
 
УХВАЛА 

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

«Про вдосконалення підготовки магістрів та аспірантів в ТНТУ ім. І. Пулюя» 
(протокол №7 від 24.06.2014 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. Завершити розробку навчальних планів для  магістрів в групах доаспірантської підготовки. 
Відповідальні – перший проректор, проректор з наукової роботи, начальник навчального відділу. 
Термін – до 01.09.2014 р. 
2. Підвищувати вимоги до випускних робіт магістрів, зокрема в частині теоретичного 

обґрунтування та практичної реалізації результатів досліджень, забезпечити їх розміщення на сайті 
університету відповідно до вимог Положення про державну атестацію.  

Відповідальні – декани факультетів, завідувачі випускових кафедр. 
Термін – постійно. 
3. Забезпечувати наступність тематик наукових досліджень магістрів та аспірантів, а також 

наукового керівництва ними.  
Відповідальні – проректор з наукової роботи, завідувачі кафедр, керівники наукових шкіл. 
Термін – постійно. 
4. Оновити навчальні плани підготовки аспірантів та затвердити їх на вченій раді університету. 
Відповідальні – проректор з наукової роботи, завідуюча аспірантурою, керівники наукових шкіл. 
Термін – до 15.09.2014 р. 
5. Розробити програму розвитку  матеріально-технічної бази кафедр, науково-дослідних 

лабораторій університету для наукових досліджень  на 2015-2020 рр. 
Відповідальні – проректор з наукової роботи, керівники наукових структур, завідувачі кафедр. 
Термін – до 01.12.2014 р. 
 
 
 
 
 
 
 
  Вчений секретар       Крамар Г.М. 

    



УХВАЛА 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 

з питання: Про результати ректорських контрольних робіт, проведених у ІІ семестрі 
2013-2014 навч.року» 

 (протокол № 7 від 24.06.2014 р.) 
 

Доповідачі: перший проректор Митник М.М., голова комісії з проблем навчання 
Підгурський М.І. 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Результати ректорських контрольних робіт обговорити на засіданнях кафедр і вчених 

рад факультетів, здійснити відповідні корегувальні дії та інформувати першого 
проректора про їх виконання письмово. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: до 01.10.2014 р. 
3. Проаналізувати відповідність ЕНК категоріям, напрямам підготовки (спеціальностям), 

наявність апробації та якісних показників тестових завдань і вжити необхідні заходи 
щодо їх приведення до належного рівня.  

Відповідальні: завідувачі кафедр. 
Термін виконання: до 01.10.2014 р. 
4. Дотримуватись графіків проведення та забезпечувати явку студентів для виконання 

ректорських контрольних робіт. 
Відповідальні: декани факультетів. 
Термін виконання: згідно з графіком. 
 
 
  Вчений секретар      Крамар Г.М. 

 
 
 

УХВАЛА 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 

з питання: 
 «Про хід виконання ухвал вченої ради» 

(протокол № 7 від 24.06.2014 р.) 
 

Доповідач: голова статутно-організаційної комісії Марущак П.О. 
 

 
1. Виконання ухвал вченої ради схвалити. 
2. Розробити заходи з підвищення результативності діяльності науково-педагогічних 

працівників в частині видання монографій, підручників та посібників, опублікування статей 
у наукових виданнях, що входять в бази SCOPUS та інші наукометричні бази, і розглядати їх 
як необхідну умову виконання контракту. Завідувачам кафедр розробити комплексний план 
реалізації відповідних заходів на 2014-2017 рр. 

Відповідальний: проректор з наукової роботи., перший проректор. 
Термін виконання: до 1.09.2014 р. 
3. 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 програмами 
міжнародних проектів, зокрема Горизонт 2020. 

Відповідальні – проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, керівники проектів.  
Термін – постійно. 

 
 

Вчений секретар      Крамар Г.М. 


