
  
Ухвала вченої ради 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана 
Пулюя з питання «Моніторинг навчального процесу та результати 

ректорських контрольних робіт, проведених у  2015/16 навч.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 01.09.2016 р.  
  2. Завідувачам кафедрами перевірити готовність електронних 
навчальних курсів усіх дисциплін осіннього семестру 2016-2017 н.р. до 
проведення ректорських контрольних робіт, а також забезпечити 
відповідність ЕНК вимогам «Рекомендацій  з розроблення засобів 
модульного і підсумкового контролів із використанням засобів тестування» у 
частині формування тестових завдань. Результати перевірки відобразити у 
акті готовності кафедри до 2016/17 н.р.  та подати пропозиції щодо передачі 
дисциплін, які не відповідають вимогам іншим викладачам або на інші 
кафедри. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр.  
Термін виконання: до 23.08.2016 р. 

 3. Відповідність ЕНК встановленим вимогам враховувати при наданні 
рекомендацій претенденту на посаду науково-педагогічного  працівника 
щодо терміну укладання трудового договору чи контракту на наступний 
період. 

Відповідальні: завідувачі кафедрами, члени кадрової комісії  
Термін виконання: постійно. 

  4. Дотримуватись  встановлених графіків та забезпечувати явку 
студентів для проведення ректорських контрольних робіт.  

Відповідальні: декани факультетів  
Термін виконання: згідно з графіком.  

 5. Деканам факультетів посилити контроль за відвідуванням 
студентами навчальних занять та вживати дієвих заходів до студентів, які 
систематично не відвідують навчальні заняття.  

Відповідальні: декани факультетів.  
Термін виконання: постійно. 

 
 
 
 
 
 Вчений секретар      Г.М.Крамар 
 
 



 
 

УХВАЛА 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету 

імені Івана Пулюя з питання «Про делегування прав вченої ради ТНТУ 
Приймальній комісії ТНТУ» 

(протокол № 6 від 29.06.2016 р.) 
 

Делегувати права вченої ради Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя приймальній комісії 
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя в 
частині затвердження змін до Правил прийому до Тернопільського 
національного технічного університету імені Івана Пулюя в з 30.06.2016р. по 
31.08.2016 р. 

 
 
 

 Вчений секретар      Г.М.Крамар 
 
 
 
 
 
 

УХВАЛА 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету 
імені Івана Пулюя з питання «Про внесення змін до Положення про 

приймальну комісію Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя» 

(протокол № 6 від 29.06.2016 р.) 
 

По всьому тексту Положення про приймальну комісію Тернопільського 
національного технічного університету імені Івана Пулюя слова «поза 
конкурсом» замінити словами «за квотами». 

 
 
 
 
 
 

 Вчений секретар      Г.М.Крамар 
 
 
 



УХВАЛА 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з 

питання  «Про хід виконання ухвал вченої ради» 
(протокол № 6 від 29.06.2016 р.) 

 
Доповідач: голова статутно-організаційної комісії Ковальчук Я.О. 

1. Інформацію про виконання ухвал вченої ради взяти до відома. 
2. Виконання ухвал вченої ради схвалити. 
3. Відповідно до п. 11 ухвали від 03.09.2015 р. (протокол № 7) забезпечити істотне 

збільшення контингенту іноземних студентів.  
Відповідальні: проректор з міжнародної діяльності, декан ФРІ. 
Термін виконання: до 1.01.2017 р. 
4. Відповідно до  п. 3 ухвали від 25.11.2015 р. (протокол № 9) подати пропозиції 

щодо планування і використання коштів студентського самоврядування згідно 
розробленого плану заходів студентської ради. 

 Відповідальні: голова студентської ради університету, проректор з науково-
педагогічної роботи, головний бухгалтер університету. 

Термін виконання: до 1.09.2016 р. 
5. Відповідно до п. 4, 5 ухвали від 25.11.2015 р. (протокол № 9) підготувати і 

розмістити на веб-сторінці університету описи обов’язкових навчальних дисциплін 
англійською мовою відповідно до навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів з 
числа іноземних громадян.  

Відповідальні: завідувачі випускових кафедр, завідувач кафедри української та 
іноземних мов.  

Термін виконання: до 30.06.2017 р. 
6. Відповідно до п. 6. ухвали від 25.11.2015 р. (протокол № 9) розробити 

англомовні профілі освітніх програм і навчальних планів підготовки бакалаврів і магістрів 
з числа іноземних громадян відповідно до Переліку-2015.  

Відповідальні: завідувачі випускових кафедр, завідувач кафедр української та 
іноземних мов.  

Термін виконання: до 1.08.2016 р. 
7. Відповідно до п. 3 ухвали від 14.12.2015 р. (протокол №10) 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 виконання: до 1.11.2016 р. 
8. Відповідно до п. 5 ухвали від 14.12.2015 р. (протокол №10) забезпечити 

включення Галицького вісника ТНТУ ім.І.Пулюя з бібліографічними профілями в 
науково-метричні бази даних, зокрема в «Google scholar».  

Відповідальні: проректор з наукової роботи, редактори наукових журналів.  
Термін виконання: 01.01.2017 р. 
9. Відповідно до п. 10 ухвали від 14.12.2015 р. (протокол №10) 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 виконання: 01.11.2016 р. 
 
 

 Вчений секретар      Г.М.Крамар 
 


