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Створити умови для надан-
ня якісної сучасної освіти 
через вільне творче навча-
ння та наукові дослідження 
відповідно до суспільних 
потреб, зумовлених роз-
витком Української держа-
ви, науки, економіки та куль-
тури, а також глобальних 
процесів розвитку людської 
цивілізації. 

Сприяти самореалізації сту-
дентів, викладачів, праців-
ників ТНТУ ім. І.Пулюя та 
формуванню високоосвіче-
ної, національно свідомої та 
гармонійно розвиненої осо-
бистості, здатної незалежно 
мислити і діяти згідно з прин-
ципами добра і справедли-
вості.
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П'ять років минуло від уро-
чистостей з нагоди 50- літ-
нього ювілею нашої Аль-

ма Матер – Тернопільського націо-
нального технічного університету 
імені Івана Пулюя. Роки, які були 
наповнені наполегливою працею 
викладачів і науковців з підви-
щення якості освітнього процесу, 
відкриттям і становленням нових 
бакалаврських і магістерських 
програм, спеціалізованих вчених 
рад, вагомими науковими здобут-
ками, впровадженням комп'ютер-
но-інформаційних технологій в ос-
вітній процес та усі сфери діяльно-
сті університету, входженням у сві-
товий науковий і освітній простір.

Університет посідає чільне міс-
це серед вищих навчальних зак-
ладів України. За рейтингом ТОП-
200 лабораторії ЮНЕСКО уні-
верситет входив до числа 10..15% 
кращих в Україні, посідав 3 – 5 
місця серед вишів Західного регі-
ону за консолідованим рейтингом 
інформаційного ресурсу «Осві-
та», увійшов до четвірки найкра-
щих університетів з підготовки ІТ 
фахівців за рейтингом журналу 
«Фокус». 

Ліцензовано підготовку бакала-
врів за сімома напрямами, спеціа-
лістів і магістрів за шістнадцятьма 
спеціальностями, зокрема бака-
лаврів з економіки підприємства, 
системної інженерії, технологіч-
ної експертизи та безпеки харчо-
вої продукції, спеціалістів з техно-
логії зберігання, консервування та 
переробки молока,  магістрів з 
радіоелектронних пристроїв, сис-
тем та комплексів, управління ін-
новаційною діяльністю, автомо-
білів та автомобільного господар-
ства, інформаційних технологій у 
приладобудуванні, консолідова-
ної інформації.

Удосконалювалася та розши-
рювалася дистанційна форма 
навчання. Для її впровадження 
створені центр електронного нав-
чання, локальні центри дистан-
ційної освіти в коледжах України 
та за кордоном. Такі центри пра-
цюють у коледжах – Гусятинсько-
му, Зборівському, Закарпатсь-
кому машинобудівному, Новово-
линському електромеханічному, 
Дрогобицькому механіко-техно-
логічному, Калуському політехніч-
ному та Кам'янець-Подільському 
індустріальному, в Технологіч-
ному університеті Таджикистану 

(м. Душанбе) та в місті Воррен, 
Штат Массачусет (США) при Укра-
їнському культурному центрі. 

В університеті разом зі структур-
ними підрозділами навчається 
понад дев'ять  тисяч студентів за 
денною та заочною формами нав-
чання. Більше 290 осіб із 32 країн 
світу навчаються за бакалавр-
ськими та магістерськими програ-
мами українською та англійською 
мовами.

Університет сприяє формува-
нню середовища, що підтримує 
побудову кар'єри студентами, 
постійно дбає про те, щоб кожен 
випускник був конкурентноздат-
ний на сучасному ринку праці. 
Турбота про професійно-кар'єрне 
зростання випускників є пріорите-
том у діяльності ректорату, усього 
професорсько-викладацького ко-
лективу.

За останні п ять років працівни' -
ками університету захищено 101 
кандидатську і 16 докторських ди-
сертацій, проведено 89 науково-
технічних конференцій, з них 23 –  
міжнародних. Започаткована і 
реалізується спільно із універси-
тетом Блеза Паскаля (Клермон-
Ферран, Франція) підготовка ас-
пірантів за спеціальностями ме-
ханіка деформівного твердого 
тіла та математичне моделюва-
ння і обчислювальні методи за 
програмою подвійних дипломів.  
Уперше в історії університету у 
2014 році захищені дві дисертації 
на здобуття вченого ступеня док-
тора філософії з механіки.

Важливою подією стало створе-
ння наукового парку «Інновацій-
но-інвестиційний кластер «Терно-
пілля», який сприяє інноваційній 
та інвестиційній роботі, комерціа-
лізацїї наукових розробок універ-
ситету.

Понад 160 викладачів, науков-
ців, аспірантів і студентів стажу-
валися у провідних університетах 
і високотехнологічних компаніях 
Європи і США, зокрема в Каліфор  -
нійському університеті, Універ-
ситеті П'єра і Марії Кюрі, Універ-
ситеті Блеза Паскаля, Кембрідж-
ському університеті, Університеті 
Північного Іллінойсу, Гліндорсь-
кому університеті, брали участь у 
робот і міжнародних наукових 
конференцій, проводили наукові 
дослідження із закордонними 
партнерами.

ÄÎÐÎÃ² ×ÈÒÀ×²!

Започатковано важливий нап-
рям міжнародного співробітницт-
ва у галузі освіти – програму по-
двійних бакалаврських і магіс-
терських дипломів, за якою нав-
чаються студенти у Міжнародній 
вищій школі комп'ютерних наук та 
інформаційних технолог ій (м. 
Сержі, Франція),  університетах 
"Опольська Політехніка" та "Лод-
зька Політехніка" (Польща),  Глінд-
ворському університеті (Велико-
британія), Університеті приклад-
них наук, м. Шмалькальден (Німе-
ччина) та ін. 

Визнанням наукових здобутків 
стало присудження працівникам 
університету Державної премії 
України в галузі науки і техніки, 
премії  Верховної Ради України 
для найталановитіших молодих 
учених, премії Національної ака-
демії наук України, присвоєння 
почесного звання «Заслужений 
винахідник України», звання «Кра-
щий винахідник Тернопільської 
області», отримання державних 
нагород Франції та Польщі.  

За вагомий внесок у розвиток 
вищої освіти працівники універ-
ситету відзначені Подяками Пре-
м'єр-Міністра України, Почесними 
грамотами Кабінету Міністрів Ук-
раїни, нагрудними знаками «За 
наукові досягнення», «Відмінник 
освіти», «Петро Могила», Почес-
ними грамотами і Подяками  Міні-
стерства освіти і науки України, 
нагородами Тернопільської облас -
ної ради, Тернопільської обласної 
держадміністраці ї та міського 
голови Тернополя.

Ïåòðî ßñí³é
Ðåêòîð



Çа результатами роботи уні-
верситет щорічно посідає 
чільні місця у рейтингах, які 

проводять різні організації. 
За рейтингом, який щорічно, по-

чинаючи з 2007 року, проводиться 

Äàòà Ì³ñöå Âèäèì³ñòü 50% Ðîçì³ð 20% Ö³íí³
ôàéëè 15%

Ê³ëüê³ñòü ³
öèòîâàí³ñòü íàóêîâèõ

ìàòåð³àë³â (15%)

01/06/2011 3961 11,886 4,379 6,281 1,526

08/08/2011 5388 10,214 4,215 6,824 2,272

02/05/2012 3169 4,785 4,215 6,824 2,638

01/08/2012 4213 5,021 8,926 2,172 5,228

01/02/2013 2686 1274 3861 1289 5203

Ì³ñöå â Óêðà¿í³/ñâ³ò³
Àêòèâí³ñòü 50%

Äàòà
Ì³ñöå â

Óêðà¿í³/ñâ³ò³

Ì³ñöå â
Óêðà¿í³/ñâ³ò³

Âèäèì³ñòü 50%
Ïðèñóòí³ñòü (1/3) Â³äêðèò³ñòü (1/3) Äîñêîíàë³ñòü (1/3)

02/08/2013 -/4341 23/2545 7/536 47/4363 21/5080

08/01/2014 15/2967 17/4700 9/375 49/1072 -/5442

02/02/2015 21/3422 28/7234 5/255 37/867 -/5414

За міжнародним рейтингом ТОП 
12000 Universities університет у 
2015 році посів 3422 місце у світі і 
21 місце серед українських вишів. 
Результати досліджень Webomet-
rics публікуються двічі на рік та 
охоплюють до 22 000 університе-
тів з усього світу.

В процесі складання Webomet- 
rics Ranking of World's Universities 
розробниками враховується кіль-
кість проіндексованих пошукови-
ми системами сторінок сайту ви-
щого навчального закладу, зов-
нішні посилання на нього, цитова-
ність ресурсу, а також кількість за-

вантажених на сайт файлів.
Нижче наведено показники, за 

якими оцінюють рейтинг універси-
тетів у базі даних . З Webometrics
2013 року змінилися критерії оці-
нювання.

Íàâ÷àëüíèé ð³ê Ì³ñöå ²íäåêñ ÿêîñò³
íàâ÷àííÿ

²íäåêñ
ì³æíàðîäíîãî

âèçíàííÿ
Ñóìà

2009/10 25 7,45 7,55 9,37 24,38

2010/11 22 9,648 6,88 9,48 26,01

2011/12 29 9,684 6,58 10,727 26,99

2012/13 29 9,395 5,95 11,8 27,15

2013/14 29 9,144 7,64 15,81 32,60

²íäåêñ ÿêîñò³
ÍÏÏ

4

ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ
Ó ÑÂ²ÒÎÂÈÕ ÒÀ

ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ
ÐÅÉÒÈÍÃÀÕ

лабораторією ЮНЕСКО універ-
ситет постійно входить до числа 
10–15% кращих серед 200 ВНЗ і у 
десятку кращих технічних універ-
ситетів України. 

Результати діяльності універси-

тету з відповідними індексами за 
останні роки у рейтингу ТОП 200 
кращих ВНЗ України наведено у 
таблиці.
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29
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25

33

22

15
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²íäåêñ Ã³ðøà Ì³ñöå Ïóáë³êàö³¿ â Ñêîïóñ Ê³ëüê³ñòü öèòóâàíü

У рейтингу , який врахо-Scopus
вує наукові досягнення науково-
педагогічних працівників – кіль-
кість публікацій у наукометричних 
базах , їх цитованість та Scopus
індекс Гірша. У 2015 році універ-
ситет суттєво покращив свої пози-
ції, посівши 44 місце серед укра-
їнських вишів.

За консолідованим рейтингом 
інформаційного ресурсу «Освіта» 
університет входить до прем'єр-
ліги українських вишів – займає 21 
місце серед ВНЗ України та 5 міс-
це – серед ВНЗ Західного регіону.

За оцінкою журналу «Фокус» у 
рейтингу «Найкращі вузи для ІТ-
спеціалістів» університет відібра-
но в число чотирьох найкращих 
ВНЗ І І І - ІV р івн ів  акредитаці ї 
України (http://focus.ua/society/ 
180930/). Редакція журналу оці-
нювала кращі спільні програми 
вузів і роботодавців. Зокрема, 
відзначено як найбільш успішну 
спільну програму нашого універ-
ситету і компанії Cisco (США). Під-
готовлено понад 400 осіб за про-
грамою Cisco Networking Acade-
my Program, яка розрахована на 4 
семестри, з отриманням відпові-
дних сертифікатів. 

5

Згідно з рейтингом  Webometrics
у 2014 році інституційний репози-
тарій  зайняв шістнадцяELARTU -
те місце серед українських репо-

зитаріїв. Підвищенню рейтингу 
університету сприяє наявність на-
повненого та добре структурова-
ного інституційного репозитарію.
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Ì³ñöå óí³âåðñèòåòó ó ðåéòèíãó SCOPUS

Ì³ñöå óí³âåðñèòåòó ó êîíñîë³äîâàíîìó ðåéòèíãó ³íôîðìàö³éíîãî ðåñóðñó Îñâ³òà  “ ”



Війна і смерть – вони наче 
дві  сестри,  завжди хо-
дять разом. Цього року 

підступна війна постукала у двері 
України, а смерть забрала не од-
ного Героя.

22 вересня 2014 року наш уні-
верситет втратив справжнього 
патріота й відважного захисника 
України, студента третього курсу 
факультету економіки і підприєм-
ницької діяльності Степана Сте-
фурака. Це – болюча втрата для 
його сім'ї, друзів, одногрупників, 
усього університету й України.

Степану виповнилося лише 19. 
Хлопець брав активну участь у 
Революції гідності під час зимових 
подій на Майдані. А навесні 2014 
року пішов добровольцем на Схід, 
щоб захищати територіальну ці-
лісність і суверенітет Української 
держави. Степан був бійцем  Доб-
ровольчого Українського Корпусу 
«Правий сектор». Побратими по 

батальйону називали його «24-
ий». Як відважний вояк хлопець 
загинув під час виконання бойово-
го завдання в селі Піски на Доне-
ччині  поблизу Донецького аеро-
порту. 

Тепер він – Воїн Світла.
Остання дорога Степана з поля 

бою додому у рідне село Топорівці 
Городенківського району, що на 
Івано-Франківщині, пролягла че-
рез Тернопіль. 25 вересня вбитий 
герой знову зустрівся зі своїми 
друзями, одногрупниками  ви та -
кладачами біля університетських 
стін, але тіло його вже лежало у 
домовині, а душа витала у чисто-
му прозорому повітрі осіннього 
неба.

Ректор університету Петро Яс-
ній у прощальному слові сказав: 
«Він запалив Світло і як факел 
згорів, не долюбивши, не відчув-
ши повною мірою щастя. Він поліг 
за нас, за те, щоб ми мирно пра-

цювали, навчалися, за те, щоб ми 
жили». Ректор пообіцяв, що іме-
нем юнака буде названа одна з 
аудиторій університету та одна з 
вулиць міста Тернополя.

«Життя і подвиг Степана – на-
завжди в історії його рідного села і 
школи, в історії нашого універси-
тету і міста, в історії нашої дер-
жави і нації. Він – наш Герой! Ми 
назавжди у боргу перед Степа-
ном», – такими були слова Гали-
ни Ціх, декана факультету, де 
навчався хлопець.

Начальник відділу виховної ро-
боти та зв'язків з громадськістю 
Оксана Децик прочитала поезію зі 
збірки «Вірші з війни» поета і гро-
мадського активіста з Тернопіль-
щини Бориса Гуменюка, який теж 
у цей час воював у селі Піски, за-
хищаючи підступи до Донецького 
аеропорту. Вірш, написаний за 
кілька днів до смерт і Степана 
Стефурака, став неначе проро-
чим, а образ молодого хлопця-
воїна нагадує загиблого героя:

Ті мечі, що кують зозулі,
Значать долю мою навхрест,

Нащо тіло – ловити кулі,
Нащо вмер – щоб знову воскрес.

Для хлопця пролунав останній 
дзвінок. Студентство прощалось з 
Героєм, ставши на коліна та про-
мовляючи оте безсмертне: «Герої 
не вмирають!». Друзі й побрати-
ми несли труну з тілом, щоб про-
довжити дорогу Степана додому, 
у Вічність. Священнослужителі 
відслужили поминальну панахи-
ду за упокій його душі.

На засіданні вченої ради 21 жов-
тня було підтримано клопотання 

ÑÒÅÏÀÍ
ÑÒÅÔÓÐÀÊ – 

ÃÅÐÎÉ,
ÙÎ ÇÀÃÈÍÓÂ

ÇÀ ÓÊÐÀ¯ÍÓ
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факультету економіки і підприєм-
ницької діяльності щодо вшану-
вання пам'яті Степана Стефура-
ка. Ухвалено рішення про присво-
єння імені С.Стефурака аудиторії 
№71 навчального корпусу №2, 
про встановлення меморіальної 
дошки на одному з корпусів уні-
верситету та про звернення до 
Тернопільської  міської ради з 
проханням назвати одну із вулиць 
міста Тернополя на  честь героя.

30 жовтня, на 40-й день після 
смерті відбулося урочисте відкри-
ття пам'ятної дошки на аудиторії, 
яка тепер носитиме назву «Ауди-
торія імені Степана Стефурака».

Згадати Героя, який віддав своє 
життя за суверенність України, 
прийшли студенти,  викладачі, 
адміністрація університету. Цього 
дня студентська молодь взяла 
участь у поминальній службі в 
Архикатедральному соборі Тер-
нополя, а одногрупники поїхали 
відвідати могилу хлопця, який по-
хований у рідному селі Топорівці 
на Івано-Франківщині.

В річницю розстрілу майданівців 
була відкрита пам'ятна дошка на 
фасаді школи, в якій навчався 
хлопець.

Світла пам'ять Тобі, Степане! 
Ти назавжди у серцях твоїх рід-
них, друзів, одногрупників, ви-
кладачів університету!
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ÂÈÇÍÀ×Í²
ÏÎÄ²¯

2010–2015
ÐÎÊ²Â

ÞÂ²ËÅÉÍ² ÄÀÒÈ ²ÂÀÍÀ ÏÓËÞß

На минуле п'ятиріччя при-
пало дві ювілейні дати 
видатного українського 

вченого, громадського та культур-
ного діяча Івана Пулюя, ім'я якого 
носить наш навчальний заклад,  – 
165- і 170-річчя від дня народже-
ння, які широко відзначались уні-
верситетською громадою.

 
2010 – рік двох визначних подій 

в історії університету – 165-річчя з 
дня народження Івана Пулюя та 
50-річчя з дня створення універ-
ситету. Весь 2009–2010 навчаль-
ний рік пройшов під знаком цих 
знаменних дат.

2010 року відбулося відкриття 
музею, який зараз є місцем зна-
йомства студентів та гостей уні-
верситету з цікавою і багатогра-
нною історією нашого вишу. Під 
час урочистої академії відбулася 
презентація пам'ятної монети, 
присвяченої Івану  Пулюю, яку 
Національний банк України, про-

довжуючи серію «Видатні особис-
тості України», ввів в обіг з нагоди 
відзначення 165-річчя від дня 
народження видатного вченого.

На реверсі монети зображено 
портрет Івана Пулюя та його вис-
лів: «...Нема більшого гонору для 
інтелігентного чоловіка, як бе-
регти свою і національну честь та 
без нагороди вірно працювати для 
добра свого народу, щоб забез-
печити йому кращу долю». 

У 2015 році з нагоди 170-річчя 
від дня народження видатного 
вченого в університеті відбулася 
урочиста академія.

З вітальними словами до при-
сутніх звернулися ректор Петро 
Ясній, віце-ректор Тернопільської 
Вищої Духовної Семінарі ї  ім. 
Й.Сліпого, отець-доктор Михайло 
Пастух, заступник голови Терно-
пільської облдержадміністрації 
Леонід Бицюра, директор депар-
таменту освіти і науки Тернопіль-
ської облдержадміністрації Любо-

мир Крупа, секретар Тернопільсь-
кої  міської ради Ігор Турський, 
голова Тернопільського осередку 
Наукового товариства імені Т. 
Шевченка професор Михайло 
Андрейчин, професор Інституту 
фізики НАН України Василь Шен-
деровський, доцент кафедри фі-
зики Олександр Рокицький, голо-
ва виконкому селищної ради смт. 
Гримайлів Ольга Приймак. 

Петро Ясній зазначив, що з на-
годи ювілею в університеті здійс-
нено передрук статті Івана Пулюя 
«Україна і її міжнароднє політичне 
значення», яка вперше була ви-
дана у 1915 році, на початку пер- 
шої світової війни, та має дуже 
важливе значення для сьогоде-
ння. Музей університету, де відо-
бражені віхи діяльності науковця, 
поповнили нові експонати, у виші 
створили електронний каталог 
наукових праць, винаходів,  доку-
ментів про життя і діяльність Івана 
Пулюя.

ÓÐÎ×ÈÑÒÎÑÒ² Ç ÍÀÃÎÄÈ 50-Ë²ÒÒß ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

Історія університету почина-
ється із загальнотехнічного 
факультету Львівського полі-

технічного інституту, створеного 
наказом Міністра вищої та серед-
ньої спеціальної освіти Українсь-
кої РСР №84 від 11 березня 1960 
року у м. Тернополі. В міру збіль-
шення кількості студентів, спе-
ціальностей, викладачів,  роз-
ширення наукових досліджень 
навчальний заклад було транс-
формовано у  Тернопільський 
філіал Львівського політехнічного 

інституту (1964 .), Тернопільсь-p
кий приладобудівний інститут 
(1991 р.) та Тернопільський дер-
жавний технічний університет 
імен і Івана Пулюя (1996 .) . У p
грудні 2009 року Указом Прези-
дента України Віктора Ющенка 
№1024 університету присвоєно 
статус національного.

Гнучко реагуючи на виклики й 
потреби часу, університет дина-
мічно розвивається, відкриваючи 
нові напрями підготовки фахівців, 
аспірантів та докторантів, покра-
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щуючи якісний склад науково-пе-
дагогічних працівників, розвива-
ючи наукові школи та матеріаль-
нотехнічну базу. Нині університет 
один з найбільших вищих техніч-
них закладів Західного регіону Ук-
раїни. 

З 19 до 21 травня 2010 року в 
університеті відбувались урочис-
тості з нагоди 50-літнього ювілею. 
На території університету освяти-
ли капличку Божої матері.

Було відкрито другу частину му-
зейної експозиції – історії універ-
ситету, яка у хроніці, діаграмах, 
експонатах, картах, книгах і хоруг-
вах, які супроводжували зміну ста-
тусу університету, відображає пос-
туп нашого вишу. 

20 травня 2010 року в рамках 
святкування відбулася міжнарод-
на науково-технічна  конференція 
«Фундаментальні та прикладні 

проблеми сучасних технологій», у 
роботі якої взяли участь близько 
300 науковців з України та закор-
дону. 

Завершального дня святкувань 
– 21 травня – відбулося пошану-
вання працівників та ветеранів 
університету  під час урочистої 
вченої ради в ОМЦ «Політехнік» 
та урочистої академії в обласному 
академічному драматичному те-
атрі імені Тараса Шевченка.

У доповіді ректора Петра Яснія 
«Віхи розвитку університету» про-
звучали етапи становлення вишу, 
сучасний стан та звернення у май-
бутнє, окреслення нових вершин 
нашого зростання. Особливі сло-
ва вдячності були адресовані ша-
новним ветеранам, які прибули на 
зустріч. Ректор Петро Ясній щиро 
подякував колективу за наполег-
ливу працю упродовж п'ятдесяти 
років становлення й утвердження 
університету, за вітальні слова, які 
звучали зі сцени чи надійшли з 
різних куточків світу з нагоди юві-
лею.

Було вручено мантію і диплом 
Почесного професора універси-
тету директору Інституту проблем 
міцності АН України академіку Ва-
лерію Трощенку.

У 2010 році на засіданні вченої 
ради та урочистій академії ряд 
працівників та студентів універ-
ситету відзначені державними, 
відомчими та іншими нагородами.

До урочистостей світ побачила 
книга «Храм науки і знання», у якій 
відображено все багатогранне 
університетське життя, розкрито 

плеяду постатей, які працювали 
раніше чи примножують здобутки 
університету сьогодні, подано ін-
формацію про структурні підроз-
діли університету, вміщено 50 
символічних сторінок фотохроніки 
як погляд на себе через покоління.

Одночасно з цим виданням вий-
шла ще одна книга «Науковці уні-
верситету», в якій наведено де-
тальні біографічні довідки і роз-
повіді про понад 90 відсотків нау-
ковців, які працювали в універ-
ситеті у різні роки. 

ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÍÀÃËßÄÎÂÎ¯ ÐÀÄÈ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

У зв'язку з присвоєнням уні-
верситету статусу націо-
нального, відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки 
України №812 від 11 серпня 2010 
року, створено Наглядову раду, до 
складу якої увійшли: Голова Захід-
ного наукового центру НАН Украї-
ни,  заступник директора (нині 
в.о.директора) Фізико-механіч-
ного інституту ім. Г.В. Карпенка (м.  
Львів),  академік НАН України, 
заслужений діяч науки і техніки 
України, лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки, 
голова наглядової ради НАЗАР-
ЧУК Зіновій Теодорович, колишній 
Голова Тернопільської обласної 

державної адміністрації, доктор 
юридичних наук, генерал-лей-
тенант міліції, заслужений юрист 
України ЦИМБАЛЮК Михайло 
Михайлович, Голова наглядової 
ради Всеукраїнського депози-
тарію цінних паперів (м.Київ), екс 
віце-прем'єр міністр України кан-
дидат економічних наук РОГОВИЙ 
Василь Васильович, начальник 
Тернопільського виробничого 
об'єднання «Тернопільгаз», Зас-
лужений працівник промисловості 
України КАРАВАНСЬКИЙ Олег 
Іванович, Директор Тернопільсь-
кої обласної дирекції (нині дирек-
тор Хмельницької обласної ди-
рекції  АТ «Райффайзен банк 

Аваль» СТЕЛЬМАХ Микола Мак-
симович і Генеральний директор 
Тернопільської світлотехнічної 
корпорації «Ватра», заслужений 
машинобудівник України ЩИРЕН-
КО Василь Васильович.

Упродовж п яти років члени На-'
глядової ради шорічно розглядали 
найважливіші питання роботи уні-
верситету, висловлювали своє ба-
чення перспектив його розвитку, 
брали активну участь у житті нав-
чального закладу, зокрема, у 
виборах ректора в 2012 році.
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За 2011–2015 роки розроблено 
проектні пропозиції з техніко-еко-
номічним обґрунтуванням для 
міської та обласної рад у рамках 
Стратегії розвитку міста та регіону 
(логістичний центр на базі Терно-
пільського аеропорту; цифровий 
Тернопіль; гідроенергетика Тер-
нопільщини; автоматизована сис-
тема обліку енергоресурсів для 
ЖКГ; проектна пропозиція з дос-
лідження транспортної, комуніка-
ційної інфраструктури Тернополя 
та ін.). 

Для Міністерства оборони Украї-
ни на основі вітчизняних комп-
лектуючих розроблено технічну 
пропозицію та сформовано тех-
нічне завдання для створення чо-
тирьох систем супутникового мо-
ніторингу. Для державного кон-
церну «Укроборонпром» сформо-
вана концепція розвитку антенної 
техніки в Україні (базове підпри-
ємство ДНТП «Промінь»). Розроб-

лено п ять проектних пропозицій у '
сфері інформаційних і телекому-
нікаційних технологій для В єтна' -
му та Китаю. Розроблено проекти 
інтегрованого тепличного комп-
лексу на 16 га з сонячною електро-
станцією потужністю 1 МВт (Гру-
зія); вітрової електростанції по-
тужністю 10 МВт (Грузія); соняч-
ної електростанції потужністю 10 
МВт (Грузія); сонячної електро-
станції потужністю 50 МВт (Ніге-
рія); створення наземного мобіль-
ного зв'язку на основі технологій 
4 вздовж транспортних маG LTE,  -
гістралей (Таджикистан).

У науковому парку  проходять 
виробничу практику студенти уні-
верситету, що здобувають освіту 
за напрямами і спеціальностями 
6.030502 – Економічна кібернети-
ка, 6.050101 – Комп'ютерні науки, 
6.050901 – Радіотехніка, 7.050901 
– Апаратура радіозв'язку, радіо-
мовлення та телебачення; вико-
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25 листопада 2011 року в універ-
ситеті відбулося урочисте відкри-
ття наукового парку «Інноваційно-
інвестиційний кластер Тернопі-
лля».

Науковий парк створено з метою 
розвитку науково-технічної та ін-
новаційної діяльності підприємств 
Тернопільського регіону, ефектив-
ного та раціонального використа-
ння наукового потенціалу, мате-
ріально-технічної бази вищої шко-
ли для комерціалізації результатів 
наукових досліджень і їх упровад-
ження на вітчизняному та закор-
донному ринках. Діяльність науко-
вого парку спрямована на покра-
щення інвестиційного клімату ре-
гіону, реалізацію ряду важливих 
наукових проектів у галузі інфор-
маційних технологій, екології та 
енергозбереження, а також сприя-
ння впровадженню інноваційних 
наукомістких розробок у вироб-
ництво.

Засновниками Наукового парку 
є наш університет, Тернопільська 
обласна рада, завод газового 
обладнання «Альфа – Газпром-
комплект», ТОВ «Інтеграл».

Пріоритетними напрямами ро-
боти Наукового парку є:

– енергозберігаючі та енерго-
ощадні технології на основі аль-
тернативних та  відновлювальних 
джерел енергії; 

– інформаційні технології (супут-
никові, наземні системи зв'язку та 
моніторингу, комп'ютерні мережі, 
цифрова обробка сигналів);
– екологічний моніторінг, аудит, 

контроль за допомогою супутни-
кових систем дистанційного зон-
дування Землі, системи очищення 
довкілля, зменшення рівня пар-
никового ефекту згідно з рішення-
ми Кіотського протоколу;

– методи оцінювання технічного 
стану та продовження залишково-
го ресурсу важливих об'єктів три-
валої експлуатації;

«²ííîâàö³éíî ³íâåñòèö³éíèé -
êëàñòåð Òåðíîï³ëëÿ»

– системи зв'язку та моніторингу;  
– технології й технологічні проце-

си в машино- і приладобудуванні; 
– неруйнівні методи прогнозува-

ння та підвищення міцності, дов-
говічності елементів конструкцій  
(енергетика, транспорт, машино-
будування, будівельні конструкції 
та споруди).

Започаткована співпраця:
– з торгово-промисловими па-

латами Таджикистану, В'єтнаму, 
Туркменистану, Іраку, США, Об'єд-
наних Арабських Еміратів, Афга-
ністану, Італії, Німеччини, Австрії;

– фірмою (Польща);EXPLOMET 
– Малопольською агенцією ре-

гіонального розвитку (Польща); 
– Краківським технологічним 

парком (Польща);
– науково-дослідницьким інсти-

тутом м. Нагкінг, Китай;
– Німецьким товариством техніч-

ного співробітництва.

нали програму стажування 2 до-
центи кафедри менеджменту ін-
новаційної діяльності та підпри-
ємництва.

Виконано договори для держав-
ного концерну РРТ (Львівська й 
Тернопільська філії), державного 
підприємства «ТЕХАС-К» м. Тер-
нопіль, ДНВП «ВЕРСІЯ» м. Київ, 
ТзОВ НВФ «Інтеграл», м. Терно-
піль та ін.

Щорічно спільно з університетом 
проводили регіональний науко-
вий семінар «Енергоефективність  
та енергозбереження у Терно-
пільському регіоні», брали участь 
у міжнародних бізнес-форумах 
(українсько-чеський; українсько-
туркменський; українсько-півде-
нно-африканський; українсько-
тайванський; міжнародний інвес-
тиційний форум у Тернопільсь-
кому регіоні) та виставці «Барвис-
та Україна».



ÏÎ×ÅÑÍ²
ÄÎÊÒÎÐÈ ²
ÏÎ×ÅÑÍ²
ÏÐÎÔÅÑÎÐÈ
ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

У 2012 році для видатних 
учених України і світу, які 
тісно співпрацюють з уні-

верситетом і сприяють підвище-
нню його престижу, запровад-
жено звання Почесного доктора 
ТНТУ ім. Пулюя (   Doctor honoris
causa -). Відповідно до ухвали вче
ної ради від 15 червня 2012 року  
за вагомий внесок у розвиток на-
уки та освіти України й плідну спів-
працю з університетом це почес-
не звання присвоєно провідному 
науковому співробітнику Інститу-
ту фізики НАН України д.ф. -м.н., 
професору Шендеровському Ва-
силю Андрійовичу. 

Василь Андрійович – автор по-
над 500 наукових і науково-пуб-
ліцистичних розвідок, серед яких 

Ïåðøèé ïî÷åñíèé 
 äîêòîð óí³âåðñèòåòó,

ïðîôåñîð
Âàñèëü Øåíäåðîâñüêèé

(Óêðà¿íà)

три монографії з фізики, три слов-
ники, книги з проблем української 
наукової термінології, упорядник і 
редактор унікальних книг про ви-
датного українського вченого-фі-
зика і культурного діяча Івана Пу-
люя: «Іван Пулюй. Збірник праць» 
у 3-ох томах (1976, 1997) та «Іван 
Пулюй – Пантелеймон Куліш. Под-
вижники нації» (1997).

За редакцією В.Шендеровського 
вперше перевидано українською 
мовою німецькомовну моногра-
фію видатного вченого-фізика, на-
шого земляка Олександра Смаку-
ли «Монокристали» (2000). У цьо-
му ж році за ініціативи В.Шендеро-
вського та В.Козирського вперше 
за 100 років перевидано «Біблію» 
в перекладі П. Куліша, І. Нечуя-Ле-
вицького та І. Пулюя, а наступного  
2001 року вперше видано книгу 
«Ганна Барвінок» та вперше в 
Україні перевидано Святе Єван-
геліє в перекладі Пилипа Мора-
чевського (2007). В.А. Шендеров -
ський  є одним з упорядників дво-
томного видання Ганна Барві« -
нок  (2011).»

Проф. В. Шендеровський – автор  
сценаріїв науково-популярних 
фільмів «Іван Пулюй. Поверне-
ння» (перша премія на Міжнарод-
ному конкурсі «Нашого цвіту – по 
всьому світу», 2001), «120 років 
Чернівецькому університету», 
«Олександр Смакула», «Данило 
Заболотний» та інших. Високоху-
дожня стрічка «Іван Пулюй. По-
вернення» отримала високу оцін-
ку діаспори як в Україні, так і в Пра-
зі, Парижі, Торонто, Ванкувері, Від-
ні.

У 1999 році професор Василь 
Шендеровський започаткував ав-

торську програму «Нехай не гасне 
світ науки» і п'ять років вів її разом 
з відомою журналісткою Еммою 
Бабчук на Українському націона-
льному радіо. Вийшло понад 150 
передач про видатних українсь-
ких вчених, які з різних причин бу-
ли маловідомими або замовчу-
ваними.

Результат цієї діяльності – поява 
тритомника «Нехай не гасне світ 
науки» (т.1,  2003, 2009, 2011). 
2012 року з'явилася книга «Видат-
ні українські вчені у світовій науці» 
(стислий довідник).

Василя Андрійовича пов'язує з 
університетом тривала і плідна 
творча співпраця. З 1994 року на  
кафедрі фізики проводяться дос-
лідження з історії розвитку укра-
їнської фізичної науки. У співпраці 
з Міжнародним енциклопедичним 
бюро з фізики зібрано, перекла-
дено українською мовою та вида-
но наукові праці Івана Пулюя, його 
найважливіші публіцистичні ста-
тті, молитовник. Він був ініціато-
ром встановлення пам'ятника Іва-
ну Пулюю в селищі Гримайлові на 
Тернопіллі. За активної участі В.А. 
Шендеровського в 1995 році на-
шому університету присвоєно ім'я 
Івана Пулюя, організовано й про-
ведено Міжнародну наукову кон-
ференцію, присвячену 150-річчю 
від дня народження видатного 
вченого, ІІ-й міжнародний Сма-
куловий симпозіум «Фундамен-
тальні і прикладні проблеми су-
часної фізики», наукову конфе-
ренцію «Сучасні проблеми кван-
тової теорії», присвячену 100-рі-
ччю від дня народження Зіновія 
Храпливого, всеукраїнську науко-
ву конференцію «Актуальні про-
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блеми теоретичної, експеримен-
тальної та прикладної фізики».

Василь Шендеровський – лауре-
ат премії Фонду Тараса Шевчен ка -
(1997) та імен і Івана Огієнка  
(1999), нагороджений Подякою Го-
лови Київської міської державної 
адміністрації (2001) та нагрудним 
знаком «Знак Пошани» (2002). У 
березні 2003 року В. Шендеровсь -
кого, як вияв високої оцінки його 
наукової і громадсько-політичної 
діяльності, обрано дійсним чле-
ном Наукового Товариства імені 
Шевченка, за заслуги у відродже-
нні духовності в Україні у 2006 році 
Київським Патріархатом він наго-
роджений Орденом Святого рів-
ноапостольного князя Володими-
ра Великого ІІІ ступеня.

Як вчений-фізик Василь Шенде-
ровський виховав 10 кандидатів 
наук, ще 3 аспіранти успішно пра-
цюють над дисертаціями під його 
керівництвом. Професор Василь 
Шендеровський – член двох спе-
ціалізованих вчених рад із захисту 
кандидатських і докторських ди-
сертацій.

