
 
УХВАЛА 

вченої ради Тернопільського національного технічного університету  
імені Івана Пулюя з питання: 

«Підсумки господарської діяльності університету за 2017 рік та 
затвердження плану робіт на 2018 рік» 

(протокол №12 від 14.12.2017 р.) 
 

Доповідач: проректор з АГР та будівництва Клепчик В.М. 
 

1. Звіт про господарську діяльність університету в 2017 році схвалити. 
2. Затвердити план робіт з  капітального та поточного ремонтів на 2018 рік 
3. План робіт корегувати в межах наявних коштів та кошторисних 

призначень.  
Відповідальний:  проректор з АГРБ Клепчик В.М. 
Термін виконання:постійно. 

  
 
 
 Вчений секретар      Крамар Г.М. 

 
 
 
 
 

УХВАЛА 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету  
імені Івана Пулюя з питання: «Про зміни у структурі університету» 

(протокол №12 від 14.12.2017 р.) 
 

Доповідач: перший проректор Митник М.М. 
 

1. Реорганізувати факультет по роботі з іноземними студентами у Центр 
підтримки іноземних студентів 
Відповідальний: перший проректор Митник М.М. 
Термін виконання: до 1 березня 2018 року. 

2.  Покласти організацію підготовки здобувачів вищої освіти із числа 
іноземних студентів на факультети за приналежністю спеціальностей. 
Відповідальні: декани факультетів. 
Термін виконання: з 1 березня 2018 року. 
 

 
 

 
 Вчений секретар      Крамар Г.М. 

 



Ухвала 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету  

 імені Івана Пулюя з питання: 
„Підсумки наукової роботи університету за 2017  рік й основні напрямки наукової 

діяльності на 2018 рік” 
(протокол №12 від 14.12.2017 р.) 

Доповідач: проректор з наукової роботи Рогатинський Р.М. 
 

1.  Підсумки наукової роботи Тернопільського національного технічного університету 
за 2017 рік схвалити. 
2. Розробити Перспективний план роботи з кадрового забезпечення діяльності 
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя на 2018-2022 
рр. 
Відповідальні - проректор з наукової роботи, декани факультетів, завідувачі кафедр, 
вчений секретар університету. 
Термін – до 1.02.2018 р. 
3. Уточнити основні напрями наукової та науково-технічної діяльності університету. 
Відповідальні - проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, декани факультетів, 
керівники наукових шкіл. 
Термін – до 01.04.2018 р. 
4.  Уточнити перелік науково-дослідних лабораторій Університету з урахуванням  їх 
науково-технічного оснащення, здатності забезпечення високого рівня досліджень та 
ефективності виконання НДР та ДКР. 
Відповідальні – проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, декани факультетів, 
керівники наукових лабораторій. 
Термін – до 31.05.2018 р. 
5. Розробити заходи із підвищення рівня публікаційної активності з використанням 
наукометричних показників, які використовують у міжнародній системі експертизи (індекс 
цитування, індекс Хірша та імпакт-фактор), забезпечення академічної доброчесності, 
стимулювання науково-педагогічних працівників за кінцевими результатами, що 
підвищують наукові показники та рейтинг університету.   
Відповідальні – проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, декани. 
Термін – до 31.05.2018 р. 
6. Оновити Положення про преміювання науково- педагогічних працівників та 
положення університету, що регламентують діяльність аспірантури, підготовку наукових 
кадрів університету  та атестації наукових кадрів у відповідності до законів України та 
нормативних актів МОН України. 
Відповідальні - проректор з наукової роботи; завідуюча аспірантури та докторантури, 
начальник науково-дослідної частини.  
Термін – до 30.04.2018 р. 
7.  Розширити співпрацю із університетами та бізнесом з метою спільного 
використання обладнання, підготовки наукових кадрів, просування та комерціалізації 
наукових та науково-практичних розробок. 
Відповідальні – проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, керівники наукових 
підрозділів та шкіл, декани факультетів, завідувачі кафедрами. 
Термін – до 31.12.2018 р. 
8. Розробити пропозиції до програми співпраці ЗНЦ МОН та НАН України з 
Тернопільськими ОДА та обласною радою на 2018-25 рр.   

Відповідальні – проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, керівники наукових 
підрозділів та шкіл,, декани факультетів, завідувачі кафедрами. 
Термін – до 01.03.2018 

 

Вчений секретар        Крамар Г.М. 

 


