
 
Ухвала  

вченої ради Тернопільського національного технічного університету 
імені Івана Пулюя з питання: «Про результати рейтингового оцінювання 

якості роботи факультетів і кафедр університету у 2019 році»  (протокол №2 
від 25.02.2020 р.) 

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

факультетів і кафедр університету у 2019 році взяти до відома та розмістити на 
офіційній web-сторінці університету. 

Відповідальний: начальник відділу забезпечення якості освіти. 
Термін виконання: до 3 березня 2020 року. 
2. Провести обговорення результатів рейтингового оцінювання якості 

роботи факультетів і кафедр університету у 2019 році на засіданнях кафедр і 
вчених рад факультетів. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, декани факультетів. 
Термін виконання: до 1 квітня 2020 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. Подати пропозиції щодо удосконалення методики рейтингового 

оцінювання якості роботи факультетів і кафедр університету. 
Відповідальний: начальник відділу забезпечення якості освіти.  
Термін виконання: до 1 квітня 2020 року. 
5. Деканам факультетів ФМТ та ФПТ  забезпечити створення web-сторінок 

факультетів.  
Відповідальні: декани ФМТ, ФПТ.  
Термін виконання: до 1 червня 2020 року. 
6. Декану ФЕМ, завідувачам кафедр, які мають нульові показники за 

індикаторами рейтингу, зокрема індикаторіами міжнародної активності та 
фінансування наукової діяльності, активізувати роботу у цих напрямах. 

Відповідальні: декан ФЕМ, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: упродовж року. 

 7. Деканам факультетів, завідувачам кафедр забезпечувати постійне 
оновлення інформації на веб-сторінках. 

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

 
 

Вчений секретар        Крамар Г.М. 



 
 

УХВАЛА 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені 
Івана Пулюя з питання: «Про результати підсумкової атестації у 2019 р.» 

(протокол №2 від 25.02.20 р.) 
 

Доповідач: перший проректор Митник М.М. 
 

1. Інформацію про результати роботи екзаменаційних комісій у 2019 р. 
взяти до відома. 

2. Продовжити роботу щодо збільшення кількості дипломних проектів 
(робіт), які виконуються за замовленнями підприємств та установ (у тому числі 
ТНТУ) на рівні не менше 12%. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр. 
Термін виконання: постійно. 
3. Забезпечити розміщення переліку пропонованих дипломних проектів, 

в тому числі за замовленнями підприємств та установ, на веб-сторінках кафедр і 
факультетів. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр. 
Термін виконання: постійно. 
4. Розміщувати інформацію щодо проектів, виконаних за замовленнями 

підприємств та установ, на сторінках кафедр і соціальних мережах. 
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр. 
Термін виконання: постійно. 
5. Тематику дипломних проектів та магістерських робіт формувати із 

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

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

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

Термін виконання: постійно. 
 

 
 
 

Вчений секретар        Крамар Г.М. 
 



 
 

УХВАЛА 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені 

Івана Пулюя з питання:  
 «Про нові форми профорієнтаційної роботи з вступниками  

на базі ОКР «Молодший спеціаліст» 
(протокол №2 від 25.02.2020 р.) 

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

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

2. Продовжити інформаційно роз’яснювальну роботу з випускниками 
закладів фахової передвищої освіти, що завершують навчання за ОКР «молодший 
спеціаліст» щодо особливостей вступу в університет у 2020 році для підготовки 
бакалаврів за скороченим терміном навчання, у тому числі з залученням 
випускників коледжів, що навчаються в університеті. 

Термін виконання – постійно. 
Відповідальні – проректор з науково-педагогічної роботи, декани 

факультетів, начальник відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації 
та сприяння працевлаштуванню. 

3. Деканам факультетів, завідувачам випускових кафедр продовжити 
розширення співпраці з закладами фахової передвищої освіти, що здійснюють 
випуск фахівців ОКР «молодший спеціаліст» за спорідненими до ліцензованих в 
університеті спеціальностями, в т.ч., з залученням випускників відповідних 
навчальних закладів, що навчаються в університеті за скороченим терміном 
підготовки 

Термін виконання - Постійно. 
Відповідальні – декани факультетів, завідувачі випускових кафедр. 
4. З метою підвищення ефективності профорієнтаційної роботи 

факультетам та випусковим кафедрам забезпечити інтерактивну комунікацію з 
потенційними абітурієнтами з використанням соціальних мереж та засобів 
електронного зв’язку. 

Термін виконання - Постійно. 
Відповідальні декани факультетів, завідувачі випускових кафедр. 
5.  Проаналізувати результати проведених олімпіад та конкурсів для 

випускників закладів фахової передвищої освіти  (наказ № 4/7-81 від 31.01.2020р.) 
та подати пропозиції щодо використання цих форм профорієнтації у наступному 
навчальному році. 

Термін виконання – до 1.10.2020 р. 
Відповідальні проректор з науково-педагогічної роботи, начальник відділу 

доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню. 
 

 
 

Вчений секретар        Крамар Г.М. 
 


