
         
 

УХВАЛА 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з питання: 

„Підсумки наукової роботи університету за 2013 рік 
й основні напрямки і завдання наукової діяльності на 2014 рік” (протокол № 10  від 17.12.2013 р.) 

 
Доповідачі: проректор з наукової роботи д.т.н., проф. Рогатинський Р.М., 

голова комісії з питань науки д.ф.-м.н., проф. Кривень В.А. 
 

1. Підсумки наукової роботи університету за 2013 рік схвалити. 
2. Забезпечити виконання на 2014 р. заходів Перспективного плану роботи з кадрового забезпечення 

діяльності ТНТУ ім. І.Пулюя. 
Відповідальний - проректор з наукової роботи, декани факультетів, зав. кафедрами. 
Термін – на протязі року. 
3. Розробити заходи з підвищення результативності діяльності науково-педагогічних працівників в частині 

видання монографій, підручників та посібників з грифом МОН, опублікування статей у наукових виданнях, що 
входять в бази SCOPUS, та розглядати їх як необхідну умову виконання контракту. Кафедрам розробити комплексний  
план реалізації відповідних заходів на 2014-2017 рр. 

Відповідальний - проректор з наукової роботи, декани факультетів, зав. кафедрами. 
Термін – 01.04.2013 р. 
4. Проаналізувати виконання науково-дослідницьких курсових і дипломних проектів, спрямованих на 

реалізацію практичних задач для підприємств та установ регіону, й затвердити на науково-технічній раді оновлений 
перелік тем НДРС. 

Відповідальний - проректор з наукової роботи, декани факультетів, зав. кафедрами, голова СНТ. 
Термін – 01.10.2014 р. 
5. Розширювати тематику спільних досліджень з провідними університетами та науковими центрами світу, 

активізувати участь творчих наукових колективів університету у  подачі запитів з наукових досліджень за державним 
замовленням, за програмою міжнародних проектів тощо. 

Відповідальні – проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, керівники проектів. 
Термін – постійно. 
6. Забезпечити розширення госпдоговірної діяльності шляхом виконання науково-дослідних, дослідно-

конструкторських робіт, надання відповідних послуг, в т.ч. у тісній співпраці з Науковим парком «Інноваційно-
інвестиційний кластер Тернопілля».  Розробити перспективні плани робіт науково-дослідних та науково-виробничих 
лабораторій та кафедр на 2014-2017 р. 

Відповідальні – проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, керівники НДЛ. 
Термін – до 01.03.2014 р. 
7. Розширювати  співпрацю із Західним науковим центром НАН України та МОН України, обласною та 

міською адміністраціями, а також з відомими науковими школами України та інших країн, виробничими 
підприємствами щодо реалізації інноваційних розробок університету 

Відповідальні – проректор з наукової роботи, керівники наукових структур. 
Термін – постійно 
8. Проаналізувати ефективність діяльності аспірантури та наукового керівництва аспірантами щодо 

своєчасного захисту дисертацій, внести необхідні зміни у навчальні плани підготовки аспірантів. 
Відповідальні – проректор з наукової роботи, декани факультетів, зав. аспірантурою. 
Термін – до 01.09.2014 р. 
9. Розробити навчальні плани груп доаспірантської підготовки студентів та узгодити з навчальними планами 

магістрів (спеціалістів). 
Відповідальні – проректор з наукової роботи, декани факультетів, зав. кафедрами, зав. аспірантурою. 
Термін – 01.02.2014. 
10. Підвищувати  науковий та представницький рівень наукових конференцій, що проводяться в університеті. 

Факультетам забезпечити проведення щорічних факультетських конференцій, а випускним кафедрам – проведення не 
рідше одного разу на три роки міжнародних чи всеукраїнських конференцій. 

Відповідальні – проректор з наукової роботи, декани факультетів, зав. кафедрами. 
Термін – 01.03.2014. 
11. Забезпечити участь університету та високий науковий і технологічний рівень експозиції у міжнародних та 

всеукраїнських виставках, в т.ч. спеціалізованих. Керівникам тем передати для експонування дослідні зразки та діючі 
моделі за завершеними прикладними науково-дослідними тематиками та забезпечити їх патентний захист. 

Відповідальні – проректор з наукової роботи, завідувачі кафедрами, керівники наукових структур,  завідувач 
ВІД. 

Термін – постійно. 
 
 
Вчений секретар        Крамар Г.М. 



 
 

УХВАЛА 
 вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з 
питання: „Про підвищення ефективності наукової та науково-технічної діяльності ТНТУ, 

що проводилась  у співпраці з науковими установами, навчальними закладами та 
підприємствами¸ а також за міжнародними, загальнодержавними та регіональними 

програмами”  
(протокол №10 від 17.12.2013 р.) 

 
Доповідачі: проректор з наукової роботи д.т.н., проф. Рогатинський Р.М., 

голова комісії з питань науки д.ф.-м.н., проф. Кривень В.А. 
 

1. Наукову та науково-технічну діяльність, що проводилась в університеті у співпраці з 
науковими установами, навчальними закладами та підприємствами, а також за міжнародними, 
загальнодержавними та регіональними програмами у співпраці з науковими установами, 
навчальними закладами вважати схвалити. 

2. Посилити роботу щодо налагодження зв’язків ТНТУ з підприємствами регіону та України, 
вищими навчальними закладами та науковими установами з метою підвищення ефективності 
наукових досліджень та реалізації спільних програм, розробити перспективні плани проведення 
спільних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. 