23 жовтня 2012 року в універ-
ситеті відбулися урочистості з на-
годи вручення Шендеровському 
В.А. диплома і мантії Почесного 
доктора університету. Василь Ан-
дрійович прочитав для студентів і 
викладачів лекцію «З історії від-
криття рідких кристалів». Подяку-
вавши колективу університету за 
високу відзнаку, В.А. Шендеровсь -
кий подарував науково-технічній 
бібліотеці ТНТУ свої нові книги.

Я не живу спогадами,
я живу мріями 

Б. Гаврилишин
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Ïî÷åñíèé
äîêòîð óí³âåðñèòåòó,

ä³éñíèé ÷ëåí Ðèìñüêîãî
êëóáó Áîãäàí Ãàâðèëèøèí

(Øâåéöàð³ÿ)

Відповідно до ухвали вче-
ної  ради від 10 червня 
2013 року Гаврилишину 

Богдану Дмитровичу присвоєно  
звання Почесного доктора Тер-
нопільського національного тех-
нічного університету імені Івана 
Пулюя. 12 червня відомому укра-
їнському, канадському та швей-
царському економісту, громадсь-
кому діячеві, меценату Богдану 
Гаврилишину було вручено дип-
лом і мантію Почесного доктора. 
Богдан Дмитрович виступив з 
доповіддю «Трансформація без 
революції – роль науковців».

Під час зустрічі з молодими нау-
ковцями і студентами Б.Д. Гаври -
лишин подарував свої книги «До 
ефективних суспільств: дорого-
вкази в майбутнє: доп. Римському 
клубові» та «Залишаюсь україн-
цем: спогади».

Майже тридцять років Б. Гаври-
лишин присвятив Міжнародному 
інституту менеджменту МІМ-Же-
нева. Займав посади директора з 
навчання (1960–1968 рр.), дирек-
тора інституту (1968–1986 рр.), по-
чесного науковця (1986–1989 рр.). 
На початку 70-их цей інститут 25-
річчя свого існування вирішив від-
святкувати по-особливому. Так бу-
ло засновано всесвітній форум у 
Давосі, куди щороку приїжджають 
перші особи світового бізнесу і по-
літики.

З 1988 року працював на громад-
ських засадах в Україні. Від здобу-
ття Україною незалежності Богдан 
Гаврилишин був радником кількох 
президентів України, прем'єр-мі-
ністрів та голів Верховної Ради.

У 1990 році Б.Гаврилишин засну-
вав Міжнародний інститут менедж-
менту в Києві, де зараз є Головою 
наглядової ради. У 1996–1997 ро-
ках був директором Міжнародної 
академії навколишнього середо-
вища у Женеві. Проводив семіна-
ри й головував на конференціях, 
читав лекції в університетах для 
груп фахівців та на міжнародних 
конференціях у понад 70 країнах.  

У 1992 році Богдану Гаврилиши-
ну присвоєно Почесне звання «За-
служений діяч науки і техніки Укра-
їни». У 2010 р. заснував Благодій-
ний фонд «Богдана Гаврилиши-
на». Богдан Дмитрович є одним із 
учасників ініціативної групи «Пер-
ше грудня».

Б.Д. Гаврилишин є автором понад 
100 статей з менеджменту, освіти 
в галузі менеджменту, економіч-
ного та політичного середовищ.

Багатогранною є громадська ді-
яльність Богдана Гаврилишина. 
Він – дійсний член Римського клу-
бу, іноземний член Національної 
академії наук України, член Міжна-
родної академії менеджменту, 
член Світової академії мистецтва 
та науки, член Ради фонду Жана 
Моне для Європи, Лозанна, член 
наглядової ради Української прав-
ничої фундації,  Київ, Академік 
Міжнародної академії менедж-
менту та Світової академії мис-
тецтва та науки, член «  -Baden Po
well Fe llowship - » (з 2000 р.).

У різні роки Б. Гаврилишин був 
ректором Міжнародного інституту 
менеджменту – МІМ-Київ, головою 
наглядової ради Міжнародного 
центру перспективних досліджень, 
головою Крайової пластової ради 
– законодавчого органу Пласту, 
президентом Тернопільської ака-
демі ї народного господарства 
(сьогодні – Тернопільський націо-
нальний економічний універси-
тет), Україна, головою правління 
Міжнародного фонду «Відродже-
ння».

За видатні заслуги Богдан Гаври-
лишин удостоєний Золотої медалі 
президента Італійської Республіки 
(1975 р.), відзнаки Видатного інже-
нера Університету Торонто, Кана-
да (1986 р.), ордена «За заслуги» 
ІІІ ступеня (1996 р.), ордена князя 
Ярослава Мудрого (2005 р.)

Ïî÷åñíèé
äîêòîð óí³âåðñèòåòó,

ïðîôåñîð Æàê Ôðåñàð
(Ôðàíö³ÿ)

Вчена рада Тернопільсько-
го національного техніч-
ного університету імені 

Івана Пулюя на своєму засіданні 
22 квітня 2014 року присвоїла про-



18 грудня 2014 року ухвалою 
вченої ради звання Почесного 
доктора Тернопільського нац-
іонального технічного університе-
ту імені Івана Пулюя присвоєно 
ректору Державного університету 
«Люблінська Політехніка» профе-
сору Пйотру Кацейку.  Присво-
єння почесного звання Пйотру Ко-
цейку є визнанням його вагомого 
внеску у розвиток міжнародної 
співпраці з нашим університетом 
та успішної реалізації програм 
подвійних дипломів і академічної 
мобільності.

Професор Пйотр Кацейко пра-
цює у Люблінській політехніці з 
1979 року, пройшовши шлях від 
асистента до професора. У 2012 
р. обраний на посаду ректора Лю-
блінської політехніки на каденцію 
2012–2016 рр.

З 1977 р. професор П.Кацейко є 
членом Товариства інженерів-
електриків Польщі (SEP), з 1992 р. 
– член-кореспондент Наукового 
товариства м. Люблін, з 1988 р. – 
член Комітету автоматики Асоці-
ації інженерів-електриків Польщі, 
з 1997 р. – член програмної ради 
Інформаційного бюлетеня Люб-
лінської політехніки, з 2002 р. – 
керівник програмної ради, з 1989 
р. – експерт SEP у сфері електрич-
них мереж, з 1997 р. – член аме-
риканського товариства «Інститут 
інженерів з електротехніки та елек-
троніки», з 1994 р. – співоргані-
затор десяти конференцій «Ринок 
електроенергії», з 2000 р. – голова 
вузівської дисциплінарної комісії 
для викладачів Люблінської полі-
техніки, з 2002 р. – член Польсь-
кого товариства теоретичної і при-
кладної електротехніки, заступник 
голови Люблінського відділення, з 
2003 р. – член секції електроенер-
гетичних систем Комітету польсь-
кої електротехніки Академії наук.

Під його керівництвом виконано 
ряд проектів, що фінансувалися 
урядом Польщі та на замовлення 
польських електричних компаній.

Професор П.Кацейко є автором 
ряду наукових монографій та ба-
гатьох наукових статей.

За два роки інтенсивного міжна-
родного співробітництва між на-
шим університетом та універси-
тетом «Люблінська політехніка» 
під керівництвом та за активної 
підтримки професора Пйотра Ка-
цейка укладено ряд важливих 
міжуніверситетських угод та поло-
жень про співробітництво, акаде-
мічну мобільність та організацію 

Ïî÷åñíèé
äîêòîð óí³âåðñèòåòó,

ïðîôåñîð Ïéîòð Êàöåéêî
(Ïîëüùà)
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фесору Жаку Фресару звання 
«Почесний доктор ТНТУ», відзна-
чаючи його особистий внесок у ро-
звиток світової науки в галузі хімії 
поверхонь та співпрацю з універ-
ситетом.

29 жовтня 2014 року на позачер-
говому засіданні вченої ради уні-
верситету відбулася урочиста це-
ремонія вручення диплому «По-
чесний доктор ТНТУ» та мантії про-
фесору Університету П'єра і Марії 
Кюрі Жаку Фресару (Франція).

Професор Жак Фресар – всесвіт-
ньознаний вчений-фізик, академік 
Академії наук Франції, Кавалер 
ордена Почесного Легіону, профе-
сор Університету П'єра і Марії Кю-
рі, професор лабораторії Фізики 
та дослідження матеріалів Вищої 
школи Індустріальних фізики і хімії 
Парижу.

Професор Ж. Фресар отримав 
докторський ступінь на факультеті 
наук у Сорбоні (Париж) у 1961 р.  
Він працював науковим співробіт-
ником Національного центру атом-
ної енергії (1957–1961 р.р.), з 1963 
р. – в Університеті П'єра і Марії Кю-
рі (Париж 6). У 1991 році отримав 
звання професора «Classe Excep-
tionnelle» (найвищий рівень). Є 
засновником і керівником Націо-
нальної лабораторії хімії повер-
хонь.

Діапазон наукових інтересів про-
фесора Жака Фресара дуже ши-
рокий. Його важливі наукові здо-
бутки стосуються цеолітів, твер-
дих кислотних каталізаторів і ком-
пететивної дифузії реагентів у ша-
рі каталізатора.

Професор Жак Фресар є авто-
ром близько 350 наукових публі-
кацій, автором або редактором 18 
книг. Він організував і провів 9 між-
народних конгресів і 6 НАТО ASI. 

Заслуги професора Жака Фреса-
ра відзначено багатьма нагоро-
дами. Зокрема, він удостоєний ви-
щої національної нагороди Фран-
ції «Орден Почесного Легіону» 
(2004 р.), є членом Французького 
хімічного товариства (1962 р.), 
Французької академії наук (1998 
р.) , заслуженим професором і 
почесним доктором ряду зарубіж-
них університетів.

Професор Жак Фресар прово-
дить активну наукову співпрацю з 
лабораторією математичного мо-
делювання масопереносу в нео-
днорідних середовищах нашого 
університету (керівник д.ф.-м.н., 
доц. Михайло Петрик). За цей час 
спільною французько-українсь-

кою командою компетитивної ди-
фузії Університету П'єра і Марії 
Кюрі, Вищої школи індустріальних 
фізики і хімії Парижу (ESPCI Pa-  
ris Tech) та нашого університету  
отримано низку нових результатів 
у галузі дослідження внутрішньої 
кінетики масопереносу «бензон-
гексон» сумісних у неоднорідних 
нанопористих цеоліт-каталізато-
рах. Отримані результати спрямо-
вані на використання в новітніх 
технологіях очищення газів, ад-
сорбції шкідливих забруднень, 
технологіях хімічної, нафтохіміч-
ної індустрії, інженерної медицини 
та ін.

За результатами спільної роботи 
був виграний гранд у конкурсі Про-
грами спільних дій між Україною і 
Францією «Дніпро» (2013–2014), 
відбулася низка спільних науко-
вих семінарів в університетах 
Парижа, Києва та Тернополя.

Ректор Петро Ясній висловив 
слова вдячності за багаторічну 
плідну співпрацю задля розвитку 
науково-освітніх зв'язків між Укра-
їною і Францією. Професор Жак 
Фресар подякував за високу оцін-
ку його наукової і педагогічної ді-
яльності.

На урочистому засіданні був при-
сутній почесний гість – аташе з пи-
тань університетського і наукового 
співробітництва Посольства Фра-
нції в Україні Жіль Мамец. Шанов-
ний гість високо оцінив честь, якої 
удостоїв колектив університету 
відомого французького вченого, 
присудивши йому звання Почес-
ного доктора.
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програми подвійних дипломів, 
погоджено навчальні плани шіст-
надцяти спеціальностей магіст-
ратури. На даний час у Люблінській 
політехніці навчається за програ-
мою подвійних дипломів 14 сту-
дентів. Міжуніверситетське парт-
нерство дозволило здійснити у 
2013–2014 роках 10 взаємних ві-
зитів студентів, викладачів та ад-
міністрацій у загальній кількості 
понад 40 осіб. У 2014 році запо-
чатковано спільну роботу за євро-
пейськими програмами Еразмус+ 
та Горизонт 2020.

У 2010 році за вагомий вне-
сок у розвиток науки й осві-
ти України і плідну співпра-

цю зі становлення наукової школи 
деформівного твердого тіла в уні-
верситеті Трощенку Валерію Тро-
фимовичу присвоєно звання По-
чесного професора Тернопільсь-
кого національного технічного уні-
верситету імені Івана Пулюя.

Трощенко В.Т – відомий вчений у 
галузі механіки твердого дефор-
мівного тіла і міцності матеріалів 
та елементів конструкцій, заснов-
ник наукової школи зі втоми й руй-
нування матеріалів, академік На-
ціональної академії наук України 
(1979), заслужений діяч науки і 
техніки України (1998), лауреат 
Державних премій УРСР (1969), 
СРСР (1982) та України (1997).

З 1955 року Валерій Трохимович 
працював у Інституті металоке-
раміки і спецсплавів АН УРСР (з 
1964 р. – Інститут проблем матері-
алознавства).  Тут він пройшов 
шлях від молодшого наукового 
співробітника до завідувача ла-

Ïî÷åñíèé ïðîôåñîð
óí³âåðñèòåòó

Âàëåð³é Òðîõèìîâè÷
Òðîùåíêî

бораторії сектору міцності. У 1965 
р. Трощенко В.Т. захистив доктор-
ську дисертацію.

Творчий шлях В.Т. Трощенка не-
розривно пов'язаний із колекти-
вом фахівців у галузі міцності, що 
сформувався під керівництвом 
академіка НАН України Г.С.Пи-
саренка. У 1966 р. на базі зазна-
ченого сектору був створений Інс-
титут проблем міцності АН УРСР, 
у якому В.Т.Трощенко очолив від-
діл втоми і термовтоми матеріа-
лів. У цьому ж році його призначе-
но заступником директора з нау-
кової роботи, з 1988 р. він працю-
вав директором, з 2012 р. – почес-
ним директором згаданого Інсти-
туту.

Наукові інтереси Валерія Трохи-
мовича охоплюють широке коло 
фундаментальних і прикладних 
проблем механіки деформівного 
твердого тіла. Однак основну ува-
гу він зосереджує на вивченні про-
блеми втоми металів – однієї з го-
ловних проблем сучасної техніки, 
із розв'язанням якої  пов'язане 
підвищення надійності й довговіч-
ності машин і споруд.

Трощенко В.Т. є автором понад 
500 наукових праць, серед них 20 
монографій і довідників, низка з 
яких перевидана за кордоном анг-
лійською мовою.

Валерій Трохимович – головний 
редактор Міжнародного науково-
технічного журналу «Проблемы 
прочности», член редакційної ра-
ди журналу «Промислове будів-
ництво та інженерні споруди» (Ук-
раїна), редакційних рад провідних 
міжнародних журналів: «Structu-
ral Integrity» (Велика Британія), 
«International Journal of Fatigue» 
(спільний англо-американо-япон-
ський журнал), який виходить дру-
ком у видавництві «Elsevier Scince 
LND» (Велика Британія), а також 
журналів «Journal of Protection Ma-
terials» (Китай), «Journal of Mate-
rials Science and Technology» (Бол-
гарія), «Mechanika» (Литва), «Ме-
ханика машин, механизмов и ма-
териалов» (Білорусь).

В.Т. Трощенко підготував 11 док-
торів і 38 кандидатів наук, які пра-
цюють в Інституті проблем міцнос-
ті та інших наукових організаціях, 
установах і вищих навчальних 
закладах України та за кордоном.

Учений був академіком-секре-
тарем Відділення механіки, чле-
ном Президії  АН УРСР (1988– 
1993), різних наукових і науково-
технічних рад АН УРСР і СРСР, 

Виконавчого і  Номінаційного 
комітету Європейського товарист-
ва цілісності конструкцій (ESIS). 
Нині він працює у складі Бюро Від-
ділення механіки НАН України, є 
членом Наукової ради Російської 
академії наук з проблеми «Надій-
ність, ресурс і безпека технічних 
систем», Національних комітетів з 
теоретичної і прикладної механіки 
України і Російської Федерації. 
Валерій Трохимович бере активну 
участь у міжнародній науковій 
співпраці як організатор і учасник 
спільних досліджень із фахівцями 
Угорщини, Польщі, Чехії, Індії, Ве-
ликої Британії. 

За видатні заслуги в науці В.Т. 
Трощенко нагороджений ордена-
ми «Знак Пошани» (1971), «Трудо-
вого Червоного Прапора» (1979), 
«Жовтневої революції» (1991), 
Почесною грамотою Президії Вер-
ховної Ради УРСР (1982), орде-
ном князя Ярослава Мудрого V 
ступеня (2004), численними меда-
лями.

Більше двадцяти років Валерій 
Трохимович співпрацює з лабора-
торією механіки деформівного 
твердого тіла нашого університету 
під керівництвом професора П.В. 
Яснія. Проводяться спільні науко-
ві дослідження, результати яких 
опубліковані у монографіях та на-
укових статтях. За активної участі 
професора Трощенка В.Т. в  уні-
верситеті започатковано і регу-
лярно проводиться міжнародна 
науково-технічна конференція 
«Пошкодження матеріалів під час 
експлуатації, методи його діагнос-
тування і прогнозування». 

Ïî÷åñíèé ïðîôåñîð
óí³âåðñèòåòó

Áîãäàí Ìèêîëàéîâè÷
Àíäðóøê³â
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Гавриш А.П. – відомий вче-
ний у галузі машинобуду-
вання, автоматизації меха-

носкладального виробництва і 
механічної обробки спеціальних 
важкооброблюваних матеріалів.

Після закінчення Київського полі-
технічного інституту А.П. Гавриш 
працював технологом на «Урал-
машзаводі» (м.Свердловськ), на 
заводі «Арсенал» (м.Київ) на 
посадах конструктора, заступника 
головного конструктора систем 
оборонного призначення, у НВО 
«Маяк» на посадах начальника 
лабораторії, начальника сектора, 
відділу головного технолога, на-
чальника технологічного відді-
лення, очолював базовий техно-
логічний відділ 8-го Головного 
управління Мін істерства про-
мисловості і транспорту, зв'язку 
СРСР.

Одночасно Анатолій Павлович 
займався і науковою роботою. В 
1967 році захистив кандидатську, 
а в 1974 р. – докторську дисерта-
ції.

Упродовж 20 років, з 1979 до 
1999 р., очолював кафедру техно-

логії машинобудування НТУУ КПІ, 
де й нині обіймає посаду профе-
сора.

 Відомою є наукова школа під ке-
рівництвом професора Гавриша 
А.П. з прецизійних методів обро-
блення високолегованих матеріа-
лів для аерокосмічних систем та 
автоматизації виробничих про-
цесів із застосування гнучких ви-
робничих систем на базі верстатів 
з числовим програмним керува-
нням і промислових роботів.

Анатолій Павлович підготував 24 
доктори і 55 кандидатів технічних 
наук. Він є автором близько 300 
винаходів, понад 500 публікацій, 
38 монографій, підручників і по-
сібників.

За комплекс підручників «Авто-
матизація технологічної підготов-
ки машинобудівного виробниц-
тва» (1982 р.), «Промислові робо-
ти» (1985 р.) у 1996 році професор 
А.П. Гавриш відзначений Держав -
ною премією України.

Діяльність А.П. Гавриша має сус -
пільне визнання. Він – заслуже-
ний професор НТУУ «КПІ», По-
чесний професор НТУ «Харків-
ський політехнічний інститут», за-
служений професор Донбаської 
державної машинобудівної ака-
демії, Почесний професор Жито-
мирського державного техноло-
гічного університету.

У 1989 році професору Анатолію 
Павловичу Гавришу присвоєно 
почесне звання «Заслужений діяч 
науки і техніки України». У 1996 
році він удостоєний Державної 
премії України в галузі науки і те-
хн іки.  Професор А.П. Гавриш 
нагороджений трьома медалями.

Ухвалою вченої ради Тернопіль-
ського національного технічного 
університету імені І . Пулюя 22 
квітня 2014 року за вагомий вне-
сок у розвиток науки і техніки Укра-
їни та плідну співпрацю з універ-
ситетом у підготовці науково-пе-
дагогічних кадрів Гавришу А.П. 
присвоєно звання «Почесний про-
фесор ТНТУ».

Завідувач кафедри менедж-
менту інноваційної діяль-
ності та підприємництва 

Богдан Миколайович Андрушків 
пройшов шлях від механізатора 
до одного з перших осіб в обласній 
раді та обласній державній адмі-
ністрації. Доктор економічних на-
ук, професор, член президії Ака-
демії економічних наук України. 
Президент Академії соціального 
управління.  Автор понад чоти-
рьохсот наукових праць, багатьох 
монографій, навчальних посіб-
ників та підручників з економічної 
тематики. Має десять авторських 
свідоцтв на раціоналізаторські 
пропозиції. Заслужений діяч науки 
і техніки України. Богдан Микола-
йович Андрушків – автор багатьох 
художніх та публіцистичних тво-
рів.

Як голова обласного товариства 
охорони пам'яток історії культури і 
старовини не лише написав істо-
ричні нариси з цієї тематики, але й 
побудував на Зборівщині пам'ят-
ник  загиблим козакам, біля бу-
динку профспілок – пам'ятник Ан-
гелу – символу профспілок, охо-
ронцю бідних і знедолених. На ка-
федрі менеджменту інноваційної 
діяльності та підприємництва ство-
рив музей засобів управління та 
економіко-управлінської літерату-
ри тоталітарного періоду.

Ним засновано ряд премій відо-
мих в Україні та світі людей, наших 
земляків – премія ім. І. Пулюя, ім.  
В. Вихруща, ім. С. Подолинського, 
впроваджено нагороди – Золоту 
медаль імені Байди Вишневець-
кого, ордени українського козац-
тва ім. Байди Вишневецького та 
князя Костянтина Острозького, які 
вручаються за визначні заслуги в 
розвитку економіки, соціальної 
сфери та ін.

За ініціативи Б.М. Андрушківа 
створено україно-польський ви-
щий навчальний заклад – Терно-
пільський інститут соціальних та 
інформаційних технологій, Фонд 
неординарних ідей і проектів, 
Академію соціального управління. 

Професор Андрушків Б.М. ство-
рив і очолює спеціалізовану вчену 
раду із захисту кандидатських ди-
сертацій, перше в Західній Україні 
наукове фахове електронне вида-
ння «Соціально-економічні про-
блеми і держава», входить до ред-
колегії ряду наукових, художніх і 
науково-популярних видань.

Заслуги Богдана Миколайовича 
відзначено значною кількістю га-

лузевих, відомчих, державних та 
міжнародних нагород. Він – лауре-
ат Всеукраїнської премії ім. Братів 
Лепких, заслужений діяч науки і 
техніки України, нагороджений на-
грудним знаком Честь і слава «
Тернопільшини ІІІ ступен .я»

У червні 2012 року за вагомий 
внесок у розвиток економічної на-
уки України Андрушківу Б.М. при-
своєно звання Почесного профе-
сора ТНТУ.
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80 ÐÎÊ²Â
 Чубатий Анатолій Петрович  
старший викладач кафедри електро-
техніки.

70 ÐÎÊ²Â

65 ÐÎÊ²Â

75 ÐÎÊ²Â
Проць Ярослав Іванович 
к.т.н., професор кафедри автоматизації 
технологічних процесів та виробництв. 
Завідувач кафедри  автоматизації тех-
нологічних процесів та виробництв 
(1987–2014 рр.). Директор Центру пе-
репідготовки та післядипломної освіти 
університету (з 2002 року й донині). 
Дійсний член Підйомно-транспортної 
академії. Нагороджений почесними 
відзнаками МОН України «Петро Мо-
гила» та «Відмінник освіти України».

Самборська Олександра Миколаївна
к.ф.-м.н., доцент кафедри вищої мате-
матики.

Гром'як Роман Сильвестрович 
к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних наук.

Шелестовський Борис Григорович 
к.ф.-м.н., доц., завідувач кафедри вищої 
математики. Заступник голови науково-
методичної ради (2009–2011), голова 
постійної комісії вченої ради університету 
(2007–2009), відповідальний секретар 
журналу «Вісник ТДТУ (ТНТУ)» (2000 й 
донині), вчений секретар спеціалізованої 
вченої ради К 58.052.01. (1999 й донині).

Пулька Чеслав Вікторович 
д.т.н., професор кафедри технології та 
обладнання зварювального виробниц-
тва. Дійсний член Всесвітньої академії 
наук комплексної безпеки (Росія) (2009 
р.). Директор центру зварювальних тех-
нологій університету.

Білоус Ольга Степанівна 
к.е.н., доц., завідувач кафедри обліку та 
аудиту. Ректор приватного ПВНЗ «Інсти-
туту економіки і підприємництва» (1995-
2009 рр.). Відмінник освіти України (2003 
р.). Заслужений працівник освіти Украї-
ни (2008 р.)

Тарасенко Микола Григорович  
д.т.н., проф., завідувач кафедри енерго-
збереження та енергетичного менедж-
менту.

60 ÐÎÊ²Â

Зелінський Ігор Микитович  
к.т.н., доцент кафедри контрольно-вимі-
рювальних систем.

Петришина Людмила Йосипівна 
старший викладач кафедри української 
та іноземних мов.

Стойко Ігор Іванович  
к.т.н., доц., доцент кафедри менедж-
менту інноваційної діяльності та підпри-
ємництва. Нагороджений медаллю «За 
трудову відзнаку», грамотами Терно-
пільської ОДА.

Федишин Богдан Петрович 
к.е.н., доц, доцент кафедри менедж-
менту інноваційної діяльності та підпри-
ємництва. Академік Академії еконо-
мічної кібернетики (1998 р.).

Фурсевич Людмила Вікторівна 
к.ф.-м.н., доцент кафедри вищої мате-
матики.

Яворський Богдан Іванович 
д.т.н., проф., завідувач кафедри біотех-
нічних систем.

Грузін Володимир Якович 
старший викладач кафедри україно-
знавства і філософії.

Шинкарик Марія Миколаївна 
к.т.н., доц., професор кафедри обладна-
ння харчових технологій. Вчений секре-
тар науково-методичної ради універси-
тету. 

Шовкун Олександр Павлович  
старший викладач кафедри автома-
тизації технологічних процесів та вироб-
ництв.

65 ÐÎÊ²Â



Антонов Андрій Миколайович – науковий співробітник науково-дослідної лабораторії
Апостол Юрій Орестович – старший викладач кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем
Галущак Ольга Ярополківна – к.е.н., доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері
Галущак Михайло Петрович – к.т.н., доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері
Данилишин Світлана Романівна – провідний економіст бухгалтерії
Дуда Сергій Петрович – асистент кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем
Дудкін Павло Дмитрович – к.е.н., доц., декан факультету управління та бізнесу у виробництві
Жовнір Наталія Вікторівна – диспетчер факультету контрольно-вимірювальних та радіокомп'ютерних 
систем
Капаціла Юрій Богданович – к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних технологій у машинобудуванні
Оніщук Ліна Георгіївна – провідний інженер кафедри фінансів, обліку і контролю
Радик Дмитро Леонідович – к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних технологій у машинобудуванні
Семенишин Галина Мирославівна – асистент кафедри інформатики і математичного моделювання
Ціх Галина Володимирівна – к.е.н., доц., декан факультету економіки і підприємницької діяльності
Яськів Володимир Іванович – к.т.н., доц., декан факультету контрольно-вимірювальних та радіоком-
п'ютерних систем
Яськів Ніна Василівна – лікар-терапевт 2 категорії кафедри фізичного виховання і спорту

50 ÐÎÊ²Â
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1 5 ÐÎÊ²Â0

95 ÐÎÊ²Â

Шевченку Степану Тихоновичу (1909–1989)
доц., завідувачу секцією графіки Тернопільського загальнотехнічного факультету Львівського 
політехнічного інституту (1960–1965 рр.), завідувачу кафедри нарисної геометрії ТФ ЛПІ (1965–1980 рр.), 
ветерану Другої світової війни

Щербакову Анатолію Олександровичу (1919–2006)
к.х.н., доц., декану Тернопільського загальнотехнічного факультету, пізніше директору ТФ ЛПІ 
(1961–1968 рр.), завідувачу кафедри хімії (1961–1976 рр.)

90 ÐÎÊ²Â
Поліщуку Анатолію Григоровичу (1924–2007)
к.т.н., доц., директору Тернопільського філіалу ЛПІ (1968–1985 рр.), заслуженому працівнику освіти 
України, ветерану Другої світової війни

80 ÐÎÊ²Â

Буняку Андронику Мусійовичу (1934–2006)
к.т.н., доц., завідувачу кафедри енергетики (1977–1987 рр.), декану механічного факультету (1986), 
електромеханічного факультету (1993–1997), факультету комп'ютерних технологій (1997–2002), 
факультету заочного навчання (2002–2004)

Бабінцю Дмитру Михайловичу (1934–1981)
к.х.н., доц., доценту кафедри хімії

75 ÐÎÊ²Â
Ахметшиній Аріадні Григорівні (1939–2008)
к.х.н., доц., доценту кафедри хімії, пізніше – харчової біотехнології та хімії

Данчаку Петру Івановичу (1939–2013)
к.ф.-м.н., доценту кафедри вищої математики

Медюху Михайлу Максимовичу (1939–2003)
к.ф.-м.н., доценту кафедри фізики, досліднику фізико-технічних ідей Івана Пулюя

Стефаніву Федору Івановичу (1939–1996)
к.е.н., доц., професору кафедри економіки виробничої діяльності
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У 2010–2014 роках розроб-
лено й прийнято стратегію і 
концепцію розвитку універ-

ситету, план розвитку університе-
ту на 2010–2015 роки, Статут і змі-
ни до нього, введено в дію понад 
150 положень, змін і доповнень до 
них з різних аспектів діяльності 
університету, видруковано 3–7 то-
ми «Збірника нормативних доку-
ментів». 

У 2012 році прийнято «Перспек-
тивний план роботи з кадрового 
забезпечення діяльності Терно-
пільського національного техніч-
ного університету імені Івана Пу-
люя».

У 2014 році, у зв'язку із введе-
нням в дію нового Закону про ви-
щу освіту, розроблено нову редак-
цію Статуту університету, вдоско-
налено нормативну базу навча-
льного процесу, а також систему 
управління університетом. Об'єд-
нано кафедри технології машино-
будування і комп'ютерних техно-
логій в машинобудуванні, прийня-
то рішення про об'єднання з вес-
няного семестру 2014–15 н.р. ка-
федр електротехніки і світлотех-
ніки, створено нові випускові ка-
федри автомобілів, економіки та 
фінансів, реорганізовано кафедру 
державного управління. 

У 2010–2015 роках робота ректо-
рату й науково-педагогічних пра-
цівників була спрямована на фор-
мування якісного контингенту сту-
дентів; моніторинг і підвищення 
якості навчального процесу; роз-
виток дистанційної освіти, упро-
вадження сучасних технологій 
навчання; розширення підготовки 
іноземних студентів; упровадже-
ння АСУ університетом; розроб-
лення та впровадження системи 
управління якістю (СУЯ); ліцензу-

вання та акредитацію напрямів і 
спеціальностей; удосконалення 
кредитно-модульної системи ор-
ганізації навчального процесу; 
виховну та спортивно-масову ро-
боту. 

У 2014 році університет повторно 
акредитовано за ІV рівнем. Термін 
дії сертифіката про акредитацію – 
до 01.07.2024 року. 

У 2010–2015 роках  навчальний 
процес забезпечували від 420 до 
465 викладачів (у 2014/15 н.р. з 
них 25 – академіки і члени-корес-
понденти галузевих академій наук 
України, 13 мають почесні звання, 
56 – доктори наук, професори. За 
п'ять років згідно з планом підви-
щили кваліфікацію 270 науково-
педагогічних працівників. З них 
деканів – 6 (у 2014 р. – 2), профе-
сорів – 31 (3); доцентів – 149 (18), 
ст. викладачів –  50 (4), асистентів 
– 34 (8).

З метою підвищення ефектив-
ності профорієнтаційної та агіта-
ційної роботи з прийому студентів 
за повною і скороченою формами 
на базі освітньо-кваліфікаційно-   
го рівня «молодший спеціаліст» у 
2010 році було укладено 207 угод 
про співпрацю із закладами се-
редньої освіти і 60 угод з колед-
жами та профтехучилищами. Це 
дозволило за всіма ОКР додат-
ково до державного замовлення 
щорічно набирати від 48 до 60% 
студентів-контрактників. 

Проводилася робота з пошуку 
обдарованої молоді й залучення її 
до вступу до університету. Щороку 
до ТНТУ вступало близько сотні 
медалістів і осіб, прирівняних до 
них, ліцеїсти Тернопільського тех-
нічного ліцею та ліцею села До-
бриводи, випускники Технічного, 
Гусятинського і Зборівського ко -

леджів, значна група переможців 
конкурсів та олімпіад, а також слу-
хачів підготовчого відділення. 

Продовжувалася тісна співпра-
ця університету з ліцеями з пита-
нь навчального процесу, розвитку 
матеріально-технічної бази, під-
вищення ефективності підготов-
чих курсів для ліцеїстів. Зокрема, 
на засіданні вченої ради універ-
ситету у жовтні 2012 р. було роз-
глянуто питання «Про роботу Тер-
нопільського технічного ліцею». 

Університет активно співпрацює 
з Малою академією наук,  багато 
уваги приділяє розвитку Терно-
пільського відділення МАН, допо-
магає покращенню навчально-
методичної бази, залученню нау-
ково-педагогічного персоналу та 
впровадженню інформаційних 
технологій у навчальний процес. З 
2007 р. Ясній П.В. є президентом 
Тернопільського обласного відді-
лення Малої академії наук.

Враховуючи зміни на ринку пра-
ці, в університеті проводили ціле-
спрямовану роботу щодо ліцензу-
вання та акредитації напрямів і 
спеціальностей підготовки фахів-
ців. Зросла кількість напрямів 
підготовки  бакалаврів – з 19 до 
26, спеціальностей підготовки 
спеціалістів – з 22 до 25 і магістрів 
– з 21 до 29. Серед нових напря-
мів підготовки, які користуються 
попитом в абутурієнтів – «будів-
ництво» (за мінімальним прохід-
ним балом вступників на цей на-
прям у 2014 році університет посів 
четверте місце в Україні), «авто-
мобільний транспорт», «безпека 
комунікаційних і комунікаційних 
систем», «транспортні технології .»  

У 2014 році ліцензовано три на-
прями підготовки бакалаврів – 
6.030504 – Економіка підприєм-
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ства,  – Системна інже6.050201 -
нерія,  – Технологічна 6.051702
експертиза та безпека харчової 
продукці ї,  одну спеціальність  
ОКР спеціаліст –  – 7.05170108
Технології зберігання, консерву-
вання та переробки молока і 5 
спеціальностей ОКР магістр – 
8.05090103 – Радіоелектронні 
пристрої, системи та комплекси, 
8.18010012 –  Управління інно-
ваційною діяльністю,  8.07010601
– Автомобілі та автомобільне гос-
подарство,  – Інфор8. 05100306 -
маційні технології у приладобуду-
ванні,  Консолідована 8.18010015
інформація.

