
УХВАЛА 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з 

питання «Про стан і перспективи використання електронного навчання» 
Доповідач: проректор з науково-педагогічної  роботи  Дячук С.Ф. 

(протокол №10 від 14.12.2015 р.) 
 

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної  роботи Дячука С.Ф. взяти до відома. 
2. Деканам факультетів, завідувачам кафедр проводити заходи з оновлення і удосконалення 

науково-методичного забезпечення засобів електронного (дистанційного) навчання з метою 
покращення якості підготовки фахівців усіх ступенів вищої освіти в університеті та на локальних 
центрах. 

Термін виконання - постійно. 
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр, начальник навчального 

відділу. 
3. Привести засоби електронного навчання у відповідність до переліку спеціальностей, 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 266 29 квітня 2015 року та відповідних 
освітніх програм і навчальних планів для усіх ступенів вищої освіти, що будуть запроваджені в 
університеті з 1 вересня 2016 року 

Термін виконання – до 1.09.2016 р. 
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр. 
4. Забезпечувати діяльність локальних центрів дистанційної освіти, у тому числі 

закордонних, при організації навчального процесу студентів заочної форми навчання за 
дистанційними технологіями, у тому числі при проведенні семестрових контролів знань. 

Термін виконання – протягом навчального року. 
Відповідальні - проректор з науково педагогічної роботи, декани факультетів, директор 

центру електронного навчання. 
5. Для організаційного забезпечення електронного навчання, у тому числі заочного за 

дистанційними технологіями, включити у план 2016 року закупівлю комп’ютерної техніки згідно з 
пропозиціями ЦЕН з метою створення класу ведення занять науково-педагогічними працівниками за 
дистанційними технологіями. 

Термін виконання – до 01.09.2016 р.  
Відповідальні – перший проректор, проректор з науково педагогічної роботи, директор центру 

електронного навчання. 
6. Для забезпечення якісного створення та супроводження електронних навчальних курсів 

подати пропозиції щодо створення технічної групи супроводу електронного навчання за рахунок 
коштів спеціального фонду державного бюджету. 

Термін виконання – до 01.02.2016 р.  
Відповідальні – проректор з науково-педагогічної роботи, директор центру електронного 

навчання. 
7. Забезпечити збільшення контингенту студентів, які навчаються  в Локальних центрах 

дистанційної освіти в Україні. 
Термін виконання – до 01.09.2016 р.  
Відповідальні – декани факультетів, завідувачі кафедр. 
8. Організовувати роботу з розширення мережі центрів дистанційної освіти закордоном і 

збільшення кількості студентів, які в них навчаються. 
Термін виконання – постійно. 
Відповідальні – проректор з міжнародного співробітництва, декани факультетів, начальник 

відділу з міжнародних зв‘язків. 
 
 
 Вчений секретар        Крамар Г.М. 
 
 
 
 

 



УХВАЛА 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету  

імені Івана Пулюя з питання 
« Підсумки господарської діяльності університету за 2015 рік та затвердження 

плану робіт на 2016 рік» 
(протокол №10 від 14.12.2015 р.) 

 
1. Звіт про господарську діяльність університету в 2015 році схвалити. 

2. Затвердити план робіт з  капітального та поточного ремонту на 2016 рік. 

3. План робіт може коректуватися в межах наявних коштів та кошторисних 

призначень. 

 
 
 
 

 Вчений секретар        Крамар Г.М. 
 

 
 
Ухвала 

вченої ради Тернопільського національного технічного університету 
 імені Івана Пулюя від 14.12.2015 р. з питання: 

„Розміщення власних надходжень  університету у банківських установах” 
(протокол №10 від 14.12.2015 р.) 

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

 
 
1. Надати згоду на розміщення у 2016 році власних надходжень, отриманих за 

надання платних послуг у банківських установах на депозитних рахунках у 
національній валюті відповідно до законодавства. 

2. Створити комісію університету з визначення установи банку державного 
сектору економіки для розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих 
за надання платних послуг, на депозитних рахунках у складі: голова комісії – Дячук 
С.Ф.; секретар комісії – Стоцька Н.Я.; члени комісії – Марценко Г.В., Клепчик В.М., 
Седун Н.М. 
 Термін виконання – до 20.12.2015 р. 
 Відповідальний – проректор з науково-педагогічної роботи Дячук С.Ф. 
 3. Комісії університету відповідно до вимог законодавства визначити банк 
для укладення договору банківського вкладу (депозиту). 
 Термін виконання – до 01.04.2016 р. 
 
 
 
 

 Вчений секретар        Крамар Г.М. 



