
УХВАЛА 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 

з питання:  «Про підготовку фахівців ОКР «бакалавр» за скороченим терміном 
навчання» (протокол №2 від 3.03.2015 р.) 

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

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної  роботи  Дячука С.Ф. прийняти до 
відома. 

2. Провести анкетування та повторно інформаційно роз’яснювальну роботу з 
випускниками вищих навчальних закладів, що завершують навчання за ОКР 
«молодший спеціаліст» щодо особливостей вступу в університет у 2015 році для 
підготовки бакалаврів за скороченим терміном навчання. 
Термін виконання  - до 1.05.15 р. 
Відповідальні  – проректор з науково-педагогічної роботи, декани факультетів, 

директор центру довузівської підготовки. 
3. Деканам факультетів, завідувачам випускових кафедр продовжувати організацію 

роботи з розширення співпраці з ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, що здійснюють випуск 
фахівців ОКР «молодший спеціаліст» за спорідненими до ліцензованих в університеті 
спеціальностей. 
Термін виконання - постійно. 
Відповідальні - декани факультетів, завідувачі випускових кафедр. 

4. Завідувачам випускових кафедр на виконання вимог абзацу 2 п.3 Статті 5 та абзацу 2 
п.2. Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про вищу освіту» 
розробити  освітньо-професійні програми та навчальні плани здобуття ступеня 
бакалавра в університеті на основі ступеня молодшого бакалавра з нормативним 
терміном навчання 2 роки. 
Термін виконання – 1.06.2015р. 
Відповідальні - декани факультетів, завідувачі випускових кафедр, начальник 

навчального відділу. 
5. Завершити комплекс заходів з організації діяльності локальних центрів на базі 

Калуського політехнічного, Кам’янець-Подільського індустріального та 
Нововолинського електромеханічного коледжів з метою забезпечення організації 
семестрового контролю  студентів заочної форми навчання у другому семестрі 
2014/15 навчального року  на базі цих центрів. 
Термін виконання – до 1.04.2015р. 
Відповідальні  - проректор з науково педагогічної роботи, декани факультетів, 

директор інституту дистанційного навчання 
6. Забезпечувати виконання плану діяльності локальних центрів дистанційної освіти на 

базі коледжів при організації навчального процесу студентів заочної форми навчання 
за дистанційними технологіями, у тому числі проведення семестрових контролів 
знань у  2015/16 н.р. 
Термін виконання – постійно, протягом навчального року. 
Відповідальні - проректор з науково педагогічної роботи, декани факультетів, 

директор інституту дистанційного навчання 
7. Деканам факультетів, завідувачам кафедр проводити заходи з оновлення і 

удосконалення науково-методичного забезпечення засобів електронного 
(дистанційного) навчання з метою покращення якості підготовки фахівців на усіх 
рівнях вищої освіти в університеті та на локальних центрах дистанційного навчання. 
Термін виконання - постійно. 
Відповідальні: - декани факультетів, завідувачі випускових кафедр, начальник 

навчального відділу. 
 
  
 Вчений секретар      Крамар Г.М. 



УХВАЛА 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана 
Пулюя з питання:  «Про результати державної атестації за 2013-2014 н.р.»  

(протокол №2 від 3.03.2015 р.) 
 

Доповідач:  перший проректор Митник М.М. 
 

1. Інформацію про результати роботи державних екзаменаційних комісій у 2013/14 н.р. 
прийняти 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 результати ректорських контрольних робіт, проведених у І 
семестрі 2014/2015 н.р.» (протокол №2 від 3.03.2015 р.) 

 
Доповідач:  перший проректор Митник М.М. 
 
1. Результати ректорських контрольних робіт обговорити на вчених радах факультетів 

та засіданнях кафедр. 
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: до 30.03.2015 р. 

  2. Завідувачам кафедр забезпечити відповідність ЕНК вимогам «Рекомендацій  з 
розроблення засобів модульного і підсумкового контролів із використанням засобів 
тестування» у частині формування тестових завдань та забезпечити формування тестових 
завдань «Ректорський контроль». 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 
Термін виконання: до 02.04.2014 р. 

  3. Дотримуватись  встановлених графіків та забезпечувати явку студентів для 
проведення ректорських контрольних робіт. 
Відповідальні: декани факультетів 
Термін виконання: згідно графіку  

4. Перевірити готовність електронних навчальних курсів усіх дисциплін весняного 
семестру 2014-2015 н.р. до проведення ректорських контрольних робіт. 

• Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи, директор ІДН.  
• Термін виконання: до 24.04.2015 р.  

 
 

 
 Вчений секретар      Крамар Г.М. 



 