У 2014 році акредитовано (у то-
му числі повторно) 5 напрямів під-
готовки –  – Інженерна 6.050502
механіка,  – Зварювання, 6.050504
6.050902 – Радіоелектронні апа-
рати,  – Приладобуду6.051003 -
вання,  – Харчові техно6.051701 -
логії та інженерія, 10 спеціальнос-
тей ОКР спеціаліст –  – 7.05020201
Автоматизоване управління тех-
нологічними процесами (в т.ч. пе-
репідготовка),  – Тех7.05050201 -
нології машинобудування (в т.ч. 
перепідготовка),  – Ме7.05050301 -
талорізальні верстати та системи 
(в т.ч. перепідготовка),  7.05050312
– Машини та обладнання сільсь-
когосподарського виробництва (в 
т.ч. перепідготовка),  – 7.05050401
Технології та устаткування зва-
рювання (в т.ч. перепідготовка), 
7.05070105 – Світлотехніка і дже-
рела світла (в т.ч. перепідготов-
ка),  – Біотехнічні та ме7.05090204 -
дичні апарати та системи (в т.ч. пе-
репідготовка),  – При7.05100302 -
лади і системи точної механіки (в 
т.ч. перепідготовка),  – 7.05170107
Технології зберігання, консервува-
ння та переробки плодів і овочів, 
7.06010101 – Промислове та ци-
вільне будівництво та 13 – ОКР 
магістр –  Інформацій8.05010101 -
ні управляючі системи та техноло-
гії,  – Автоматизоване 8.05020201
управління технологічними проце-
сами,  – Технології ма8.05050201 -
шинобудування,  – Ме8.05050301 -
талорізальні верстати та системи, 
8.05050312 – Машини та обладна-
ння сільськогосподарського ви-
робництва,  – Техно8.05050401 -
логії та устаткування зварювання, 
8.05070105 – Світлотехніка і дже-
рела світла,  – Біотех8.05090204 -
нічні та медичні апарати та систе-
ми,  – Прилади і систе8.05100302 -
ми точної механіки,  – 8.06010101
Промислове та цивільне будівниц-

тво,  – Інженерія прог8.05010302 -
рамного забезпечення,  8.03010201
– Психологія,  – Еконо8.03050201 -
мічна кібернетика.

Продовжено термін дії ліцензії з 
підвищення кваліфікації за акре-
дитованими напрямами (спеці-
альностями) до 1.07.2024 року.

У 2014 році збільшено ліцензо-
ваний обсяг підготовки на 75 осіб 
за 7 спеціальностями.

За останні п'ять років загальний 
ліцензований обсяг підготовки ба-
калаврів за денною формою нав-
чання зріс на 18% і станом на 1 лис-
топада 2014 року складає 1355 
осіб; спеціалістів зменшився на 
6,5% – до 755 осіб,  магістр ів 
збільшився на 55% і складає 550 
осіб. Усього 2665 осіб, за  заочною 
формою навчання – 1875 осіб.     

Загальний обсяг державного за-
мовленн за всіма  денної фо-я ОКР
рми складає 1056 осіб або 39,7% 
від ліцензованого обсягу. Обсяг 
державного замовлення за всіма 
ОКР за заочною формою упро-
довж останніх двох років майже 
сталий і складає 113–138 осіб. 
Кожного року державне замовле-
ння, виділене університету за всі-
ма ОКР денної і заочної форм нав-
чання, було виконано.

На базі центру міжнародної осві-
ти в лютому 2011 року створено 
факультет по роботі з іноземними 
студентами. На стабільному рівні 
залишається кількість іноземних 
студентів, які навчаються в універ-
ситеті. -Станом на 1 січня 2015 ро
ку на факультеті по роботі з іно-
земними студентами навчалися 
297 іноземних громадян (257 – у 
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Ôîðìóâàííÿ êîíòèíãåíòó ñòóäåíò³â (2010 2014 ðð.)–

2010 році) із 32 країн світу. З них 
239 осіб здобувають освітньо- 
кваліфікаційний рівень бакалав-
ра, 31 – магістра, 10 – навчаються 
на підготовчому відділенні, 17 – 
підвищують свою кваліфікацію в 
Мережевій Академії .CISCO

Зросла кількість напрямів підго-
товки, за якими здійснюється нав-
чання іноземною мовою – з двох   
у 2009/10 н.р. до шести у 2014/15 
н.р. така підго У 2009–2013 рр. -
товка здійснювалася за напря-
мами «Комп'ютерні науки», «Інже-
нерна механіка» та «Менедж-
мент». У 2014 році започатковано 
підготовку фахівців із числа іно-
земних громадян англійською мо-
вою навчання за напрямами Бу-«
дівництво , Електротехніка та » «
електротехнології , Комп'ютер-» «
на інженерія .»
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Починаючи з 2012 року, спосте-
рігається тенденція до зменшення 
загального контингенту студентів 
університету, зокрема на 8% (454 
особи) в 2013 році та на 2,2% – у 
2014 р. У цьому році вдалося ви-
правити тенденцію за денною фо-
рмою навчання. Загалом контин-
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гент студентів денної форми зріс 
на 316 осіб, або на 9,8%.

Упродовж останніх двох років 
збільшилася кількість зарахова-
них студентів за всіма ОКР, зокре-
ма денної форми навчання у 2014 
р. – на 15% і за всіма формами на-
вчання – на 2,9%. Проблемним за-

лишається скорочення кількості 
осіб, які навчаються за заочною 
формою. У цьому році за всіма 
ОКР  на 156 осіб, або зараховано
на 19%, менше порівняно із 2013 р.

Таким чином, запропонована ад-
міністрацією і схвалена вченою 
радою стратегія переходу із заоч-
ного на дистанційне навчання, 
створення локальних центрів дис-
танційної освіти дозволить підви-
щити ефективність профорієнта-
ційної роботи, скоротити фінансо-
ві витрати на навчання такої ка-
тегорії студентів та частково ви-
вільнити навчальні площі.

Для реалізації цього завдання 
створено Інститут дистанційного 
навчання (ІДН), сьогодні – Центр 
електронного навчання. Дистан-
ційне навчання в університеті ре-
гламентується розробленими по-
ложеннями про ІДН університету, 
про визнання інформаційних ре-
сурсів для дистанційного нав-
чання навчально-методичною 
працею, уніфікованими вимогами 
до дистанційних курсів в універ-
ситеті.

Станом на 1.01.2015 р. створено 
й розміщено на сервері електро-
нного навчання університету 1778 
електронних навчальних курсів 
(ЕНК) (349 у 2010 р.) , кількість 
інструкторів складає 523 особи 
(466 осіб у 2010 р.). У системі дис-
танційного навчання (СДН) заре-
єстровано 16061 студент (6249 у 
2010 р.)   усіх форм навчання 
(разом з випускниками попередніх 
років), з них записані на електро-
нні курси 14578 осіб.

Проведено значну роботу з роз-
ширення структури локальних 
центрів дистанційного навчання. У 
вересні 2011 року в Технологічно-
му університеті Таджикистану (м. 
Душанбе) створено перший в 
Таджикистані локальний центр 
дистанційної освіти ТНТУ ім. І. 
Пулюя. 

У 2012 році створено Локальний 
ЦДО при Українському культур-
ному центрі  в м. Детройт, штат Мі-
чіган (США), де навчається 4 сту-
денти та завершив навчання 1 
студент бакалаврату. На стадії 
створення таких центрів на базі 
асоціації українців регіону Мурсія, 
м. Мурсія, Іспанія та центру ака- 
демічних досліджень і студій, м. 
Патра, Греція. На базі Центру елек-
тронногонавчання ТНТУ 21 чер-
вня 2014 року вперше  відбувся 
дистанційний захист бакалаврсь-
кої дипломної роботи випускни-
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ком, який навчався на базі локаль-
ного Центру в штаті Мічіган (США). 

У 2014/15 році розпочали роботу 
локальні центри дистанційного 
навчання у 7 коледжах (Гусятин- 
ський, Зборівський, Закарпатсь-
кий машинобудівний, Нововоли-
нський електромеханічний, Дрого-
бицький механіко-технологічний, 
Калуський політехнічний та Кам'я-
нець-Подільський індустріаль-
ний), в яких навчаються 217 сту-
дентів.

З метою покращення якості нав-
чання впроваджуються сучасні 
технології навчання, оновлюють-
ся і поповнюються навчальні ком-
п'ютерні класи.   

В університеті реалізовано про-
граму впровадження АСУ й елек-
тронного документообігу, яка була 
запланована на 2007–2011 рр., 
завершено побудову волоконно-
оптичної мультисервісної адміні-
стративної мережі, впроваджено 
систему управління безпекою та 
моніторингу, єдину систему доку-
ментообігу, проведено роботу з 
об'єднання інформаційних ресур-
сів університету в єдине інформа-
ційне освітнє середовище. 

У 2011 році реалізовано програ-
му створення мультимедійних 
сервісів корпоративного телефо-
нного і конференц-зв'язку та єди-
ної інформаційної системи з пере-
давання відеоконтенту.

Створено потужну електрокому-
нікаційну мережеву інфраструкту-
ру, яка охоплює всю територію уні-
верситету (навчальні та допоміжні 
корпуси) та призначена для пере-
давання даних і надання телеко-
мунікаційних послуг.  Взаємне 
під'єднання віддалених корпусів 
виконано на базі виділених воло-
коннооптичних ліній. Проведено 
роботи з прокладання волоконно-
оптичної мережі в межах корпусів. 
В єдину ієрархічну мережеву 
інфраструктуру входить 70 струк-

турних підрозділів, понад 1100 ро-
бочих місць. Лекційні аудиторії 
обладнано засобами мультиме-
діа. До мережі Інтернет під'єднані 
усі навчальні корпуси університе-
ту та гуртожитки. Абонентами ме-
режі Інтернет є понад 1200 авто-
ризованих  користувачів, а також 
усі викладачі, аспіранти, студенти.

Використовуючи сучасні техно-
логії віртуалізації, створено центр 
опрацювання даних АСУ універ-
ситету, що дозволило підвищити 
коефіцієнт використання існуючо-
го обладнання з 40 до 75%, значно 
знизити трудомісткість експлуата-
ції та енергоспоживання.

Продовжувалося впровадження 
інформаційної системи управлі-
ння (ІСУ) університетом. Зокрема 
забезпечено супровід існуючих 
програмних модулів ІСУ та запро-
ваджено нові сервіси: автомати-
зоване планування та облік нав-
чального навантаження; операти-
вний обмін з ЄДЕБО; електронний 
документообіг у частині опрацю-
вання вхідної  документаці ї та 
формування наказів по студентсь-
кому складу; електронний архів. У 

перспективі – перехід на електро-
нний документообіг, що дозволить 
щорічно економити не менше 70 
тис. грн.

У 2014 році розпочато створення 
автоматизованої системи обліку 
енергоресурсів, модернізацію ІСУ 
з метою покращення експлуата-
ційних характеристик за рахунок 
переходу на нові технології опра-
цювання даних. 

Перспективою розвитку ІСУ є 
віртуалізація за рахунок побудови 
центру опрацювання даних, вико-
ристання тонких клієнтів і техно-
логій віртуалізації. Це дасть змогу 
запроваджувати мережеві серві-
си, вирішити питання інформацій-
ної безпеки, а також зекономити 
кошти на постійне оновлення ком-
п'ютерного парку, послуг зв'язку 
тощо.

Університет під'єднаний до Єди-
ної державної бази освіти (ЄДЕБО). 
Розроблено програмні засоби що 
забезпечують внесення даних до 
ЄДЕБО з АСУ ТНТУ.

Для інформаційного забезпе-
чення навчального процесу та на-
уково-дослідницької діяльності 
викладачі активно працюють над 
виданням підручників, моногра-
фій тощо. У 2010–2014 роках ви-
дано 1 підручник, 21 посібник з 
грифом МОН України, 678 курсів 
лекцій і навчально-методичних 
посібників, 92 монографії.

Університет сприяє формуванню 
середовища, що підтримує побу-
дову кар'єри студентами, постійно 
дбає про те, щоб кожен випускник 
був конкурентноздатний на сучас-
ному ринку праці. Турбота про 
професійно-кар'єрне зростання 
випускників є пріоритетом у діяль-
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ності ректорату, усього професор-
сько-викладацького складу.

Відповідно до затверджених в 
установленому порядку норма-
тивних документів і щорічного 
плану заходів із забезпечення 
працевлаштування випускників з 
березня 2011 року розпочав свою 
діяльність відділ працевлаштува-
ння та практичної підготовки студ-
ентів університету (http://job.tntu. 
edu.ua/). Тут створено базу даних 
на паперових та електронних но-
сіях про всіх випускників, які нав-
чаються за державним замовле-
нням, а також тих, хто звернувся 
до зазначеного підрозділу з пи-
тань працевлаштування. За чоти-
ри роки працевлаштовано майже 
дві тисячі випускників (у 2010 році 
– 325 випускників (98%), у 2011 – 
400 (98%), у 2012 – 389 (97%), у 
2013 – 475 (97,3%, у 2014 – 460 
(95).

Відділ працевлаштування та пра-
ктичної підготовки студентів пос-
тійно проводить консультації з 
техніки пошуку роботи, зустрічі із 
роботодавцями, презентації від-
ділу безпосередньо на факульте-
тах, випускових кафедрах; розмі-
щення інформації про вакансії 
підприємств, організацій, установ 
на стендах університету та Веб-
сайті у рубриці «Працевлашту-
вання», на Веб-сторінці відділу у 
розділі «Вакансії», навчання сту-
дентів правильно складати резю-
ме, бути впевненим на співбесіді 
та ефективно себе презентувати.

На 1.01.2015 року університет 
уклав 226 угод про співпрацю з ро-
ботодавцями.

Важливою складовою системи 
працевлаштування випускників 
університету є укладання корпо-
ративних договорів, завдяки чо- 
му забезпечується безперервна 
профорієнтаційна робота зі сту-
дентами та цільова підготовка для 
роботи на місцях майбутнього пра-
цевлаштування. Одним з кращих 
роботодавців є ОСП «Корпорація 
«Ватра», за тристоронніми угода-
ми з якою на роботу щорічно прий-
мають 10 випускників. Тристоро-
нні угоди укладено з Волочись-
ким машинобудівним заводом АТ 
«Мотор Січ», який надає випуск-
никам статус молодого спеціаліс-
та, гарантує усі пільги, передба-
чені Колективним договором і По-
ложенням «Про умови оплати 
праці молодих спеціалістів» цього 
підприємства. Разом з Агрохол-
дингом «Мрія» університет впро-

вадив такі проекти: стипендіальну 
програму «Агент Мрії», набір на 
виробниче стажування, навчання 
в Механік Школі. На підставі укла-
деної угоди з  ПАТ КБ «Приват 
Банк» започатковано процес про-
ходження студентами практики в 
online-режимі.

Працівники відділу працевла-
штування та практичної підготов-
ки студентів проводять презента-
ції  компаній з  використанням 
відеороликів, у результаті чого у 
відділі сформовано відповідну 
відеотеку.

27 березня 2014 року в універ-
ситеті відбувся третій Ярмарок 
вакансій,  у роботі якого взяли 
участь понад 30 роботодавців. 
Програма цього заходу перед-
бачала презентацію роботодав-
цями своїх підприємств,  орга-
нізацій та установ, співбесіди з 
випускниками, тренінги, анкету-
вання. 

У 2014 році оновлено Web-сто-
рінку відділу працевлаштування 
та практичної підготовки студен-
тів, де роботодавці можуть запов-
нити форму й надіслати інформа-
цію про свої вакансії, запропону-
вати проходження практики чи 
стажування, а студенти – напи-
сати відгук, надіслати резюме.

Ефективному функціонуванню 
запровадженої системи праце-
влаштування й координації дій 
відповідних структур сприяє що-
річне формування й затвердже-
ння ректором плану заходів для 
забезпечення працевлаштування 
випускників.

Для студентів, випускників ус-
пішно впроваджено тренінгову 
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програму «Як шукати і  знайти 
роботу», розроблено презента-
ційні матеріали до тем «Співбесі-
да з роботодавцем», «Правила 
написання резюме». 

Відділ координує свою діяль-
ність щодо працевлаштування 
випускників з органами місцевої 
виконавчої влади та місцевого 
самоврядування. На підставі 
укладеного договору про співпра-
цю з Тернопільським обласним 
центром зайнятості є можливість 
періодично отримувати інформа-
цію про діяльність служби зайня-
тості, стан ринку праці, газету Тер-
нопільського обласного центру 
зайнятості «Ринок праці». Фахівці 
Тернопільського міськрайонного 
центру зайнятості періодично про-
водять професійну діагностику 
студентів. 

Одночасно відбувається тісна 
співпраця з громадськими органі-
заціями, які займаються питання-
ми працевлаштування молоді. На 
базі університету 9 листопада 
2014 року з ініціативи Тернопіль-
ського локального комітету Все-
українського молодіжного об'єд-
нання «Айсек в Україні» відбувся 
«ІТ-форум», у якому взяли участь 
понад 200 студентів; протягом 25-
26 квітня 2014 року Тернопіль-
ський обласний молодіжний центр 
праці проводив Ярмарок вакансій 
«Prof Day», активними учасника-
ми якого теж були студенти нашо-
го університету.

Проведена робота щодо сприя-
ння працевлаштуванню випуск-
ників 2013/2014 навчального року, 
зокрема державної форми навча-
ння, дала можливість кожному з 
них вибрати майбутнє місце робо-
ти й отримати направлення на ро-
боту. Таким чином, працевлашто-
вані 433 випускники державної 
форми навчання, що становить 
95,1%.

Основним пріоритетом діяльнос-
ті відділу є інтереси студента. То-
му відділ  спільно з деканатами, 
випусковими кафедрами постійно 
сприяє формуванню середовища, 
що підтримує побудову кар'єри 
студентами, дбає про те, щоб ко-
жен випускник був конкуренто-
здатний на сучасному ринку праці. 



Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ
http://library.tntu.edu.ua/

Наукова бібліотека – куль-
турний та інформаційний 
центр університету, вико-

нує важливу роль у навчальному 
процесі. Розташована у двох при-
міщеннях: основна будівля (вул. 
Руська, 56) та галузевий відділ у 
навчальному корпусі №8 (вул. Ми-
кулинецька, 46). З 2011 року чи-
тальний зал бібліотеки працює як 
гібридний: є можливість отримати 
книги та користуватися Інтерне-
том з власного ноутбука (в залі зо-
на WI-FI).

Для повноцінного забезпечення 
навчального та наукового процесу 
в університеті приділяється пос-
тійна увага розвитку бібліотеки, 
яка продовжує підтримувати її 
традиційну роль у забезпеченні 
читачів книгами та іншими друко-
ваними матеріалами й робить 
доступними Інтернет-ресурси та 
електронні матеріали. 

Інституц ійний  репозитарій 
ELARTU активно продовжує на-
повнення фондів. На кінець 2011 
року у репозитарії опубліковано 

Ïðèäáàíî

Êíèã, ïðèì. (ó òîìó ÷èñë³
ïîäàðîâàíèõ)

2010 2011 2012 2013 2014

4912 3780 2010
1214

(ó.ò.÷. 551 â äàð)
1136

(ó.ò.÷. 773 â äàð)

Æóðíàë³â, íàçâ 108 104 130 1111 105

Ìåòîäè÷íèõ âêàç³âîê 1092 1495 720
766

(ó.ò.÷. 321 â äàð)
482

(ó.ò.÷. 276 â äàð)

Äîñòóï äî áàçè äàíèõ
íàóêîâèõ, ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü
òà åëåêòðîííèõ êíèã

–
2 áàçè äàíèõ

(EBSCO,
ÖÓËîíëàéí)

3 áàçè äàíèõ
(EBSCO,

ÖÓËîíëàéí,
World eBook

Libray)

3 áàçè äàíèõ
(EBSCO,

ÖÓËîíëàéí,
World eBook

Libray, BioOne)

2 áàçè äàíèõ
(ÖÓËîíëàéí,

)EBSCO

понад 1200 матеріалів, а на кінець 
2014 року – 4700. Розміщення 
публікацій в репозитарії забезпе-
чує підтримку наукової діяльності, 
підвищує рейтинг у науковій спіль-
ноті, відкритий доступ до резуль-
татів досліджень, відбувається 
зростання індексу цитування, збе-
реження авторських прав, підви-
щення якості наукової комунікації. 
Новостворений фонд Івана Пу-
люя у репозитарії дозволяє збері-
гати, вивчати та популяризувати 
наукову спадщину великого укра-
їнського фізика, ім'я якого носить 
наш університет. 

Електронна бібліотека універ-
ситету розширює можливості ко-
ристування електронними ресур-
сами. З початку 2010 року було 
відкрито тріал-період доступу до 
бази даних економіки та права 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 
База охоплює 42 галузі, 230 країн, 
600 джерел. З мережі універси-
тету було відкрито доступ до елек-
тронних книг Центру навчальної 
літератури для студентів та пра-

цівників нашого вишу. У 2011 році 
відкрито доступ до електронних 
книг Центру навчальної літера-
тури та до найбільшого у світі ви-
давництва наукової періодики 
EBSCO-Publishing.

Через сайт бібліотеки надається 
можливість доступу до світових та 
українських наукових інформаці-
йних ресурсів відкритого доступу 
(всього описано понад 80 баз да-
них, серед них 12 – дисертацій), 
таких, як Elsevier. Доступ до пуб-
лікацій нобелівських лауреатів, 
InTech, RePEc, World Digital Library 
та ін.

Розпочато тестовий період досту-
пу до журналів Інформаційної си-
стеми Web of Science, який здійс-
нюється асоціацією «Інформатіо-
Консорціум».

Співробітники бібліотеки регу-
лярно проводять семінари щодо 
роботи з бібліотечними фондами.

У 2012 році бібліотека стала пер-
шим від України членом Міжнаро-
дної асоціації науково-технічних 
бібліотек університетів ( ).IATUL  
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Веб-сайт бібліотеки забезпечує 
користувачам доступ до понов-
лювальної інформації про роботу 
бібліотеки та нові можливості у 
користуванні ресурсами, зокрема 
електронними.

Ê³ëüê³ñòü
çàïèñ³â

Ðîêè
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Ê³ëüê³ñòü çàïèñ³â â åëåêòðîííîìó
êàòàëîç³ á³áë³îòåêè óí³âåðñèòåòó

Упродовж 2012–2014 років збіль-
шувалася кількість публікацій на 
сервері інституційного репозита-
рію ELARTU (http://elartu.tntu.edu. 
ua), який є основою системи під-
тримки освітньої та наукової ді-

яльності в університеті, займає 11 
місце у рейтингу репозитаріїв Ук-
раїни й налічує 4 400 електронних 
публікацій у відкритому доступі. 

Забезпечується постійний дос-
туп з комп'ютерних мереж універ-
ситету до електронних ресурсів 
Національної бібліотеки України 
імені В.І.Вернадського.

У 2010–2015 роках в університеті 
забезпечували тріал-періоди дос-
тупу до баз даних наукової періо-
дики (з останніх – «БиблиоРос-
сика», «    Association for Computing
Machinery Mary Ann Liebert» , «    
Publishing», інформаційних про-
дуктів компанії Datamonitor та ви-
давництва Oxford Reference Onli-
ne, до IOP Publishing – світового 
лідера у розповсюдженні науко-
вих публікацій у галузі фізики, 
математики, хімії та ін.).

З 2013/2014 навчального року 
згідно з положенням «Про дер-
жавну атестацію студентів ТНТУ» 
всі анотації магістерських робіт 
студентів університету переда-
ються до Наукової бібліотеки ли-
ше в електронному вигляді. Згідно 
з новим Законом про вищу освіту в 
інституційному репозитарії в елек-
тронному вигляді розміщуються 
автореферати й рукописи дисер-
тацій, захищені у спеціалізованих 
вчених радах університету.
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Щорічно,  починаючи з 
2008 року, в університеті 
підбивали підсумки рей-

тингового оцінювання якості робо-
ти штатних науково-педагогічних 
працівників (НПП) за попередній 
навчальний рік. 

Лідером серед факультетів є фа-
культет економіки підприємниць-
кої діяльності, декан – к.е.н., доц. 
Ціх Г.В., який тричі виборював пер-
шість. Двічі (у 2012 і 2014 роках) 
першими були науково-педагогічні 
працівники факультету управління 
і бізнесу у виробництві, декан – 
к.е.н., доц. Дудкін П.Д.  

Кафедра менеджменту підпри-
ємницької діяльності (з 2013 року 
– кафедра менеджменту іннова-
ційної діяльності та підприємниц-
тва), очолювана д.е.н. , проф. 

ÐÅÉÒÈÍÃ

Андрушківим, тричі була першою 
у рейтингу кафедр, а в 2012 році – 
другою. По два рази у трійку при-
зерів входили кафедри будівель-
ної механіки (зав.каф. д.т.н., проф. 
Ясній П.В.) і програмної інженерії 
(зав.каф. д.ф.-м.н., доц. Петрик 
М.Р.).

Серед науково-педагогічних пра-
цівників д.е.н., проф. Андрушків і 
д.т.н., проф. Луців І.В. по два рази  
очолювали рейтинг, в інші роки 
входили до чільної трійки найкра-
щих викладачів.

Ðåéòèíã ôàêóëüòåò³â, êàôåäð ³ îñîáèñòèé ðåéòèíã ÍÏÏ çà 2010–2014 ðîêè

Ì³ñöå

1

2010 2011 2012 2013 2014

Ôàêóëüòåò
 åêîíîì³êè

ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³

äåêàí ê.å.í., äîö.
Ö³õ Ã.Â.

Ôàêóëüòåò
åêîíîì³êè

ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³

äåêàí ê.å.í., äîö.
Ö³õ Ã.Â.

Ôàêóëüòåò
óïðàâë³ííÿ ³  

á³çíåñó ó 
âèðîáíèöòâ³
äåêàí ê.å.í.
Äóäê³í Ï.Ä.

Ôàêóëüòåò
 åêîíîì³êè

ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³

äåêàí ê.å.í., äîö.
Ö³õ Ã.Â.

Ôàêóëüòåò
óïðàâë³ííÿ ³  

á³çíåñó ó 
âèðîáíèöòâ³
äåêàí ê.å.í.
Äóäê³í Ï.Ä.

2

Ìåõàí³êî-
òåõíîëîã³÷íèé

ôàêóëüòåò
äåêàí  ê.ò.í., äîö

Ïèíäóñ Þ.².

Ôàêóëüòåò
ìàøèíîáóäóâàííÿ

òà õàð÷îâèõ
òåõíîëîã³é

äåêàí  ê.ò.í., äîö.
Ëåùóê Ð.ß.

3

Ôàêóëüòåò
êîìï'þòåðíèõ

òåõíîëîã³é
äåêàí ä.ò.í., ïðîô.

Ñòóõëÿê Ï.Ä.

Ôàêóëüòåò
êîìï þòåðíî-'

³íôîðìàö³éíèõ
ñèñòåì ³ ïðîãðàìíî¿

³íæåíåð³¿
 äåêàí  ê.ò.í., äîö.

Ìàöþê Î.Â.

Ôàêóëüòåò
óïðàâë³ííÿ ³  

á³çíåñó ó 
âèðîáíèöòâ³
äåêàí ê.å.í.
Äóäê³í Ï.Ä.

Ôàêóëüòåò
óïðàâë³ííÿ ³  

á³çíåñó ó 
âèðîáíèöòâ³
äåêàí ê.å.í.
Äóäê³í Ï.Ä.

Ôàêóëüòåò
 åêîíîì³êè

ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³

äåêàí ê.å.í., äîö.
Ö³õ Ã.Â.

Ôàêóëüòåò
óïðàâë³ííÿ ³  

á³çíåñó ó 
âèðîáíèöòâ³
äåêàí ê.å.í.
Äóäê³í Ï.Ä.

Ìåõàí³êî-
òåõíîëîã³÷íèé

ôàêóëüòåò
äåêàí  ê.ò.í., äîö

Ïèíäóñ Þ.².

Ìåõàí³êî-
òåõíîëîã³÷íèé

ôàêóëüòåò
äåêàí  ê.ò.í., äîö

Ïèíäóñ Þ.².

Ôàêóëüòåòè
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2

Êîìï'þòåðíèõ
òåõíîëîã³é â

ìàøèíîáóäóâàíí³
çàâ.êàô.

ä.ò.í., ïðîô.
 Ïèëèïåöü Ì.².

Êîìï'þòåðíèõ
òåõíîëîã³é â

ìàøèíîáóäóâàíí³
çàâ.êàô.

ä.ò.í., ïðîô.
 Ïèëèïåöü Ì.².

3

Ïðîãðàìíî¿ 
³íæåíåð³¿
çàâ.êàô.

ê.ò.í., äîö.
 Ïåòðèê Ì.Ð.

Åêîíîì³÷íî¿
ê³áåðíåòèêè

çàâ.êàô.
ä.ò.í., ïðîô.

Ðîãàòèíñüêèé Ð.Ì.

Ìåíåäæìåíòó
ó âèðîáíè÷³é

ñôåð³
çàâ.êàô.

ä.å.í., ïðîô.
 Êèðè÷ Í.Á.

Áóä³âåëüíî¿ 
ìåõàí³êè
çàâ.êàô.

ä.ò.í., ïðîô.
 ßñí³é Ï.Â.

Ìåíåäæìåíòó
ï³äïðèºìíèöüêî¿

ä³ÿëüíîñò³
çàâ.êàô.

ä.å.í., ïðîô.
 Àíäðóøê³â Á.Ì.

Ô³íàíñ³â,
 îáë³êó ³ àóäèòó

çàâ.êàô.
ä.å.í., ïðîô.
 Áðèíäçÿ Ç.Ô.

Îáëàäíàííÿ
õàð÷îâèõ

âèðîáíèöòâ
çàâ.êàô.

ê.ò.í., äîö.
 Çàêàëîâ Î.Â.

Ïðîãðàìíî¿
³íæåíåð³¿
çàâ.êàô.

ê.ò.í., äîö.
 Ïåòðèê Ì.Ð.

Íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè

1
ä.ò.í., ïðîô.

Ëóö³â ².Â.
ê.å.í.,äîö.

Ìàðèíåíêî Í.Þ.
ä.å.í., ïðîô.

 Àíäðóøê³â Á.Ì.

2
ê.ò.í., äîö. 

Âàñèëüê³â Â.Â.
ä.ò.í., ïðîô.

Â³òåíüêî Ò.Ì.
ê.ò.í., äîö. 

Çàêàëîâ Î.Â.
ê.ò.í., äîö.

 Ïåòðèê Ì.Ð.
ä.ò.í., ïðîô.

Ëóö³â ².Â.

ä.å.í., ïðîô.
 Àíäðóøê³â Á.Ì.

ä.ò.í., ïðîô.
Ëóö³â ².Â.

2
ä.ò.í., ïðîô.

 Ïèëèïåöü Ì.².
ä.ò.í., ïðîô.

Ï³äãóðñüêèé Ì.².
ä.å.í., ïðîô.

 Àíäðóøê³â Á.Ì.
ä.ò.í., ïðîô.

Ìàðóùàê Ï.Î.
ê.ò.í., äîö. 

Çàêàëîâ Î.Â.

У різні роки від 31 до 70 викла-
дачів набирали у рейтингу понад 
3000 балів. Стабільно високі ре-
зультати впродовж п яти років де-'

монстрували, набираючи таку ве-
лику кількість балів, науково-23 
педагогічних працівники.

Щорічно під час анкетування 

«Викладач очима студентів» біль-
ше 99% науково-педагогічних пра-
цівників отримували оцінку «до-
бре» і «відмінно».

Àíäðóøê³â Á.Ì., ä.å.í., ïðîô.

Âàñèëüê³â Â.Â., ê.ò.í., äîö.

Â³òåíüêî Ò.Ì., ä.ò.í., ïðîô.

Ãåâêî Á.Ì., ä.ò.í., ïðîô.

Çàêàëîâ Î.Â., ê.ò.í., äîö. (äî 2013 ðîê ó)

Êèðè÷ Í.Á.,  ä.å.í., ïðîô.

Êîðîëþê Ò.Ì., ê.å.í., äîö.

Êðàìàð Ã.Ì., ê.ò.í., äîö.

Êðèâèé Ï.Ä., ê.ò.í., äîö.

Êðàóçå Î.²., ê.å.í., äîö.

Ëóö³â ².Â.,  ä.ò.í., ïðîô.

Ìàðèíåíêî Í.Þ., ê.å.í., äîö.

Ìàðóùàê Ï.Î., ä.ò.í., ïðîô.

Ïåòðèê Ì.Ð., ä.ô.-ì.í., äîö.

Ï³äãóðñüêèé Ì.²., ä.ò.í., ïðîô.

Ïèëèïåöü Ì.²., ä.ò.í., ïðîô.

Ïèíäóñ Þ.²., ê.ò.í., äîö.

Ñòóõëÿê Ï.Ä., ä.ò.í., ïðîô.

Ðîãàòèíñüêèé Ð.Ì., ä.ò.í., ïðîô.

Õðóïîâè÷ Ñ.ª., ê.å.í., äîö.

Ö³õ Ã.Â., ê.å.í., äîö.

Þêàëî Â.Ã., ä.á.í., ïðîô.

ßâîðñüêèé Á.²., ä.ò.í., ïðîô.

Êàôåäðè

1

Áóä³âåëüíî¿ 
ìåõàí³êè
çàâ.êàô.

ä.ò.í., ïðîô.
 ßñí³é Ï.Â.

Ìåíåäæìåíòó
ï³äïðèºìíèöüêî¿

ä³ÿëüíîñò³
çàâ.êàô.

ä.å.í., ïðîô.
 Àíäðóøê³â Á.Ì.

Ïðîìèñëîâîãî
ìàðêåòèíãó

çàâ.êàô.
ê.å.í., ïðîô.

 Ôåäîðîâè÷ Ð.Â.

Ìåíåäæìåíòó
ï³äïðèºìíèöüêî¿

ä³ÿëüíîñò³
çàâ.êàô.

ä.å.í., ïðîô.
 Àíäðóøê³â Á.Ì.

Ìåíåäæìåíòó
³ííîâàö³éíî¿

ä³ÿëüíîñò³
òà ï³äïðèºìíèöòâà

çàâ.êàô.
ä.å.í., ïðîô.

 Àíäðóøê³â Á.Ì.
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З травня до липня  року 2010
МИХАЛИК Дмитро Ми-
хайлович – к.т.н., доцент 

кафедри програмної інженерії як 
науковий стипендіат французь-
кого уряду стажувався за програ-
мою EGIDE Міністерства закор-
донних справ і Євроінтеграції 
Франції під керівництвом фран-
цузьких науковців проф. Жака 
Фресара та проф. Андре-П'єра 
Леграна.

У 2011 році відповідно до дер-
жавної бюджетної програми «Нав-
чання, стажування, підвищення 
кваліфікації студентів, аспірантів, 
науково-педагогічних та педаго-
гічних працівників за кордоном» та 
за рішенням конкурсної комісії 
кращі викладачі, аспіранти, сту-
денти нашого університету напра-
влені на навчання і стажування у 
провідні закордонні навчальні зак-
лади.

ЗАГОРОДНА Наталія Во-
лодимирівна – к.т.н., до-
цент кафедри комп'ютер-

них наук.
Автор понад  40 наукових праць. 

Стажування проходила на факу-
льтеті математичних наук в Уні-
верситеті Північного Іллінойсу 
(США).

ЛУЦИК Надія Степанівна 
– аспірант першого року 
навчання за спеціальніс-

тю 01.05.02 – Математичне моде-
лювання та обчислювальні ме-
тоди. Автор 3 наукових праць. 
Стажування проходила в Інституті 
сучасної механіки (IFMA) Універ-
ситету Блеза Паскаля, Клермон-
Ферран, Франція.

МУЛЬ Олена Владленів-
на – к.ф.-м.н., доцент ка-
федри комп'ютерно-ін-

тегрованих технологій. Автор по-
над 50 наукових праць. У 2004– 
2007 рр. стажувалася на факуль-
теті математики університету м. 
Авейро (Португалія). Неоднора-
зово вигравала гранти на участь у 
міжнародних школах і конферен-
ціях. Стажування проходила у гру-
пі прикладного й обчислюваль-
ного аналізу факультету приклад-
ної математики та теоретичної фі-
зики Центру математичних наук 
Кембріджського університету (Ве-
ликобританія). 

ЯСНІЙ Володимир Петро-
вич – аспірант першого 
року навчання за спеці-

альністю 01.02.04 Механіка де-
формівного твердого тіла. В 2011 
році з відзнакою закінчив магіс-
тратуру за спеціальністю «Авто-
матизоване управління техноло-
гічними процесами». Автор 8 нау-
кових праць. Стажування прохо-
див у Інституті сучасної механіки 
(IFMA), Університету Блеза Паска-
ля, Клермон-Ферран, Франція. 

ПЕТРИК Михайло Рома-
нович –  к.т.н., с.н.с., до-
цент, завідувач кафедри 

програмної інженерії, кавалер ор-
дена Академічних Пальм (Фран-
ція). Автор понад 100 наукових 
праць, у тому числі трьох моно-
графій і 15 статей у міжнародних 
журналах з високим імпакт-фак-
тором. Стажувався в Університеті 
П'єра і Марії Кюрі (Вища Школа 
індустріальних фізики і хімії), м. 
Париж, Франція.

