
УХВАЛА 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана 
Пулюя з питання:  «Про результати атестації за 2014-2015 н.р. і 2015 р.»  

(протокол №1 від 23.02.2016 р.) 
 

Доповідач:  перший проректор Митник М.М. 
 
1. Інформацію про результати роботи  екзаменаційних комісій у 2014/15 н.р. взяти до 

відома. 
2. Продовжити роботу щодо збільшення кількості дипломних проектів (робіт), які 

виконуються на замовлення підприємств та установ (у тому числі університету). 
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр. 
Термін: постійно. 
3. Щорічно до початку роботи ЕК проводити наради із секретарями комісій з питань 

ведення документації ЕК. 
Відповідальні: декани факультетів. 
Термін: постійно. 
4. Підготувати до розгляду й затвердження на науково-методичній раді уніфіковану 

форму подання реферованих матеріалів кваліфікаційних робіт магістрів для розміщення в 
ELARTU. 

Відповідальні: перший проректор, директор науково-технічної бібліотеки. 
Термін: 11 березня 2016 року. 
5.  Забезпечувати виконання вимог Положення про  дипломне проектування в ТНТУ 

ім. І.Пулюя і Положення про інституційний репозитарій ТНТУ ім.І.Пулюя (ELARTU)  щодо 
розміщення  в ELARTU реферованих матеріалів кваліфікаційних робіт магістрів. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, керівники магістерських робіт. 
Термін: постійно. 

 
  Вчений секретар       Крамар Г.М. 
 
 
 
            

Ухвала 
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з питання  

«Затвердження фінансового звіту університету за 2015 рік і  кошторису доходів і 
видатків на 2016 р.»  

(протокол №1 від 23.02.2016 р.) 
 
Доповідач: головний бухгалтер Марценко Г.В. 
 

1. Затвердити фінансовий звіт університету за 2015 р. 
2. Затвердити кошторис доходів і видатків на  2016 р. 
3. Фінансовий звіт за 2015 рік і кошторис доходів і видатків на 2016 рік розмістити 

на офіційному веб-сайті університету. 
Відповідальний: головний бухгалтер. 
Термін: 1 березня2016 р.  
 

Вчений секретар       Крамар Г.М. 
 



Ухвала 
Тернопільського національного технічного університету імені Івана 
Пулюя з питання  «Затвердження звітів про результати діяльності 

університету з підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за 
спеціальністю 6.170101 Безпека інформаційних та комунікаційних систем»  

(протокол №1 від 23.02.2016 р.) 
Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Дячук С.Ф. 
 

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

2. Затвердити звіт  про діяльність кафедри кібербезпеки з підтвердженням 
відповідності кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного 
забезпечення державним вимогам з підготовки фахівців освітнього ступеня 
«бакалавр» за спеціальністю 6.170101 Безпека інформаційних та 
комунікаційних систем, що акредитується. 

 
 

Вчений секретар       Крамар Г.М. 
 


