
 
УХВАЛА 

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

електронного навчання в університеті»  
(протокол №3 від 19 березня 2019 року) 

 
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 для  покращення якості підготовки фахівців усіх ступенів вищої 
освіти в університеті та в локальних центрах. 

Термін виконання - Постійно. 
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових 
кафедр. 

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

Термін виконання – до 30.06.2019 р. 
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, декани 
факультетів, завідувачі кафедр, директор ЦЕН, начальник 
навчального відділу. 

4. Розглянути на науково-методичних семінарах кафедр виконання плану 
сертифікації електронних навчальних курсів викладачами  

Термін виконання: до 01.05.2019 р. 
Відповідальні: завідувачі кафедр. 

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 
Тернопільському національному технічному університеті імені Івана 
Пулюя».  

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

6. Провести протягом другого семестру 2018/19 н.р. семінари для науково-
педагогічних працівників університету з питань використання серверу 
відеоконференцій при проведені занять з використанням дистанційних 
технологій. 

Термін виконання – до 1.06.2019р. 
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, 
директор центру електронного навчання, декани факультетів, 
завідувачі кафедр. 
 
 
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 № 3 від 19.03.2019 р. ) 

 
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. . Підготовку науково-педагогічних кадрів в Тернопільському 

національному технічному університеті імені Івана Пулюя та роботу 
аспірантури  схвалити. 

2. Забезпечити виконання  Плану кадрового забезпечення університету 
на 2019 р. 

Відповідальні – проректор з наукової роботи, декани, наукові керівники 
та консультанти відповідно аспірантів та докторантів. 

Термін – до 31.12.2019 р. 
3.  Провести самоаналіз готовності  до акредитації спеціальностей з 

підготовки здобувачів наукового ступеня докторів філософії. 
Відповідальні – проректор з наукової роботи, завідувач. відділу 

аспірантури і докторантури, декани факультетів, голови проектних груп. 
Термін – до 01.12.2019 р. 
4. Провести ліцензування розширення провадження освітньої діяльності 

для спеціальностей підготовки докторів філософії з правом навчання  іноземців. 
Відповідальні – проректор з наукової роботи, проректор з науково-

педагогічної роботи, керівники проектних груп, групи забезпечення 
спеціальностей. 

Термін – до 31.10.2019 р. 
5. Розробити положення, що регламентує порядок присудження 

науково-освітнього ступеня доктора філософії в тимчасових спеціалізованих 
радах ТНТУ. 

Відповідальні – проректор з наукової роботи, завідувач відділу 
аспірантури і докторантури. 

Термін – до 30.06.2019 р. 
6. Заслухати на науково-технічній раді наукових керівників та аспірантів 

про виконання освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії. 
Відповідальні - проректор з наукової роботи, керівники аспірантів. 
Термін: до 30.06.2019 р. 
 
 

 
Вчений секретар     Крамар Г.М. 

 
 



Ухвала  
вченої ради Тернопільського національного технічного університету 

 імені Івана Пулюя з питання:  
«Про результати рейтингового оцінювання якості роботи факультетів 

і кафедр університету у 2018 році»  
(протокол № 3 від 19.03.19 р.) 

 
Доповідач: начальник відділу якості Матійчук Л.П. 
 
1. Інформацію про результати рейтингового оцінювання якості роботи 

факультетів і кафедр університету у 2018 році взяти до відома та розмістити на 
офіційній web-сторінці університету. 

Відповідальний: начальник відділу якості. 
Термін виконання: до 1 квітня 2019 року. 
2. Провести обговорення результатів рейтингового оцінювання якості 

роботи факультетів і кафедр університету у 2018 році на засіданнях кафедр і 
вчених рад факультетів. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, декани факультетів. 
Термін виконання: до 30 квітня 2019 року. 
3. Завідувачам кафедр, науково-педагогічним працівникам забезпечувати 

виконання п.4 «Порядок підготовки даних та розміщення інформації в 
ELARTU» «Положення про інституційний репозитарій університету».  

Відповідальні: завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники.  
Термін виконання: постійно. 
4. За результатами рейтингового оцінювання якості роботи факультетів і 

кафедр університету в 2018 році деканам факультетів подати пропозиції 
ректорату про  преміювання НПП, що посіли 1-3 місця. 

Відповідальні: ректорат. 
Термін виконання: до 30 квітня 2019 року. 
5. Розробити технічне завдання та впровадити новий програмний модуль 

АСУ «Рейтингове оцінювання якості роботи факультетів і кафедр 
університету». 

Відповідальний: перший проректор 
Термін виконання: до 1 жовтня 2019 року. 
6. Подати пропозиції щодо удосконалення методики рейтингового 

оцінювання якості роботи факультетів і кафедр університету. 
Відповідальний: начальник відділу якості. 
Термін виконання: до 30 квітня 2019 року. 

 
 
 
 

Вчений секретар     Крамар Г.М. 
 

 
 
 



 
Ухвала  

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

«Стратегія розвитку ІТ технологій в університету»  
(протокол № 3 від 19.03.19 р.) 

 
Доповідач: перший проректор Митник М.М. 

 
1.  Інформацію про Стратегію розвитку  ІТ технологій в університеті взяти 

до відома. 
2. Затвердити Стратегію розвитку  ІТ технологій в університеті. 

 
 
 
 

Вчений секретар     Крамар Г.М. 
 
 


