
УХВАЛА 
вченої ради Тернопільського національного технічного університету  

імені Івана Пулюя з питання:  «Про роботу видавництва університету»  
(протокол №10 від 18.12.2018 р.) 

 
Доповідачі: Директор видавництва Катрич А.П., проректор з науково-
педагогічної роботи Дячук С.Ф. 

 
1. Роботу видавництва за період з 2014 р. по 2018 р. схвалити. 
2. Директору видавництва подати пропозиції з оновлення матеріальної 

бази видавництва  та включити їх у План закупівель на 2019 р. 
Відповідальний: директор видавництва. 
Термін виконання: 01.01.2019 р. 
3. Розширювати перелік та обсяги надання поліграфічних послуг, 

реалізацію власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної 
та бланкової у видавництві університету 

Відповідальний: директор видавництва. 
Термін виконання: постійно. 
4. Деканам факультетів та  завідувачам кафедр посилити організаційну 

роботу та контроль за виконанням плану видання науково-методичної літератури 
у 2019 р. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр. 
Термін виконання – постійно. 
5. Деканам факультетів, завідувачам кафедр розробити план видання 

науково-методичної літератури англійською мовою для організації освітнього 
процесу студентів іноземців. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр. 
Термін виконання – до 1.03.2019р. 
6. Директору видавництва забезпечувати переклад науково-методичної 

літератури на англійську мову. 
Відповідальний: директор видавництва. 
Термін виконання: постійно. 
7. Завідувачам кафедр, начальнику навчального відділу, директору 

видавництва при визначенні тиражу видання навчально-методичної літератури 
враховувати реальний контингент студентів та залишки літератури у кіоску. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, начальник навчального відділу, директор 
видавництва.  

Термін виконання: постійно. 
8. Створити комісію та організувати списання морально застарілої 

навчально-методичної літератури. 
Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи. 
Термін виконання: до 15.02.2019р. 
9. Подати пропозиції щодо обміну літератури з університетами і 

академічними установами. 
Відповідальний: директор видавництва. 
Термін виконання: до 01.02.2019 р. 
 
Вчений секретар       Крамар Г.М. 



 
Ухвала  

вченої ради Тернопільського національного технічного університету 
імені Івана Пулюя з питання: «Стратегії соціально-економічного і фінансово-

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

(протокол № 10 від 18.12.2018 р.) 
 
Доповідач: проректор з економіки та розвитку Шерстюк Р.П. 
 
1. Стратегію соціально-економічного і фінансово-господарського розвитку 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя на 
2019-2025 рр. схвалити. 

2. На основі стратегії розвитку розробити план дій для її реалізації на 
принципах проектного менеджменту (визначити заходи, відповідальних, терміни 
виконання). 

Відповідальний: проректор з економіки та розвитку  
Термін виконання: до 31 січня 2019 року. 
3. Провести ознайомлення зі стратегією на факультетах. 
Відповідальні: декани факультетів. 
Термін виконання: до 01 березня 2019 року. 
 
 
Вчений секретар       Крамар Г.М. 
 

 
 
 

 
УХВАЛА 

вченої ради Тернопільського національного технічного університету  
імені Івана Пулюя 

«Підсумки господарської діяльності університету за 2018 рік та затвердження 
плану робіт на 2019 рік» 

(протокол № 10 від 18.12.2018 р.) 
 

Доповідач: проректор з АГРБ Клепчик В.М. 
 

1. Звіт про господарську діяльність університету в 2018 році схвалити. 
2. Затвердити план робіт по  капітальному та поточному ремонту на 2019 рік 
3. План робіт корегується в межах наявних коштів та кошторисних призначень.  

Відповідальний – проректор з АГРБ Клепчик В.М. 
Термін виконання – протягом року. 

 
 

Вчений секретар       Крамар Г.М. 
 