 У 2012-2014 рокахі в рамках ви-
конання міжнародного проекту 
«Дніпро» там же пройшов повтор-
не стажування.

ЯСЬКІВ Анна Володими-
рівна – навчалася в ма-
гістратурі  за спеціаль-

ністю «Біотехнічні та медичні апа-
рати і системи». За студентськими 
програмами обміну двічі побувала 
у США (2010, 2011 рр.).  Стажу-
валася на факультеті електро-
техніки та комп'ютерних наук 
Каліфорнійського університету, м. 
Іврвін, США. 

ÑÒÀÆÓÂÀÍÍß ÑÒÓÄÅÍÒ²Â, ÀÑÏ²ÐÀÍÒ²Â ÒÀ ÂÈÊËÀÄÀ×²Â   
   Ó ÊÐÀÙÈÕ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÀÕ ÑÂ²ÒÓ

Ó 2012–2014 ðîêàõ ðÿä 
 âèêëàäà÷³â ³ ìàã³ñòðàíò³â

 ñòàæóâàëèñÿ çà êîðäîíîì.

ДУДКІН Дмитро Павлович – 
аспірант кафедри комп' -ю
терних наук.

З січня до квітня 2014 р. проходив 
стажування у Міжнародній вищій 
школі комп'ютерних наук та інфор-
маційних технологій (м. Сержі, Фран-
ція) під керівництвом професора ка-
федри комп'ютерних наук  Рашида 
Шелуа.

Під час стажування брав участь у 
зустрічі в рамках міжнародного про-
екту TEMPUS «Inter-university Start-
up center for students' innovations de-
velopment promotion», що відбулася 
у Франції.

ПАНЬКІВ Віталій Романович 
– студент п'ятого курсу меха-
ніко-технологічного факуль-

тету. У рамках спільної програми 
подвійних дипломів  підготовки ма-
гістрів у 2013/14 н.р. навчався у Глін-
дорському університеті, що знахо-
диться у місті Рексем в Уельсі.

ППІДГУРСЬКИЙ Микола Іва-
нович – д.т.н., проф., заві-
дувач кафедри технології і 

обладнання зварювального вироб-
ництва. 

Стажування проходив з листопа-
да 2012 до лютого 2013 р.р. в Уні-
верситеті ВісконсинМілуокі ( -Univer
sity Wisconsin Milwaukee UWM -  ( ) 
(США, Мілуокі) на кафедрі  матеріа-
лознавства та інженерії Коледжу 
інженерії і прикладних наук під ке-
рівництвом професорів Х. Лопеса 
та М. Внука.

ЯСНІЙ Олег Петрович  – 
к.т.н., доцент кафедри ма-
тематичних методів в інже-

нерії проходив наукове стажування 
в Інституті сучасної механіки універ-
ситету Блеза Паскаля (Клермон-Фе-
рран, Франція.)
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ÍÀÓÊÎÂÀ ÒÀ
ÍÀÓÊÎÂÎ-

ÒÅÕÍ²×ÍÀ
Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ

http://tntu.edu.ua/?l=uk&p=info/research

Упродовж 2010–2015 років 
наукові дослідження в уні-
верситеті проводяться за 

сімома затвердженими основ-
ними науковими напрямками в 
галузі технічних та економічних 
наук. За ними сформовано чотир-
надцять наукових шкіл і низку 
творчих наукових колективів. 

За тематикою наукових дослід-
жень працюють навчально-нау-
ковий інститут інформаційних сис-
тем (директор Химич Г.П.); центр 
трансферу технологій (директор 
д.ф.-м.н., проф. Шаблій О.М.); 
науково-дослідні лабораторії (їх 
кільк ість  зросла з  13 до 19); 
кафедри університету. У вказаних 
підрозділах сформувалися нау-
ково-дослідні колективи, які об'єд-
нували від 392 до 446 осіб. 17 шта-
тних науково-педагогічних праців-
ників мають почесні звання заслу-
жених.

У 2014 році виконувалося 6  нау3 -
ково-дослідні тем  (46 – у 2011; 51 и
– у 2012, 71 – у 2013). Із загального 
фонду МОН України фінансу-
валося 17 держбюджетних тем 
загальним обсягом 1 млн. тис. 884 
грн. За програмами ДФФД та дер-
жавним замовленням виконував-
ся  проект на загальну суму  1 35
тис. грн. (у 2011 – 170 тис. грн.; у 
2012 – 260 тис. грн.; у 2013 – 215 
тис.грн.). Отримано грант Прези-
дента України для здійснення 
наукових досліджень докторами 
наук  на суму  150 т ис .  г рн.  У 
2010–2014 рр.  виконано 104 
госпдоговірні  роботи (у т.ч. 34 – в 
2014 р.) на загальну суму 1 млн. 
326,886 тис. грн. (в т.ч. 260,181  
тис. грн. у 2014 р.).

Для навчання студентів і стажу-
вання науково-педагогічних пра-
цівників та аспірантів у провідних 

закордонних університетах Міні-
стерством освіти і науки України 
було виділено 99,4 тис.  грн. в 
2012р., 180 тис. грн. в 2013 р. і  
132,67 тис. грн. – у 2014 р. 

Додатково до коштів загального 
бюджету для розвитку наукових 
досліджень за 2014 рі  отримано:  к
платні послуги аспірантури – 81,2 
тис. грн.; комп'ютерного вузла 
університету – 84,934 тис. грн.; 
центру інформаційних технологій 
– 363,885 тис. грн. У загальному 
фінансування  науки складає 
3090,735тис.грн. (2265,7 тис. грн. 
– у 2010; 2285,6 – у 2011; 3197,662 
– у 2012;  3069,863 – у  2013). 
Коефіцієнт використання бюд-
жетних коштів за НДР становить 
0,24, а з урахуванням усіх коштів, 
зароблених науковими підроз-
ділами, – 0,64.

Íàóêîâ³ øêîëè
ôàêóëüòåò³â ó

2010–2015 ðîêàõ

На механіко-технологіч-
ному факультеті  про-
ведено наукові дослідже-

ння за п'ятьма держбюджетними 
темами та двома міжнародними 
проектами. Під керівництвом 
Заслуженого діяча науки і техніки 
України, д.т.н., проф. Яснія П.В. 
діє наукова школа “Розробка ме-
тодів прогнозування і підвищення 
утримувальної здатності та довго-
вічності елементів конструкцій“, 
до складу якої входять 2 доктори і 
10 кандидатів наук.

Виявлено закономірності і мікро-
механізми деформування й руй-
нування матеріалів в умовах ком-
бінованого розтягу, статичної і ди-
намічної повзучості, в т.ч. тіл з 

тріщинами.
Розроблено методику аналізу 

послідовності експлуатаційного 
навантаження, досліджено вплив 
температури на швидкість росту 
втомних тріщин у сталі 12Х1МФ 
колектора пароперегрівника кот-
ла типу ТП–100 ТЕС після 178,5 
тис. год. експлуатації, здійснено 
аналітичне оцінювання механізму 
розвитку тріщин унаслідок корозії 
матеріалу під навантаженням та 
проведено оцінювання ударної 
в'язкості при підвищенні темпера-
тури від 20 до 200°С. Завдяки 
удосконаленому методу опису 
оцінено напружено-деформо-
ваний стан колектора за експлу-
атаційного термомеханічного 
навантаження з урахуванням 
геометричних параметрів де-
фектів.  Запропоновано конс-
труктивно-технолог ічні  реко-
мендації та експлуатаційні захо-
ди, котрі дозволять продовжити 
термін експлуатації  з призна-
ченням індивідуального ресурсу.

 
За програмою україно-білорусь-

кого співробітництва досліджено 
особливості деформування і руй-
нування теплостійкої сталі 25Х 
1М1Ф з сіткою тріщин термічної 
втоми. 

За програмою україно-словенсь-
кого співробітництва досліджено 
основні закономірності деформу-
вання та руйнування теплостійкої 
сталі та складових біметалу із 
множинними дефектами за удар-
ного навантаження та теплостій-
кої сталі 25Х1М1Ф за статичного 
розтягу, зокрема з імпульсним під-
вантаженням з урахуванням іє-
рархічних рівнів накопичення пош-
коджень, структурної самоорга-
нізації матеріалу.  
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Отримані результати відповіда-
ють світовому рівню досліджень у 
даній галузі й можуть бути вико-
ристані в галузі енергетичного ма-
шинобудування на етапі проекту-
вання та експлуатації елементів 
конструкцій. Отримані результати 
в частині методики прогнозування 
залишкового ресурсу осей коліс-
них пар локомотивів використо-
вуються в ДП «Державний науко-
во-дослідний центр залізничного 
транспорту України» .

Виконавці проектів – д.т.н., проф. 
Марущак П.О. і к.т.н., доц. Окіпний 
І.Б. стали лауреатами Премії Пре-
зидента України для молодих уче-
них та лауреатами премії Верхов-
ної Ради України для найталано-
витіших молодих учених у галузі 
фундаментальних і прикладних 
досліджень та науково-технічних 
розробок за 2011 р.

Представниками наукової школи 
під керівництвом заслуженого 
винахідника України д.т.н., проф. 
Гевка Б.М. розроблено динамічну 
модель процесу проточування 
зовнішніх гвинтових канавок кор-
пусних деталей теплових систем 
багаторізцевою головкою, мате-
матичну модель роботи трубчас-
того та пневмомеханічного транс-
портерів для транспортування 
сипких матеріалів, математичні 
моделі взаємодії робочих повер-
хонь з органічними добривами та 
грунтом і підгрунтово-розкидного 
способу сівби висівним апаратом. 
Розроблено енергоощадні техно-
логії проектування й виготовлення 
гвинтових робочих органів устано-
вок для подачі насіння, проморо-
жених озерних сапропелів, міне-
ральних добрив і сипких матеріа-
лів з розробленням теоретичних 
передумов їх виготовлення. Ре-
зультати роботи впроваджено на 

ВАТ «Ковельсільмаш».
Науково-технічний та соціаль-

ний ефекти розробок представни-
ків наукової школи д.т.н., проф. 
Пилипця М.І. полягає у підвищенні 
ефективності проектування тех-
нологічних процесів у частині ви-
бору нових методів, технологій, 
схем, розрахунків параметрів 
конструкцій технологічного спо-
рядження. Розроблені способи 
кінетопластичного формоутворе-
ння дозволяють отримати гвинтові 
заготовки для енергетичних, теп-
лових та інших машин і систем ши-
рокої номенклатури та типороз-
мірів. 

У лабораторії твердих сплавів 
під керівництвом к.т.н., доц. Бод-
рової Л.Г. розроблено науково-
технологічні принципи отримання 
твердих сплавів із урахуванням 
особливостей використання нано-
порошків, встановлено закономір-
ності процесів структуроутворе-
ння  сплавів з нанодобавками ле-
гуючого карбіду вольфраму  і ніке-
лю як основного компонента мета-
левої зв'язки. 

Під керівництвом д.т.н., проф. 
Підгурського М.І. розроблено нау-
кову концепцію та алгоритм побу-
дови адаптованої коренезбираль-
ної машини шляхом обґрунтува-
ння технологічного процесу та 
оптимізації конструктивно-кіне-
матичних параметрів і режимів 
роботи викопувальних і очисних 
комбінованих робочих органів. 

На факультеті переробних і 
харчових виробництв під керів-
ництвом д.т.н., проф. Рибака Т.І. 
запропоновано новий ефектив-
ний підхід для оцінювання наван-
таженості елементів вентилятор-
них обприскувачів, їх напружено-
деформованого стану, прогнозу-
вання несучої здатності й залиш-

кового ресурсу, розроблено мате-
матичну модель роботи маніпуля-
тора грейферного навантажувача 
з урахуванням кінематично-сило-
вих параметрів із застосуванням 
аналітичних функцій просторово-
го аналізу робочої зони наванта-
жувача, обґрунтовано конструк-
тивне забезпечення зниження 
максимальних напружень в еле-
ментах несучої системи розгляду-
ваної машини шляхом моделюва-
ння напружено-деформованого 
стану при генеруванні значних пе-
ревантажень.

Представники наукової школи 
під керівництвом заслуженого 
працівника освіти України д.т.н., 
проф. Луціва І.В. розробили нові 
методи статистичного оцінювання 
точності товщини стінок втулок і 
відхилень від круглості їх внут-
рішніх циліндричних поверхонь на 
основі гармонічного аналізу. Роз-
роблено прогресивні конструкції 
багатолезового верстатно-інстру-
ментального оснащення для об-
робки поверхонь обертання, висо-
кошвидкісні шпиндельні вузли, 
прогресивні методи та інструмен-
ти обробки поверхонь, нові висо-
коточні запобіжні механізми для 
позиціювання та захисту техноло-
гічного обладнання від переванта-
жень і поломок, а також новий ме-
тодологічний підхід для проекту-
вання енергоефективної багато-
лезової обробки при різних мето-
дах різання деталей газотранс-
портного обладнання з полімер-
них матеріалів, в основі якого ле-
жить  розроблена і доведена кон-
цепція здійснення кінематичного 
міжінструментального зв'язку при 
механічній обробці. 

Ученими наукової школи під ке-
рівництвом д.б.н., проф. Юкала 
В.Г. розроблено комплексну схему 
фракціонування казеїнів за вдо-
сконаленою методикою іонообмі-
нної хроматографії в об'ємі, яка 
дозволяє отримати гомогенні ка-
зеїнові фракції за мінімального 
впливу денатуруючих чинників, 
розроблено систему електро-
форезу на пластинках поліакри-
ламідного гелю низької концен-
трації, створено лабораторну ус-
тановку з вдосконаленим форме-
ром, що забезпечує ефективне 
розділення та ідентифікацію білків 
казеїнового комплексу. 

На кафедрі обладнання харчо-
вих технологій під керівництвом 
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д.т.н., проф. Вітенько Т.М продов-
жують дослідження з кавітаційно-
го очищення води, а під керівниц-
твом д.т.н., проф. Стадника І.Я. 
розробляють прогресивні техно-
логії та обладнання з безлопате-
вого замісу хліба.

На електромеханічному факу-
льтеті діє наукова школа з роз-
роблення та дослідження енерго-
ощадних світлотехнічних та елек-
тротехнічних систем під керівниц-
твом д.т.н., проф. Андрійчука В.А. 
Науковцями розроблено методику 
оцінювання ефективності розряд-
них та напівпровідникових джерел 
випромінювання, запропоновано 
математичні моделі опромінюва-
льних пристроїв з різним світло-
вим розподілом, на основі яких 
розроблено аналітичні методи 
світлотехнічного розрахунку опро-
мінювальних установок постій-
ного та змінного опромінення. За 
даним напрямом функціонує спе-
ціалізована рада.

Під керівництвом д.т.н., проф. 
Євтуха П.С. проводять дослідже-
ння, спрямовані на підвищення 
точності обліку енергії у мережах 
тепло- і водопостачання мето-
дами комп'ютерних технологій. 
Побудовано математичну модель 
вимірювальної процедури обліку 
енергії скоректованої за точністю 
та математичну модель похибок 
вимірювання  витрат енерг ії у 
мережах тепло- і водопостачання, 
що дають змогу виділити їх сис-
тематичні  складові, які рекомен-
дується компенсувати шляхом 
застосування поправок.  Розв'я-
зано задачу забезпечення стій-
кості  комп'ютерної реалізації 
моделі. Створено систему дистан-
ційного керування електричними 
підстанціями «Стріла», яка випус-
кається малими серіями для енер-
гооб'єктів України та експортуєть-
ся в Росію і Китай. 

Важливим напрямком дослід-
жень є розроблення високоефек-
тивних керуючих систем перспек-
тивних джерел світла під керів-
ництвом д.т.н., доц. Лупенка А.М. 
Проведено теоретичний аналіз та 
експериментальні дослідження 
частотного й комбінованого мето-
ду (поєднання амплітудного та 
широтно-імпульсного методу) ре-
гулювання потужності розрядних 
джерел світла електронними пус-
корегулювальними апаратами. 

Під керівництвом д.т.н., проф. 
Тарасенка М.Г. сформульовано 
рекомендації щодо енергоефек-

тивності регулювання світлового 
потоку джерел світла із визначе-
нням діапазону напруг. Запро-
поновано методику для визна-
чення конкретних значень можли-
вих змін номінальних світлових 
віддач та методику комплексного 
підходу щодо визначення енерго-
ефективності джерел світла на 
етапі їх вибору.

На факультеті контрольно-ви-
мірювальних та радіокомп'ю-
терних систем під керівництвом 
к.т.н., доц. Яськіва В.І. за про-
грамою україно-китайської спів-
праці розроблено та досліджено 
методи побудови високо-ефек-
тивних надійних напівпровідни-
кових перетворювачів електро-
енергії, вирішено науково-тех-
нічну проблему підвищення інфор-
маційної захищеності комп'ютер-
них систем за рахунок використа-
ння новітніх досягнень в області 
енергетичного забезпечення. 
Вперше запропоновано моделі 
побудови енергетичного забезпе-
чення захищених комп'ютерних 
систем із використанням високо-
частотних магнітних підсилювачів 
та коректорів коефіцієнта потуж-
ності, що дозволило суттєво зни-
зити рівень випромінюваних елек-
тромагнітних завад та підвищити 
ККД. 

Розроблено математичну мо-
дель для реалізації методу опти-
мізації матеріалу магнітопроводів 
високочастотних магнітних підси-
лювачів за їх експлуатаційними та 
вартісними характеристиками для 
напівпровідникових перетворюва-
чів електроенергії із заданими ви-
хідними параметрами в широкому 
діапазоні вихідних потужностей.

Під керівництвом д.т.н., проф. 
Яворського Б.І. проведено фор-
малізацію знань про сигнали, 
отримані в прикладній галузі, у 
математичні моделі  й використа-

ння цих моделей при побудові та 
удосконаленні техніки для вияв-
лення складних сигналів, оціню-
вання їх характеристик та пара-
метрів, розпізнавання тощо.  

Під керівництвом д.т.н., проф. 
Ткачука Р.А. проведено аналіз та 
оптимальний синтез інтелекту-
альних комп'ютерних систем з 
автоматизованими та інтерактив-
ними режимами оцінювання пери-
ферійного кровообігу організму 
людини. Розроблено концепту-
альні засади удосконалення су-
часних методів та засобів дос-
лідження рівня патологічних змін у 
серцево-судинній системі. Здійс-
нено автоматизацію контролю та 
адаптивного керування реєстра-
цією параметрів периферійного 
кровообігу з використанням авто-
матизованих та інтерактивних 
режимів обробки цих параметрів. 

Під керівництвом д.т.н., доц. Па-
ламара М.І. розроблено струк-
турну та функціональну схеми 
антенної системи на основі нового 
опорно-поворотного пристрою з 
паралельною кінематичною схе-
мою на основі лінійних приводів з 
октаедральною компоновкою i 
статично невизначеними зв'яз-
ками на базі шестиступеневої 
платформи Стюарта або Hexa-
pod. Зроблено синтез динамічної 
моделі рухомої платформи АС з 
механізмом паралельної структу-
ри Hexapod у програмному сере-
довищі Matlab/SimMechanics/Si-
mulink.

На факультеті комп'ютерних 
технологій під керівництвом 
д.т.н., проф. Стухляка П.Д. роз-
роблено композитні матеріали з 
підвищеними експлуатаційними 
характеристиками. Вивчено про-
цеси структуроутворення матеріа-
лу матриці навколо наповнювача 
при формуванні епоксикомпози-
тів, його структуру та вплив на 
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властивості композиту вмісту 
введених наповнювачів різної 
природи. Економічний ефект 
досягнуто внаслідок підвищення 
ресурсу роботи деталей та вузлів 
обладнання газотранспортної 
промисловості.

Під керівництвом д.т.н., проф. 
Марущака П.О. в рамках гранту 
Президента України для підтрим-
ки наукових досліджень молодих 
учених виявлено основні законо-
мірності термовтомної деградації 
матеріалу, зародження і коалес-
ценції сітки тріщин і на їх основі 
вдосконалено методи розрахунку 
довговічності  та залишкового 
ресурсу матеріалів з нанопо-
криттям. Розроблено новий метод 
діагностування втомної пошко-
дженості нанопокриття як неліні-
йної ієрархічно організованої 
структурно-механічної системи, 
який на основі аналізу фотозоб-
раження деформаційного рель-
єфу дозволяє обчислити його інте-
гральні кількісні характеристики. 

На факультеті комп'ютерно-ін-
формаційних систем і програм-
ної інженерії вченими наукової 
школи під керівництвом заслуже-
ного діяча науки і техніки України, 
д.ф.-м.н. ,  проф. Шаблія  О.М. 
розроблено математичні моделі 
утворення теплових джерел індук-
ційного нагріву у середовищах з 
різною провідністю та магнітною 
проникністю, а також передава-
ння тепла від теплообмінника до 
теплоносія у неоднорідних сере-
довищах, що включають металеві, 
ізоляційні та рідкі середовища. 
Розроблено математичні моделі 
побудови температурного поля на 
поверхні основного металу та пи-
томої потужності теплових дже-
рел для підтримки металу в рід-
кому стані до повного заповнення 

тигеля. Запропоновані моделі 
дозволяють проектувати нові 
технологічні процеси відновлення 
зношених робочих поверхонь тіл 
обертання. 

Під керівництвом д.ф.-м.н. , 
проф. Кривеня  В.А.  отримано 
розв' язки задач про пружно-
пластичне деформування тіл з 
близько розташованими жорст-
кими включеннями для середо-
вища із затримкою текучост і. 
Розроблено математичну модель 
континуальних і дискретно-лі-
нійчатих зон пластичних дефор-
мацій в пружно-пластичному тілі з 
вирізами і включеннями та чи-
сельно-аналітичний метод роз-
в'язування пружно-пластичних за-
дач для тіл складної форми. На її 
основі дано оцінку поширеної у 
механіці руйнування моделі трі-
щини як математичного розрізу із 
невзаємодіючими поверхнями.

Під керівництвом д.т.н., проф. 
Лупенка С.А. розроблено матема-
тичні моделі для представлення 
вимог якості до програмних сис-
тем, що базуються на рекомен-
даціях стандарту  9126, ме-ISO
тоди контролю та оцінювання 
якості програмних систем на ста-
діях життєвого циклу при викорис-
танні ітераційних підходів до роз-
роблення програмного забезпе-
чення, технологію та методичні 
рекомендації щодо оцінювання 
якості  проміжних програмних 
продуктів. Розроблено матема-
тичне забезпечення інформа-
ційних систем діагностики та ау-
тентифікації людини за цикліч-
ними біометричними сигналами.

Під час виконання спільного 
проекту з Інститутом кібернетики 
НАН України розроблено матема-
тичне, алгоритмічне та програмне 
забезпечення, що реалізує метод 

“сендвіч-атаки” на алгоритм Kasu-
mi, алгебраїчний криптоаналіз та 
метод повного перебору у пара-
лельних та розподілених комп'ю-
терних системах. Розроблені за-
соби криптоаналізу адаптовано 
для паралельних та розподілених 
комп'ютерних систем, зокрема 
грід-систем.

Під керівництвом к.ф.-м.н., доц. 
Михайлишина М.С. розроблено 
математичні моделі, алгоритми та 
програми, які дозволяють чисель-
но моделювати температурні поля 
та об'ємні ефекти, що виникають 
при багатопрохідному зварюванні 
елементів конструкцій з урахува-
нням залишкових температурних 
полів від попередніх проходів. 

Під керівництвом д.ф.-м.н., доц. 
Петрика М.Р. розроблено методи 
багатопараметричної ідентифіка-
ції, комп'ютерного та чисельного 
моделювання кінетики систем 
компетитивної дифузії вуглевод-
невих сполук у цеолітних середо-
вищах, що враховують взаємо-
вплив дифундуючих компонентів 
на мікро- та макрорівні, обґрун-
товано та розроблено математич-
ну модель двофазного компети-
тивного переносу в середовищі 
сферичних частинок нанопорис-
тої структури з урахуванням дво-
рівневого переносу (дифузії «зма-
гання» двох і більше газів) систе-
ми «мікро- і мезопор частинок та 
міжчастинковий простір (макро-
рівень)», взаємовпливів дифундо-
ваних компонентів, умов рівно-
ваги та мікроструктури частинок, 
що є визначальними лімітуючими 
чинниками  компетитивного пере-
носу. Створено комплекс прог-
рамного забезпечення для число-
вого моделювання та аналізу кон-
центраційних профілів, їх градієн-
тів для процесу компетитивної 
дифузії вуглеводневих сумішей у 
каталітичних середовищах із ви-
користанням запропонованих мо-
делей.

На факультеті економіки і під-
приємницької діяльності під 
керівництвом д.т.н., проф. Рога-
тинського Р.М. розроблено  схеми 
потоків вантажів при заданій мно-
жині керованих впливів, визначе-
но логічні умови вибору варіантів 
схемних рішень. За результатами 
експерименту побудовано та екс-
периментально підтверджено 
функції щільності розподілу кіне-
матичних та динамічних парамет-
рів потоку у перевантажувальних 
пристроях, тихохідних та швидко-
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хідних конвеєрах.  Розроблено 
просторові моделі систем непе-
рервного транспорту та уніфіко-
ваний метод  представлення 
просторової траси транспортува-
ння за незалежним параметром 
довж ин и т ра си із  за дан ими 
функціями зміни її кривизни та 
кручення. На основі розробленого 
методу узагальненого формалізо-
ваного опису просторових об'єктів 
побудовано моделі виконавчих 
елементів транспортно-техноло-
гічних систем, гвинтових, скребко-
вих, пластинчастих та інших кон-
веєрів, їх робочих поверхонь. 

Під керівництвом д.е.н., проф. 
Бриндзі З.Ф., у рамках розв'язку 
проблеми  реформування зе-
мельних відносин в умовах пере-
ходу до ринкової економіки на 
регіональному рівні, розвинено 
концепцію з прискорення земель-
ної реформи в умовах зони Поді-
лля, розкрито особливості еколо-
го-економічних проблем викорис-
тання земельних ресурсів в Украї-
ні. 

На кафедрі промислового мар-
кетингу під керівництвом к.е.н., 
доц. Якимишин Л.Я. розроблено 
поведінкову схему потенційного 
нелегального трудового мігранта. 
Проведено оцінювання існуючих 
методів аналізу маркетингового 
мікро- та макросередовищ; дос-
ліджено якісні та кількісні методи-
ки проведення SWOT аналізу для 
виявлення проблем  і можливос-
тей підприємства.

На кафедрі економіки та фінан-
сів під керівництвом к.е.н. Марко-
вич І.Б. обґрунтовано доцільність 
орієнтації процесу реформування 
управління фінансовими ресурса-
ми підприємств на забезпечення 
реалізації стратегічних фінансо-
вих завдань та ефективності їх 
діяльності. 

На кафедрі державного управлі-
ння та економіки (нині – економіки 
та фінансів) під керівництвом 
к.е.н., доц. Кудлака В.Я. здійснено 
класифікацію загроз економічній 
безпеці підприємства. Показано, 
що ідентифікація загроз економіч-
ній безпеці підприємства дає мож-
ливість вжити протидіючих їм за-
ходів, що зробить можливим ске-
рувати діяльність підприємства на 
досягнення поставлених цілей. 

На факультеті управління і біз-
несу у виробництві вченими нау-
кової школи заслуженого діяча на-
уки і техніки України, д.е.н., проф. 
Андрушківа Б.М. розроблено стра-
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У науково-дослідній лабо-
раторії полімерних мате-
ріалів  під керівництвом 

к.т.н . Яреми І .Т.  виконано ряд 
госпдоговірних тем на замов-
лення УМГ «Черкаситрансгаз», 
УМГ «Прикарпаттрансгаз» та ПП 
«Кран-захід». Розроблено конс-
трукції та виготовлено полімерні 
притискні кільця тросоукладаль-
ника  тальки  ВПК “Демаг” ГТК-10 , Ι
проведено ремонт запірної  ар-

матури із заміною елементів ущі-
льнень (протипомпажного кла-
пана ВК ГПА-251 та направляючих 
кілець 5-тонної тальки боксу ГПА-
101) і кранів АПО газу Ду400/4шт/ 
КС Воловець «Прогрес» Хустівсь-
ке ЛВУМГ, а також технічно-тех-
нологічну документацію на виго-
товлення направляючих кілець 
канатоукладальників для ванта-
жопідіймальних механізмів.

Спільно з Науковим парком під 
керівництвом Химича Г.П. науков-
цями університету розроблено 
низку проектів із упровадження 
сучасних опалювальних систем, 
зокрема проекти електроопале-
ння з використанням електроаку-
муляційного обігріву для Терно-
пільської комунальної школи-ін-
тернату для дітей зі зниженим слу-
хом та Бережанської районної ра-
ди, розроблено проектно-кошто-
рисну документацю на облашту-
вання паливної з використанням 
електричного теплоакумуляцій-
ного обігріву Шумської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №1.

У 2012 році отримано Свідоцтво 
на право проведення  енерге-
тичного аудиту №83/2. Виконано 
енергоаудит Бережанської райо-
нної  ради ; ТНТУ імені  І вана 
Пулюя; загальноосвітніх шкіл с. 
Клювинці і с. Оришківці Гусятинсь-
кого району (програма ООН). Роз-
роблено «Методики проведення 
енергетичного аудиту закладів 
бюджетної та небюджетної сфер». 

Підготовлено проектні пропози-
ції з «Проведення енергетичного 
аудиту КП «Тернопільміськтеп-
локомуненерго»; «Проведення 
енергетичного аудиту установ 
дошкільної, шкільної та позашкі-
льної освіти комунальної власнос-
ті територіальної громади м. Тер-

тегію розвитку туристично-рекре-
аційного бізнесу регіону. Розви-
нено теоретичні положення та ви-
роблено нові концептуальні підхо-
ди і рекомендації щодо удоскона-
лення організаційно-економічних 
засад розвитку інноваційно-логіс-
тичних навчально-науково-вироб-
ничих систем в умовах трансфор-
мації суспільних процесів, обґрун-
товано необхідність розроблення 
й упровадження Економічної Кон-
ституції України. Запропоновано 
практичні рекомендації щодо оці-
нювання ресурсного потенціалу 
сфери послуг в умовах трансфор-
маційної економіки, розроблено 
концептуальну та методологічну 
основи організаційно-економіч-
ного механізму управління ре-
сурсним потенціалом сфери пос-
луг. 

Під керівництвом д.е.н., проф. 
Кирич Н.Б. ідентифіковано ос-
новні проблеми розвитку еконо-
міки України; визначено рушійні 
сили та негативні чинники для 
економічного зростання України. 
Запропоновано метод оцінювання 
стратегічного потенціалу фінансо-
во-господарської діяльності під-
приємств ключових галузей про-
мисловості . Досліджено стан 
інноваційної діяльності в Україні 
та виявлено основні причини нега-
тивних тенденцій в інноваційній 
діяльності підприємств. 

На факультеті по роботі з іно-
земними студентами учені науко-
вої школи під керівництвом д.ф-
м.н., проф. Дідуха Л.Д. розробили 
нову спінон-діркову модель для 
опису електричних і магнітних 
властивостей вузькозонних анти-
феромагнетиків типу  оксидів, 
сульфідів і селенідів перехідних 
металів. Результати роботи відпо-
відають світовому рівню розвитку 
даної галузі фізики твердого тіла.
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нополя на 2012–2013 роки».  У 
2012 році відділом ННІ ІС ТНТУ 
виконано робіт на 100 тис. грн, а у 
2013 р. проведено енергоаудит 
будівель  на загальну суму 104 
774 грн. У 2014 році розроблено 
23 проекти з проведення енерго-
аудиту та впровадження сучасних 
опалювальних систем на загальну 
суму 89 тис. грн.

Під керівництвом Нагаченка С.І. 
проведено енергетичні обстеже-
ння приміщень спортивно-техніч-
ного комплексу за адресою: вул. 
Шептицького, 26, м. Тернопіль та 
розроблено проектно-кошторис-
ну документацію на облашту-
вання паливної з використанням 
електричного теплоакумуляцій-
ного обігріву приміщень спортив-
но-технічного комплексу обласно-
го комунального центру науково-
технічної творчості школярів та 
учнівської  молоді,   проведено 
розрахунки теплових втрат бу-
дівлі, вибрано ефективну систему 
опалення з акумуляторами тепла. 
Роботи виконувались на замовле-
ння комунального закладу «Тер-
нопільська дитячо-юнацька спор-
тивна школа футболу». 

Значний обсяг науково-дослід-
них робіт проведено в науково-
дослідній лабораторії «Інфор-
маційні технології та інтелекту-
альні системи» (НДЛ ІТІС) під ке-
рівництвом д.т.н., доц. Паламара 
М.І. Спеціалісти лабораторії ма-
ють досвід виконання низки Все-
українських та міждержавних про-
ектів, зокрема за програмою «Єги-
петсат», виконували тему з Комп-
лексної програми по острову Змії-
ний та ряд госпдоговорів з проек-
тування наземних антенних сис-
тем супутникового зв'язку та сис-
тем керування антенними систе-
мами з Науково-технічним підпри-
ємством «Техас-К», діагностики 
експлуатаційних параметрів робо-
чих антен, моніторингу навколиш-
нього середовища, розроблення 
малих ГЕС «Жасмин-Т» тощо. У 
2012 р. виконано робіт на суму 
125,5 тис. грн. Виготовлено блоки 
керування поляризацією радіо-
трактів антенних систем, блоки 
відлікових пристроїв для антенної 
системи «Жасмин», систему керу-
вання антенним комплексом моні-
торингу «БК-1ААС» та розроб-
лено програмне забезпечення 
для них, систему керування анте-
ною 3,6-Ка та антенним комплек-
сом моніторингу «БК-2 ААС». У 
2013 р. виконано робіт на суму 37 

246 грн., а у 2014 на 46 800грн. 
У рамках госпдоговору під ке-

рівництвом д.б.н., проф. Покотила 
О.С. розроблено проект «Вивче-
ння впливу бактофугування та 
різних режимів пастеризаційної 
обробки молока сирого на його 
фізико-хімічний склад». Замовник 
– ПрАТ «Тернопільський молоко-
завод». Обсяг фінансування  – 
15000 грн. 

З метою комерціалізації резуль-
татів наукових досліджень в уні-
верситеті розширюються види 
платних науково-технічних послуг. 
На кафедрі будівельної механіки 
створено науково-випробувальну 
лабораторію будівельних матеріа-
лів, виробів і  конструкцій, яку 
оснащено сучасним ультразвуко-
вим обладнанням для діагностики 
будівельних споруд, працівники 
якої є сертифікованими спеціаліс-
тами у цій галузі. У 2012 році за за-
мовленням ТОВ «Промбудпро-

ект» (м. Тернопіль) під керівниц-
твом Якубишина О.М. виконано 
проект з дослідження технічного 
стану та придатності до подаль-
шої експлуатації конструктивних 
елементів споруди виробничого 
призначення у м. Почаєві Тер-
нопільської області. У 2013 році 
виконано 4 аналогічних проекти. У 
2014 році розроблено науково-
технічну документацію обсте-
ження будівельних конструкцій 
корпусу №3 вул. Руська, 36 (за-
мовник: ДВНЗ Тернопільський 
державний медичний університет 
імені ім. Горбачевського); адміні-
стративного будинку по вул. Бро-
дівська, 54 (замовник -: ТОВ МАК
БУД); будинку по вул. В. Великого, 
9 (замовник: ДВНЗ «Домобудів-
ник»);  будівельних конструкцій 
комбікормового заводу в м. Хоро-
стків (замовник: ТОВ «Агроцентр – 
Галичина»).

За 2012 рік університетом було 
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укладено 9 договорів про парт-
нерство та співпрацю, а саме: 
АНТК ім. Антонова, ВАТ «Ковель-
сільмаш», Луганським інститутом 
міжнародного співробітництва, 
Інститутом природоохоронної ді-
яльності та туризму ім. Чорново-
ла Національного університету 
«Львівська політехніка», ТОВ «Ре-
монтно-механічний завод «Об-
рій»», Інститутом електрозварю-
вання ім. Є.О. Патона НАН Украї-
ни, Державним агентством з енер-
гоактивності та енергозабезпе-
чення, Дрогобицьким заводом 
автомобільних кранів, Івано-
Франківським національним 
університетом нафти і газу.

