
УХВАЛА 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана 

Пулюя з питання: «Про ефективність співпраці університету з ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації» (протокол №2 від 22.03.2016 р.) 

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

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

2. Завершити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 
особливостей вступу в університет у 2016 році для підготовки бакалаврів за 
скороченим терміном навчання з випускниками вищих навчальних закладів, що 
завершують навчання за ОКР «молодший спеціаліст». 

Термін виконання  - до 1.05.16 р. 
Відповідальні  – проректор з науково-педагогічної роботи, декани та  
в.о.деканів факультетів, директор центру довузівської підготовки. 

3. Деканам та в.о.деканів 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 деканам та  в.о.деканів факультетів, завідувачі випускових 
кафедр. 

4. Забезпечувати освітній процес в локальних центрах дистанційної освіти 
університету на базі коледжів у  2015/2016 н.р. 

Термін виконання – постійно, протягом навчального року. 
Відповідальні  проректор з науково педагогічної роботи, декани та 
в.о.деканів факультетів, директор центру електронного навчання. 

5. Подати пропозиції щодо розширення мережі локальних центрів дистанційної 
освіти на базі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, з якими університет організовує 
ступеневу підготовку фахівців на усіх рівнях вищої освіти.  

Термін виконання – до 01.05.2016 р. 
Відповідальні - проректор з науково педагогічної роботи. 

6. Деканам та в.о.деканів факультетів, завідувачам кафедр проводити оновлення і 
удосконалення науково-методичного забезпечення електронного 
(дистанційного) навчання з метою покращення якості підготовки фахівців  усіх 
рівнів вищої освіти в університеті, у тому числі через локальні центри 
дистанційного навчання. 

Термін виконання - постійно. 
Відповідальні:  декани та в.о.деканів факультетів, завідувачі кафедр, 
начальник навчального відділу. 

 
 
 
 
 
 Вчений секретар      Крамар Г.М. 
 

          



УХВАЛА 
 вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана 

Пулюя з питання «Про виконання вимог Статуту університету щодо 
незалежності від політичних партій, громадський та релігійних організацій» та 

оголошення листа МОН України № 5/13-32 від 14.03.2016 р. 
(протокол №2 від 22.03.2016 р.) 

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

 
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної 

роботи Дячука С.Ф., ураховуючи вимоги ст.6,8 Закону України Про освіту, ст.3,32 
Закону України Про вищу освіту, ст. 60 Закону України Про місцеві вибори та Статуту 
університету Вчена рада ухвалила: 

1. Заборонити розміщення друкованих передвиборних агітаційних 
матеріалів, політичної реклами та повідомлень про перебіг виборчого 
процесу у корпусах університету та структурних підрозділів.  

Термін виконання – постійно. 
Відповідальний – проректор з АГРБ Клепчик В.М. 

2. Не допускати залучення студентів до участі в політичних акціях під час 
освітнього процесу. 

Термін виконання – постійно. 
Відповідальні  – декани та в.о.деканів факультетів. 

3. Проведення передвиборної агітації та політичні акції організовувати у 
позанавчальний час у приміщеннях спортивно-мистецько-оздоровчого 
комплексу «Політехнік» з обов’язковим відшкодуванням вартості оренди 
відповідного приміщення. 

Термін виконання – постійно. 
Відповідальний  – проректор з АГРБ Клепчик В.М. 
 
 
 
 
 Вчений секретар      Крамар Г.М. 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УХВАЛА 
  вченої ради Тернопільського національного технічного університету 

імені Івана Пулюя з питання «Про підвищення ефективності роботи 
аспірантури, академічну мобільність аспірантів та виконання 

Перспективного плану роботи з кадрового забезпечення діяльності ТНТУ 
ім.І.Пулюя» (протокол № 2 від 22.03.16) 

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. Роботу з підготовки науково-педагогічних кадрів в Тернопільському 
національному технічному університеті імені Івана Пулюя  схвалити. 

2. Затвердити розподіл кредитів ECTS освітньої складової програми 
підготовки докторів філософії за дисциплінами циклу: основних концепцій, історії 
розвитку галузі науки та сучасного стану розвитку наукової літератури - 12 
кредитів; набуття мовних компетентностей – 12 кредитів; набуття універсальних 
навичок дослідника  - 14 кредитів. 

3. Затвердити перелік спеціальностей підготовки в університеті докторів 
філософії, що відповідає спеціальностям, за якими ведеться в аспірантурі 
підготовка кандидатів наук згідно Таблиці відповідності Переліку наукових 
спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), затвердженої 
наказом МОН України № 1151 від 06.11.2015. Перелік додається. 

4. Сформувати на факультетах (кафедрах) склади проектних груп, що 
відповідатимуть за ліцензування підготовки докторів філософії за відповідними 
спеціальностями.  

Відповідальні – проректор з наукової роботи, декани та виконуючі обов’язки 
деканів факультетів, завідувачі кафедр. 

 Термін – до 01.04.2016 р. 
5. Розробити навчальні плани з підготовки в університеті докторів філософії. 
Відповідальні – проректор з наукової роботи, декани та виконуючі обов’язки 

деканів факультетів, завідувачі профілюючих кафедр, завідувач аспірантури, 
докторантури .. 

Термін – до 10.04.2016 р. 
6. Розробити Тимчасове положення про підготовку докторів філософії в 

Тернопільському національному технічному університеті. 
Відповідальні – проректор з наукової роботи, декани та в.о. деканів 

факультетів,завідувач аспірантури, докторантури . 
Термін – до 01.05.2016 р. 
7. Підготувати ліцензійні справи для проведення ліцензування з освітньої 

діяльності підготовки  докторів філософії згідно з переліком спеціальностей). 
Відповідальні – проректор з наукової роботи, декани,  голови проектних груп, 

завідувач аспірантури, докторантури . 
Термін – до 01.05.2016 р. 
8. Підготувати та  подати  в МОН України документи щодо продовження 

повноважень спеціалізованої ради за спеціальністю 05.09.07 – Світлотехніка та 
джерела світла 



Відповідальні – проректор з наукової роботи, голова спеціалізованої вченої ради 
К 52.058.04, завідувач аспірантури, докторантури . 

Термін – до 01.07.2016 р.  
9. Привести науково-дослідні лабораторії університету  у відповідність до 

вимог щодо проведення практичної підготовки  та експериментальних досліджень 
аспірантів та докторантів. 

Відповідальні – проректор з наукової роботи, завідувач аспірантури, 
докторантури, наукові керівники науково-дослідних лабораторій. 

Термін – до 01.07.2016 р.  
 
 
 
 
 
 Вчений секретар      Крамар Г.М. 
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