
         
УХВАЛА 

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

навчального навантаження на 2019/20 н.р.»  
(протокол №4 від 16.04.2019 р.) 

 
Доповідач: перший проректор Митник М.М.  

 
1. Встановити попередній обсяг навчального навантаження на 2019/20 

навчальний рік штатних науково-педагогічних працівників на умовах 
повної зайнятості в межах 600 годин. 
Відповідальні: перший проректор, завідувачі кафедр.  
Термін виконання: з 1 вересня 2019 року.  

2. Обсяг 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».  
Відповідальні: завідувачі кафедр. 
Термін виконання: постійно.  

3. Уточнена кількість ставок науково-педагогічних працівників кафедр на 
2019/20 н.р. встановлюється ректоратом з урахуванням контингенту студентів 
спеціальності, реалізації цільових концепцій підготовки фахівців, структури 
навчального навантаження кафедри та за результатами вступної кампанії. 

Відповідальний: перший проректор. 
Термін виконання: до 25 серпня 2019 року. 

4. 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 20 травня 2019 р. 

 
 
 
 Вчений секретар      Крамар Г.М. 



УХВАЛА 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені 

Івана Пулюя з питання «Затвердження звітів про діяльність кафедри 
управління інноваційною діяльністю та сферою послуг з підготовки 

фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 
Готельно-ресторанна справа (освітня програма «Готельно-ресторанна 

справа») та кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій з підготовки 
фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом 

підготовки 6.050201 Системна інженерія»  
(протокол №4 від 16.04.2019 р.) 

 
Доповідач: Проректор з науково-педагогічної роботи Дячук С.Ф. 
 
1. Затвердити звіти про діяльність кафедри управління інноваційною 

діяльністю та сферою послуг з підготовки фахівців першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа (освітня 
програма «Готельно-ресторанна справа») та кафедри комп’ютерно-
інтегрованих технологій з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти за напрямом підготовки 6.050201 Системна інженерія. 

2. Подати матеріали акредитаційних справ за вищезазначеними 
спеціальностями для розгляду у відділ ліцензування освітньої діяльності у 
галузі вищої, післядипломної освіти та освітньої діяльності та третьому 
освітньо-науковому рівні Міністерства освіти і науки України. 

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи. 
Термін: до 15.05.2019 р. 

 
 
 
 

Вчений секретар      Крамар Г.М. 



 
УХВАЛА 

вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені 
Івана Пулюя з питання «Про академічну мобільність студентів 

університету»  
(протокол №4 від 16.04.2019 р.) 

 
Доповідач: проректор з міжнародного співробітництва Вітенько Т.М. 
 
1. Випусковим кафедрам здійснювати моніторинг навчальних планів на 
предмет реалізації програм короткострокової академічної мобільності з 
закордонними партнерськими ВНЗ та за необхідності вносити зміни у блок 
вибіркових дисциплін. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, декани. 
Термін виконання: постійно 

2. Начальнику відділу міжнародних зв’язків, деканам і завідувачам кафедр 
подати пропозиції щодо включення ТНТУ у консорціуми для підготовки 
проектів КА107 в рамках програми Erasmus+(активність-академічна 
мобільність) 

Відповідальні: проректор з міжнародного співробітництва, начальник 
відділу міжнародного співробітництва, декани, відповідальні за міжнародну 
діяльність від факультетів і кафедр, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: 30.06.2019 р. 
3. Начальнику відділу міжнародного співробітництва організовувати 
проведення на факультетах інформаційної зустрічі зі студентами на тему: 
«Можливості академічного обміну в ТНТУ ». 

Відповідальні: начальник відділу міжнародного співробітництва. 
Термін виконання: постійно. 

4. Залучати студентів до участі в роботі розмовного клубу англійської мови 
під керівництвом волонтера Корпусу миру  

Відповідальні: директор центру іноземних мов, начальник відділу 
міжнародного співробітництва, декани факультетів, завідувачі кафедр.  

Термін виконання: постійно. 
5. Розширювати бази студентських практик за кордоном  

Відповідальні: проректор з міжнародного співробітництва, начальник 
відділу міжнародного співробітництва, декани, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: постійно. 
 
 
 
Вчений секретар      Крамар Г.М. 
 