У 2013 році в університеті укла-
дено ще 10 договорів про парт-
нерство та співпрацю з: Центром 
прийому й опрацювання спеціаль-
ної інформації та контролю навіга-
ційного поля, Навчально-науково-
виробничим інститутом неперер-
вного навчання Луганського націо-
нального технічного університету, 
ТОВ ОСП «Корпорація «Ватра»», 
Харківським національним техніч-
ним університетом сільського гос-
подарства імені Петра Василенка, 
ТОВ «Литмаш», ПВ НВП «Пром-
техконструкція», Таврійським 
національним університетом ім. В. 
Вернадського, ПП «Клініка мікро-
хірургії ока “Медікус», Централь-
ною групою енергетичного аудиту 
Державного агентства з енерго-
ефективності та енергозберігання 
України, Хмельницьким держав-
ним центром науки, інновацій та 
інформатизації.

У 2014 р. університетом було під-
писано 9 договорів про співпрацю з 
Хмельницьким державним цент-
ром науки, інновацій та інфор-
матизації (ЦІН) (2014–2016 рр.), 
ТОВ  «ІБ М Укра їна» ,  м .  Киї в 
(2014–2015 рр.),   Oracle Nederland
BV Oracle Academy Introduction to (  :   
computer science agreement  ) , 
Сумським державним університе-
том, м. Суми (2014–2015 рр.), ПАТ 
«ТРЗ Оріон» (2014–2019 рр.), ТОВ 
ОСП «Корпорація Ватра» (2014– 
2019 рр.), Департаментом агро-
промислового розвитку облдерж-
адміністрації (2014–2019 рр.), 
Автономною обсерваторія Львівсь-
кого національного університету 
імені  Івана Франка (2014–2017 
рр.), Інститутом Кібернетики імені 
В.М. Глушкова (2014 р.), Центром 
трансферу технологій Академії 
технологічних наук (2014 р. – без-
строково).



Ì³æíàðîäí³ ïðîåêòè
У 2010–2015 роках в університеті 

виконували ряд міжнародних про-
ектів. 

Під керівництвом д.т.н., проф. 
Яснія П.В.:

Використання детерміністичних 
та статистичних підходів для оці-
нювання залишкової довговічнос-
ті конструкцій (Словенія, 2010 р.).

 Властивості зони термічного 
впливу зварних з'єднань сучасних 
сталей, стійких до повзучості 
(Словенія, 2011–2012 рр.).

Деформування розломно-бло-
кових середовищ з урахуванням 
зон множинного тр іщиноутво-
рення (Білорусь, 2011–2012 рр.);

Наукові основи підвищення міц-
ності і тріщиностійкості теплостій-
ких сталей нанесенням наностру-
ктурних покриттів (Росія, 2013). 

Розвиток багаторівневого підхо-
ду до вивчення деформаційної 
поведінки і руйнування матеріалів 
і наноматеріалів методами мезо-
механіки (Білорусь, 2013). 

Під керівництвом к.т.н.,  доц. 
Яськіва В.І.:

Створення уніфікованого ряду 
напівпровідникових перетворюва-
чів електроенергії в широкому діа-
пазоні вихідних потужностей (Ки-
тай, 2010 р.). 

Високоефективні джерела жив-
лення з коректором коефіцієнта 
потужност і (Китай, 2011–2012 
рр.).

Під керівництвом д.т.н., проф. 
Марущака П.О.:

Діагностування коалесценції трі-
щинуватих дисипативних струк-
тур на основі підходів мезомеха-
ніки (2012 р.).

Під керівництвом д.т.н., проф. 
Лупенка С.А.:

Створення грідорієнтованого про-
грамного забезпечення для здійс-
нення криптоаналізу (2012 р.).

Під керівництвом д.т.н., проф. 
Петрика М.Р.:

Компетитивна дифузія газів у 
твердих пористих тілах (Франція, 
2013–2014 р.).

Ïóáë³êàö³ÿ
ðåçóëüòàò³â ÍÄÐ

Університет видає наукові жур-
нали «Вісник ТНТУ» і «Галицький 
економічний вісник», які внесені 
до переліку фахових видань з 
технічних, фізико-математичних 
та економічних наук. У 2010 році 
спільно з Академією соціального 
управління започатковано елек-
тронний журнал «Соціально-еко-
номічні проблеми і держава», який 
також включений до переліку нау-
кових спеціалізованих видань Ук-
раїни з економічних наук.

Основні наукові та науково-мето-
дичні результати, отримані співро-
бітниками університету, у 2010– 
2014 роках опубліковано у 5935 
працях (у 2014 р. – 1200), з них: 92 
монографії (у 2014 р. – 32); 700 
підручників та навчально-мето-
дичних посібників (у 2014 р. – 131); 
з них 23 підручники та посібники з 
грифом МОН України (у 2014 р. – 
3); 1768 статей у фахових вида-
ннях України (у 2014 р. – 329), з 
них 224 статті опубліковано в за-
рубіжних виданнях (у 2014 р. – 81). 
За п ять років науково-педаго-'
гічними працівниками отримано 
429 охоронних документів (у 2014 
р. – 70 ).

Працівниками університету зро-
блено 3239 доповідей на наукових 
конференціях різного рангу (у 2014 
р. – 638), з них 1361 – на міжнарод-
них конференціях (у 2014 р. – 306).

Êîíôåðåíö³¿,
ñåì³íàðè, âèñòàâêè

У 2010–2014 роках на базі уні-
верситету проведено 89 (у 2014 р. 
– 10) наукових заходів, з них 23 (у 
2014 р. – 5) – міжнародних конфе-
ренцій та 43 (у 2014 р. – 14)  семі-
нари; 5 Всеукраїнських студент-
ських конференцій, двічі – ІІ етап 
Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт (у 2014 
р. – у галузі наук «Зварювання»). 

Міжнародні конференції
23 січня 2014 року відбулася 

Міжнародна науково-практична 
конференція «Методологічні заса-
ди і наступність релігієзнавчих 
досліджень в Україні». До її орга-
нізації, окрім Центру дослідження 
духовної культури Тернопілля, до-
лучилися також Відділення релі-
гієзнавства Інституту філософії 
імені Г.С. Сковороди НАНУ, Укра-
їнська асоціація релігієзнавців та 
її  обласна організація, Терно-
пільський національний технічний 
університет імені І. Пулюя, Тер-
нопільський обласний осередок 
НТШ тощо. 

13 травня 2014 року відбулося 
відкриття Міжнародної науково-
методичної конференції «Акту-
альні питання організації навча-
ння іноземних студентів в євро-
пейському освітньому просторі».

Звертаючись до присутніх, ди-
ректор Українського державного 
центру міжнародної освіти Ірина 
Гагаріна висловила сподівання, 
що конференція принесе плідні 
результати співпраці та позитив-
ний обмін досвідом між науков-
цями з різних ВНЗ України. На її 
думку, складна соціально-полі-
тична ситуація в країні спонукає 
до пошуку нових нестандартних 
ідей та підходів у роботі з інозем-
ними студентами, адже це не про-
сто робота зі студентами, це робо-
та України на зовнішньому міжна-
родному ринку.

Учасники «круглого столу» обго-
ворили питання нормативно-пра-
вового забезпечення та стандарти 
міжнародної освіти в Україні та 
Європейському Союзі.

На завершення роботи конфе-
ренції іноземні студенти нашого 
університету підготували святко-
вий концерт української пісні.

З нагоди 6-ої річниці створення 
факультету економіки і підпри-
ємницької діяльності 21 травня 
2014 року було проведено ІV Між-
народну науково-практичну кон-
ференцію «Теоретичні та прикла-
дні аспекти розвитку економіки». 

2–3 жовтня 2014 р. університет 
став співорганізатором щорічної 
спільної Міжнародної науково-
методичної конференції – форуму 
молодих економістів-кібернетиків 
«Моделювання економіки: проб-
леми, тенденції, досвід», яка про-
ходила у Львівському національ-
ному університеті ім. Івана Фран-
ка.
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(Шептицький) і Йосиф (Сліпий): 
шляхи духовного і національного 
служіння».

Семінари
На базі університету у 2014 р. 

проведено 14 наукових семінарів, 
серед яких: пленарне засідання 
березневої наукової сесії Інже-
нерно-технічної комісії Тернопіль-
ського осередку Наукового това-
риства імені  Шевченка,  за під-
тримки Програми ЄС «Темпус»; 
презентація результатів діяльнос-
ті регіональних стартап-центрів та 
шляхів подальшого успішного роз-
витку молодіжного інноваційного 
підприємництва у країнах-партне-
рах проекту; Форум інноваційних 
стартап-ідей в ТНТУ; науковий се-
мінар Тернопільського осередку 
Українського фізичного товарис-
тва;  семінар №12 «Практичні 
аспекти використання елементів 
дистанційного навчання в рамках 
упровадження кредитно-модуль-
ної системи»; науковий семінар 
«Енергоефективність та енерго-
збереження – 2014: проблеми та 
перспективи».

Виставки 
Інноваційні розробки універси-

тету  у 2010–2014 роках  були 
представлені 44 експонатами, які 
демонструвались на 52 (у 2014 р. 
– 12) виставках та форумах, 27 (у 
2014 р.  – 9) із яких є міжнарод-
ними. У 2014 році ці розробки були 
представлені 44 експонатами, які 
демонструвались  на 12 вис-
тавках, 9 із яких є міжнародними, 
одна – загальнодержавна, одна – 
галузева: п'ята Міжнародна вис-
тавка «Сучасні заклади освіти-
2014»; галузева виставка «Елек-
трика – 2014»; ярмарок вакансій – 
2014; Міжнародна виставка енер-
гетики, електротехніки та енерго-
ефективності « – Elcom Ukraine  
2014»; ХХ Міжнародна спеціа-

лізована виставка «Машинобу-
дування. Металургія – 2014»; Між-
народний проект «   – Scientific Fun
наукові пікніки в Україні» – Фести-
валь науки (всеукраїнський); 
виставка-форум «Наука в ТНТУ»; 
Міжнародна виставка світлодіод-
ної продукції «    LED Expo Ukraine
2014»; XI Міжнародна спеціа-
лізована виставка «Зброя та без-
пека – 2014»; Міжнародний науко-
вий семінар «Енергоефективність 
та енергозбереження – 2014: про-
блеми та перспективи»; 7-й Між-
народний форум «Комплексне 
забезпечення лабораторій»; І-й V
Міжнародний форум-презентація 
«Інноватика в сучасній освіті»; 26-
а Міжнародна спеціалізована вис-
тавка «Освіта та кар'єра – День 
студента – 2014».

Підготовка наукових кадрів в уні-
верситеті здійснюється, в основ-
ному, через аспірантуру і докто-
рантуру згідно з перспективним 
планом роботи з кадрового забез-
печення діяльності Тернопіль-
ського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя, 
схваленого вченою радою універ-
ситету 22 травня 2012 р. 

Аспірантура функціонує за 22 
спеціальностями, докторантура – 
за 6. У 2010–2014 роках в аспіран-
турі навчалося від 81 до 116 аспі-
рантів (у 2010 р. –116, 2011 – 108, 
2012 – 105, 2013 – 88, 2014 – 81), з 
них з відривом від виробництва 
від 62 до 90 (у 2010 р. – 90, 2011 – 
86, 2012 – 81, 2013 –71, 2014 – 62). 
Щорічно на  платній основі навча-
лося від двох до шести аспірантів, 
(6 – у 2010 р., 5 – 2011, 5 – 2012, 2 – 
2013, 5 – 2014). До аспірантури 
прикріплялися від 21 до 28 здо-
бувачів (27 – у 2010 р., 27 – 2011, 
28 – 2012, 26 – 2013, 21 – 2014). У 

   Ï³äãîòîâêà
íàóêîâèõ êàäð³â

19–20 листопада 2014 року в 
університеті відбулася Міжна-
родна науково-технічна конфе-
ренція молодих учених та студен-
тів «Актуальні задачі сучасних 
технологій».

В робот і  конференці ї  взяли 
участь понад 500 наукових, нау-
ково-педагогічних працівників, 
аспірантів та студентів з-понад 30 
навчальних закладів України та 
закордону.

Всеукраїнські конференції
Наукові доробки студентів на-

шого університету та  вишів Укра-
їни були представлені під час ро-
боти VІІ Всеукраїнської студент-
ської науково-технічної конфе-
ренції «Природничі та гуманітарні 
науки. Актуальні питання».

6 березня з нагоди п'ятиріччя ка-
федри фінансів, обліку і контролю 
проведено Всеукраїнську науко-
во-практичну конференцію «Роз-
виток систем фінансово-обліко-
вого забезпечення функціонува-
ння підприємств та національного 
господарства», до участі в якій 
були залучені викладачі, магістри 
та спеціалісти.

27 березня  відбулася Третя 
Всеукраїнська науково-практична 
конференція пам'яті почесного 
професора ТНТУ, академіка НАН 
України Чумаченка Миколи Григо-
ровича, до участі в якій були залу-
чені викладачі, магістри та спеціа-
лісти.

Регіональні конференції
У 2014 році університет став ор-

ганізатором двох регіональних 
конференцій:  щорічної регіональ-
ної науково-практичної конфе-
ренції молодих учених та студен-
тів «Маркетингові технології під-
приємств у сучасному науково-
технічному середовищі» та регіо-
нальної науково-практичної кон-
ференції «Митрополити Андрей 
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   Íàóêîâî-äîñë³äíà
ðîáîòà ñòóäåíò³â

У 2010–2014 роках щорічно  в 
НДР брали участь від 1300 до 
1900 (1809– у 2010 р. ,  1874 – 
2011, 1951 – 2012, 1910 – 2013, 
1316 – 2014) студентів різних кур-
сів. З них за всі роки на умовах оп-
лати праці – 89 (9 – у 2010 р., 21 – 
2011, 25 – 2012, 26 – 2013, 8 – 
2014). Результати їх діяльності 
опубліковано у 4571 публікації 
(784 – у 2010 р., 923 – 2011, 950 
–2012, 937 – 2013, 977 – 2014), у 
тому числі  самост ійно – 3601 
(671–у 2010 р., 745 – 2011, 712 – 
2012, 730 – 2013, 743 – 2014). 

У 2009–2011 роках університет 
був призначений базовим нав-
чальним закладом з проведення ІІ 
туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт у га-
лузі знань «Машинознавство» 
(деталі машин, динаміка та міц-
ність машин, технологія машино-
будування). 

Відповідно до наказу Міністерс-
тва освіти і науки України у 2012– 
2014 роках університет був при-
значений базовим навчальним 
закладом з проведення ІІ  туру 
Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт у галузі 
науки «зварювання». На конкурс 
було представлено118 студент-
ських наукових робіт із 17 вищих 
навчальних закладів України. 

У 2011–2014 роках за резуль-
татами ІІ туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських робіт дип-
ломи МОН (МОНМС) України 

отримали: І ступеня – 4 студенти,  
ІІ ступеня – 7 студентів, ІІІ ступеня 
– 12 студентів. 

У 2012–2014 роках за резуль-
татами ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади студен-
тами університету отримано два 
дипломи МОНУ (МОНМС) України 
І ступеня, чотири дипломи МОНУ 
(МОНМС) України ІІ ступеня; чо-
тири дипломи МОНУ (МОНМС) 
України ІІІ ступеня.

Крім того, у 2012 році один сту-
дент нагороджений дипломом за І 
місце у Всеукраїнській студент-
ській науково-практичній конфе-
ренції «Досягнення та перспек-
тиви галузі сільськогосподарсь-
кого виробництва», один студент 
нагороджений дипломом за ІІІ 
місце у ІІ етапі Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади зі спеціаль-
ності «Транспортні технології та 
засоби в агропромисловому ком-
плексі».

У 2013 році один студент наго-
роджений дипломом за І місце у 
Всеукраїнському конкурсі дип-
ломних проектів бакалавра за 
спеціальністю «Обладнання пе-
реробних і харчових виробництв», 
один студент нагороджений дип-
ломом за ІІ місце у Всеукраїнсь-
кому конкурсі магістерських робіт 
за спеціальністю «Обладнання 
переробних і харчових вироб-
ництв», один студент нагородже-
ний дипломом за ІІІ місце у Все-
українському конкурсі магістер-
ських  робіт  за спеціальн істю 
«Обладнання переробних і хар-
чових виробництв». Крім того, 
один студент нагороджений дип-
ломом за ІІІ місце у Міжнародному 
конкурсі магістерських дипломних 
проектів,  дипломних робіт  та 
магістерських дисертацій за спе-
ціальністю «Технології та облад-

докторантурі навчалось від 1 до 4 
докторантів (1 – у 2010 р., 1 – 2011, 
4 – 2014). 

У 2014 році за результатами при-
йому до аспірантури на перший 
курс зараховано 16 осіб з відри-
вом від виробництва і 1 особа – 
без відриву від виробництва. 
Доведений Міністерством освіти і 
науки України план прийому до 
аспірантури виконано.

Випускники аспірантури, які нав-
чалися за державним замовле-
нням на денній формі навчання 
згідно з контрактом, працевлаш-
товуються, в основному, в універ-
ситеті.

Підготовку науково-педагогічних 
кадрів забезпечували 45 докторів і 
36 кандидатів наук. 

З 2010 року збільшилася кіль-
кість спеціалізованих рад із захис-
ту кандидатських дисертацій з 
чотирьох до шести за 9 спеціаль-
ностями. У 2010–2013 роках функ-
ціонувала одна докторська рада 
за спеціальністю «Машини і засо-
би сільськогосподарського вироб-
ництва». У 2014 р. відкрито док-
торську раду за спеціальностями 
01.02.04 – Механіка деформівного 
твердого тіла та 05.02.08 Мате-
матичне моделювання і обчислю-
вальні методи, а також кандидат-
ську спеціалізовану вчену раду за 
спеціальностями 05.13.05 – Ком-
п ютерні системи та компоненти '
та 05.13.06 – Інформаційні тех-
нолог і ї .  Розш ирено профіль 
діючої ради з наданням права за-
хисту дисертацій за спеціальністю 
05.05.05 – Піднімально-транс-
портні машини.

У спеціалізованих радах універ-
ситету за 2010–1014 роки відбув-
ся захист 109 кандидатських ди-
сертацій (15 – у 2010 р., 23 – 2011, 
27 – 2012, 34 – 2013, 10 – 2014) та 
7 докторських (3 – у 2010 р.; 1 – 
2 0 11 ;  1  –  2 0 1 2 ,  2  –  2 0 1 3 ) . 
Співробітниками  університету 
захищено 99 кандидатських (8 - у 
2014 р.) , 2 PhD дисертації  і 17 
докторських ( 2 - у 2014р.). 

У 2014 році окрім захищених, по-
дано до ради 4 кандидатських і 1 
докторську дисертації.

Вперше в історії університету 
захищено 2 дисертації на здобу-
ття PhD ступеня (Бревус В.М. і 
Ясній В.П.) за програмою подвій-
них дипломів у рамках наукової 
співпраці з Інститутом сучасної 
механіки (French Institute of Advan-
ced Mechanics, Institut Pascal, UBP 
/CNRS / IFMA, Clermont Université, 

France) в галузі міцності та дов-
говічності елементів конструкцій 
енергетичного обладнання.

Ефективність роботи аспіран-
тури університету зросла до 35%.
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нання зварювального виробниц-
тва».

У 2014 р. Бойко Роман та Бенедь 
Василь  – здобули дипломи ІІ сту-
пеня  у І І  тур і Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 
робіт у галузі наук «зварювання». 
Нестюк Василь – здо-був Диплом 
ІІІ ступеня на ІІ етапі Всеукраїнсь-
кої студентської олімпіади зі спеці-
альності «Технології і обладнання 
зварювального виробництва».

Всі студенти – переможці всеук-
раїнських олімпіад і наукових кон-
курсів були премійовані у розмірі 
академічної стипендії.

У 2010–2014 роках щорічно від-
бувались всеукраїнські студент-
ські науково-технічні конференції, 
у роботі яких взяло участь 2892 
учасники (762 – у 2014 р.) та олім-
піади з 35 дисциплін, у яких взяли 
участь 6047 студентів (1091 – у 
2014 р.). У ІІ етапі участь брали 
198 студентів (35 – у 2014 р.), 26 
студентів брали участь у міжна-
родній олімпіаді з програмування 
(6 – у 2014 р.).

Ó÷àñòü ñòóäåíò³â ó íàóêîâî-òåõí³÷íèõ êîíôåðåíö³ÿõ òà îë³ìï³àäàõ



Çàõèñòè äèñåðòàö³é àñï³ðàíòàìè, çäîáóâà÷àìè òà íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íèìè ïðàö³âíèêàìè óí³âåðñèòåòó â 2014 ðîö³

Çàõèùåíî îäíó
äîêòîðñüêó äèñåðòàö³þ

Захищено 1 докторську дисерта-
цію, 2 дисертації на здобуття PhD 
ступеня і 6 кандидатських дисер-
тацій

Добротвор Ігор Григорович
05.17.06 – Технологія полімер-

них і композиційних матеріалів
Розвиток наукових основ тех-

нології  формування модифі-
кованих епоксикомпозитів з ре-
гульованою міжфазною струк-
турою

Науковий консультант:
Стухляк П.Д., д.т.н., проф.
Київський національний універ-

ситет технологій та дизайну

Çàõèùåíî 2 äèñåðòàö³¿
íà çäîáóòòÿ PhD ñòóïåíÿ

Çà ìåæàìè óí³âåðñèòåòó
çàõèùåíî äâ³

êàíäèäàòñüê³ äèñåðòàö³¿
Карташов Віталій Вікторович
05.02.01 – Матеріалознавство 
Розробка модифікованих змін-

ним магнітним полем епоксиком-
позитних матеріалів з підвищени-
ми експлуатаційними характерис-
тиками

Науковий керівник: Стухляк П.Д., 
д.т.н., проф.

Херсонська державна морська ака-
демія

Чорномаз Наталія Юріївна
05.17.08 – Процеси та обладнан-

ня хімічної технології
Інтегрований процес адсорбції 

іонів амонію природними диспер-
сними сорбентами

Науковий керівник:
Мальований М.С., д.т.н., проф.
Національний університет «Льві-

вська політехніка»
Ó ñïåö³àë³çîâàíèõ ðàäàõ

óí³âåðñèòåòó çàõèùåíî
÷îòèðè êàíäèäàòñüê³

äèñåðòàö³¿
Баран Денис Ярославович
01.02.04 – Механіка деформівно-

го твердого тіла
Вплив експлуатаційних темпера-

тур на міцність і циклічну тріщино-
стійкість теплостійкої сталі мета-
лургійного обладнання

Науковий керівник:
Ясній П.В., д.т.н.,проф.

Козак Катерина Миколаївна
05.09.07 – Світлотехніка та дже-

рела світла
Системний підхід до оцінки ене-

ргоефективності джерел світла 
та освітлювальних установок

Науковий керівник:
Карпінський М.П., д.т.н., проф.

Радинський Сергій Віталійович
08.00.04 – Економіка та управ-

ління підприємствами 
Стратегічне управління іннова-

ційним розвитком підприємства: 
аналітичний аспект (на прикладі 
спиртової галузі України)

Науковий керівник:
Федорович Р.В., к.е.н., проф.

Серединська Ірина Володими-
рівна

08.00.04 – Економіка та управ-
ління підприємствами

Формування інтегрованої систе-
ми вартісно-орієнтованого управ-
ління машинобудівними підпри-
ємствами

Науковий керівник:
Федорович Р.В., к.е.н., проф.

Бревус Віталій Миколайович
ч01.02.04 – Механіка деформів-

ного твердого тіла
Analysis of structural elements' 

integrity after thermomechanical  
loading 

Аналіз цілісності елементів кон-
струкцій після термомеханічно-
го навантаження 

Наукові керівники:
Ясній П.В., д.т.н., проф.
Лапуста Ю.М. д.ф.-м.н. проф. 

(Франція)
Тернопільський національний 

технічний університет імені Іва-
на Пулюя і 

Інститут сучасної  механіки 
(French Institute of Advanced Me-
chanics, Institut Pascal, UBP /CNRS 
/ IFMA, Clermont Université, Fran-
ce) 

Ясній Володимир Петрович
01.02.04 – Механіка деформів-

ного твердого тіла
Assessment of the limit state of 

collector superheaters
Оцінка граничного стану колек-

торів пароперегрівача
Наукові керівники:
Марущак П. О., д.т.н., проф.
Лапуста Ю.М. д.ф.-м.н. проф. 

(Франція)
Тернопільський національний 

технічний університет імені Іва-
на Пулюя і

Інститут сучасної  механіки 
(French Institute of Advanced Me-
chanics, Institut Pascal, UBP /CNRS 
/ IFMA, Clermont Université, Fran-
ce)
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Тернопільський національ-
ний технічний університет 
імені Івана Пулюя одним із 

перших в Україні став членом Єв-
ропейської асоціації універси-
тетів, учасником   Magna Charta
Universitatum, мережі Вищих ін-
женерних шкіл Франції « + », при-n i
єднався до Балтійської програми 
BUP, міжнародної Асоціації науко-
вих та технічних бібліотек універ-
ситетів ( ).IATUL

У 2010–2015 роках міжнародне 
співробітництво було пріоритет-
ним напрямом роботи універси-
тету. Кількість угод про співпрацю 
із закордонними науково-дослід-
ними і навчальними закладами 
зросла з 24 до 60. - Загалом універ
ситет активно співпрацює з 72 уні-
верситетами за 20 міжнародними 
програмами з 21 країни.   

У 2014 році укладено нові угоди 
про співробітництво з Таллінсь -
ким технологічним університетом 
(Естонія), Факультетом науки і  
охорони навколишнього середо-
вища Технологічного Університету 
Тампере (Фінляндія), Опольським ́  
політехнічним університетом (По-
льща),Державною вищою техніч-
ною школою імені Яна Амоса Ко-
менського (Польща), Національ  -
ним дослідним Томським політех-
нічним університетом (Російська 
Федерація), Лодзьким технічним  
університетом (Польща), Глінд-
ворським університетом (Велико-
британія).

Головними напрямами міжна-
родної діяльності були: залучення  
університету до участі у міжнарод-
них проектах; співробітництво з 
міжнародними освітніми устано-
вами та агенціями; навчання іно-
земних громадян в університеті; 
організація стажувань,  підви-

щення кваліфікації викладачів та 
студентів, професійної практики 
студентів за кордоном; викорис-
тання міжнародного досвіду  в 
навчально-методичній та культур-
но-виховній роботі; сприяння нау-
ковій співпраці учених універ-
ситету з іноземними колегами.

В університеті функціонують 
міжнародні освітні центри: регіо-
нальна мережева академія СІ СО S
(США, 1999); сертифікаційний 
центр  (2000); регіональний VUE
навчальний центр  ЕІес-Schneider
trіс (Франція, 2000); академія Міс-
rosoft ІТ (США, 2002); авторизо-
ваний навчальний центр АСКОН 
(Росія, 2002); навчальний центр 
QNX Software Systems   (Канада, 
2003);  навчальний центр  SUN
Microsystems (США, 2004); нав-
чальний центр ІВМ (США, 2006); 
університетська програма -STMic
roelectronix (Швейцарія, 2007); 
інститут підприємництва СІ СО S
(США, 2008); авторизований нав-
чальний центр компанії -  D Link
(Тайвань,  2010);  навчальний 
центр С++ (2014). 

У 2014 році  наш університет 
вперше відвідала представник 
консульської служби Посольства 
США в Україні, віце-консул Тама-
ра Стернберг-Греллер з презента-
цією програм культурного обміну. 
Під час зустрічі з ректором Петром 
Яснієм пані віце-консул відзна-
чила високий освітній рівень сту-
дентів університету – учасників 
програм обміну та виявила заці-
кавленість роботою академі ї 
CISCO у центрі інформаційних 
технологій університету. Ректор 
передав пропозиції університету 
щодо підвищення якості літніх 
студентських програм обміну у 
США.

 За програмою «АПОЛЛО» (ФРН, 
2011) об'єднання «Німецький 
селянський союз» (Німеччина), 
«А гроімпуль с» ( Швейц арія ) 
організовують практики для сту-
дентів університету.

В університеті виконується 5 
освітніх і  3 наукові міжнародні 
проекти: «Рівні можливості для 
здобуття професії молодими ма-
терями-студентками у вищих 
навчальних закладах» (координа-
тор проекту Сумський державний 
університет, період виконання 
2012–2015 роки), «Міжуніверси-
тетські стартап-центри для роз-
витку та підтримки студентських 
інновацій» ( ) (програма SUCSID
ЄС « », координатор проTEMPUS -
екту Харківський національний 
економічний університет , період 
виконання  2012–2015 роки), 
«Модернізація післядипломної 
освіти з безпеки та стійкості до 
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зовн іш ніх  вплив ів  у  сферах 
людсь ко ї  та ін дустр іа льн ої 
діяльності ( )» (програма SEREIN
ЄС « », координатор проTEMPUS -
екту Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського 
«ХАІ», період виконання 2013– 
2016 роки), «Розробка та впровад-
ження міжнародної системи дис-
танційного навчання» (ініціатива 
ООН «Сталий розвиток вищої 
освіти», програма «Академічний 
вплив ООН», координатор про- -
екту Тернопільський національ-
ний технічний університет ім. 
Івана Пулюя, період виконання 
2012–2015 роки),  «Розвиток 
освітніх,  наукових і культурних 
зв 'язк ів  на основ і  сп ільно го 
українсько-таджицького факуль-
тету» (ініціатива ООН «Сталий 
розвиток вищої освіти», програма 
«Академічний вплив ООН», коор-
динатор проекту Тернопільський 
національний технічний універ-
ситет ім. Івана Пулюя, період ви-
конання 2012–2015 роки), «Ком-
петитивна дифузія газів у твердих 
пористих тілах» в рамках програ-
ми спільних дій між Україною і 
Францією в галузі науково-техно-
логічного співробітництва «Дні-
про», координатор проекту Терно-
пільський національний технічний 
університет ім. Івана Пулюя, пе-
ріод виконання 2013–2014 роки), 
«Властивості зони термічного 
впливу зварних з'єднань сучасних 
сталей, стійких до повзучості» (ко-
ординатор із Словенії), «Дефор-
мування розломноблокових сере-
довищ з урахуванням зон множи-
нного тріщиноутворення» (коор-
динатор із Білорусі).

13–14 лютого у Таллінському 
технічному університеті (Естонія, 
Таллін) та 17 лютого 2014 року у 
Королівському технологічному 
інституті (KTH) (Швеція, Сток-
гольм) відбулася перша зустріч по 
проекту 543968-TEMPUS-1-2013-

1-EE-TEMPUS-JPCR Moderni-
zation of Postgraduate Studies on 
Security and Resilience for Human 
and Industry Related Domains 
(SEREIN), що отримав фінансу-
вання у рамках міжнародної ос-
вітньої програми «Tempus». У зус-
трічі брав участь завідувач кафед-
рою комп'ютерних систем та ме-
реж д.т.н., проф. Лупенко С.А. Ос-
новна мета проекту – розробле-
ння сучасних теоретичних та прак-
тично-орієнтованих курсів для 
підготовки магістрів, аспірантів та 
підвищення кваліфікації фахівців 
у галузі інформаційної безпеки.

22–27 вересня в рамках міжна-
родного проекту TEMPUS «Inter-
university Start-up center for stu-
dents' innovations development pro-
motion» пройшла чергова зустріч 
учасників проекту в Молдові. Від-
булися візити до двох універси-
тетів: Academy of economics stu-
dies of Moldova (ASEM) (м. Киши-
нів) та Komrat devlet universiteti 
(KDU) (м. Комрат). Під час перебу-
вання учасники ознайомилися з 
інфраструктурою університетів, 
яка дає можливість розвинути та 
реалізувати студентам навики в 
проектуванні й розвитку бізнесу.

Було проведено ряд зустрічей 
декана факультету управління та 
бізнесу  у  виробництві  Павла 

Дудкіна та директора міжунівер-
ситетського стартап-центру Ірини 
Струтинської з представниками 
інноваційного бізнес-середовища, 
активними студентами із  мол-
довських стартап-центрів, які уже 
мають власний інноваційний біз-
нес. Науковці побували на най-
більших підприємствах перероб-
ної галузі Молдови – компаніях 
TOMAI-VINEX та CRICOVA, а 
також у бізнес-інкубаторі (IACL) в 
Гагаузії, які продемонстрували, 
що ідея «трикутника знань», а 
саме, тісний зв'язок освіти, дослід-
ницької діяльності та технологіч-
них інновацій реалізовується на 
практиці.

26 лютого 2014 року вперше в 
історії університету на спільному 
засіданні спецради університету 
ім. Блеза Паскаля (French Institute 
of Advanced Mechanics, Institut 
Pascal, UMR 6602 / UBP /CNRS / 
IFMA, Clermont Université, France) 
і нашого університету асистент 
кафедри комп'ютерних наук Бре-
вус Віталій захистив дисертацію 
на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії. Захист роботи 
відбувся з використанням сучас-
них інформаційних технологій – 
для забезпечення зв'язку між комі-
сіями з різних університетів відбу-
лася відеоконференція.

До складу спецради увійшли: H. 
Nykyforchyn (Professor, Karpenko 
Physical-Mechanical Institute of the 
National Academy of Sciences of 
Ukraine), R. Moutou Pitti Maitre de 
Conférences, Polytech, Université 
B la is e P asca l ,  P.  Ma ru schak 
(Professor, Ternopil Ivan Pul'uj Na-
tional Technical University), O. Pop 
(Maitre de Conférences, HDR, Uni-
versité de Limoges, IUT)

Робота виконана за спільного ке-
рівництва д.т.н. проф. П.В. Яснія 
(ТНТУ) та д.ф.-м.н. Ю.М. Лапусти 
(Professor, IP / IFMA /Université Bla-
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ise Pascal) у рамках співробітниц-
тва між університетами та дого-
вору про спільну підготовку нау-
ковців за програмою подвійних 
дипломів (cotutelle).

У липні 2014 року на засіданні 
цієї ж спецради успішно захистив 
дисертацію на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії аспі-
рант кафедри автоматизаці ї 
технологічних процесів і вироб-
ництв Ясній Володимир. Наукові 
керівники: Марущак П.О., д.т.н., 
проф., Лапуста Ю.М. д.ф.-м.н. 
проф. (Франція).

З 2011 року університет спів-
працює з Балтійською універси-
тетською програмою . У 2014 BUP
році  університет брав активну 
участь у підготовці та проведенні 
Конференції ректорів Балтійської 
університетської програми , BUP
яка відбулася 21–26 жовтня 2014 
р. На ній були визначені напрями 
науково-освітнього співробіт-
ництва університетів-партнерів. 
За період 2011–2014 років п'ять 
викладачів університету пройшли 
стажування за програмами , BUP
зокрема в Швеції в 2011 та 2014 
рр., брали участь у науково-прак-
тичних конференціях  у м. BUP
Рогів, Польща (2013 р.) . У нав-
чальний процес інтегровано дис-
ципліни про довкілля: «Основи 
екології», «Менеджмент довкі-
лля». 

Щороку більше сотні науковців, 
викладачів та студентів виїжджа-
ють за кордон. Кількість виїздів 
працівників та студентів за межі 
України У 2014 році – 160, у тому 
числі науково-педагогічних пра-
цівників з метою стажування та 
підвищення кваліфікації –14 (у 
2013 – 11, 2012 – 10); проведення 
наукових досліджень – 4 (у 2013 – 
5, 2012 – 3); участі у міжнародних 
семінарах, конференціях – 16 (у 

2013 р. – 18, 2012 – 18); організації 
міжнародного співробітництва – 
10 (у 2013 р. – 12, 2012 – 6); сту-
дентів – 115 (у 2013 р. – 93, 2012 – 
77), зокрема з метою практики, 
навчання та стажування – 102 (у 
2013 р. – 80, 2012 – 64), участі у 
конференціях і семінарах – 13 (у 
2013 р. – 8, 2012 – 7). 

