
П Р О Т О К О Л   № 8 
 

засідання приймальної комісії  
Тернопільського національного технічного університету 

 імені Івана Пулюя 
 

04.04.2016 р.         м. Тернопіль 
 
ПРИСУТНІ: проф. Ясній П.В. 

доц. Митник М.М. 
доц. Дячук С.Ф. 
проф. Вітенько Т.М. 
доц. Кобельник В.Р. 
Радіо Л.В. 
Голотенко О.С. 
Сисак І.М. 
Конончук О.П. 
доц. Мацюк О.В. 
доц. Левкович М.Г. 
доц. Дудкін П.Д. 

проф. Рогатинський Р.М. 
доц. Ціх Г.В. 
доц. Яськів В.І. 
проф. Андрійчук В.А. 
проф. Стухляк П.Д. 
доц. Лещук Р.Я. 
доц. Зеленський К.В. 
доц. Ковалюк Б.П. 
доц. Калушка В.П. 
Матвіїшин А.Й. 
Стоцька Н.Я. 
Білоус І.І. 

 
П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й: 

  
1. Про результати проведення дня відкритих дверей. 

Доповідач – відповідальний секретар приймальної комісії. 
2. Про результати моніторингу інформативності веб-сайту університету щодо 

повноти інформації, зручності користування та дотримання строків визначених 
Правилами прийому. Шляхи покращення інформативності. 
Доповідач – відповідальний секретар приймальної комісії. 

3. Про результати університетських математичної та фізико-математичної олімпіади 
ТНТУ імені Івана Пулюя у 2016 р. 
Доповiдач: відповідальний секретар приймальної комісії. 

4. Про зарахування іноземних громадян. 
Доповідач – декан факультету ФРІ Ковалюк Б.П.  

 
 

 
1.  СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії, який доповів про 
результати проведення дня відкритих дверей. 

УХВАЛИЛИ: прийняти до відома та затвердити результати проведення дня 
відкритих дверей. 
 
2.  СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії, який доповів про 
результати моніторингу інформативності веб-сайту університету щодо повноти інформації, 
зручності користування та дотримання строків визначених Правилами прийому, та про 
шляхи покращення інформативності. 

УХВАЛИЛИ: прийняти до відома та затвердити результати моніторингу 
інформативності веб-сайту університету щодо повноти інформації, зручності користування 
та дотримання строків визначених Правилами прийому, та про шляхи покращення 
інформативності. 

 
3. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії, який доповів про 



результати університетських математичної та фізико-математичної олімпіади ТНТУ у 2016 р.  
 УХВАЛИЛИ: затвердити результати університетських математичної та фізико-
математичної олімпіади ТНТУ імені Івана Пулюя у 2016 р. (результати додаються) 
 
4. СЛУХАЛИ: декана факультету ФРІ Ковалюка Б.П., який доповів про зарахування 
іноземних громадян, які вступають до ТНТУ слухачами на підготовче відділення на 
контрактній основі: 

 1. Діорі Муад; 
 2. Абдалкрум Абдалла Есам Хосни Абоалхасан; 
 3. Елсафти Абдалрхман Сами Мхмоуд. 
УХВАЛИЛИ: згідно з Правилами прийому до ТНТУ у 2016 році за результатами 

співбесіди та конкурсних відомостей зарахувати іноземних громадян до ТНТУ на підготовче 
відділення на контрактній основі. 
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