Відповідальні – проректор з наукової роботи, декани, зав. кафедрами, керівники НДЛ. 
Термін – до 01.06.2014 р. 
3. Поновити угоди про співпрацю з ВНЗ, підприємствами, науковими установами та 

зарубіжними партнерами, з якими закінчився термін діючих угод, та укласти нові згідно з 
напрямками спільної діяльності із призначенням конкретних осіб, які відповідають за реалізацію 
спільних  заходів та проектів. 

Відповідальні – проректор з наукової  роботи, декани, зав. кафедрами, начальник НДЧ. 
Термін – постійно. 
4. Скласти базу даних українських та зарубіжних партнерів за напрямками науково-дослідної, 

дослідно-конструкторської та іншої діяльності університету   
Відповідальні – проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, керівники проектів. 
Термін – до 01.06.2014 р. 
5. Активізувати участь науковців  університету у  підготовці  за міжнародними програмами і 

грантами, зокрема Горизонт 2020. 
Відповідальні – проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, зав. кафедрами, керівники 

проектів. 
Термін – постійно.  
6. Розширювати співпрацю з Науковим парком «Інноваційно-інвестиційний кластер 

Тернопілля» щодо діяльність науково-дослідної, дослідно-конструкторської та іншої діяльності та 
впровадження результатів досліджень. 

Відповідальні – проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, зав. кафедрами, керівники 
проектів. 

Термін – постійно. 
7. Активізувати інформаційну діяльність, направлену на пошук партнерів щодо спільних 

розробок та впровадження результатів дослідження, підписати угоду щодо участі в Національній 
мережі трансферу технологій, розвивати подальшу співпрацю із Львівським та Хмельницьким 
ЦНІІ, розширювати виставкову діяльність. 

Відповідальні – проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, зав. кафедрами, завідувач ВІД. 
Термін – постійно. 

 
 
Вчений секретар       Крамар Г.М. 

 



 
УХВАЛА 

вченої ради Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя 
з питання “Про підвищення ефективності співпраці адміністрації університету та 

органів студентського самоврядування” (протокол № 10  від 17.12.2013 р.) 
 

Доповідачі: начальник відділу виховної роботи та зв’язків із громадськістю Децик О.Я., голова 
студентської ради Баконь Р.І. 
 
1. Інформацію начальника відділу виховної роботи та зв’язків із громадськістю Децик О.Я. та голови 
студентської ради університету Баконя Р.І. взяти до відома. 
2. Розглянути пропозиції щодо удосконалення форм роботи комісій з питань виховної роботи на 
факультетах ТНТУ, в склад яких входять декани, заступники деканів, куратори груп, старости академічних 
груп. 
Відповідальний: перший проректор, начальник відділу виховної роботи та зв’язків із громадськістю, 
декани факультетів. 
Термін виконання: до 1.03.2014 р. 
3. Сформувати план кошторису органів студентського самоврядування на 2014 рік.  
Відповідальний голова студентського самоврядування. 
Термін виконання: до 01.02.2014 р. 
4. Подати пропозиції щодо можливих ефективних шляхів планування і використання кошторису органів 
студентського самоврядування. 
Відповідальні: перший проректор,начальник відділу виховної роботи та зв’язків із громадськістю, 
головний бухгалтер університету, голова студентського самоврядування університету. 
5. З метою пошуку ефективних шляхів співпраці викладацького складу університету та органів 
студентського самоврядування на розширених вчених радах факультетів розглянути і обговорити питання 
щодо діяльності ОСС та їх ролі в житті університету. 
Відповідальні: декани факультетів, голова студентського самоврядування університету, голови 
студентських рад факультетів. 
Термін виконання: згідно з планами роботи вчених рад факультетів. 
6. Продовжити практику проведення спільних засідань органів студентського самоврядування та ректорату 
з розгляду питань, що пов'язані з студентським життям університету. 
Відповідальний: голова студентського самоврядування. 
Термін виконання: згідно з планом роботи ректорату. 
7. Розробити заходи і подати пропозиції щодо форм підтримки студентів , які беруть активну участь у 
науковій, громадській, профспілковій, культурно -масовій та спортивній роботі, що сприяє підвищенню 
рейтингу ТНТУ серед вищих навчальних закладів. 
Відповідальні: перший проректор, начальник відділу виховної роботи та зв’язків із громадськістю, голова 
студентського самоврядування університету. 
Термін виконання: 1 березня 2014 р. 
8. Проводити спільні засідання кураторів груп та членів студентських рад факультетів з питань успішності 
студентів, відвідування занять та участі у громадській роботі. 
Відповідальні: заступники деканів факультетів, куратори груп, голови студентських рад факультетів. 
Термін виконання: постійно. 
9. Забезпечити виготовлення інформаційних стендів в навчальних корпусах №2, №3, №8 та в гуртожитку 
№1. 
Відповідальні: проректор з адміністративно-господарської роботи та будівництва, директор студмістечка, 
голова студентського самоврядування університету 
Термін виконання: до 15.03.2014 р. 
10. Розвинути роботу студради в напрямку співпраці та координації спільної роботи зі студрадами інших 
університетів України та країн-партнерів ТНТУ ім.І.Пулюя. 
Відповідальні:  голова студентського самоврядування університету. 
Термін виконання: постійно. 
 
 

 
Вчений секретар        Крамар Г.М. 