21–22 січня 2014 року українсь-
ка делегація студентів та викла-
дачів вищих навчальних закладів 
України відвідала Європарламент 
та Єврокомісію в Брюсселі.

Члени делегації брали участь у 
робочих зустрічах та тренінгах 
«Роль Європейської комісії в ЄС», 
«Розвиток східноєвропейського 
напрямку співпраці», «Досвід ро-
боти Ради Європи в ЄС», обго-
ворили питання можливості для 
студентів застосовувати отримані 
знання для особистого й суспіль-
ного розвитку, а також перспекти-
ви просування науково-інтелекту-
ального продукту на ринку.

26 квітня – 3 травня 2014 року 
професор кафедри комп'ютерних 
наук Карпінський М.П.на запро-
шення корейської сторони відв-
ідав з робочим візитом компанію 
Samsung Electronics (Південна 
Корея). Програма візиту передба-
чала встановлення наукових кон-
тактів у галузях спеціалізації кор-
порації Samsung Electronics. В 
результаті домовленостей сфор-
мовано групу фахівців для науко-
вих досліджень з двох спеціаль-
них напрямів корпорації Samsung 
Electronics, які охоплюють різні 
напрями наукових досліджень та 
напрями підготовки студентів ка-
федри комп'ютерних наук нашого 
університету й споріднених під-
розділів Університету у Бєльсько-
Бялій і Державної вищої технічної 
школи у Новому Сончі з Польщі, з 
якими наш навчальний заклад 

підписав двосторонні угоди. Крім 
того вже у цьому році випускни-
кам-аспірантам професора Кар-
пінського М.П. запропоновано 
відповідні посади для роботи в 
Кореї в корпорації Samsung Elec-
tronics. Передбачається також 
приїзд представників корпорації 
на кафедру комп'ютерних наук 
для налагодження тісних двосто-
ронніх наукових зв'язків.

З 20 до 23 вересня делегація м. 
Тернополя, до якої входили нау-
ковці нашого університету Тетяна 
Вітенько, д.т.н., проф., проректор 
з міжнародного співробітництва; 
Олена Панухник, д.е.н., доц., зав. 
кафедри економіки та фінансів, 
Олег Покотило, д.б.н., проф., зав. 
кафедри харчової біотехнології і 
хімії,  і Володимир Кашицький, 
заступник начальника управління 
стратегічного розвитку міста – на-
чальник відділу міжнародного 
співробітництва і туризму міської 
ради м. Тернополя, відвідала 
Республіку Польща.

Метою візиту було розширення 
можливостей співпраці універ-
ситету та міста з польськими ви-
шами й налагодження зв'язків для 
майбутніх усталених контактів з 
підприємствами, оскільки пріори-
тетним напрямом розвитку нашо-
го університету на сучасному ета-
пі реформування вищої освіти є 
перехід від системи пасивного 
отримання знань до компетент-
нісного підходу, коли студенти здо-
бувають знання, вміння, навички 
та фахову практику, а викладачі 
мають можливість пройти закор-
донне стажування не лише акаде-
мічного спрямування, а й безпо-
середньо на виробництві. 

Підписано угоду про співпрацю 
між нашим університетом та Ви-
щою школою професійної освіти 
ім. Яна Амоса Коменського у м. 

Â³äðÿäæåííÿ çà êîðäîí íàóêîâö³â, âèêëàäà÷³â
òà ñòóäåíò³â ÒÍÒÓ
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Лешно, досягнуто домовленості 
про майбутню співпрацю з Вроц-
лавським економічним універси-
тетом, НДІ «Інститут управління і 
самоврядування», Польською 
академією здоров'я.

У 2010–2015 роках викладачі уні-
верситету стажувалися у провід-
них вищих навчальних закладах, 
зокрема: у Таллінському техноло-
гічному університеті, Університеті 
П'єра та Марії Кюрі та Університеті 
Блеза Паскаля (Франція), Інститу-
ті Ісаака Ньютона (Великобрита-
нія), Університеті Вісконсін – Мілу-
окі (м. Мілуокі (США), Французь-
кому інституті новітніх технологій 
в механіці (Франція), в лабораторії 
прикладної математики LMP 
CRNS Комп'єнського університету 
технологій (Франція).

З 2011 року започатковано один 
із важливих напрямів міжнарод-
ного співробітництва в галузі осві-
ти – програму подвійних дипломів. 
Функціонує україно-французька 
спільна програма з Міжнародною 
вищою школою комп'ютерних на-
ук та інформаційних технологій (м. 
Сержі, Франція), де у 2014 році 
стажувався один аспірант та 2 
студенти навчаються в магістра-
турі за програмою подвійних ди-
пломів.

У 2012 році укладено угоду й роз-
почато узгодження навчальних 
планів з членами Асоціації вищих 
інженерних шкіл Франції « + » (м. n i
Париж, Франція) за магістерсь-
кими програмами: управляючі 
системи та технології; інженерія 
програмного забезпечення; ком-
п'ютерні системи та мережі; авто-
матизоване управління техноло-
гічними процесами; промислове і 
цивільне будівництво.

Було погоджено навчальні плани 
за програмою подвійних магістер-
ських дипломів із Санкт-Петер-
бурзьким державним електро-
технічним університетом «ЛЭТИ» 
(Росія) за спеціальностями «ком-
п'ютерні науки», «біомедичні сис-
теми та апарати», «комп'ютерно-
інтегровані технології».

У вересні 2012 року підписано 
угоди й започатковано україно-
німецьку  програму підготовки 
бакалаврів з комп'ютерних наук з 
Університетом прикладних наук м. 
Шмалькальден, Німеччина. 

У 2014 році укладено нові угоди 
про співробітництво щодо реа-
лізації програм академічної мо-
більності з університетеми «Опо-
льська політехніка» та «Лодзька 

політехніка» (Польща), підписано 
меморандум про взаєморозу-
міння з Гліндворським універси-
тетом (Великобританія), прове-
дено  мовну підготовку та розши-
рено перелік напрямів за спіль-
ною освітньою програмою подвій-
них дипломів бакалавра з Універ-
ситетом прикладних наук, м. Шма-
лькальден (Німеччина), продов-
жено співпрацю з організації про-
грам подвійних дипломів з Мере-
жею вищих інженерних шкіл Фран-
ції « + » (Франція), зокрема з Між-n i
народною вищою школою комп'ю-
терних наук та інформаційних тех-
нологій (м. Сержі, Франція).

За програмами подвійних дип-
ломів у 2014 році навчалося 19 
осіб, зокрема, у  Люблінській полі-
техніці (Польща) – 14, Гліндорсь-
кому університеті (Великобрита-
нія) – 1, Санкт-Петербурзькому 
державному електротехнічному 
університеті «ЛЭТИ» (Росія) – 2, 
Міжнародній вищій школі комп'ю-
терних наук та інформаційних 
технологій (Франція) – 2.

У 2014 році погоджено навчальні 
плани й графіки спільної освітньої 
програми з Державним універси-
тетом «Люблінська політехніка» 
(Польща) за спеціальностями: 
8.05070103 – Електротехнічні 
системи електроспоживання, 
8 .05070105 – Світлотехніка і 
джерела світла,  8.05020201 – 
Автоматизоване управл іння 
технолог іч ними  процесами; 
8 . 05090 204 –  Біотехн іч н і  та 
медич ні  ап арати  і  си стем и; 
8.05050301 – Металорізальні 
верстати та системи, 8.05050312 
– Машини та обладнання сіль-
ськогосподарського виробництва, 
8.03050201 – Економічна кібер-
нетика. У 2014/2015 навчальному 
році продовжать навчання за 
даною програмою 16 студентів. 

За україно-німецькою програ-

мою п ід готовки бакалаврів з 
Університетом прикладних наук, 
м. Шмалькальден, Німеччина, у 
2013/2014 навчалося 2 групи 
студентів. У рамках цієї  програми 
студенти першого та другого кур-
сів, що навчаються на факультеті 
комп'ютерно-інформаційних сис-
тем і програмної інженерії Щавур-
ська Валентина, Вербицька Вале-
рія, Добривода Наталія, Малахов-
ський Олександр, Митник Олеся 
та Орнатовська Віта у  липні 2014
року взяли участь у роботі літньої 
школи «Німецька мова та інфор-
матика» в Університеті приклад-
них наук Шмалькальден, Німе-
ччина. Поїздка відбулась у рамках 
Програми подвійних дипломів за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«бакалавр» напряму «Комп'ютер-
ні науки». Студенти прослухали 
курси лекцій з інформатики про-
фесорів Хйоллера, Стейфела та 
Гольза. Тернопільські політехніки 
відвідали спеціалізовані навчаль-
ні лабораторії графічного моде-
лювання, 3D-графіки, відео- та 
фотографії, ознайомилися з нау-
ковим проектом «Мікросліп» та 
особливостями навчання в універ-
ситеті-партнері. В рамках програ-
ми відбулися дружні зустрічі з іно-
земними студентами з Бразилії та 
Румунії, екскурсії мальовничими 
місцями Тюрінгії.

В жовтні 2014 року в університеті 
за участі представника ДААД про-
ведено тестування  на знаonDaF -
ння німецької мови  дванадцяти
студентів та викладачів.

В університеті розвиваються 
програми академічної  мобіль-
ності, невід'ємною частиною яких 
є виробнича практика. Щороку 
понад 30 студентів проходили 
практику у компанії «Устронянка», 
м. Устронь, Польща. Зокрема у 
2014 році – 36. Четверо студентів 
стажувались за програмою «Апо-
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лло» та «Німецький селянський 
союз» (Німеччина), три – за про-
грамою «Агрімпуль» (Швейцарія). 
34 студенти підвищили рівень 
володіння англійською мовами за 
програмою    у Work and Travel
США.

21 липня  2014 року група сту-
дентів, що перебувала на вироб-
ничій практиці у компанії «Устро-
нянка», відвідала Опольську по-
літехніку в м. Ополє, Польща. За 
сприяння департаменту міжна-
родного співробітництва польсь-
кого вишу студенти познайо-
мились з роботою лабораторій 
факультету машинобудування, 
інженерно-будівельного факуль-
тету та факультету фізичної куль-
тури.

Науково-професійна і лінгвіс-
тична підготовка студентів для їх 
участі в європейських освітніх 
програмах здійснюється в Центрі 
іноземних мов та у Центрі франко-
української наукової кооперації та 
підготовки персоналу, що дозво-
лило понад 500 студентам універ-
ситету взяти участь у міжнарод-
них молодіжних програмах обміну, 
стажуваннях та практиках на під-
приємствах Великобританії, США, 
Франції, Німеччини, Польщі. 

Важливою складовою міжнарод-
ної діяльності є підготовка інозем-
них громадян, започаткована у 
2007 році створенням Центру між-
народної освіти (директор – к.ф.-
м.н., доц. Муль О.В.). У лютому 
2011 року на базі Центру міжна-
родної освіти створено факультет 
по роботі з іноземними студента-
ми (ФРІ) (декан – к.ф.-м.н., доц. 
Ковалюк Б.П.).

29 червня факуль2011 року на -
тет  по роботі з іноземними стуі -
дентами відбувся перший випуск. 
Навчання в університеті успішно 
завершили перші п'ять бакалав-
рів-іноземців , які з Нігерії та Індії

навчались за напрямом «Менедж-
мент». 

У рамках подальшого розширен-
ня співпраці між Україною і Тад-
жикистаном 1 вересня 2011  року 
на базі Технологічного університе-
ту Таджикистану у м. Душанбе бу-
ло відкрито локальний дистанцій-
ний центр навчання університету. 

З метою організації дистанцій-
ного навчання громадян зарубіж-
них країн українського походже-
ння та українських громадян, що 
перебувають за кордоном, 23 
липня 2012 року університетом 
укладено Меморандум про взає-
морозуміння з Українським куль-
турним центром в штаті Мічіган 
(США).  року 21 червня  2014
вперше в історії університету від-
бувся дистанційний захист дип-
ломної роботи студента Канцара 
І.В., який навчався на базі цього 
локального Центру. Керівництво 
роботою здійснила доцент кафед-
ри технології машинобудування 
та автомобілів, к.т.н, доц. Даниль-
ченко Л.М.

За час навчання в університеті 
іноземні студенти на високому 
рівні вивчають українську мову. У 
2011 році вперше було проведено 
олімпіаду з української мови для 
іноземних студентів. У подаль-
шому  кр ащі  студенти  брали 

участь у ІІ тур і Всеукраїнської 
олімпіади з української мови як 
іноземної, достойно представ-
ляли наш університет – перемож-
цями і призерами в різні роки ста-
вали Нгелека Діедонне, Абнульгід 
Радіа,  Мбакі Лема Г іжермен, 
Курбанов Бехруз, Алерубо Траст, 
Кувейя Овен, Утомакілі Овіемуно 
Одум Араба.

27 лютого  2014 року традиційно 
відбувся І  тур Всеукраїнської 
олімпіади з української мови як 
іноземної. Серед студентів-іно-
земців, які навчаються англійсь-
кою мовою, переможцями стали: 
Амін Ель Алауі – І місце, Шйяр Алі 
– ІІ місце,  Овусу Рексфорд – ІІІ 
місце. Серед іноземних студентів, 
що навчаються  українською 
мовою, місця розподілились нас-
тупним чином: І місце – Нгамело 
Франк Армел, ІІ місце – Бітсі Да-
рел Елвіс, ІІІ місце – Сем Вален-
тин.

Адміністрація університету при-
діляє значну увагу виховній та 
просвітницькій роботі з інозем-
ними студентами. У традиційних 
щорічних зустрічах брали участь 
представники міграційної служби 
ВГІ та РФО ТМВ УМВСУ в Тер-
нопільській області, відділу у спра-
вах національностей та релігій 
головного управління з питань 
внутрішньої політики, національ-
ностей, релігій, преси та інформа-
ції ТОДА. Обговорювали зміни у 
законодавстві України щодо пра-
вил перебування та реєстрації іно-
земних громадян на території Ук-
раїни, питання протидії ксенофо-
бії, расової та етнічної дискримі-
нації в українському суспільстві, 
зокрема в Тернопільській області. 

Іноземні студенти беруть актив-
ну участь у культурному й громад-
ському житті  університету, міста, 
України,  Європи.

З 2009 року щорічно в універси-
теті відбувається літній молодіж-
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ний міжнародний англомовний 
форум «CACTUS'11». Співорга-
нізаторами та партнерами стали 
Всеукраїнська молодіжна громад-
ська організація «Фундація регіо-
нальних ініціатив», Європейський 
молодіжний парламент, Корпус 
миру в Україні та наш університет. 

У 2010 році студент Росанво Ба-
батунде, як координатор глобаль-
ного Африканського діалогу 
GADO, брав участь у пленарному 
засіданні ІІ молодіжного саміту 
Африка – Європа у м.Тріполі (Лі-
вія), який спрямований на роз-
виток стратегічного партнерства 
між Африкою та ЄС.

У 2011 році відбулася презента-
ція та міні-сесія Європейського 
молодіжного парламенту в Укра-
їні. Завдяки іноземним студентам 
нашого університету – Ученні Ег-
бету та Ноа Еджньо, які є членами 
Європейського молодіжного пар-
ламенту, Тернопіль та університет 
були обрані місцем проведення 
міні-сесії. 

1 лютого 2012 року з нагоди пер-
шої річниці створення факультету 
по роботі з іноземними студен-
тами засновано міжнародний 
інтерклуб. Засновниками стали 
студенти університету з Малі, Ма-
рокко, Судану, Нігерії, Кенії, Тад-
жикистану, Гани, Зімбабве, Рес-
публіки Конго та Демократичної 
Республіки Конго, Камеруну та 
Замбії. Першим президентом клу-
бу обрано Даніеля Сеюма. 

У березні 2012 року студенти-
іноземці провели другий молодіж-
ний африканський самміт «Volun-
teering and Sustainable Develop-
ment in Africa». Його гаслом май-
бутні лідери обрали такі слова: «Я 
мрію про красу, мир, про себе. Я 
думаю, що все завжди здається 
неможливим, поки воно не зроб-
лено».

У 2013 нігерійська асоціація сту-
дентів університету на чолі з пре-
зидентом Дібі Тамуномієбака втре-
тє провела молодіжний Африкан-
ський саміт для усіх, хто цікавить-
ся проблемами Африки та розвит-
ком свого лідерського потенціалу.

На адресу університету надій-
шла подяка від Посольства Рес-
публіки Таджикистан в Україні й 
Надзвичайного та Повноважного 
Посла Республіки Таджикистан в 
Україні Шухрата Султонова за до-
помогу у підготовці спеціалістів 
для Республіки Таджикистан. У 
листі відзначено високий рівень 
підготовки студентів, який вони 

продемонстрували під час ІІ-ого 
Форуму студентів Таджикистану, 
які навчаються за кордоном, що 
відбувся 26–28 квітня 2013 року в 
Одесі.

У  травні 2014 року  студенти 
факультету по роботі з іноземни-
ми студентами разом із виклада-
чами Іриною Крамар, Наталею 
Загородною, Людмилою Мороз 
побували на екскурсії у Львові.

Іноземні студенти відкрили для 
себе нові, досі незнані, культурні й 
історичні місця Львова, зокрема, 
здійснили прогулянку Високим 
Замком, Площею Ринок,  яка є 
центром політичного, громадсь-
кого, культурного і торговельного 
життя міста впродовж останніх 
п'яти століть. Крім того, студенти 
відвідали Домініканський собор, 
палац графів Потоцьких, майстер-
ню кави та шоколаду, Каплицю 
Боїмів та інші визначні місця. 
«Львів – місто, куди хочеться по-
вертатися знову і знову», — поді-
лились враженнями іноземці.

17 вересня  2014 року відбулася 
посвята іноземних студентів у 
першокурсники. Привітали сту-
дентів ректор Петро Ясній, про-
ректор з міжнародного співробіт-
ництва Тетяна Вітенько, декан 
факультету по роботі з іноземни-
ми студентами Богдан Ковалюк, 
заступник декана з виховної ро-
боти Ірина Крамар. З напутніми 
словами до своїх молодших колег 
звернувся Президент Нігерійської 
Асоціації студентів  Егбете Оке-
чукву.

Під час святкової програми іно-
земні студенти переглянули ко-
роткометражні ролики про наше 
місто й університет, познайоми-
лися з працівниками деканату та 
кураторами. У теплій і дружній ат-
мосфері пройшов цікавий і весе-
лий конкурс «Teambuilding», в яко-
му брали участь студенти й викла-

дачі. Чудовим виконанням пісні 
«You are beautiful» зачарувала усіх 
присутніх першокурсниця Блес-
сінг Сімеон. Разом з викладачем 
кафедри іноземних мов Наталією 
Гавдидою вона заспівала «Пісню 
про Тернопіль».

Найбільш хвилюючим моментом 
святкового дійства стало виго-
лошення урочистої клятви-при-
сяги студентами-першокурс-
никами Чігомбе Мілдред Фарісай 
(англійською) і Куюлу Тенгеза (ук-
раїнською). На завершення свята 
студенти виконали Гімн України.

25 листопада  було проведено 
конкурс на кращу кімнату в гурто-
житку №1 (вул. Шептицького, 13) 
серед іноземних студентів. Пере-
могу здобули Капія Джоана (ст.гр. 
ІЕЕ-22), Шафодіно Марія (ст.гр. 
ІМБ-22) і  Олло Нервал Стаель 
Прістіна (ст.гр. ІБМ-22). Перемож-
ців нагородили цінними подарун-
ками.
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Íа конференції трудового 
колективу у квітні  2010 
року були прийняті зміни 

до Статуту університету, відпо-
відно до яких у складі вченої ради 
та вчених рад факультетів є не 
менше 10% представників органів 
студентського самоврядування. 
Представники від органів сту-
дентського самоврядування у 
складі вченої ради університету 
та факультетів, брали активну 
участь у вирішенні загальноуні-
верситетських, факультетських 
питань та проблем студентського 
життя. Вченою радою створено 
постійну комісію з питань вихов-
ної роботи, до складу якої входить 
голова органів студентського са-
моврядування університету.

Обираючи лідера, студенти оби-
рали і його програму дій на нас-
тупний період. З 2010 року органи 
студентського самоврядування 
очолювали Ірина Козбур, Олег 
Грушицький, Роман Баконь. У 
жовтні 2014 року головою студ-
ради університету обрано студен-
та механіко технологічного фа--
культету Віталія Забаву.

У зв язку із прийняттям нового '
Закону України «Про вищу освіту» 
і нової редакції Статуту універ-
ситету повноваження  органів 
студентського самоврядування 
суттєво розширено. 

Впродовж останніх років ректор і 
члени ректорату регулярно обго-
ворювали проблемні питання із 
представниками орган ів сту-
дентського самоврядування. 
Студенти щорічно розробляли 
кошториси діяльності органів 
студентського самоврядування, 
відповідно до яких закуплено 
комп'ютерну техніку, оргтехніку, 

спортивний інвентар, профінан-
совано участь студентів в освітніх 
і наукових конференція та олім-
піадах.  Затверджували плани 
заходів з покращення умов на-
вчання і проживання студентів у 
гуртожитках університету, ство-
рення умов для діяльності органів 
студентського самоврядування 
на поточний рік. Члени органів 
студентського самоврядування  
розподіляли частину виділеного 
преміального фонду для відзна-
чення кращих студентів за гро-
мадську діяльність, відповідно до 
затвердженого положення брали 
участь у спільному засіданні з 
ректоратом щодо переведення 
кращих студентів з платної форми 
навчання на місця держзамов-
лення. За погодженням з органа-
ми студентського самоврядува-
ння відбувалося відрахування 
студентів з університету.  

У 2011 році на потреби органів 
студентського самоврядування, 
відповідно до затвердженого 
плану заходів, зі спеціального 
фонду профінансовано 118 тис. 
грн., що склало 0,5% від коштів 
спецфонду університету. У 2012 
році виділено 124 тис. грн.,  у 2013 
– 146,5 тис. грн.,  у 2014 – 35,5  
тис.грн. Загалом профінансовано 
усі проекти, запропоновані орга-
нами студентського самовряду-
вання. 

У 2011 році з метою вирішення 
основних питань роботи універ-
ситету у виховному напрямку 
створена виховна рада. Спочатку 
її очолював перший проректор, з 
2013 року – проректор з науково-
педагогічної роботи, а у разі їх 
відсутності – начальник відділу 
виховної роботи і зв'язків з гро-
мадськістю. 

На засіданнях виховної ради 
розглядають питання покраще-
ння діяльності інституту куратор-
ства,  здійснюють планування 
заходів у групах та гуртожитках, 
планують проведення індиві -
дуальної роботи зі студентами, 
обмінюються досвідом виховної 
роботи. У центрі уваги ради пи-
тання мистецької та спортивної 
діяльності як складові виховної 
роботи та шляхи розкриття здіб-
ностей і самореалізації студентів, 
місце кафедр та викладачів у 
гуманітарному та виховному про-
цесі й виховна робота викладачів 
та співпрацівників університету. 

У лютому 2015 року відділ вихов-
ної  роботи і зв'язків з  громад-
ськістю перейменовано у відділ у 
справах молоді і зв'язків з грома-
дськістю. До серпня 2012 року 
відділ очолював к.і.н., доц., зас-
лужений діяч містецтв України 
Олег Герман. З вересня 2012 року 
цією важливою ділянкою роботи 
керує Оксана Децик.

Кожного тижня відбуваються 
наради за участю працівників від-
ділу, заступників деканів факуль-
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тетів, директора студентського 
містечка, відповідальної особи за 
спортивно-масову роботу, голови 
студентського самоврядування 
університету, голови студентсь-
кого профкому, на яких виробля-
ється план оперативних виховних 
заходів та механізми його реалі-
зації. 

Активні учасники органів сту-
дентського самоврядування ма-
ють можливість реалізувати свої 
амбіції і творчий потенціал, беру-
чи участь у заходах, які проходять 
на рівні міста, області та України.

У 2010 році представники орга-
нів студентського самоврядува-
ння брали участь у зустрічі з Пер-
шим заступником Міністра освіти і 
науки України Є.Сулімою, на якій 
розглядали питання взаємодії 
всеукраїнських студентських ор-
ганізацій з МОН, механізм вико-
ристання коштів для студентсь-
кого самоврядування, проблеми 
працевлаштування випускників. 
Однак ці проблеми актуальні й 
дотепер. 3  червня   2014 року 
Українською асоціацією студент-
ського самоврядування було про-
ведено зустріч членів Правління 
УАСС, лідерів міських та облас-
них студентських об'єднань з Мі-
ністром молоді і спорту Дмитром 
Булатовим. Наш університет на 
цій зустрічі представляла сту-
дентка 5-го курсу електро меха--
нічного факультету Уляна Онись-
ко.

Учасники зустрічі обговорили 
шляхи залучення студентів до 
реалізації молодіжної політики 
України та можливості підтримки 
молодіжних ініціатив з боку Міні-
стерства. Представники УАСС 
висловили потребу розроблення 
механізмів збільшення впливу 
місцевої громадськості та органів 
студентського самоврядування 

ВНЗ на формування регіональної 
молодіжної політики, що набуває 
особливої актуальності в умовах 
розвитку дискусій про децентра-
лізацію влади.

У 2011 році на VI міжнародному 
пленері органів студентського 
самоврядування  у с.Коблево 
Миколаївської області наш уні-
верситет представляли голова 
студентської ради Ірина Козбур та 
заступник голови Марія Цьонь. 
Національний студентський союз 
зібрав найактивнішу сотню сту-
дентських  л ідерів України,  а 
також представників з Німеччини, 
Росії та Іспанії для розгляду пи-
тань студентського самовряду-
вання, академічних прав та соці-
ального захисту студіюючої мо-
лоді. Активно обговорювали но-
вий проект Закону України “Про 
в и щ у  о с в і т у ” .  П л е н е р  б у в 
спрямований на поглиблення 
знань молодих лідерів у правовій 
сфері  діяльност і орган ів сту-
дентського самоврядування.

11 жовтня 2012 року в рамках 
проекту «Тернопіль – студентська 
столиця  України» громадська 
орган ізація «Файне місто» за 
підтримки відділу виховної ро-
боти та зв'язків з громадськістю 
університету провела презен-
тацію освітнього проекту «Школа 
громадської активності», мета 
якого – надати молодим громад-
ським активістам Тернопільщини 
знання та навики, що дозволяють 
підвищити ефективність їхньої 
громадської роботи, ознайомити з 
механізмами лобіювання інте-
ресів громадян та впливу на прий-
няття рішень місцевою владою, 
вибудовування ефективного ме-
ханізму роботи в соціальних об'єд-
наннях. Участь у зустрічі взяли 
представники органів студентсь-
кого самоврядування та студент-
ського профкому університету. 

17 листопада 2012 року в Між-
народний день студента відбувся 
перший семінар-тренінг в рамках 
Школи студентського самовряду-
вання на тему: «Студентське са-
моврядування: структура, права 
та повноваження, основні нап-
рямки діяльності. Нормативно-
правова база діяльності ОСС в 
Україні». Під час семінару його 
учасники ознайомились із пра-
вами та повноваженнями органів 
студентського самоврядування 
(ОСС), структурною побудовою 
ОСС, основними напрямками ді-
яльності ОСС, нормативно-пра-
вовою базою діяльності ОСС в 
Україні, її практичною реаліза-
цією. 

У роботі підсумкового семінар-
тренінгу у рамках Школи студент-
ського самоврядування на тему 
«Планування результатів проекту. 
Оцінка і моніторинг результатів 
проекту», який відбувся у лютому 
2013 року,  студентську органі-
зацію нашого університету пред-
ставляв Олег Грушицький. Отри-
мані знання дозволили Олегу ус-
пішно пройти співбесіду в рамках 
проекту «Студенти для органів 
місцевого самоврядування-2013» 
й отримати право стажуватись у 
відділі зв'язків з громадськістю та 
засобами масової інформації 
Тернопільської міської ради. Ще 
дві студентки університету  На-
таля Пакош та Марія Синейко 
стажувалися в управлінні орга-
нізаційно-виконавчої роботи. У 
2014 році серед студентів-пе-
реможців була студентка 5 курсу 
факультету економіки і підприєм-
ницької діяльності, група БФм-51, 
Аліна Бакан, яка проходила ста-
жування у відділі аналізу облас-
них програм та бюджету Терно-
пільської обласної ради. 
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В останню неділю червня в Укра-
їні відзначають День молоді. У 
2013 році в рамках проекту «Сту-
дентська республіка» студенти 
міста обирали собі  мера. Сту-
дентським мером Тернополя став 
голова студради нашого універси-
тету Олег Грушицький.

Олег та Уляна Онисько пред-
ставляли Тернопільський регіон 
під час Всеукраїнського круглого 
столу «Студентський погляд на 
законодавчі реформи у сфері 
вищої освіти України», який зібрав 
понад 60 лідерів студентського 
самоврядування та студентських 
організацій. 

Звітуючи про діяльність на по-
саді  голови студради універ-
ситету Олег Грушицький розповів 
про тренінги, семінари, освітні 
проекти, в яких взяли участь сту-
денти нашого вишу. Він наголо-
сив, що реалізація таких проектів, 
як «Тернопіль – студентська сто-
лиця», «Студентська республі-
ка», «Студентська доба» допо-
могли молодим людям краще роз-
крити свій творчий, інтелектуаль-
ний та професійний потенціал, 
активно та з користю для здоров'я 
провести дозвілля й налагодити 
дружні стосунки з ровесниками з-
за кордону.

19 листопада 2013 року студен-
ти Тернопільської  політехніки 
провели єврофлешмоб. Молоді 
люди приурочили свій захід Між-
народному дню студента та євро-
інтеграційним процесам в Україні. 
Студенти, одягнені у вишиванки 
та тримаючи в руках символіку 
Євросоюзу, танцювали перед го-
ловним корпусом університету, а 
потім  утворили «живу» мапу Тер-
нопільської області. В такий спо-
сіб студенти задекларували своє 
прагнення до євроінтеграції та 
вступу до ЄС, а також підтримали 

колег із Львівської політехніки, які 
в цей же час проводили аналогіч-
ну акцію.

Про свою зрілу громадянську 
позицію студенти університету 
заявили 2 грудня 2013 року під  
часрозширеного засідання ректо- 
рату, вченої ради, органів сту-
дентського самоврядування, ко-
лективів профспілок працівників і 
студентів Тернопільського націо-
нального технічного університету 
ім. І. Пулюя. Було прийнято заяву, 
у якій колектив університету засу-
див насильницькі дії щодо розгону 
мирної акції протесту студентсь-
кої молоді у м. Києві 30 листопада 
2013 року і підтримав Всеукра-
їнські й загальноміські протестні 
акції та право студентів і праців-
ників університету на вільне воле-
виявлення щодо участі у зборах, 
мітингах, походах і демонстра-
ціях.

Студенти університету брали 
активну участь  у протестних ак-
ціях не лише у м. Тернополі, але й 
у м. Києві, збирали кошти на під-
тримку учасників Євромайдану. У 
складну хвилину взяв на себе 
відповідальність і провів велику 
організаційну роботу новообра-
ний голова студради університету 
Роман Баконь.

У складному і тривожному 2014 
році студенти орган ізовували 
чимало акцій на підтримку єдності 
та миру  в Україні. Студенти  ра-
зом із викладачами кафедри ук-
раїнської та іноземних мов за під-
тримки відділу виховної роботи і 
зв'язків з громадськістю провели 
флешмоб «ТНТУ за МИР! Україна 
єдина!»

Два дні поспіль молоді люди по-
ширювали позитивні меседжі, 
спрямовані на припинення зла, 
ненависті , агрес ії.  Тривога за 
майбутнє України не полишає 

нікого. ЯКЩО НЕ МИ – ТО ХТО? 
Але Україна «ніким звойована ще 
не була» і не буде, бо має найпо-
тужнішу зброю у світі – силу волі, 
честі, правди та духу!

27 квітня відбувся Вікіфлешмоб: 
день створення нових статей в 
українській Вікіпедії, присвячений 
пам'яті Ігоря Костенка – Героя 
Небесної Сотні

22 травня  студенти універ-
ситету спільно з Тернопільським 
обласним молодіжним центром 
праці та ТОО ВМГО «АТОМ» про-
вели студентський патріотичний 
флешмоб під гаслом «НЕ СПИ, 
НЕ ЛІНУЙСЯ, ЙДИ НА ВИБОРИ» 
або «Я ВИБИРАЮ УКРАЇНУ».

Протягом трьох останніх років  
студенти університету паралель-
но зі своїм основним навчанням 
двічі на тиждень проходили нав-
чання за програмою підготовки 
офіцерів запасу. За два роки 117 
студентів нашого університету 
після урочистого складання Війсь-
кової присяги на вірність Українсь-
кому народу зобов'язалися сум-
лінно і чесно виконувати грома-
дянський і військовий обов'язок, 
неухильно дотримуватися Конс-
титуції та законів України.

23 липня 2014 року  78 випус-
кникам військової кафедри уні-
верситету присвоєно звання «мо-
лодший лейтенант запасу».

Молодих лейтенантів привітали 
із важливим моментом в їхньому 
житті т.в.о. Тернопільського об-
ласного військового комісара пол-
ковник Володимир Катинський, 
ректор університету Петро Ясній, 
перший проректор  Микола Мит-
ник, заступник голови Тернопіль-
ської облдержадміністрації Ната-
лія Михно. Від імені наставників 
та командирів із напутніми сло-
вами до юнаків звернувся підпол-
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ковник запасу, викладач кафедри 
тактико-спеціальної підготовки 
офіцерів запасу Військової акаде-
мії м. Одеса Василь Фомін. Всі 
вони побажали випускникам успі-
хів у служінні Батьківщині, доброї 
життєвої дороги і безхмарного 
мирного неба над головою.

Від імені випускників слова по-
дяки викладачам промовив Воло-
димир Сагаль. Він також подяку-
вав усім, хто в нелегкий час захи-
щає Україну, хто вірний присязі, 
хто служить в зоні АТО.

На добру долю майбутніх офіце-
рів запасу благословили свяще-
ники тернопільських храмів отець 
Іван Гуня з церкви Всіх святих ук-
раїнського народу та отець Яро-
слав Єфремов з церкви Пере-
несення мощей св. Миколая.

У грудні 2014 року в рамках 
Всеукраїнської акції «Маскуваль-
на сітка для Армії руками волон-
терів» студенти та працівники 
електромеханічного факультету і 
факультету управління та бізнесу 
у виробництв долучилися до пле-
тіння маскувальних сіток для Тер-
нопільського батальйону терито-
ріальної оборони, який знахо-
диться у зоні АТО. 

Маскувальну сітку загальною 
площею 450 квадратних метрів до 
свята Святого Миколая передали 
у зону бойових дій. У ході зустрічі 
зі студентами бійці, яким пере-
давали сітку, розповіли про ситу-
ацію в зоні АТО, умови несення 
військової служби та виконання 
бойових завдань. Відповідаючи 
на численні запитання студентів, 
вони зазначили важливість того, 
що українські  солдати ведуть 
спілкування із мирним населе-
нням Сходу, допомагають місце-
вим жителям, останні все більше 
відповідають взаємністю.

Помічник командира батальйону 
ПСМОП «Тернопіль» Дмитро Гай-
тко подякував студентам та пра-
цівникам університету за підтрим-
ку і теплі слова, а також за власно-
руч сплетену сітку, яка є дуже важ-
ливим елементом захисту. Таке 
накриття неодмінно допоможе 
нашим хлопцям і на блокпостах, і 
під час маскування техніки.

Важливим є участь органів сту-
дентського самоврядування у пи-
танні сприяння працевлаштува-
нню випускників. У 2011 році в 
рамках реалізації проекту „Орга- 
нізація інформаційно-профорієн-

таційних послуг для молоді» студ-
рада університету організувала 
захід «Модель пошуку першого 
робочого місця, ефективна само-
презентація», спрямований на 
вирішення проблеми покращення 
якості надання послуг із профе-
сійної орієнтації молоді.

У 2013 році в рамках реалізації 
спільного проекту СумДУ та ТНТУ 
«Рівні можливості для здобуття 
професії молодими матерями-
студентками у вищих навчальних 
закладах» та з нагоди святкува-
ння в Україні Дня матері Центром 
підтримки сім'ї СумДУ був прове-
дений конкурс успішних історій 
про студентські сім'ї. Перемож-
ницею конкурсу стало подружжя 
Лацік Тарас (ТНТУ ім. І. Пулюя) і 
Лацік Вікторія (ТНПУ ім. В. Гна-
тюка).

