
 
 

 
Ухвала  

вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана 
Пулюя з питання: «Про стан забезпечення та використання електронних 
навчальних курсів при підготовці фахівців» (протокол №4 від. 22.04.14 р.) 

 
Доповідач: директор інституту дистанційного навчання  к.т.н., доц. Шкодзінський О.К. 
 

1. Інформацію про запровадження електронних навчальних засобів на базі 
системи ATutor та їх використання у 2013-14 навчальному році взяти до відома. 

2. Завідувачам випускових кафедр та деканам завершити розробку та 
затвердження у встановленому порядку навчальних планів з підготовки бакалаврів за 
дистанційною формою. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, декани. 
Термін виконання: до 30.06.2014 р. 
3. Завідувачам кафедр забезпечити завершення розробки, апробації та 

сертифікацію електронних навчальних курсів з усіх дисциплін, закріплених за кафедрою 
за навчальними планами ОКР «бакалавр». 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 
Термін виконання: до 31.12.2014 р. 
4. Проректору з науково-педагогічної роботи створити робочу групу для 

аналізу готовності та формування пропозицій щодо етапності переведення заочної форми 
навчання на дистанційні технології за усіма напрямами і спеціальностями упродовж 2014 
- 2018 рр. 

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи. 
Термін виконання: до 30.05.2014 р. 
5. Завідувачам випускових кафедр, керуючись «Положенням про організацію 

навчального процесу за дистанційною формою у Тернопільському національному 
технічному університеті імені Івана Пулюя», подати на розгляд вченої ради університету 
документи щодо проведення  навчання за дистанційними технологіями для отримання 
ОКР «бакалавр». 

Відповідальні проректор з науково-педагогічної роботи, завідувачі випускових 
кафедр. 

Термін виконання: до 31.05.2014 р. 
6. Директору ІДН організувати розроблення та запровадити сучасні засоби 

моніторингу та контролю якісних показників навчального процесу на основі 
використання ЕНК. Деканам та завідувачам кафедр враховувати дані он-лайн 
моніторингу та статистичного оцінювання стану та використання ЕНК, а також якісних 
показників результатів навчання. 

Відповідальні: директор ІДН, завідувачі кафедр, декани. 
Термін виконання: постійно. 

 
 

Вчений секретар        Крамар Г.М. 



 
УХВАЛА 

вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені  
Івана Пулюя з питання 

 «Про роботу факультету по роботі з іноземними студентами» 
(протокол № 4 від 22.04.2014 р.) 

 
Доповідач:  декан ФРІ, к.ф.-м.н., доц. Ковалюк Б.П.,  
співдоповідач: голова комісії вченої ради з проблем навчання д.т.н.,   проф.  
Підгурський М.І. 
 
 Заслухавши та обговоривши навчальну, методичну, наукову, організаційну та 
виховну роботу факультету по роботі з іноземними студентами  вчена рада 
ухвалила: 
1. Діяльність факультету по роботі з іноземними студентами за звітний період 

(2011-2014 роки) з навчальної, методичної, наукової, організаційної та виховної 
роботи  схвалити. 

2. Забезпечити збільшення контингенту студентів та слухачів 
підготовчого відділення до 300 осіб шляхом підвищення ефективності рекламної і 
профорієнтаційної роботи 

Відповідальні: проректор з міжнародного співробітництва, декан ФРІ. 
Термін виконання: 31.12.2014 р. 

3. З метою покращення організації навчального процесу: 
3.1 Створити постійно діючі курси англійської мови для підвищення рівня 

володіння іноземною мовою викладачів, які беруть участь у підготовці фахівців з 
числа іноземних громадян. Розробити положення про внутрішню сертифікацію 
науково-педагогічних працівників з іноземної мови.  

Відповідальні: проректор з міжнародного співробітництва, зав. кафедри УІ, 
директор ЦІМ.  
Термін виконання: постійно. 
3.2 Розробити заходи щодо вдосконалення системи оплати праці 

викладачів, які проводять заняття іноземною мовою. 
Відповідальні: проректор з міжнародного співробітництва, головний 

бухгалтер.  
Термін виконання: до 30.06.2014 р. 
3.3 Розробити пропозиції щодо запровадження програм мовної підготовки 

студентів та викладачів університету із залученням волонтерів. 
Відповідальні: зав кафедри УІ, директор центру іноземних мов. 
Термін виконання: 01.09.2014 р. 
3.4  Кафедрам університету оновлювати навчально-методичне 

забезпечення, адаптоване для підготовки громадян інших держав, українською та 
англійською мовами. 

Відповідальні: завідувачі кафедр.  
Термін виконання: постійно. 
3.5 Кафедрам ФРІ забезпечити виконання графіків поетапної розробки, 

апробації та сертифікації електронних навчальних курсів для усіх форм навчання.  
Відповідальні: декан, зав. кафедрами ФРІ. 
Термін виконання: згідно з графіками.  



3.6. Розробити нормативні документи і запровадити навчання українських 
студентів англійською мовою за навчальними планами підготовки фахівців з числа 
іноземних громадян. 

Відповідальний: декан ФРІ. 
            Термін виконання:до 1.09.2014 р. 
             3.7. Рекомендувати адміністрації університету закріпити за факультетом 
три  обладнані аудиторії  на 10-15 студентів для забезпечення навчання слухачів 
підготовчого відділення для іноземних громадян. 

Відповідальні: начальник навчального відділу, проректор з АГРБ Клепчик В. 
М.  

Термін виконання: до 1. 09.2014 р. 
             3.8. Забезпечувати організацію науково-дослідної роботи зі студентами-
іноземцями, їх участь у конкурсах наукових робіт, олімпіадах та наукових 
конференціях із самостійними і спільними публікаціями. 

Відповідальні: декан факультету, зав. кафедрами. 
Термін виконання: постійно. 
4 Проректору з АГРБ Клепчику В. М. включити у план поточних ремонтних 

робіт на 2015 р.: 
- ремонт навчальних приміщень кафедри «Української та іноземних 

мов», ауд. 307 - 311 корпус № 1; 
- ремонт приміщення кафедри «Українознавства та філософії» 
- ремонт приміщення коридору 3-го поверху корпусу №1 до 01.09.2015 р. 
Відповідальний:  проректор з АГРБ Клепчик В. М. 
Термін виконання: 01.09.2015 р. 
5. Оновити web-сторінку факультету по роботі з іноземними студентами 

українською та англійською мовами. 
Відповідальний: декан ФРІ. 
Термін виконання: до 30.06.2014 р. 

 
 
 
 
 Вчений секретар       Крамар Г.М. 


