рейтингу.  
Відповідальний:  перший проректор  Митник М.М.  
Термін виконання: до 20 грудня 2013 року.  
3.  Провести обговорення результатів рейтингового оцінювання на засіданнях 
кафедр і вчених рад факультетів та подати пропозиції щодо винесення 
попередження та зняття з рейтингу НПП, які подали недостовірну інформацію, а 
також винесення попередження особам, відповідальним на кафедрах за внесення 
коректної інформації в АСУ.  
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедрами.  
Термін виконання: до 10 листопада 2013 року.  
4. Результати рейтингового враховувати при укладанні контрактів з науково-
педагогічними працівниками.  
Відповідальні: перший проректор,  декани факультетів,  зав. кафедрами. 
Термін виконання: до 1  грудня  2013 року.  
5. Забезпечити неухильне виконання ухвали вченої ради ТНТУ ім. І.Пулюя від  30 
серпня 2012 року (протокол № 8) та наказу ректора № 600-01 від 11 вересня 2012 
року щодо перевірки достовірності поданої  інформації та необхідності збереження 
на кафедрах підтверджуючих матеріалів протягом 3 років.  
Відповідальні: зав. кафедрами.  
Термін виконання: постійно 
 
 
 
 Вчений секретар      Крамар Г.М. 



 

Ухвала  
вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені 

Івана Пулюя з питання:  «Про затвердження звітів про результати діяльності 
кафедр університету з підготовки фахівців» (протокол №9 від 19.11.13 р.) 

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

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Дячука С.Ф. про стан 
готовності кафедр до проведення акредитації напрямів та спеціальностей 
прийняти до уваги. 

2. Затвердити звіти  про діяльність кафедр з підтвердженням відповідності 
кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення 
державним вимогам за напрямами та спеціальностями, що акредитуються: 

 7.05070105, 8.05070105 — Світлотехніка і джерела світла 
 перепідготовка 7.05070105 — Світлотехніка і джерела світла 
 6.050902 — Радіоелектронні апарати 
 7.05090204, 8.05090204 — Біотехнічні та медичні апарати та системи 
 перепідготовка 7.05090204 — Біотехнічні та медичні апарати та системи 
 6.051003 — Приладобудування 
 7.05100302, 8.05100302 — Прилади і системи точної механіки 
 7.05100302 (перепідготовка) — Прилади і системи точної механіки 
 6.051701 — Харчові технології та інженерія 

 7.05170107 — Технології зберігання, консервування та переробки плодів і 
овочів. 

3. Завідувачам кафедр, що проводять повторну акредитацію напрямів та 
спеціальностей, до 1.11.2013 р. забезпечити формування акредитаційних справ. 
Термін: до 1.11.2013. 
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи Дячук С.Ф., завідувачі 
кафедр Андрійчук В.А., Яворський Б.І., Паламар В.І., Покотило О.С. 
 
 
 Вчений секретар      Крамар Г.М. 
 
 



 

У Х В А Л А 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені  
Івана Пулюя з питання: «Про результати набору студентів  у 2013 році та 

завдання щодо забезпечення набору студентів у 2014 році» (протокол № 8 від 
22.10.2013 р.) 

 
Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії Лещук Р.Я. 

1. Роботу приймальної комісії по прийому на навчання в університет у 2013 р. 
схвалити. 

2. Проаналізувати якісні та кількісні показники набраного контингенту 
вступників за напрямами та спеціальностями всіх форм навчання на кожному 
факультеті і подати пропозиції щодо координації агітаційно-роз’яснювальної та 
професійно-орієнтаційної роботи на 2014 рік. 

Відповідальні – декани факультетів. 
Термін виконання – до 31.10.2013 р. 
3. Розробити методичні та організаційні заходи щодо вдосконалення форм і 

методів профорієнтаційної роботи університету з випускниками загальноосвітніх 
шкіл та ВНЗ I–II рівнів акредитації м. Тернополя, Тернопільської та інших областей 
із закріпленням за агітаційними групами конкретних навчальних закладів.  

Відповідальний – проректор з науково-педагогічної роботи, директор ЦДП. 
Термін виконання – до 31.10.2013 р. 
4. Провести профорієнтаційну роботу із вступу в ТНТУ з випускниками 

загальноосвітніх шкіл та ВНЗ I–II рівнів акредитації м. Тернополя, Тернопільської 
та інших областей із закріпленням за агітаційними групами конкретних навчальних 
закладів. 