З метою засвоєння теоретичних 
знань зі спеціальних дисциплін, 
студенти електромеханічного фа-
культету щороку відвідують теп-
лові й гідроелектростанції, розпо-
дільні й передавальні об'єкти 
електроенергетичної галузі. Такі 
поїздки збагачують практичний 
професійний досвід, дають мож-
ливість познайомитися з провід-
ними спеціалістами, пізнати істо-
рію та природу нашого краю. У 
2011 році студенти й викладачі 
факультету під керівництвом зас-
тупника декана Богдана Оробчу-
ка здійснили екскурсійну поїздку 
на Новодністровську ГАЕС – най-
більшу гідроакумулюючу електро-
станцію в Європі, побували на 
Рівненській АЕС, що поблизу міс-
та Кузнецовська. У жовтні 2013 
року студенти і викладачі здійс-
нили нову пізнавальну подорож 
на Бурштинську теплову електро-
станцію, що на Івано-Франківщи-
ні,   відві-7 листопада 2014 року
дали Бучацьку гідроелектростан-
цію.

У  листопаді 2013 року  викла-
дачі та студенти випускних курсів 
кафедри радіотехнічних систем 
провели тематичну екскурсію на 
радіотелевізійну передавальну 
станцію «Лозова», яка входить до 
Тернопільського обласного радіо-
телевізійного передавального 
центру Тернопільської філії Кон-
церну РРТ. Спеціалісти станції 
ознайомили студентів і показали 
в роботі аналогові та цифрові те-
левізійні й радіомовні передавачі, 
радіорелейні лінії зв'язку, анте-
нно-фідерні системи, розташова-
ні в приміщеннях і на висотних 
спорудах, системи резервного 
автономного живлення. Студен-
тів запросили проходити вироб-
ничу практику на базі підприємс-
тва для отримання практичних 
навичок і засвоєння теоретичного 
матеріалу.

Кафедра економіки та фінансів 
під керівництвом д.е.н. ,  доц. 
Олени Панухник активно сприяє  
ознайомленню студентів з підпри-
ємствами й продовжує налагод-
жувати зв'язки з виробничниками 
Тернополя й області для проход-
ження студентами виробничих 
практик і подальшого працевлаш-
тування.

4 листопада 2014 року для 
студентів першого курсу напрямів 
підготовки «Економіка підпри-
ємства» (куратор групи ПЕ-11 
доцент Віталій Кудлак) і «Фінанси 
та кредит» (куратор групи ПФ-11 
асистент Тетяна Подвірна) у 
межах вивчення курсу «Введення 
в спеціальність» було проведено 
ознайомчу екскурсію на конди-
терську фабрику ПАТ «ТерА».

Генеральний директор Олексій 
Кошмак розповів історію ство-
рення та розвитку підприємства, 
пояснив особливості економічної 
складової господарської діяль-
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ності підприємства, що дозво-
лило студентам побачити прак-
тичну реалізацію тих категорій, 
що вивчаються ними на заняттях. 
Досягнуто домовленост і про 
організацію на базі ПАТ «ТерА» 
н ау ко вог о г урт к а,  пр о пр о -
ходження виробничої та перед-
дипломної практики студентами й 
можливе працевлаштування 
найкращих випускників.

У грудні 2014 року  студенти 4 
курсу напряму підготовки «Фінан-
си і кредит» під керівництвом стар-
шого викладача Ірини Маркович 
відвідали ПрАТ «Тернопільський 
молокозавод». 

Студенти університету беруть 
активну участь у благодійних за-
ходах. 

Упродовж багатьох років сту-
денти, в т.ч. іноземні, аспіранти і 
працівники університету під керів-
ництвом завідувача кафедри 
української та іноземних мов 
к.психол.н., доц. Кухарської В.Б. 
опікуються вихованцями дитя-
чого будинку у Новому Селі Підво-
лочиського району. Завдяки кош-
там, які збирають студенти та ви-
кладачі, діти ругулярно отриму-
ють подарунки – іграшки, одяг, 
розмальовки, фломастери, со-
лодощі. Вихованці дитячого бу-
динку завжди з нетерпінням чека-
ють гостей готують цікаві розва-
жальні програми, конкурси,  вис-
тавки творчих робіт.

У травні 2011 року  з метою збо-
ру коштів для придбання взуття 
вихованцям Бережанського бу-
динку-інтернату відбувся вечір 
«Подаруй дитині посмішку».  У 
квітні 2012 року відбувся бла-
годійний захід FREEDOM FEST 
«На допомогу дитячим будин-
кам», організований студентсь-
кою радою факультету машино-
будування та харчових технологій 

(голова – Грицай Юрій), ТММГО 
«Файне місто» та гуртом «Reality 
of Freedom». Було  зібрано значні 
кошти, чимало речей та іграшок 
для дитбудинків. У 2013 році сту-
денти університету взяли участь у 
благодійній акції  «Скажи «ні» 
наркотикам – обери здоров'я». 
Впродовж заходу з метою збору 
коштів для реабілітації нарко-
залежних та хворих на тубер-
кульоз і СНІД діяла благодійна 
виставка-продаж картин, частину 
з яких намалювали люди, що на-
магаються позбутися наркотич-
ної залежності. На кошти студент-
ського профкому було придбано 
одну із картин. 

У 2011 році у Всесвітній день бо-
ротьби зі СНІДом та порозуміння з 
ВІЛ-позитивними людьми студ -
рада спільно з усіма бажаючими 
студентами організували флеш-
моб на підтримку ВІЛ-позитивних. 
Студенти також мали нагоду пе-
ревірити власний ВІЛ-статус. 
Протягом дня студентам роздава-
ли буклети про недугу та презер-
вативи, відбувся перегляд філь-
мів про СНІД.

Напередодні Дня благодійника 
(друга неділя грудня) та Дня св. 
Миколая щороку  в університеті 
проводять благодійні акції «Мико-
лай про Тебе не забуде» та «Ми-
лосердя» з метою допомоги дітям-
сиротам, дітям з багатодітних та 
малозабезпечених сімей Терно-
поля, а також пенсіонерам, інва-
лідам, одиноким людям. 

Надзвичайно цікавими і різно-
плановими були культурно-масо-
ві заходи, організовані студента-
ми різних факультетів. 

Щороку проходять урочисті це-
ремоніали посвячення у студен-
ти першокурсників Тернопільсь-
кого національного технічного уні-
верситету імені Івана Пулюя, на 

яких відбувається їх знайомство з 
історією університету, його симво-
лікою, традиціями, адміністра-
цією.

Впродовж багатьох років най-
оригінальніше зустрічає своїх 
першокурсників електро меха- -
нічний факультет. Під керівниц-
твом заступника декана Богдана 
Оробчука за активної участі сту-
дентського самоврядування фа-
культету щороку відбувається не-
формальна посвята – юні студен-
ти беруть участь у цікавих конкур-
сах, естафетах, які відбуваються, 
як правило, на природі, демон-
струють свої таланти і вміння. У 
2014 році  студентська рада фа-
культету запропонувала молоді 
активний відпочинок із елемен-
тами патріотичного виховання. 
Дійство розпочали хвилиною мов-
чання та вшануванням пам'яті 
героїв Майдану біля пам'ятного 
знаку Небесній сотні, що поруч із 
корпусом №7. 

Команди першокурсників мали 
змогу спробувати себе в ролі сол-
дат, в т.ч. поранених. Змагання 
відбувалися у формі квесту,  в 
якому учасники проходили кон-
трольні пункти, брали участь у різ-
номанітних конкурсах, вчились 
надавати першу медичну допо-
могу пораненому за допомогою 
підручних засобів. Під час посвя-
ти студенти співали патріотичні 
пісні та виконали Гімн України. 
Пізніше першокурсники спробу-
вали себе і у професійній сфері. 
Під керівництвом заступника де-
кана Богдана Оробчука вони ви-
конали електричне освітлення 
пам'ятного знаку Небесній сотні. 

На факультетах відбувалися дні 
факультетів, де відзначали кра-
щих студентів і викладачів, підби-
вали підсумки роботи за рік. Най-
більш активними були студенти 
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електромеханічного факультету, 
факультету економіки і підпри-
ємницької діяльності та факуль-
тету управління і бізнесу .

Студрада факультету економіки 
і підприємницької діяльності  у 
2011 році започаткувала прове-
дення в університеті «Віденського 
балу».  25 листопада 2014 року
дійство стало загальноунівер-
ситетським. Дівчата у вечірніх 
сукнях  із чудовими зачісками, як і 
вимагає того салонний етикет, 
заповнювали приміщення. Не від-
стали від них і хлопці. Усі, як один, 
вони були одягнені в класичні кос-
тюми з метеликами кольору сукні 
своєї супутниці. Жодних джинсів, 
лише вишукана елегантн ість, 
джентльменство і гарні манери.

Бал розпочався давно забутим 
полонезом. І зал заповнився па-
рами. Далі звучали вальс, полька 
... Захід організовано з ініціативи 
студентського самоврядування 
університету. Наприкінці свята 
обрали Королеву і Короля та 
Принцесу і Принца балу. Серед 
багатьох пар, котрі вправно валь-
сували, визначили найкращих – 
Королевою і Королем стали Окса-
на Децик і Ярослав Литвиненко, а 
Принцесою і Принцом названі 
Леонідія Габян (гр. СН-31) та 
Володимир Возний (гр. СН-31).

День українського студента і 
міжнародний день студента є 
великими святами у  друж ній 
університетській родині. Почи-
наються вони молебенями біля 
каплички Пресвятої Богородиці, а 
далі студенти влаштовують флеш-
моби, конкурси, виставки творчих 
робіт тощо. У 2014 році в рамках 
Тижня української вишиванки та з 
нагоди Дня українського студен-
та студенти університету разом із 
заступниками деканів, керівником 

відділу виховної роботи і зв'язків з 
громадськістю Оксаною Децик 
здійснили екскурсійну поїздку у 
місто Львів та відвідали музей 
«Національно-визвольної боро-
тьби України».

Впродовж багатьох років в уні-
верситеті відбуваються чемпі-
онати з  інтелект уально ї гри  
«Брейн-Ринг»,  в яких беруть 
уч ас ть  до 15 кома нд  р із них 
факультетів. У 2012 році у різних 
семестрах чемпіонами  стали 
зб і р н і  к ома н ди фа культ ету 
комп 'ютерних технолог ій та 
механіко-технологічного факу-
льтету і факультету контрольно-
вимірювальних та радіоком-
п'ютерних систем. У 2014 році а   з
чемпіонський титул змагалися 
команди факультет ів ун івер-
ситету, а також збірні Гусятин-
ського та Зборівського технічних 
коледжів  ТНТУ ім .  І .  Пулюя. 
Чемпіоном університету стала 
збірна факультету контрольно-
вимірювальних та радіокомп'ю-
терних систем, друге місце посіла 
збірна факультету управління та 
бізнесу у виробництві,  третє – 

команда електромеханічного 
факультету.

Традиційно сильними є команди 
КВК університету.  У 2011 році 
команда  «Революція» на сту-
дентському чемпіонаті Тернопо-
ля вийшла у півфінал, на фести-
валі КВК «Кубок Бони», що про-
ходив у м. Кременці, посіла третє 
місце.

Уперше в університеті 16 лютого 
2011 року відбулася прем'єра вис-
тави «За двома зайцями» у поста-
новці студентів факультету еконо-
міки і підприємницької діяльності.

З ініціативи органів студентсь-
кого самоврядування та студент-
ського профкому університету 
щороку проводять конкурси «Кра-
суня ТНТУ» («Міс ТНТУ») і «Містер 
ТНТУ». Титули «Красуня ТНТУ» 
здобували Ірина Паренна (2011 
рік),  Вікторія Дупак (2012 рік), 
Аліна Ломова (2013 рік).

Студентка нашого університету, 
кандидат в майстри спорту зі сно-
убордингу Ірина Паренна пере-
могла і  на обласному конкурсі 
«СтудМіс Тернопільщина–2011». 
Згодом, у День Незалежності Ук-
раїни, в Києві відбувся фінал Все-
українського конкурсу краси, кміт-
ливості та таланту «СтудМіс Укра-
їна–2011», де Ірина перемогла в 
номінації «Міс патріотичність». 

Перша віце-міс університету 
2013 року Роксолана Перепелюк 
перемогла у конкурсі «СтудМіс 
Тернопіль–2013» і здобула право 
представляти нашу область на 
фінальному етапі конкурсу в Ки-
єві. 

У 2014 році   перемогла сту-
дентка факультету комп'ютерно-
інформаційних систем та про-
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грамної інженерії 18-річна Ірина 
Слободян. Крім корони Ірина ще й 
отримала головний приз конкурсу 
– путівку до Єгипту. Першою віце 
СтудМіс ТНТУ 2014 стала Лео-
нідія Габян. Корону другої віце-міс 
отримала Ірина Трачук, а третьої 
– Тетяна Найда.

Титул «Містер ТНТУ» у 2012 році  
виборов третьокурсник факуль-
тету управління та бізнесу у ви-
робництві Назар Замойський. 
Окрім цієї перемоги він отримав 
також приз глядацьких симпатій і 
найвищий рейтинг в Інтернет-
голосуванні.

У 2012 році започатковано твор-
чі відеопрезентації факультетів 
університету. Переможцями ста-
ли представники ФІС, ФРК і ФКТ. 
Начальник відділу виховної робо-
ти та зв'язків з громадськістю Ок-
сана Децик зазначила: «Без сту-
дентської активності та ентузі-
азму не було б цього свята. Сьо-
годн і  так важливо відкрити у 
кожному СТУДЕНТІ творчого, ко-
мунікабельного, не байдужого до 
культурного та соціального жит-
тя».

А у 2013 році вперше відбулося 
свято представлення першокур-
сників.  Т і,  хто ще вчора соро-
м'язливо переступили поріг омрі-
яної альма-матер, виходили на 
сцену, щоб продемонструвати 
свої таланти. Були тут і вокально-
хореографічні номери, і панто-
міми, і КВК-жарти, і презентації 
картин та вишиванок.  Першо-
курсники продемонстрували 
високий рівень майстерності.

В листопаді 2013 року проходив  
ХVІI-й обласний творчий конкурс 
авторської пісні та поезії серед 
учн ів,  студентів,  працівників 
професійно-технічних та вищих 
навчальних закладів I–ІV рівнів 
акредитації. Студентки нашого 
університету Соболівська Наталя 
(гр. ЕТ-22), Туріч Тетяна (гр. СН-
31) та Новіцька Ірина (гр. БЕ-11) 
порадували успішним виступом. 
Кращі пісні та вірші надруковані в 
обласній пресі та літературному 
альманасі «Освітянська скриня».

17 березня у фойє навчального 
корпусу №7 університету відкри-
лася мистецька виставка худож-
ніх робіт студентів електро меха--
нічного факультету. На виставці 
представлені роботи Олесі Ісаюк 
(ЕТ-11), Ірини Козбур (ЕМм-51), 
Ірини Ксьондзик (ЕТ-12), Олени 

Стасюк (ЕТ-31). Викладачі йі сту-
денти із захопленням ознайоми-
лися з творчістю митців.

Завжди подією в університету є 
звіт мистецьких колективів «Сту-
дентська весна». Святкові кон-
церти були прекрасними, де по-
єднувалися обрядовість, націо-
нальний колорит і гарячі латинські 
мелодії. 

27–28 листопада 2014 року у м. 
Києві проходив XVII Міжнародний 
Фестиваль-конкурс студентської 
художньої творчост і «БАРВИ 
ОСЕНІ – 2014». Тернопіль на 
фестивалі представляли студен-
ти нашого університету – пере-
можці  звіту мистецьких колек-
тивів.  Усі учасники були наго-
роджені дипломами та цінними 
призами, а також взяли участь у 
гала-концерті. Диплом перемож-
ця фестивалю-конкурсу у номі-
нації «Висока виконавська майс-
терність» отримала Адріана Гар-
матюк (гр.БМ-11). Диплом лауре-
ата ІІ ступеня у хореографічному 
жанрі отримали дівчата танцю-
вального колективу «StuDDance» 
під керівництвом художнього ке-
рівника Вікторії Пиріг у складі  
Біліци Ірини (гр. ПМ-21), Вербиць-
кої Валерії та Добриводи Наталії 
(гр.СН-21), Найди Тетяни (гр. МБ-
21),  Кучер Марі ї  (гр .  МА-21), 
Королюк Оксана та Паславської 
Наталії (гр. БП-21), Фуч Ольги (гр. 
РМ-21). Диплом лауреата ІІІ сту-
пеня у жанрі авторської поезії 
отримала Наталя Соболівська 
(гр.ЕТ-32).

29 квітня  2014 року в Україн-
ському домі «Перемога» прохо-

див молодіжний поетичний про-
ект «Чорнила душі», присвяче-
ний 200-річчю з дня народження 
Т.Г. Шевченка. Організатором і 
натхненником цього проекту вис-
тупила студентка другого курсу 
електромеханічного факультету 
Наталя Соболівська.

Молоді поети Тернопільщини 
демонстрували свої  таланти в 
таких номінаціях: «Нехай місто 
знає»,  «На поетичн ій хвилі», 
«Талановита молодь», «Книга в 
кожен дім».

Одним із таких талантів є сту-
дент нашого університету – пер-
шокурсник електромеханічного 
факультету Журавльов Михайло, 
переможець у номінації «Книга в 
кожен дім», який зачарував гля-
дачів не тільки поетичним сло-
вом, але й чарівними звуками 
скрипки та гітари, що доповнили 
духовний порив душі молодого 
поета.

Щороку в університеті відбува-
ється нагородження переможців 
конкурсу-огляду на кращу студент-
ську кімнату. Визначення пере-
можців відбувається за такими 
критеріями: санітарний стан, ху-
дожньо-естетичне оформлення, 
обладнання та устрій кімнат, до-
тримання правил внутрішнього 
розпорядку. Студенти, які прожи-
вають у кращих кімнатах, отрима-
ли цінні подарунки. У 2014 році 
крім призів від керівництва студ-
містечка деканат електро-меха-
нічного факультету додатково 
нагородив своїх переможців, по-
дарувавши картини, посуд, Wi-Fi 
роутери. 
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Óпродовж 2010–2014 років 
проводилася  робота зі 
створення та покращення 

матеріально-технічної бази для 
навчального процесу, наукових 
досліджень, інших видів діяль-
ності,  забезпечення безпере-
бійної експлуатації систем водо- і 
енергопостачання, утримання 
навчальних та житлових площ у 
належному санітарному стані, 
проведення профілактичних та 
планових ремонтів інженерних 
мереж, приміщень навчальних 
корпусів та гуртожитків універ-
ситету.

Проведено капітальний ремонт 
об'єкт ів ун іверситету  на суму 
4,752 млн. грн. та поточний  ре-
монт на суму 680 тис. грн.

Відремонтовано покрівлі нав-
чальних корпусів №2, 6, 11 і гурто-
житків. Проведено капітальний 
ремонт видавництва, приміщень 
та аудиторій кафедр графічного 
моделювання, комп'ютерної інже-
нерії,  комп'ютерних наук, про-
грамної інженерії, лабораторій 
кафедр будівельної механіки і 
технології машинобудування та 
автомобілів у навчальному кор-
пусі №9, усіх навчальних примі-
щень п'ятого та шостого поверхів, 
вестибюлю та фасаду корпусу 
№9, лекційних аудиторій та лабо-
раторій кафедри конструювання 
верстатів, інструментів та машин, 
музею університету і музею Івана 
Пулюя, електронного читального 
залу бібліотеки в корпусі №2; ду-
шових,  гардеробів, коридорів, 
сходових маршів, ігрового та гім-
настичного залів у навчальному 
корпусі №10; корпусу №5 із замі-
ною електропроводки, дверних та 
віконних блоків, підлог, капіталь-
ним ремонтом санвузлів; сходо-
вих маршів та коридорів корпусу 
№8. Облаштовано нові примі-
щення кафедри психології та де-
канату факультету управління і 
бізнесу у виробництві в навчаль-
ному корпусі №7 з перепланува-
нням приміщень, ремонтом під-
лог. За активної допомоги праців-
ників кафедри технології та облад-
нання зварювального виробниц-
тва відремонтовано  сходи парад-
ного входу корпусу №3, а також 
введено в дію трансформаторну 
підстанцію.

Облаштовано медичний пункт 
університету в корпусі №8 (вул. 
Гоголя) з ремонтом приміщення 
та коридору, сходової клітки лівої 
частини корпусу; санвузлів та 
частини фасаду в навчальному 
корпусі №6. 

Встановлено капличку в дворику 
корпусу №1, замінено в'їзну бра-
му на території корпусу №2; про-
ведено роботи з благоустрою те-
риторії навчальних корпусів №1, 
2, гуртожитку №2, ремонт вести-
бюлю, житлових кімнат та місць 
загального користування (душові 
кімнати, кухні, санвузли) гурто-
житку №1, блоків №11, 13 і сходо-
вого маршу гуртожитку №3. 

Проведено повну заміну всіх 
дверних блоків корпусу № 2 на 
нові (58 дверних блоків); поточний 
ремонт аудиторій, лабораторій та 
кабінетів у навчальних корпусах 
згідно з заявками підрозділів. Ви-
готовлено власними силами меб-
лів для потреб підрозділів на суму 
понад 120 тис. грн. Проведено 
планові роботи з заміни води ба-
сейну з очисткою фільтрів, ремон-
том модулів підігріву води, очище-
нням плиточних поверхонь.

Розроблено робочий проект ре-
конструкції естакади навчально-
го корпусу №1 з надбудовою залу 
засідань.  У 2014 році естакаду 
демонтовано. 

Ó 2010–2014 ðîêàõ
ïðîâîäèëè ðîáîòè ³

çàõîäè ç
åíåðãîçáåðåæåííÿ

Замінено 450 м.п. труб опалення 
в гуртожитках №1 і №3 з ремон-
том та заміною запірної арматури; 
замінено трубопроводи холодної 
води від пунктів розмежування до 
навчальних корпусів і гуртожитків 
загальною довжиною 240 м.п.;

– виконано роботи з тепло ізоля- -
ції трубопроводів опалення у під-
вальних приміщеннях навчаль-
них корпусів №1 ,6 ,8;

– проведено заміну котлів у двох  
паливних пунктах університету на 
нові енергозберігаючі з високим 
ККД і встановлено системи авто-
матичного регулювання темпе-
ратури нагріву води в котельнях 
залежно від температури зовніш-
нього повітря;

– замінено й повірено всі лічиль -
ники теплової енергії та обліку во-
ди у навчальних корпусах і гурто-
житках на нові класу «С»;

– замінено 831 віконний блок на 
нові енергозберігаючі  метало-
пластикові  вікна в навчальних 
корпусах №1, 2, 3, 5, 6, 9, 11 та гур-
тожитку №3; 

– модернізовано освітлення нав-
чальних корпусів із заміною 770 
ламп розжарення та 352 світиль-
ники, продовжено заміну світиль-
ників на енергозберігаючі люмі-

несцентні та світлодіодні – замі-
нено 50 світильників в навчаль-
ному корпусі №1.

У 2011 р. в університеті, завдяки 
заходам з економії енергоресур-
сів, суттєво знижено споживання 
їх порівняно з 2010 р. Споживан-
ня холодної води зменшено – на 
8,74%, газу природного – на 2,78%, 
електроенергії – на 2,58%, тепло-
вої енергії – на 7,6%, гарячої води 
– на 22,8%. У 2012 році спожива-
ння газу зменшено – на 10,6% 
(59,3 тис. м. куб); холодної води в 
навчальних корпусах – на 27,9%, в 
гуртожитках– на 14,9%, гарячої 
води – на 1,7% порівняно з 2011 
роком. Загалом, порівняно з попе-
реднім роком на оплату спожитих 
енергоресурсів витрачено – на 
249 тис. грн. менше. У 2013 році 
споживання газу зменшено – на 
24,1% (120,6 тис. м. куб); електро-
енергії на 5,6%, гарячої води на 
16,3%, теплової енергії на 1,4%. 
На оплату спожитих енергоре-
сурсів витрачено на 625 тис. грн. 
менше порівняно з 2012 роком. 

Продовжено впорядкування 
майнового комплексу універси-
тету, відокремлених структурних 
підрозділів (земельні ділянки, 
будівлі, споруди) та приведення їх 
у відповідність до законодавства 
України.

Отримано право власності на 
будівлі навчального корпусу №2 
по вул. Руській, 56 та навчального 
корпусу №5 по вул. Танцорова, 2; 
державний акт на право постій-
ного користування земельною 
ділянкою площею 0,2628 га для 
обслуговування  навчального 
корпусу №7 по вул. Микулинець-
кій, 40. Розроблено проект земле-
устрою щодо відведення земель-
ної ділянки площею 0,0323 га, пе-
реданою міською радою м. Тер-
нополя в постійне користування 
університету для розширення те-
риторії по вул. Текстильній, 28; 
свідоцтво на право власності на 
будівлі  Зборівського коледжу 
ТНТУ ім.  І .  Пулюя (ферма та 
зерносклад по вул. Б. Хмельниць-
кого, 57); державні акти на право 
постійного користування земель-
ною ділянкою у м. Зборові пло-
щею 2,2114 га по вул. Б.Хмель-
ницького, 57 та площею 0,5121 га 
по вул. І.Франка; право на корис-
тування земельною ділянкою 
площею 0,06783 га – оформлено 
договір оренди на обслуговува-
ння навчального корпусу №11 по 
вул. Лук'яновича. Отримано доз-
віл на складання проекту земле-
устрою щодо відведення земель-
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ної ділянки площею 0,1545 га під 
будівництво гуртожитків по вул. 
Білогірська, 50. Розпочато роз-
роблення проекту землеустрою 
на даній земельній ділянці.

Продовжено розроблення тех-
нічної документації для проектів 
землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок Гусятинського 
коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя (смт. 
Гусятин) з подальшим оформле-

нням права користування цими 
земельними ділянками, а саме: 
земельна ділянка площею 0,1100 
га для обслуговування будівлі гур-
тожитку в смт. Гусятин, вул. Неза-
лежності, 5; земельна ділянка 
площею 0,5 га для розміщення 
автодрому з підготовки водіїв, смт. 
Гусятин, вул. Спартака. Отрима-
но рішення Гусятинської РДА про 
затвердження вказаних проектів 

землеустрою та надання земель-
них ділянок у постійне користу-
вання ТНТУ ім. І. Пулюя.

Для проведення державної ре-
єстрації нерухомого майна універ-
ситету, на яке відсутні свідоцтва 
про право власності – навчальні 
корпуси №3, 4, 6, 8, 9 та допоміжні 
споруди підготовлено та подано 
матеріали і документи для набу-
ття права власності.

Ô²ÍÀÍÑÎÂÈÉ ÑÒÀÍ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

У 2010–2014 роках універ-
ситет фінансувався за ра-
хунок коштів загального 

фонду Державного бюджету та 
коштів спеціального фонду уні-
верситету, отриманих від наданих 
платних послуг, виробничої та 
господарської діяльності. Для 
забезпечення стійкого фінансо-
вого становища розширювалася 
та вдосконалювалася система  
надання платних послуг. Основ-

ними джерелами позабюджет-
ного фінансування були кошти 
платного навчання; підготовчого 
відділення, за здобуття другої ви-
щої освіти, короткотермінові кур-
си, паралельну освіту.

Видатки для утримання універ-
ситету та розширення матеріаль-
но - технічної бази проводилися в 
межах кошторисних призначень, з 
дотриманням режиму економії 
при раціональному використанні 

матеріальних, трудових та фінан-
сових ресурсів.

Загальний разом зі стипендіаль-
ним фондом склав у 2014 році 
47,670 млн. грн., без урахування 
стипендії  – 29,74 млн. грн. За-
гальний обсяг надходжень коштів 
спеціального фонду держбюд-
жету склав 25,4 млн. грн.

Із коштів спеціального фонду у 
2014 році 80%  (68,7% – у 2010 р., 
75% – у 2011, 75% – у 2012, 80% – 
у 2013) спрямовані на виплату 
заробітної плати;  % (7,8% – у 4,8
2010 р.,  10,9% – у 2011, 9% – у 
2012, 3% – у 2013) – на придбання 
матеріалів;  % (7,8% – у 2010р., 8,5
12,6% – у 2011, 8,5% – у 2012, 3% 
– у 2013) – на сплату комуналь-
них послуг.

В університеті відсутня заборго-
ваність  працівникам із заробітної 
плати та за іншими соціальними 
виплатами, за безготівковими 
розрахунках, за спожиті енерго-
носії й комунальні послуги. Своє-
часно і в  повному обсязі здійсню-
валися платежі  до бюджету зі 
сплати податків, зборів та інших 
обов'язкових платежів, передба-
чених чинним законодавством. 
Усі видатки та розрахунки за ними 
проводяться в межах кошторис-
них призначень.

Згідно з умовами колективного 
договору всім працівникам адмі-
ністративно-господарського і до-
поміжного персоналу виплачено 
кошти на оздоровлення у розмірі 
30%, а науково-педагогічним – 
100% посадового окладу. Сума 
виплаченої матеріальної допомо-
ги за звітний період становила 
1,23 млн. грн., у т.ч. на оздоров-
лення – 1,168 млн. грн. За резуль-
татами роботи згідно з Положенн-
ям науково-педагогічні працівни-
ки та інші категорії працівників 
преміювалися за високі досягне-
ння в роботі. Загальна сума вип-
лат на преміювання за 2010–2014 
роки становить 5,234 млн.грн. 
(920,1 тис. грн. – у 2010 р, 1214,1 
тис. грн. – 2011, 1179,4 тис. грн. – у 
2012,  тис. грн. – 2013, 1,092  828,4
млн.грн. – у 2014).
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ÍÀÃÎÐÎÄÈ

Ó  2010–2014 роках  ун і -
верситет, ряд працівників і 
студентів були відзначені 

державними, міжнародними, 
відомчими та іншими нагородами.

Наш виш отримав золоті медалі 
ХV і ХVІ Міжнародних виставок 
навчальних закладів «Сучасна 
освіта в Україні – 2012, 2013», у 
номінаціях «Інновації в управлінні 
освітою, навчальними закладами 
та їх впровадження» і «Міжна-
родне співробітництво у галузі 
вищої освіти» та став бронзовим 
призером у номінації «Інтеграція 
української освіти у європейський 
і світовий освітній простір».

Під час третьої і четвертої  Між-
народних виставок «Сучасні зак-
лади освіти – 2012, 2013» універ-
ситет нагороджений золотою ме-
даллю у номінаціях «Діяльність 
вищого навчального закладу з 
підвищення якості підготовки фа-
хівців» і «Управління і науково-
методичний супровід іннова-
ційного розвитку сучасних закла-
дів освіти»  та отримав серти-
фікат «Якість наукових публі-
кацій» за показниками міжна-
родної наукометричної бази да-
них SciVerse Scopus. 

Íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³
ïðàö³âíèêè

Указом Президента України від 
18 травня 2012 року вперше в 
історії університету присуджено 
Державну премію України в галузі 
науки і техніки ректору універ-
ситету Петру Яснію та колективу 
авторів за цикл наукових праць 
«Теорія  і  методи розрахунку 
напруженого стану та міцності 
твердих деформівних тіл з кон-

центраторами напружень». Про-
фесор кафедри автоматизації 
технологічних процесів і вироб-
ництв д.т.н. Марущак П.О. та до- 
цент кафедри технології і облад-
нання зварювального вироб-
ництва Окіпний І.Б. стали лауре-
атами премі ї  Верховної Ради 
України для найталановитіших 
молодих учених у галузі фунда-
ментальних і прикладних дослід-
жень та науково-технічних розро-
бок за 2011 р. 

У 2010 році д.ф.-м.н., доц. Пет-
рик М.Р. нагороджений орденом 
Академічних пальм (Франція). У 
2013 році він отримав Подяку Ме-
режі n+i (Франція). 

У 2012 році д.т.н., проф. Карпін-
ський М.П. нагороджений Меда-
ллю Комісії національної освіти 
Міністерства національної освіти 
(Республіка Польща).

Почесне звання «Заслужений 
винахідник України» присвоєно 
д.т.н., проф., декану факультету 
комп'ютерних технологій Стухля-
ку П.Д. (2012 рік).

У 2012 році Премією Національ-
ної академії  наук України для 
молодих учених за кращу наукову 
роботу нагороджено д.т.н. Мару-
щака П.О., к.т.н. Окіпного І.Б. та 
асистента Сорочака А.П. Д.т.н., 
професор Марущак П.О був сти-
пендіатом стипендії Кабінету Мі-
ністрів України та  іменної стипен-
дії Верховної Ради України (2012, 
2013 рр.). 

За наукові досягнення при вико-
нанні грантів ДФФД спеціальни-
ми відзнаками фонду «За внесок 
у науку» відзначені  д.т.н., проф. 
Ясній П.В. та д.т.н. Марущак П.О.

За багаторічну сумлінну працю, 
вагомий особистий внесок у підго-
товку висококваліфікованих спе-

ціалістів та плідну науково-педа-
гогічну діяльність к.філ.н., проф. 
Лобасу В.В. призначено довічну 
стипендію Президента України, а 
к.т.н., проф. Процю Я.І., к.т.н., доц. 
Зубченку І.І., д.т.н., проф. Рибаку 
Т.І. – стипендію Президента Укра-
їни видатним діячам освіти. 

Впродовж п'яти років міжнародні 
та українські гранти для проведе-
ння наукових досліджень виборю-
вали д.т.н .,  проф. Ясн ій П.В., 
д.т.н., проф. Марущак П.О., д.ф.-
м.-н., проф. Петрик М.Р., к.філ.н., 
доц. Гавдида Н.І., к.т.н., доц. Заго-
родна Н.В. Асистент кафедри 
програмної інженерії к.т.н. Миха-
лик Д.М. переміг на міжнародн-
ому конкурсі спільних україно-
французьких наукових проектів 
молодих учених та отримав нау-
кову стипендіїю Французького 
уряду.

З нагоди 50-річчя від дня ство-
рення університету велика група 
співробітників і студентів була 
нагороджена відзнаками різного 
рангу. Почесною грамотою Кабі-
нету Міністрів України нагород-
жені ректор університету д.т.н., 
проф. Ясній П.В., д.т.н., проф. Гу-
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цайлюк З.В., к.т.н., доц. Дячук С. 
Ф., к.т.н., доц. Крамар Г.М., к.т.н., 
доц. Кривий П.Д.

Десять співробітників універси-
тету отримали подяку прем'єр мі-
ністра України:
д.т.н., доц. Букетов А. В.,.к.т.н., 
доц. Вітенько Т.М., . д.ф.-м.н., 
проф. Кривень В.А.,. д.т.н., доц. 
Підгурський М.І.,. д.т.н,. проф. Пи-
липець М.І.,. к.ф.-м.н., доц. Ско-
ренький Ю.Л., к.ф.-м.н., доц. Ше-
лестовський Б.Г., д.ф.-м.н., проф. 
Шаблій О.М., к.т.н., доц. Шкод-
зінський О.К., к.е.н., доц. Ціх Г.В.

К.т.н., доц. Закалов О.В. наго-
роджений нагрудним знаком «Від-
мінник освіти України»,  к.т.н., доц. 
Михайлишин М.С. – нагрудним 
знаком «За наукові досягнення». 
Почесною грамотою Міністерс-
тва освіти і науки України наго-
роджені к.т.н., доц. Бодрова Л.Г., 
д.т.н., проф. Євтух П.С., д.т.н., 
проф. Приймак М.В. У 2012 році 
такою ж  грамотою нагороджено 
к.т.н., доц. Окіпного І.Б. і  к.т.н., 
доц. Дзюру В.О.

У 2011 році Дипломом І ступеня 
МОНмолодьспорту України наго-
роджений д.т.н., проф. Підгурсь-
кий М.І., к.т.н., доц. Васильків В.В. 
нагороджений грамотою МОНмо-
лодьспорту України, к.е.н., доц. 
Семенюк С.Б. отримала подяку 
МОНмолодьспорту України та 
Консорціуму із удосконалення ме-
неджмент-освіти в Україні.

