
            
УХВАЛА 

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

університету» (протокол №5від 28.04.2020 р.) 
 
Доповідач: проректор з міжнародного співробітництва Вітенько Т.М.  
 

1. Роботу з організації та координації міжнародної академічної 
мобільності учасників освітнього процесу схвалити.  

2. Розробити Стратегію інтернаціоналізації вищої освіти в ТНТУ, 
визначивши пріоритетним напрямом підготовку та реалізацію спільних 
програм. 

Відповідальні: проректор з міжнародного співробітництва, керівник 
відділу міжнародного співробітництва. 

Термін виконання: до 30.06.2021. 
3. Випусковим кафедрам, студенти яких не були залучені до процесу 

академічної мобільності, спільно з відділом міжнародного співробітництва 
провести інформаційні зустріч зі студентами на тему: «Можливості 
академічного обміну в ТНТУ».  

Відповідальні: керівник ВМС, заступники деканів з міжнародного 
співробітництва, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 10.09.2020 р 
4. Забезпечити розміщення і регулярне оновлення на сайті Університету 

актуальної інформації українською та англійською мовами щодо спільних 
освітніх програм. 

Відповідальні: проректор з міжнародного співробітництва, керівник 
ВМС, заступники деканів з міжнародного співробітництва, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: постійно. 
5. Продовжити практику висвітлення на веб-сторінках факультету та 

кафедр 
інформаційних матеріалів (фото, зразків виступів, інтерв’ю, публікацій), що 
засвідчують 
участь викладачів і студентів у програмах академічної мобільності або 
стажування. 

Відповідальні: проректор з міжнародного співробітництва, керівник 
ВМС, заступники деканів з міжнародного співробітництва, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: постійно. 
 

 

 

Вчений секретар      Крамар Г.М. 



          

Ухвала  
вченої радиТернопільського національного технічного університету 

імені Івана Пулюя з питання: «Про реалізацію Стратегії соціально-
економічного і фінансово-господарського розвитку університету» 

(протокол № 5 від 28.04.2020 р.) 
 
Доповідач: проректор з економіки та розвитку Шерстюк Р.П. 
 
1. Реалізацію стратегії соціально-економічного і фінансово-

господарського розвитку Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя на 2019-2025 рр. протягом 2019 р 
вважати____________. 

2. Забезпечити реалізацію стратегії соціально-економічного і 
фінансово-господарського розвитку Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя на 2019-2025 рр. протягом 2020 р 

Відповідальні – проректори за напрямами, декани факультетів, 
завідувачі кафедр. 
Термін – постійно. 

 
 
 
 
Вчений секретар      Крамар Г.М. 

 
          



 
Ухвала  

вченої радиТернопільського національного технічного університету 
імені Івана Пулюя з питання: «Про планування попереднього навчального 

навантаження на 2020/2021 навчальний рік.» 
(протокол № 5 від 28.04.2020 р.) 

 
 Доповідач: перший проректор Митник М.М. 

1. Встановити граничний обсяг навчального навантаження на 2020/21 
навчальний рік штатних науково-педагогічних працівників на умовах 
повної зайнятості не більше 600 годин. 

2. Планування обсягів навчального навантаження науково-педагогічних 
працівників проводити 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».  

3. Затвердити нормативи чисельності здобувачів першого, другого, третього 
рівнів вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст на одну 
штатну посаду науково-педагогічного працівника.  

4. Уточнена кількість ставок науково-педагогічних працівників кафедр на 
2020/21 н.р. встановлюється ректоратом з урахуванням обсягів 
фінансування, контингенту здобувачів вищої освіти, реалізації цільових 
концепцій підготовки фахівців, структури навчального навантаження 
кафедри та за результатами вступної кампанії.  

5. Завідувачам випускових кафедр, з метою забезпечення навчального 
навантаження науково-педагогічних працівників у встановленому обсязі, 
за необхідності, здійснити корегування робочих навчальних планів. 

 
 
 
 
 
 

Вчений секретар      Крамар Г.М. 

 


