
 
УХВАЛА 

 вченої ради Тернопільського національного технічного університету 
імені Івана Пулюя з питання «Про науково-методичне забезпечення 

електронного навчання в університеті» (протокол №2 від 27.02.2018 р.) 
 

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

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

2. Деканам факультетів, завідувачам кафедр забезпечувати оновлення 
науково-методичного забезпечення електронного (дистанційного) навчання з 
метою покращення якості підготовки фахівців усіх ступенів вищої освіти в 
університеті та в локальних центрах. 

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

3. Провести внутрішній аудит стану електронних навчальних курсів і 
створити базу даних засобів електронного навчання університету. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, декани 
факультетів, завідувачі кафедр, директор ЦЕН, начальник навчального 
відділу. 

Термін виконання: до 30.06.2018 р. 
4. Внести до планів засідань науково-методичних семінарів кафедр 

щосеместрове заслуховування науково–педагогічних працівників з питань 
розробки та запровадження технологій електронного навчання. 

Відповідальний: завідувачі кафедр.  
Термін виконання: внести зміни до 15.03.2018, виконувати постійно 

5. Завідувачам кафедр при поданні пропозицій щодо прийняття на роботу, 
у тому числі за сумісництвом, науково-педагогічних працівників чи 
запровадженні для читання студентам нових дисциплін дотримуватись вимог 
абз. 4 п. 3.9. «Положення про організацію освітнього процесу у ТНТУ імені 
Івана Пулюя».  

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: постійно. 

6. З метою збільшення контингенту студентів заочної форми навчання, 
що навчаються за дистанційними технологіями, створити локальний центр 
дистанційної освіти університету на базі Державного вищого навчального 
закладу "Чернівецький транспортний коледж". 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, директор 
центру електронного навчання, декани факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 1.05.2018 р. 
7. Подати пропозиції стосовно розширення матеріально-технічної бази 

Центру електронного навчання. 
Відповідальний: директор центру електронного навчання. 
Термін виконання: до 15.03.2018 р. 
 
 
Вчений секретар       Крамар Г.М. 



 
 

Ухвала 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету 
імені Івана Пулюя з питання «Про результати підсумкової атестації в  

2016/2017 р. і у 2017 р.» (протокол №2 від 27.02.2018 р.) 
Доповідач: перший проректор Митник М.М. 

 
1. Інформацію про результати роботи екзаменаційних комісій у 2016/17 

н.р. і у 2017 р. взяти до відома. 
2. Продовжити роботу щодо збільшення кількості дипломних проектів 

(робіт), які виконуються на замовлення підприємств та установ (у тому 
числі ТНТУ). 
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр. 
Термін виконання: постійно. 
3.  Тематику дипломних проектів і магістерських робіт  формувати 

із залученням членів рад роботодавців. 
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр. 
Термін виконання: постійно. 
4. Забезпечувати виконання вимог Положення про дипломне 

проектування в ТНТУ ім. І.Пулюя і Положення про інституційний 
репозитарій ТНТУ ім. І.Пулюя (ELARTU) щодо розміщення реферованих 
матеріалів кваліфікаційних робіт магістрів. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр, 
керівники магістерських робіт. 

Термін виконання: постійно. 
5. На веб-сторінках кафедр розміщувати теми пропонованих до 

виконання дипломних проектів і магістерських робіт. 
Відповідальні: завідувачі випускових кафедр. 
Термін виконання: щорічно до 30 червня. 

 
 
 
 

Вчений секретар       Крамар Г.М. 
 



Ухвала 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені 
Івана Пулюя з питання «Про затвердження фінансового звіту університету 

за 2017 рік і кошторису доходів та видатків на 2018 рік»  
(протокол №2 від 27.02.2018 р.) 

 
Доповідач: головний бухгалтер Марценко Г.В. 
 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Затвердити фінансовий звіт університету за 2017 р. 
3. Затвердити кошторис доходів і видатків на  2018 р. 
4. Головному бухгалтеру Марценко Г.В. до 5.03.2018 р. розмістити на 

офіційному веб-сайті університету фінансовий звіт за 2017 рік. 
4. Начальнику планово-фінансового відділу Казмірчук С.В. до 5.03.2018 

р. розмістити на офіційному веб-сайті університету кошторис доходів і видатків на 
2018 рік.  

 
 

Вчений секретар       Крамар Г.М. 
 

 
УХВАЛА 

вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені  Івана  
Пулюя з питання «Затвердження звітів про результати діяльності університету з 
підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»; 
напряму підготовки 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової 

продукції» галузі знань 0517 «Харчова промисловість та переробка 
сільськогосподарської продукції» та з підготовки молодших спеціалістів у 
Зборівському коледжі ТНТУ ім.І.Пулюя з галузі знань 03066 Менеджмент і 

адміністрування (07 Управління та адміністрування) за спеціальністю 5.03060101 
Організація виробництва (073 Менеджмент)»  (протокол №2 від 27.02.18 р.) 

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

1. Затвердити звіти про результати діяльності університету з підготовки 
фахівців освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»; напряму 
підготовки 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» 
галузі знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської 
продукції» та з підготовки молодших спеціалістів у Зборівському коледжі ТНТУ 
ім.І.Пулюя з галузі знань 03066 Менеджмент і адміністрування (07 Управління та 
адміністрування) за спеціальністю 5.03060101 Організація виробництва (073 
Менеджмент). 

2. Подати документи щодо  акредитації за вищезазначеними 
спеціальностями для розгляду у Міністерство освіти і науки України. 

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи Дячук С.Ф. 
Термін: до 1.05.2018 р. 

 
 

Вчений секретар       Крамар Г.М. 