Відповідальний – перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи,  
відповідальний секретар приймальної комісії; директор ЦДП. 
Термін виконання – відповідно до затвердженого плану профорієнтаційної 
роботи. 
5. Подати пропозиції до МОН України щодо обсягів державного замовлення, а 

також перерозподілу ліцензійних обсягів на підготовку фахівців усіх ОКР у 2014 
році  

Відповідальний – перший  проректор, проректор науково-педагогічної роботи. 
Термін виконання – згідно з  вимогами МОН України. 
6. Провести аналіз і подати пропозиції щодо можливості розширення 

бакалаврських та магістерських  спеціальностей в університеті. 
Відповідальні – перший проректор; проректор з науково-педагогічної роботи. 
Термін виконання – до 01.12.2013 р. 
7. За результатами проведеної агітаційної та профорієнтаційної роботи у ЗОШ та 

ВНЗ I-II рівня акредитації систематизувати відомості про випускників (прізвище, 
ім’я,  по-батькові, номер телефону чи адресу електронної пошти) з метою надання 
їм в подальшому додаткової інформації про університет, рекламно-агітаційні 
матеріали про напрями та спеціальності, важливі дати вступної кампанії тощо. 
Розробити програму автоматизованої розсилки інформації та новин університету 
зареєстрованим вступникам. 

 



Термін виконання – до 31.12.2013 р. 
Відповідальні – директор Центру довузівської підготовки,  відповідальний 
секретар, ЦІТ. 
8. Деканам факультетів організувати проведення Дня відкритих дверей 

факультету для випускників ВНЗ I-II рівня акредитації, які вступають на 
спеціальності факультету за скороченим терміном навчання. 

Відповідальні – декани факультетів. 
Термін виконання – до 31.12.2013 р. 
9. Проаналізувати результати набору за ОКР «спеціаліст», «магістр» серед 

випускників університету за ОКР «бакалавр» 2013 року та провести широку 
агітаційно-роз’яснювальну та професійно-орієнтувальну роботу щодо вступу 
випускників ОКР «бакалавр» 2014 року для здобуття ОКР «спеціаліст», «магістр» в 
університеті. 

Відповідальні – декани, завідувачі випускових кафедр. 
Термін виконання – до 31.12.2013 р. 
10. Забезпечити підтримку модуля «Абітурієнт» АСУ університету і його 

взаємозв’язку з Єдиною державною електронною базою з питань освіти та 
функціонування згідно вимог Умов прийому до ВНЗ України та Правил прийому до 
ТНТУ у 2014 р. 

Відповідальні – перший проректор,  відповідальний секретар, ЦІТ. 
Термін виконання – постійно. 
11. Продовжити роботу приймальної комісії у цьому складі до затвердження 

нового складу приймальної комісії на 2014 рік. 
Відповідальні – перший проректор, відповідальний секретар. 
12. Посилити відповідальність завідувачів кафедр і деканів факультетів за 
формування складу екзаменаційних і фахових комісій. 
Відповідальні - декани факультетів, завідувачі кафедр. 
Термін виконання – до 1.07.2014 р. 
 
 
 

Вчений секретар      Крамар Г.М. 



 
Ухвала  

вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені  
Івана Пулюя з питання: «Про аналіз місця університету у світових та 

всеукраїнських рейтингах у 2012-2013 н.р. та обговорення листа МОНУ від  
16.07.2013 р. № 14.1/10-2488”  (протокол №8 від 22.10.2013 р.) 

 
Доповідач: вчений секретар Крамар Г.М. 

1. Інформацію про аналіз місця університету у світових та всеукраїнських 
рейтингах прийняти до відома. 

2. Розробити план заходів щодо підвищення рейтингу університету та 
покращення якості первинної інформаційної бази університету як суб’єкта рейтингів 
у 2013/2014 н. р.  

Відповідальний: перший проректор. 
Термін виконання: до 15 листопада 2013 року. 
3. Забезпечувати виконання наказів ректора щодо виконання плану заходів та 

вимог Положення про інституційний репозитарій Тернопільського національного 
технічного університету ім. Івана Пулюя (ELARTU).  

Відповідальний: перший проректор. 
Термін виконання: постійно.  

 

 

Вчений секретар      Крамар Г.М. 
 


