
УХВАЛА 
вченої ради Тернопільського технічного університету імені Івана Пулюя з 

питання “Про основні проблеми і напрями розвитку програм подвійних 
дипломів із закордонними ВНЗ” (протокол №3 від 20.03.2014 р.) 

 
Доповідач: проректор з міжнародного співробітництва д.т.н., проф. 

Т.М.Вітенько  
 

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Активізувати партнерські відносини із закордонними ВНЗ  шляхом участі у  

освітніх і наукових Європейських консорціумах, міжнародних конференціях. 
Відповідальний – проректор з міжнародного співробітництва, декани 
факультетів, відповідальні за міжнародне співробітництво факультетів, 
зав. кафедрами, керівники наукових структур. 
Термін – постійно. 

3.   Забезпечувати участь студентів та викладачів ТНТУ в програмах 
міжнародної мобільності. 
Відповідальний – проректор з міжнародного співробітництва, декани 
факультетів, відповідальні за міжнародне співробітництво факультетів, 
зав. кафедрами. 
Термін – постійно. 

4. Підвищувати володіння викладачами іноземними мовами через підвищення 
кваліфікації у рамках міжнародних проектів (TACIS, TEMPUS, ERASMUS 
MUNDUS, ERASMUS+). 
Відповідальний – декани факультетів, зав. кафедрами. 
Термін – постійно. 

5. Завідувачам кафедр, які забезпечують підготовку фахівців за 
спеціальностями: Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і 
виробництва; Енергетичний менеджмент; Електротехнічні системи 
електроспоживання; Світлотехніка і джерела свілта; Біотехнічні та медичні 
апарати і системи; Технології  зберігання, консервування та переробки 
плодів і овочів; Психологія, Економічна кібернетика; Облік і аудит 
розробити, погодити і затвердити пакет документів за програмами подвійних 
дипломів. 
Відповідальні – завідувачі кафедр. 
Термін – до 30.07.2014 року. 

 

 

  Вчений секретар      Крамар Г.М. 

 



 

УХВАЛА 
вченої ради Тернопільського технічного університету імені Івана Пулюя з 
питання «Про результати роботи державних екзаменаційних комісій»  

(протокол №3 від 20.03.2014 р.) 
 

Доповідач: перший проректор Митник М.М. 
 
1. Інформацію про результати роботи державних екзаменаційних комісій у 

2012/13 н.р. взяти до відома. 
2. Продовжити роботу щодо збільшення кількості дипломних проектів (робіт), 

які виконуються на замовлення підприємств та установ (у тому числі ТНТУ). 
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр. 
Термін: постійно. 

3. Щорічно до початку роботи ДЕК проводити наради із секретарями комісій з 
питань ведення документації ДЕК. 
Відповідальні: декани факультетів. 
Термін: Постійно. 

 

 

  Вчений секретар      Крамар Г.М. 

 



 

Ухвала 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету  

імені Івана Пулюя з питання «Про підвищення ефективності аспірантури та виконання 
перспективного плану роботи з кадрового забезпечення ТНТУ»  

(протокол №3 від 20.03.2014 р.) 
Доповідач: 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. Роботу з підготовки науково-педагогічних кадрів в Тернопільському національному 
технічному університеті імені Івана Пулюя схвалити. 

2. Забезпечити виконання у 2014 р. заходів комплексної програми підготовки науково-
педагогічних кадрів (докторів і кандидатів наук).  
Відповідальний - проректор з наукової роботи, декани факультетів, зав. кафедрами. 
Термін – протягом  року. 

3. Провести аналіз ефективності наукового керівництва аспірантами щодо своєчасного 
захисту дисертацій та переглянути на вченій рад ТНТУ склад наукових керівників та 
консультантів. 
Відповідальні – проректор з наукової роботи, декани факультетів, зав. аспірантурою. 
Термін – до 01.09.2014 р. 

4. Підвищувати якісні показники підготовки наукових кадрів, зокрема в частині 
опублікування результатів досліджень в наукових журналах з імпакт-фактором, 
забезпечувати перевірку наукових публікацій на запозичення. 
Відповідальні – проректор з наукової роботи, наукові керівники здобувачів, аспірантів 
та консультанти докторантів. 
Термін – постійно. 
кафедр. 
Термін – до 01.09.2014. 

5. Проаналізувати роботу спеціалізованих вчених рад, підготувати та подати документи в 
МОН України на відкриття (розширення повноважень) спеціалізованих рад за 
спеціальностями: 05.05.05  - піднімально-транспортні машини; 05.13.05 – комп’ютерні 
системи та компоненти; 05.13.06 – інформаційні технології. 
Відповідальні – проректор з наукової роботи, голови спеціалізованих рад. 
Термін – до 01.05.2014 р. 

6. Забезпечити розширення міжнародного співробітництва з підготовки науково-
педагогічних кадрів та залучення до навчання в аспірантурі ТНТУ іноземних громадян, 
зокрема випускників університету.  
Відповідальні – проректор з наукової роботи, завідувач аспірантурою, проректор з 
міжнародного співробітництва. 
Термін – до 01.06.2014 р 

 
 
 Вчений секретар      Крамар Г.М. 

 