Ухвала 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету 

 імені Івана Пулюя від 14.12.2015 р. з питання: 
„Підсумки наукової роботи університету за 2015 рік й основні напрямки наукової 

діяльності на 2016 рік” (протокол №10 від 14.12.2015 р.) 
 

Доповідач: проректор з наукової роботи університету  Р.М. Рогатинський. 
 

1. Наукову роботи Тернопільського національного технічного університету за 2016 
рік  схвалити. 

2. Забезпечити виконання на 2016 рік заходів Перспективного плану роботи з 
кадрового забезпечення діяльності ТНТУ ім. І.Пулюя. 

Відповідальний - проректор з наукової роботи. 
Термін – постійно. 
3. Розробити та оновити положення університету, що регламентують наукову, 

науково-дослідну роботу та підготовку наукових кадрів університету, узгодивши їх з 
положеннями Законів України  «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 
діяльність», іншими нормативними документами. 

Відповідальні - проректор з наукової роботи; начальник науково-дослідної 
частини, завідувач відділу аспірантури. 

Термін – до 01.04.2016 р. 
4. Активізувати участь науковців у спільних міжнародних проектах, зокрема за 

програмою «Горизонт 2020», розширювати міжнародну співпрацю з університетами та 
організаціями інших країн за програмами академічної мобільності. 

Відповідальні - проректор з наукової роботи, декани факультетів, завідувачі 
кафедрами, начальник НДЧ, голова РМУС. 

Термін – на протязі року. 
5. При укладанні контрактів підвищити вимоги до якості публікацій науково-

педагогічних працівників, та їх науково-метричної оцінки у відповідних базах. 
Забезпечити включення наукових видань університету з бібліографічними профілями 
в науково-метричні бази даних, зокрема в «Google scholar».  

Відповідальні - проректор з наукової роботи, декани, завідувачі кафедр, 
редактори наукових журналів. 

Термін – постійно 
6. Підвищити якість виконання держбюджетної тематики, зокрема  в частині 

опублікування їх результатів в журналах з високим імпакт-фактором, відповідальність 
наукових керівників за залучення виконавців відповідного наукового та фахового 
рівня , відповідну реєстрацію отриманих нових технологій та розробок, їх 
комерціалізацію, а також захист інтелектуальної власності.  

Відповідальний - проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, керівники тем. 
Термін – постійно. 
7. Уточнити напрямки наукових досліджень кафедр та факультетів університету 

згідно пріоритетних напрямів наукового розвитку України, із врахуванням 
організаційних змін,  матеріальної бази, змін спеціальностей підготовки аспірантів та 
магістрів, та затвердити їх на вченій раді університету.  

Відповідальні - декани, завідувачі кафедрами. 
Термін – до 01.06.2016 р. 



8. Розробити освітньо-наукові програми, науково-кваліфікаційну 
характеристику, навчальні плани та робочі програми дисциплін для підготовки 
докторів філософії. 

Відповідальні - проректор з наукової роботи, зав аспірантури, декани 
факультетів, керівники наукових шкіл за науковими напрямами. 

Термін – до 01.04.2016 р. 
9. Підготовити методичну та матеріально-технічну базу для підготовки  

аспірантів згідно нового переліку спеціальностей аспірантури 
Відповідальні – декани, завідувачі кафедр. 
Термін – до 15.08.2016 р. 
10. Підвищити вимоги щодо діяльності науково-дослідних лабораторій, 

розробити паспорти лабораторій, перспективний план їх розвитку із деталізацію 
послуг, розробок та проектів, які лабораторії здатні надавати чи виконувати.   

Відповідальні – проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, керівники 
наукових лабораторій. 

Термін – до 01.05.2016 р. 
11. Науковим та науково-дослідним підрозділам університету, науковим школам,  

науково-дослідним групам факультетів, кафедр розширяти співпрацю із Науковим 
парком  «Інвестиційно-інноваційний кластер «Тернопілля», українськими та 
зарубіжними підприємствами, фірмами, установами, університетами з метою 
спільного використання обладнання, просування та комерціалізації наукових та 
науково-практичних розробок. 

Відповідальні – проректор з наукової роботи, керівники наукових підрозділів та 
шкіл, декани, завідувачі кафедр. 

Термін – постійно. 
12. Розширити практику спільної підготовки аспірантів із захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за договорами із закордонними вищими 
навчальними закладами.   

Відповідальні – проректор з наукової роботи, декани факультетів,  керівники 
наукових підрозділів та шкіл, завідувачі кафедр. 

Термін – постійно. 
 
 
 
 
 

 Вчений секретар        Крамар Г.М. 
 


