
Ухвала  
вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені 
Івана Пулюя з питання: «Про результати виконання європейського проекту 

Темпус SUCSID «Створення мережі міжуніверситетських Start-Up центрів для 
підтримки та просування студентських інноваційних проектів» 

(протокол №3 від 26.04.2016 р.) 
 

Доповідач: виконавчий директор Start-Up центру університету к.е.н., ст. 
викладач Струтинська І.В. 

1. Звіт про результати виконання європейського проекту Темпус SUCSID 
“Створення мережі міжуніверситетських Start-Up центрів для підтримки 
та просування студентських інноваційних проектів” схвалити. 

2. Виконавчому директору Start-Up центру у подальшому здійснювати 
діяльність згідно із затвердженим вченою радою ТНТУ Положенням про 
навчальну лабораторію інновацій Міжуніверситетський регіональний 
стартап центр. 
Виконавець: виконавчий директор Start-Up центру університету. 
Термін виконання: постійно. 

 

 

 

Вчений секретар       Крамар Г.М. 



 
Ухвала  

вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені 
Івана Пулюя з питання: «Про результати планування попереднього 

навчального навантаження на 2016−2017 навч.р.»  
(протокол №3 від 26.04.2016 р.) 

 
Доповідач: перший проректор Митник М.М. 
1. Встановити попередній обсяг навчального навантаження на 2016/17 

навчальний рік штатних науково-педагогічних працівників на умовах повної 
зайнятості в межах 600 – 750 годин. 

2. Обсяги навчального навантаження науково-педагогічних працівників 
планувати згідно з «Положенням про норми часу для планування та обліку 
навчальної, основних видів методичної, наукової й організаційної роботи 
науково-педагогічних працівників Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя». 

Виконавці: завідувачі кафедр, декани факультетів. 
Термін виконання: постійно. 
3. Завідувачам випускових кафедр з метою забезпечення навчального 

навантаження науково-педагогічних працівників у встановлених межах, за 
необхідності, здійснити корегування робочих навчальних планів підготовки 
бакалаврів третього та четвертого курсів. 

Виконавці:завідувачі випускових кафедр, декани факультетів. 
Термін виконання: до 13.05.2016 р. 
4. Кількість ставок науково-педагогічних працівників кафедр на 2016/17 

н.р. встановлюється ректоратом і вченою радою університету з урахуванням 
контингенту студентів спеціальності (напряму підготовки), введенням у дію 
нових навчальних планів, для яких обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 
годин., реалізації цільових концепцій підготовки фахівців, структури 
навчального навантаження кафедри за результатами вступної кампанії. 

Виконавець: перший проректор. 
Термін виконання: до 26.08.2016 р. 
 
 
 
 

 

 

Вчений секретар       Крамар Г.М. 
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