
 
УХВАЛА 

вченої ради Тернопільського національного технічного університету  імені 
Івана Пулюя з питання:  «Про хід виконання ухвал вченої ради» 

(протокол № 6 від 25.06.2019 р.) 
 

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

1. Виконання ухвал вченої ради схвалити. 
2. Визнати такою, що виконана частково, і перенести термін виконання: 
Ухвала від 19.03.2019 р. (протокол №3) з питання: «Про результати якості 

роботи факультетів і кафедр університету у 2018 році» 
П.4. За результатами рейтингового оцінювання якості роботи факультетів і 

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

Відповідальні: ректорат. 
Термін виконання: до 01.10.2019 р. 
3. Зняти з виконання п.5 Ухвали від 21.11.2017 р. (протокол №10) з питання: 

«Про результати міжнародної діяльності ТНТУ у 2017 р. та основні напрями і 
завдання на 2018 р». 

Забезпечити реєстрацію доменних імен в країнах походження іноземних 
студентів.  

Відповідальні: директор центру електронного навчання. 
Термін виконання: до 1.10. 2018 року. 
4. Затвердити протокол невідповідностей з питання «Про хід виконання 

ухвал вченої ради». 
 
 
 
 
Вчений секретар      Крамар Г.М. 
 



 
 

УХВАЛА 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету  імені 
Івана Пулюя з питання  «Про стан надходження коштів за 2018-2019 н.р.»   

(протокол № 6 від 25.06.2019 р.) 
 

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

1. Інформацію проректора Дячука С.Ф. про стан надходження коштів у 2018-
2019 н.р. узяти до відома.  

2. Забезпечувати дотримання термінів і обсягів оплати за навчання іноземними 
студентами згідно укладених договорів.  

Відповідальні: проректор з міжнародного співробітництва,  декани 
факультетів, директор ЦМО 
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, декани 
факультетів 

3. Деканам факультетів посилити роботу зі студентами усіх форм навчання з 
метою зменшення кількості студентів, що відраховуються за академічну 
неуспішність та невиконання умов договору про надання освітніх послуг. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, декани 
факультетів. 
Термін: постійно. 

4. Деканам факультетів постійно проводити роботу з залучення осіб, які 
отримують в університеті освітній ступінь «бакалавр», до продовження 
навчання за освітнім ступенем «магістр». 

Відповідальні: перший проректор, проректор з науково-педагогічної 
роботи, декани факультетів. 
Термін: до початку прийому документів від вступників у 2019 р.  

5. Приймальній комісії університету та відбірковим комісіям факультетів 
проводити роботу з розширення переліку ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 
випускники яких будуть навчатись в університеті за погодженими 
навчальними планами зі скороченим терміном. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, декани 
факультетів. 
Термін: до початку прийому документів від вступників у 2019 р.  

 
 
 

Вчений секретар      Крамар Г.М. 
 


