
 
 

Ухвала  
вченої ради Тернопільського національного технічного університету 

імені Івана Пулюя з питання: «Про присутність університету у веб-просторі»  
(протокол № 1 від 28.01.2020 р.) 

 
Доповідач: керівник Центру бенчмаркінгу та веб-менеджменту Паламар 

А.М. 
1. Інформацію про присутність університету у веб-просторі в 2019 році 

взяти до відома та розмістити на офіційній web-сторінці університету. 
Відповідальний: начальник відділу забезпечення якості освіти. 
Термін виконання: до 28 лютого 2020 року. 
2. Провести обговорення результатів просування підрозділів університету у 

веб-просторі на засіданнях кафедр і вчених рад факультетів та здійснити заходи 
для усунення виявлених недоліків. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: до 28 лютого 2020 року. 
3. Забезпечити процес регулярної публікації новин та/або статей на веб-

сайтах кафедр і факультетів та підтримувати в актуальному стані опубліковану 
інформацію. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: постійно. 
4. Продовжити практику використання інтернет реклами освітніх послуг 

університету в західному регіоні України. 
Відповідальні: керівник ЦБВМ, начальник відділу доуніверситетської 

підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню. 
Термін виконання: до 31.08.2020 р. 
5. Вивчити питання та надати пропозиції щодо використання інтернет 

реклами освітніх послуг університету з метою збільшення контингенту студентів 
з числа іноземних громадян. 

Відповідальні: проректор з міжнародного співробітництва. 
Термін виконання: до 31.03.2020 р. 
 
 
 
Вчений секретар       Крамар Г.М. 



 
Ухвала 

вченої ради Тернопільського національного технічного університету   імені 
Івана Пулюя з питання: „Підсумки наукової роботи університету за 2019  рік 

й основні напрямки наукової діяльності на 2020 рік”  (протокол №1 від 
28.01.2020 р.) 

 
Доповідач: проректор з наукової роботи Рогатинський Р.М. 
 

1. Результати наукової роботу Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя за 2019 рік схвалити. 

2. Забезпечити виконання  Перспективного плану роботи з кадрового 
забезпечення діяльності Тернопільського національного технічного університету 
імені Івана Пулюя на 2018-2022 рр. в частині підготовки і атестації науково-
педагогічних кадрів на 2020 рік.  

Відповідальний - проректор з наукової роботи, декани факультетів, 
завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники. 

Термін виконання – постійно, до 31.12.2020 р. 
3. Розробити та затвердити Концепцію наукової діяльності університету 

на 2021-2025 рр..  
Відповідальні - проректор з наукової роботи, начальник НДЧ. 
Термін виконання – до 31.10.2020 р. 
4. Проаналізувати результати державної атестації закладів вищої освіти у 

частині провадження університетом наукової (науково-технічної) діяльності та 
розробити заходи для підготовки  університету до чергової атестації. 

Відповідальні - проректор з наукової робот; начальник НДЧ, декани 
факультетів.  

Термін виконання – до 15.12.2020 р. 
5. Уточнити основні напрями наукової та науково-технічної діяльності  

наукових шкіл та структурних підрозділів університету. 
Відповідальний - проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, керівники 

наукових шкіл, декани факультетів. 
Термін виконання – до 30.09.2020 р. 
6. Запровадити заходи із підвищення якості наукової та науково-

технічної діяльності, що  спрямовані на  покращення позицій університету в 
міжнародних та українських рейтингах. 

Відповідальні – проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, декани 
факультетів. 

Термін виконання – до 30.04.2020 р. 
7.  Забезпечити  у 2020 році надходження коштів до спеціального фонду 

університету за результатами наукових та науково-технічних робіт за проектами 
міжнародного співробітництва,  господарськими договорами та за результатами 
надання наукових послуг не менше 5 тис. грн. на штатного НПП. 

Відповідальні – проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, декани 
факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін виконання – до 31.05.2020 р. 



8. Вдосконалити Положення про порядок преміювання науково-
педагогічних та наукових працівників Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя з урахуванням показників ефективності наукової 
діяльності університету у 2019 році. 

Відповідальні – проректор з наукової роботи, начальник НДЧ 
9 Затвердити Тимчасове положення про атестацію здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та присудження ступеня доктора філософії 
спеціалізованими вченими радами університету та спеціалізованими вченими 
радами з разового захисту дисертацій.. 

Відповідальні - проректор з наукової роботи; завідувач відділу аспірантури 
та докторантури. 

Термін виконання – до 28.02.2020 р. 
10.  Підготовити та подати в НАЗЯВО комплекти документів для атестації 

науково-освітнього рівня підготовки доктора філософії за спеціальностями 
випуску 2020 року. 

Відповідальні – проректор з наукової робот завідувач відділу аспірантури 
та докторантури, декани факультетів, завідувачі кафедрами. 

Термін виконання – до 31.05.2020 р. 
11. Підготувати і направити в МОНУ документи про створення в 

університеті Центру колективного користування науковим обладнанням. 
Відповідальні – проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, керівники 

наукових підрозділів. 
Термін виконання – до 30.06.2020 р. 
 
 
 
 
 
Вчений секретар       Крамар Г.М. 
 