У 2011 році за багаторічну сум-
лінну працю, вагомий особистий 
внесок у підготовку висококвалі-
фікованих спеціалістів та плідну 
науково-педагогічну діяльність 
нагрудним знаком «Петро Моги-
ла» нагороджений к.т.н., профе-
сор Проць Я.І., нагрудним знаком 
„Відмінник освіти України” – д.т.н., 
професор Рогатинський Р.М. 

У 2011 році до «Золотого фонду 
нації» внесено ім'я першого рек-

тора ун іверситету д.ф.-м.н . , 
проф. Шаблія О.М., лауреатом 
обласного конкурсу «Людина року 
– 2011» названо к.і.н., доц. Герма-
на О. М., лауреатом Всеукра-
їнської літературно-мистецької 
премії імені братів Лепких стала 
викладач кафедри іноземних мов  
к.філол.н. Гавдида Н.І.

Щороку до Дня науки обласне 
товариство винахідників і раці-
оналізаторів відзначало почес-
ним званням «Кращий винахідник 
Тернопільської області» науков-
ців університету д.т.н., доц. Буке-
това А.В., к.т.н., доц. Васильківа 
В.В., д.т.н., доц. Марущака П.О., 
ст. викл. Несторовича І.І., д.т.н., 
проф. Стухляка П.Д. (2010 рік), 
к.т.н., доц. Радика Д.Л. і к.т.н., доц.  
Ляшука О.Л. (2011 рік).

З нагоди Дня університету і Дня 
науки кращих працівників пос-
тійно відзначають грамотами Тер-
нопільської ОДА, управління осві-
ти і науки Тернопільської ОДА, 
Тернопільської обласної ради, 
Тернопільської міської ради, уні-
верситету.

У 2012 році згідно з розпорядже-
нням голови Тернопільської ОДА 
відзнакою «Честь і слава Терно-
пільщини» ІІІ ступеня нагородже-
ні ректор університету Ясній П.В., 
д.е .н .,  проф. Андрушків Б.М., 
д.т.н., проф. Марущак П.О. та к.т.н. 
Окіпний І.Б.

У 2010–2014 роках ряд співро-
бітників університету отримували 
стипендію Кабінету Міністрів Ук-
раїни для молодих учених: к.т.н., 
доц .  Дзюра В.О.,  к.т.н . ,  доц. 
Рогатинська О.Р., к.т.н. Ясній О.П., 
д.т.н., проф. Марущак П.О., к.т.н. 
доц. Васильків В.В., к.т.н., доц. 
Ляшук О.Л.,  к.т.н. Окіпний І.Б., 
к.ф.-м.н., доц. Крамар О.І. , к.е.н. 
Струтинська І.В.,  к.т.н. Михалик  
Д.М.

У 2011 році почесну нагороду за 

триразову першість у рейтингу 
факультетів університету була 
вручена декану факультету еко-
номіки і підприємницької діяль-
ності к.е.н., доц. Ціх Г.В.

З нагоди Дня науки у травні 2013 
року грамотами Тернопільсьокї 
ОДА нагороджені к.т.н.. доц. Гевко 
Ів.Б. ,  к.т.н . , доц.  Дзюра В.О., 
д.е.н., доц. Панухник О.В., д.т.н., 
доц. Стадник І.Я.

У 2014 році Подяку МОН України 
за сумлінну та бездоганну працю, 
плідну педагогічну діяльність, 
досягнуті успіхи у справі навчання 
й виховання підростаючого поко-
ління  отримав д.т.н., проф. Мару-
щак П.О.

Декан факультету по роботі з 
іноземними студентами к.ф.-м.н., 
доц .  Ковалюк  Б.П.  нагород-
жений Дипломом за досягнення в 
галузі міжнародної освіти ГО Асо-
ціації міжнародної освіти, науки і 
культури та Академії менеджмен-
ту міжнародної освіти. 

У 2014 році за сумлінну працю, 
високий професіоналізм, вагомий 
внесок у підготовку й виховання 
висококваліфікованих кадрів, 
значні наукові досягнення та з 
нагоди Дня науки і Дня універ-
ситету грамотами Тернопільської 
облдержадміністрації і Тернопіль-
ської обласної ради були наго-
роджені  к.т.н., доц. Вовк Ю.Я., 
к.т.н., доц.  Дзюра В.О., к.т.н., доц. 
Лещук Р.Я., к.т.н., доц. Ясній О.П.,  
аспірант Луцик Н.С. Такою ж гра-
мотою за активну участь у прове-
денні наукових пікніків нагород-
жені д.б.н., проф. Покотило О.С., 
д.вет.н., доц. Кухтин М.Д.

Грамотою департаменту освіти і 
науки Тернопільської обласної 
державної адміністрації нагоро-
джені к.е.н., доц. Малюта Л.Я., 
к.ф.-м.н., доц. Скоренький Ю.Л. і 
ст. викл. Шпилик О.Б.

За високий професіоналізм та 
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вагомий особистий внесок у роз-
виток фізичної культури і спорту 
на Тернопільщині грамоти Тер-
нопільського головного управлі-
ння з питань фізичної культури і  
спорту Тернопільської облдерж-
адміністрації отримали Босюк 
О.М., Вальчак Н.В., Галіздра А.А., 
Казмірчук І.В., Кульчицький З.Й., 
Луців В.С., Надозірний Я.П., Тре-
тьяк В.С., Теплий А.М., Федчи-
шин О.Я. 

Грамоти Тернопільської облас-
ної  ради отримали д.т.н.,  доц. 
Барановський В.М., к.т.н. доц. 
Васильків В.В., к.т.н. Конончук 
О.П., д.т.н., проф. Луців І.В., д.ф.-
м.н., доц. Петрик М.Р., к.т.н., доц. 
Рокіцький О.М.

Грамотами Тернопільської місь-
кої ради і подяками міського голо-
ви за високий професіоналізм у 
роботі, вагомий внесок у форму-
вання , зм іц нення і  розвиток 
наукового потенціалу міста Тер-
нополя нагороджені Дунець В.Л., 
к.е.н.,  доц.  Зяйлик М.Ф., к.т.н. 
Івасечко Р.Р., к.е.н., доц. Королюк 
Т.М., к.т.н. Кобельник В.Р., д.т.н., 
проф. Пулька Ч.В., к.е.н., доц. Ціх 
Г.В., к.т.н., доц.Яськів В.І.

Почесну грамоту ректора універ-
ситету з нагоди дня університету і 
у  зв'язку із 50-річчям трудової 
діяльності в університеті отрима-
ли к.ф.н., доц. Лобас В.В. і к.т.н., 
доц. Шпак Р.І.

За значні наукові досягнення й 
високі результати у рейтингу НПП 
грамотами університету нагоро-
джені к.т.н. Сисак І.М., к.е.н., доц. 
Константюк Н.І., к.е.н., доц. Тимо-
шик Н.С., к.е.н. Мазуренок О.Р., 
д.е.н., доц. Панухник О.В., к.е.н. 
Крамар І.Ю., к.пед.н., доц. Назар-
ко І.С., к.е.н. Маркович І.Б., к.е.н. 
Кравчук Н.В., к.т.н., доц. Ткаченко 
І.Г., к.е.н., проф. Федорович Р.В., 
к.т.н., доц. Дичковський М.Г., к.т.н., 
доц. Дзюра В.О., к.т.н., доц. Окіп-

ний І.Б. к.е.н., доц. Семенюк С.Б., 
к.е.н., доц. Владимир О.М., к.е.н. 
Різник Н.М., д.б.н., проф. Поко-
тило О.С., асист. Рогатинська Л.Р., 
к.пед.н., доц. Салук І.А., к.е.н. Гар-
матій Н.М., к.т.н., доц. Оробчук Б. 
Я., к.т.н., доц. Стойко І.І., к.е.н., 
доц. Хрупович С.Є., к.е.н., доц. 
Мариненко Н.Ю.,  к.е.н . ,  доц. 
Дудкін П.Д., к.т.н., доц. Галущак М. 
П., д.т.н., доц. Гевко Ів.Б., к.е.н. 
Струтинська І.В., к.е.н., доц. Куд-
лак В.Я., ст.викл. Гринчуцька С.В.,  
к.е.н. Химич І.Г., к.е.н. Гарматюк 
О.О., д.т.н., проф. Пулька Ч.В., 
к.е.н. Котовська І.В., к.т.н., доц. 
Чайковський А.В.,  асист. Бревус 
В.М., к.ф.-м.н., доц. Шелестов-
ський Б.Г., к.т.н. Марценко С.В., 
к.т.н. Михалик Д.М., к.т.н., доц. Ро-
гатинська О.Р., к.е.н., доц. Паля-
ниця В.А., д.т.н., проф. Підгурсь-
кий М.І., к.е.н., доц. Сороківська 
О.А., д.е.н., проф. Кирич Н.Б.,  
к.т.н. Промович Ю.Б., к.т.н., доц. 
Ковальчук Я.О., к.т.н., доц. Шкод-
зінський О.К., к.т.н., доц. Хвос- 
тівський М.О., к.т.н., доц. Золотий 
Р.З., к.т.н., доц..Загородна Н.В., 
к .т.н .  Дозорський В.Г. ,  к .т.н . 
Лещишин Ю.З., д.вет.н., проф. 
Кухтин М.Д., д.т.н., проф. Стадник  
І.Я.,  д.т.н., проф. Вітенько Т.М., 
д.н.д.у.,  проф. Рудакевич М.І., 
к.т.н. Дедів І.Ю.

Ряд науково-педагогічних пра-
цівників були відзначені грамо-
тами, подяками ректора і нагоро-
дами студентів з нагоди прове-
дення днів факультетів.

Усього у 2014 році викладачі 
отримали  139 нагород різного 
рангу.

У лютому 2015 року з нагоди 170-
річчя від дня народження Івана 
Пулюя грамотами Тернопільської 
ОДА нагороджені д.т.н.,  проф. 
Гевко Б.М., д.т.н., проф. Стухляк 
П.Д., к.е.н., доц. Дудкін П.Д., д.т.н., 
проф. Приймак М.В., асист. PhD, 
Ясній В.П.

Грамотами департаменту освіти 
і науки Тернопільської ОДА наго-
роджені к.т.н., доц. Бодрова Л.Г., 
PhD, асист.Бревус В.М., к.е.н., 
доц. Борисова Т.М., к.т.н., доц. 
Попович П.В., к.ф.-м.н., доц. Ско-
ренький Ю.Л.

Грамоти Голови обласної ради 
отримали к.т.н., доц. Ляшук О.Л., 
д.т.н., проф. Пилипець М.І., д.б.н., 
проф. Покотило О.С., к.т.н. доц. 
Якимишин Л.Я., аспірант Кучвара 
І.М.

Грамоти міської ради отримали 
к.т.н., доц. Золотий Р.З., к.т.н., доц. 

Михалик Д.М., к.т.н., доц. Куц В.П.
За значні наукові здобутки, пуб-

лікації у виданнях високого рівн та 
багаторічну сумлінну працю наго-
роджені д.т.н., доц. Барановський 
В.М., д.т.н., доц. Гевко Ів.Б., д.т.н., 
проф. Кирич Н.Б., д.ф.-м.н., проф. 
Кривень В.А, д.т.н., проф. Луців 
І.В., д.т.н., проф. Марущак П.О., 
д.т.н., доц.. Паламар М.І., д.т.н., 
проф. Пастух О.А., д.ф.-м.н. , 
проф. Петрик М.Р., д.т.н., проф. 
Стадник І.Я.,  д.е.н., проф. Хомин 
П.Я., д.б.н., проф. Юкало В.Г., 
к.ф.-м.н. Валяшек В.Б., к.т.н., доц. 
Васильків В.В., к.е.н., доц. Арте-
менко Л.Б.,  к.т.н., доц. Дячун А.Є., 
к.е.н., доц. Владимир О.М., к.т.н., 
доц. Вовк Ю.Я., асист. Ковальчик 
О.А., к.т.н., доц. Коноваленко І.В., 
к.т.н. Конончук О.П., к.е.н., доц. 
Константюк Н.І.,  к.е.н., доц. Ко-
ролюк Т.М., к.т.н.  доц. Кривий 
П.Д., к.е.н. Маркович І.Б., к.е.н. 
Мельник Л.М., к.т.н., доц. Паньків 
М.Р., асист. Рогатинська Л.Р., к.е.н. 
доц. Семенюк С.Б., к.е.н. доц. 
Синькевич Н.І., к.е.н. Федишин 
І.Б., к.е.н. Химич І.Г.

У 2010–2014 роках 14 науково-
педагогічним працівникам при-
своєно вчене звання  професора 
(2014 – 4, у 2013 р. – 1, 2012 – 1, 
2011 – 8,   2010 – 0), 54  – доцента 
(2014 – 12, у 20  р. – 13 14, 2012 – 
12, 2011 – 16, 2010 – 0 ). У 2014 ро-
ці професорами стали  д.т.н. Пас-
тух О.А., д.т.н. Стадник І.Я., д.т.н. 
Тарасенко М.Г., д.т.н. Ткачук Р.А, 
доцентами – к.е.н. Владимир О. 
М., к.ф.-м.н. Габрусєв Г.В., к.і.н. 
Гумен Ю.Є., к.т.н. Дедів Л.М., к.е.н. 
Кіляр О.Р., к.т.н. Козак Р.О., к.ф.-
м.н. Кульчицький В.І., к.т.н. Миха-
лик Д.М., к.пед.н.  Назарко І.С., 
к.т.н. Рибак О.М., к.е.н. Тимошик 
Н.С., к.т.н. Яцишин В.В.
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 У 2010 – 2014 роках кращі сту-
денти отримували академічні 
стипендії:

Президента України  – Яні -
шевська Світлана та Цьонь Олег 
(2010 р.), Довбуш Тарас (2011 р.), 
Крушельницький Роман (2012 р.), 
Штокало Марія, Лібусь Тетяна, 
Шемлей Ірина, Митник Уляна,  
Рибачок Оксана, Бобик Максим 
(2013 р.),  Грицай Юрій,  Кіфер 
Віктор, Паньків Віталій, Пітура 
Тетяна, Гураль Ірина, Чура Олена 
(2014 р.),

Кабінету Міністрів України – 
Джула Віктор (2012 р.),

Кабінету Міністрів України для 
обдарованих студентів з числа 
інвалідів Заверуха Зоряна (2012 
р.),

Верховної Ради України – Ка-
паціла Богдан (2010 р.), Романов-
ська Катерина (2011 р.),  Ленди-
рук Петро (2013 р.), Василик Ігор 
(2014 р.),

стипендію ім. М.С. Грушевсь-
кого –  Медв ідь Т. І . (2010 р.) , 
Горощак Ірина (2012 р.), Шклярук 
Марія (2014 р.),

стипендію Голови Тернопіль-
ської ОДА для обдарованих 
студентів з числа інвалідів – Зо-
ряна Заверуха (2010 р.) ,  Вер-
бицький Ігор (2012, 2014 рр.), Ден-
девич Володимир і Допик Уляна 
(2012, 2013 рр.), Герман Сергій, 
Бордун Володимир, Онисько Уля-
на, Задорожна Юлія (2014 р.) 

За значні успіхи в науковій роботі 
та навчанні у 2010 2014 роках 44 –
студенти отримували стипендію 
ім. І. Пулюя, яка встановлена вче-

ною радою університету, в т.ч. у 
2014 році Бойчук Марія, Борис 
Марія,  Герасимів Василь, Гри-
цишин Ірина, Катрич Олег, Кушні-
рук Сергій, Миколюк Ірина, Олій-
ник Оксана, Поврозьний Андрій.

Кращого студента 2011 року 
Тараса Довбуша нагороджено 
Почесною грамотою Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту 
України. У 2013 році з нагоди Дня 
науки грамотою Тернопільської 
ОДА нагороджено Андрія Бойчу-
ка. 

У 2014 році за відмінні успіхи у 
навчанні та значні наукові досяг-
нення з нагоди Дня науки і Дня 
університету грамотами Терно-
пільської облдержадміністрації і 
Тернопільської обласної ради бу-
ли нагороджені Уляна Митник і 
Олена Чура.

У лютому 2015 року кращі нау-
ковці – студенти і аспіранти з на-
годи 170-річчя від дня народже-
ння Івана Пулюя отримали грамо-
ти департаменту освіти і науки 
Тернопільської ОДА: аспірант Во-
лодимир Клендій і студент 5 курсу 

Ïåðåìîæö³ êîíêóðñó
«Ñòóäåíò ðîêó»

Юрій Грицай, обласної ради – сту-
дентка 5 курсу Марія Штокало, 
міського голови – аспірант Тарас 
Довбуш і студент 5 курсу Віктор Кі-
фер.  

У 2010 році Ясній Володимир 
став стипендіатом загально наці--
ональної стипендіальної програ-
ми «Завтра.UA» фонду В.Пінчука 
для підтримки найбільш обдаро-
ваних і цілеспрямованих студен-
тів 3–6 курсів провідних вищих 
навчальних закладів. У конкурсі 
Президентського фонду Л. Кучми 
«Україна» на кращу наукову робо-
ту на тему: «Зробимо Україну ене-
ргоощадною» Янішевська Світ-
лана отримала третю премію. У 
2011 році Мочарський Віталій 
здобув другу премію у конкурсі 
«Україна:  20 рок ів держ аво-
творення», який організований 
Президентським фондом Леоніда 
Кучми «Україна». Обласну премію 
Івана Пулюя (номінація «фізика») 
здобув студент Довбуш Тарас  
(2012 р.).

За успіхи в науковій роботі та 
навчанні у 2010–14 роках по 2 сту-
денти отримували стипендію ТОВ 
«Тернопільбуд», по 1 студенту – 
стипендію ВАТ «Ватра», по 2 сту-
денти економічних  спеціальнос-
тей – стипендію Ратушняка М.М.  

Щороку студентський профком 
під керівництвом голови Олега 
Кравця проводив конкурс «Сту-
дент року університету», відзна-
чаючи кращих студентів універси-
тету у номінаціях «науковець», 
«митець», «спортсмен» та «про-
фактивіст». Переможці беруть 
участь і перемагають в обласному 
конкурсі «Студент року», а кращі – 
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у регіональному етапи Всеукраїн-
ського конкурсу «Кращий студент 
України». У 2013 році в номінації 
«Кращи й студент – ми тец ь» 
перемогла Козбур Ірина, в номіна-
ції «Кращий студент глядацьких 
симпатій» – Соболівська Наталя.

У Міжнародний день студента 17 
листопада 2014 року нагороджу-
вали кращих студентів та аспіран-
тів Тернопільщини. 

Грамотами Тернопільської об-
ласної державної адміністрації та 
обласної ради «За стійкі моральні 
і духовні цінності, високу актив-
ність у громадському житті, вагомі 
досягнення в навчанні та з нагоди 
Міжнародного дня студента» на-
городили студента 4 курсу фа- 
культету контрольно-вимірюваль-
них та радіокомп'ютерних систем 
Романа Баконя та студентку 6 
курсу електромеханічного фа-
культету Уляну Онисько. Грамо-
тою Департаменту освіти і науки 
Тернопільської обласної держав-
ної адміністрації «За високу ак-
тивність у громадському житті, 
вагомі досягнення в навчанні та з 
нагоди Міжнародного дня студен-
та» відзначили студентку 4 курсу 
факультету управління і бізнесу у 
виробництві Олену Чуру.

За результатами ІІ туру Всеукра-
їнської студентської олімпіади у 

2010 році студенти університету 
перемогли і посіли третє місце зі 
спеціальності «Машини та обла-
днання сільськогосподарського 
виробництва», друге місце – зі 
спеціальності «Технологія та ус-
таткування зварювання» і третє  – 
з енергетичного менеджменту.

У 2011 році студенти посіли по 
два других і третіх місця зі спе-
ціальностей і дисциплін «Деталі 
машин та конструювання», «Об-
ладнання переробних і харчових 
виробництв», «Електротехнічні 
системи електроспоживання». 
Команда університету посіла дру-
ге місце у міжнародній відкритій 
олімпіаді з програмування для 
мікропроцесорних систем і II-е 
місце – у п'ятій олімпіаді Cisco для 
студентів та школярів України в 
категорії UNI (виконання практич-
ного завдання на обладнанні Cis-
co).

Студенти отримали  грамоту за 
найкращу інноваційну пропозицію 
у ІІ етапі Всеукраїнської студент-
ської олімпіади зі спеціальності 
«Управління фінансово-економіч-
ною безпекою».У 2012 році сту-
денти повторили свій успіх, посів-
ши друге місце зі спеціальності 
«Машини та обладнання сільсь-
когосподарського виробництва» і 
перемігши із дисципліни «Опір 
матеріалів», а також посівши дру-
ге місце зі спеціальності «Транс-
портні технології та засоби в агро-
промисловому комплексі». Сту-
денти були нагороджені грамотою 
за високі результати виконання 
тестового завдання у ІІ етапі Все-
української студентської олімпі-

ади з напряму підготовки «Харчо-
ві технології та інженерія» та дип-
ломом за І місце у Всеукраїнській 
студентській науково-практичній 
конференції «Досягнення та пер-
спективи галузі сільськогоспо-
дарського виробництва».

Іноземні студенти нашого уні-
верситету посіли ІІ місце на Олім-
піаді з фізики та математики се-
ред іноземців в категорії «Сту-
денти ВНЗ», та перше і друге міс-
ця в категорії «Слухачі підготов-
чих відділень для іноземних гро-
мадян». 

В очному етапі  міжнародної 
олімпіади у сфері IT технологій 
«IT-Планета 2011/2012» студенти 
факультету комп'ютерно-інфор-
маційних систем і програмної 
інженері ї посіли друге місце в 
Західному регіоні та сьоме – в 
Україні з «Адміністрування Win-
dows Server 2008 R2» і сьоме 
місце в Західному регіоні з Про-
грамування Oracle Java Olympic». 

У 2013 році команда студентів 
факультету комп'ютерно-інфор-
маційних систем та програмної 
інженерії і Зборівського коледжу 
ТНТУ здобула перемогу у Захід-
ному регіоні VI Міжнародної олім-
піади у сфері інформаційних тех-
нологій для студентів вищих нав-
чальних закладів I-IV рівнів акре-
дитації «IT-Планета 2012/13» (ІТ-
Олімпіада) у м. Чернівці. За ре-
зультатами національного фіна-
лу цієї олімпіади студенти посіли 
друге місце у конкурсі «Протоко-
ли, сервіси та обладнання» і чет-
верте місце – у конкурсі «Адміні-
стрування Linux».

У міжнародному фіналі, де для 
вирішального змагання зібралися 
кращі учасники з Росії, України, 
Казахстану та Білорусі наша ко-
манда продовжила успішні вис-
тупи, посівши третє місце у кон-
курсі «Web-дизайн».
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Перемогу і третє місце серед 25 
команд здобули команди універ-
ситету у І етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з програ-
мування у Тернопільській області 
й здобули право змагатися у фі-
налі другої ліги Всеукраїнської 
студентської олімпіади з програ-
мування.

В цьому ж році студенти універ-
ситету перемогли зі спеціальності 
«Інформаційні технології», наго-
роджені дипломом ІІ ступеня зі 
спеціальності «Енергоменедж-
мент» і двома дипломами ІІІ сту-
пеня зі спеціальностей «Машини 
та обладнання сільськогосподар-
ського виробництва» і «Зварюва-
ння».

У 2014 році Бойко Роман та Бе-
недь Василь здобули Диплом ІІ 
ступеня у ІІ турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 
робіт у галузі наук «Зварювання».

Нестюк Василь здобув Диплом 
ІІІ ступеня на ІІ етапі Всеукраїн-
ської студентської олімпіади зі 
спеціальності «Технології і облад-
нання зварювального виробниц-
тва».

У 2014 році за результатами ІІ 
етапу Всеукраїнської  студент-
ської олімпіади зі спеціальності 
«Електротехнічні системи елек-
троспоживання» студенти елек-
тромеханічного факультету Ліс-
няк Віктор (гр. ЕЕ-41) і Кушнірук 
Сергій (гр .  ЕЕ-41)  пос іли 5-е 
загальнокомандне місце і були 
нагороджені грамотами ректора 
Одеського національного техніч-
ного університету за високий рі-
вень знань.

Студенти електромеханічного 
факультету Білінський Василь, 
Бурмака Віталій та Дячук Олек-
сандр (гр. ЕМ-41) взяли участь у ІІ 
етапі Всеукраїнської студентської 
олімпіади з енергетичного мене-
джменту для напряму підготовки 
«Електротехніка та електротехно-
логії». За виявлені знання та на-
лежний рівень підготовки наші 
студенти були нагороджені грамо-
тами ректора НТУУ «Київський 
політехнічний інститут» Згуровсь-
кого М.З. 

15–17 квітня у 2 турі Всеукраїн-
ської студентської олімпіади з 
галузі «Інформаційна безпека» 
учасникам було запропоновано 
вирішити 15 завдань за напря-
мами: «Прикладна криптологія», 
«Безпека інформаційних та кому-
нікаційних систем», «Технічні за-
соби захисту інформації», «Уп-
равління інформаційною безпе-
кою».

За напрямом «Безпека інфор-
маційних та комунікаційних сис-
тем» студент факультету ком-
п'ютерно-інформаційних систем 
та програмної інженерії Труш С.В. 
(група СБ-21) посів третє місце і 
був нагороджений грамотою. 

26 квітня відбувся І етап Все-
української студентської олімпі-
ади з програмування у Тернопіль-
ській області, яка є складовою 
відбіркових змагань першості 
світу. За результатами змагань 
призерами І етапу олімпіади в 
Тернопільській області стали дві 
команди під керівництвом тре-
нера О.Ю.Петрик – TNTU_Brave-
Hedgehogs (Ігор Бармак, Володи- 

мир Заяць, Юрій  Строгий і TNTU_ 
SE (Віктор Кіфер, Віталій Назар-
чук, Дмитро Чеверда) і команда 
під керівництвом тренера В.М. 
Бревуса TNTU_Avengers  (Олег 
Максимець, Оксана Цушко, Ната-
лія  Мороз).

11 листопада відбулися змага-
ння під назвою «Coding battle». 
Близько п'ятдесяти студентів-
першокурсників змогли проявити 
свої здібності у вирішенні завдань 
із основ програмування. Змага-
ння проводилось у два етапи, які 
тривали по одній годині. На пер-
шому етапі перемогу вдалось здо-
бути Наталії Дідич (гр. СН-11), 
друге і третє місця посіли Зим-
ницький Олег (гр.СБ-11) та Пав-
люк Дмитро (гр. СН-12). Завдання 
цього туру виконувались на сайті 
code.org

У другому турі переможцем став 
Лещук Назар (гр. СП-11), роз-
в'язавши всі завдання за найко-
ротший проміжок часу, друге міс-
це здобув Зимницький Олег (гр. 
СБ-11), а третє – Росяк Юрій (СП-
11). Завдання в цьому турі викону-
вались на сайті www.e-olimp.com/

Усі переможці були нагороджені 
цінними подарунками від спонсо-
рів – ІТ-компаній eMagicOne і Dev-
Battles та студентської профспіл-
ки університету.

59



Ó 2010 році відбулися I I 
спортивні студентські ігри 
між ВНЗ III-IV рівня акре-

дитації. У настільному тенісі пер-
ша команда університету посіла 
загальнокомандне I місце. Бед-
рійчук Віктор в особистому заліку 
посів I місце, а Гупаловська Окса-
на – друге. Друга команда посіла 
загальнокомандне II місце. Яськів 
Руслан в особистому заліку зай-
няв III місце. У змаганнях з волей-
болу збірна команда нашого 
університету виборола І  місце.I

 У спартакіаді «Здоров'я» серед 
працівників університету, присвя-
ченій 50-річчю з дня створення 
університету, перше місце посіли 
працівники ЕМФ, друге – ФХВ, 
третє – ФКТ. Кращі спортсмени-
працівники перемогли у Х облас-
ній спартакіаді між працівниками 
вищих навчальних закладів І-І  V
рівнів акредитації, присвячені 
Дню працівників освіти, обійшов-
ши команду факультету фізично-
го виховання ТНПУ та непере-
можну до цього часу команду 
ТНЕУ. 

Під час чемпіонату області з лег-
коатлетичного кросу серед юніо-
рок на дистанції 2000 м друге міс-
це посіла ст. гр. БП-21 Лазута Оль-

га. Серед жінок, які долали 3000 
м, ст.  гр.  ЕМ-41 Михайлишина 
Людмила стала чемпіонкою. 

В аналогічних змаганнях серед 
інвалідів також відзначилися наші 
студенти. Срібними призерами 
стали Заверуха Зоряна (СІ-22) та 
Бабій Ігор (КА-21). Радість пере-
моги розділив їхній наставник Са-
лук І.А. 

У 2011 році успішними були вис-
тупи наших спортсменів у змага-
ннях в залік VI Літньої універсіади  
Тернопільської області серед ВНЗ 
III-IV рівнів акредитації з настіль-
ного тенісу. Команда університету 
зайняла перше місце. Тренер – 
Надозірний Я. 

У змаганнях з плавання взяли 
участь дві команди, які посіли 
перше і третє місця. Команди до 
змагань готували зав. кафедри 
фіз. виховання і спорту Курко Я.В. 
та ст. викладач кафедри Федчи-
шин О.Я.

Волейбольна збірна під керів-
ництвом тренера Галіздри А.А. 
стала срібним призером. 

 Команда нашого університету зі 
швидких шахів посіла третє місце. 
В особистому заліку треті місця 
завоювали Пронозюк Руслан, Ва-
силюк Олена і Мельничук Ольга. 

Тренер – І.З.Подольський.
У змаганнях з армспорту коман-

да університету під керівництвом 
тренера Казмірчука І.В. також по -
сіла третє місце серед дев'яти ко-
манд. 

У змаганнях з легкоатлетичного 
кросу, як і торік, срібну медаль у 
бігу на 3000 м завоювала ст. гр. 
БП-31 Ольга Лазута, бронзовим 
призером у бігу на 5000 м став 
студент гр. МБ-21 Назар Іваськів. 

В обласних змаганнях з техніки 
спортивного туризму серед ВНЗ 
ІІІ-ІV р.а. втретє поспіль команда 
нашого ун іверситету здобула 
перемогу і піднімала національ-
ний прапор на відкритті змагань 
та опускала його при закритті.

Під час Х Літньої універсіади 
України з плавання у змаганнях 
брали участь 59 збірних команд з 
плавання вищих навчальних зак-
ладів України. Збірна команда 
нашого університету у своїй під-
групі виборола перше місце. У 
змаганнях брали участь студенти: 
Антонюк Олександр (МТФ), Анто-
нюк А ндрій (ФІС),  Галатович 
Дмитро (МТФ), Ренкас Дмитро  
(ФКТ), Чепига Володимир (МТФ), 
Левченко Євгенія (ФБВ), Кінаш 
Дмитро (ФХВ),  Юрчак Андрій 
(ФРК). Тренери – к.м.н. Курко Я.В. 
та ст. викл. Федчишин О.Я.

Напередодні Дня фізичної куль-
тури і спорту обласний центр фі-
зичної культури і спорту інвалідів 
«Інваспорт» традиційно проводив 
змагання з легкоатлетичного кро-
су. Серед переможців була і вихо-
ванка доцента кафедри фізич-
ного виховання та спорту Салука 
І.А. – студентка групи СІ-31 Зоря-
на Заверуха, яка виборола І міс-
це серед дівчат.

У 2012 році відбулися змагання 
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з шахів у залік обласної Спарта-
кіади серед ВНЗ ІІІ-ІV р.а. коман-
да університету посіла третє міс-
це. Вдало виступили Лаврись Та-
рас (МТФ) на 1-ій дошці та Бабій 
Наталя (ФКТ) – на 4-ій. Вони отри-
мали бронзові медалі в особис-
тому заліку.

Під час особисто-командного 
чемпіонату Тернополя з гирьово-
го спорту норму кандидатів у май-
стри спорту виконали студенти 
Мулярчук Богдан (гр. СН-22), Чай-
ка Микола (гр.ПМ-21), Сірий Ігор 
(гр. ПМ-21). Чемпіоном Терно-
поля в категорії 70 кг став Чайка 
Микола, а призерами в інших ва-
гових категоріях – Капелюх Анд-
рій (гр.ХС-11), Мулярчук Богдан 
(гр.СН-22), Сірий Ігор (гр. ПМ-21), 
Деркач Андрій (гр.ХО-31), Ліпчи-
нський Олександр (гр.МВ-32), 
Карпишин Степан (гр.МВ-41). Го-
тував спортсменів до змагань вик-
ладач кафедри фізичного вихова-
ння і спорту, майстер спорту Ук-
раїни міжнародного класу, заслу-
жений тренер України Кульчиць-
кий З.Й.

Кафедра фізичного виховання 
та спорту спільно зі студентським 
профкомом провели турнір імені 
Івана Пулюя з футзалу, волей-
болу, плавання, настільного тені-
су та армспорту. В змаганнях взя-
ли участь студенти нашого уні-
верситету,  а також Тернопіль-
ського, Зборівського та Гусятинсь-
кого технічних коледжів. Пред-
ставники університету здобули 
перемогу у  чотирьох видах з 
п'яти: плаванні, волейболі, тенісі 
та армспорті. У змаганнях з фут-
залу першими стали студенти 
Тернопільського технічного коле-
джу. У загальному заліку господа-
рі турніру посіли І місце, ІІ місце 
виборола команда Техн ічного 
коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя, а ІІІ – 
Зборівського технічного коледжу 

ТНТУ ім. І. Пулюя.
На бігових доріжках та секторах 

оновленого міського стадіону Тер-
нополя змагалися кращі студен-
ти–легкоатлети України. Серед 
майстрів спорту України, членів 
збірної команди нашої держави 
гідно змагалися  і студенти нашо-
го університету. У бігу на 5000 м  
ст.  гр . РП-51 Михайло Смітюх  
став бронзовим призером.

У ІІІ студентських спортивних 
іграх серед ВНЗ ІІІ-ІV р.а. Терно-
пільщини сенсацією змагань ста-
ла перемога у фінальному забігу 
на 400 м Андрія Чекрія (КТ-22), 
який на останніх метрах дистанції 
«вирвав» перемогу у студента 
ТНЕУ, майстра спорту України 
Артема Ахкозова. Третім фіні-
шував ще один представник на-
шого університету Остап Пуківсь-
кий (СНс-31). Бронзову нагороду 
завоювала наша команда в еста-
феті 4х100 м.

Студент групи БІм-51 факульте-
ту управління та бізнесу у вироб-
ництві Василь Худзік посів ІІ місце 
у Кубку світу з єдиноборств серед 
спортивних клубів з кікбоксингу, 
який проходив у м. Ялта.

У ХІІ обласній спартакіаді між 
працівниками вищих навчальних 
закладів І-ІV рівнів акредитації, 
присвяченій Дню працівників 
освіти, успішно виступили наші 
плавці й тен ісисти,  які у  своїх 
групах вибороли перші місця. 
Збірна команда працівників зі 
швидких шахів виборола друге 
місце,  а  команди з  гирьового 
спорту, армреслінгу та футболу 
здобули треті місця. Збірна ко-
манда викладачів нашого універ-
ситету посіла третє загальноко-
мандне місце. Найкращі спорт-
смени-учасники змагань: Баран 
І.О.(волейбол), Буняк О.А.(волей-
бол), Вальчак Н.В.(плавання), 
Кульчи ць кий  З. Й .( ги рь овий 
спорт), Стахів В.М. (армспорт),  

Мовчан Л.Т. (настільний теніс), 
Мельничук О.В. (футбол), Мосей-
ко В.О. (футбол), Стухляк П.Д. 
(перетягування линви, армспорт), 
Окіпний І.Б. (настільний теніс), 
Подольський І.З.(шахи), Фед-
чишин О.Я.(плавання), Босюк 
О.М. (плавання). 

Вдалими були виступи наших 
студентів на чемпіонаті області з 
гирьового спорту серед чоловіків. 
Чемпіоном області у ваговій кате-
горії до 60 кг став студент гр.БФ-
31 Микола Босюк, другим у цій ка-
тегорії був Андрій Капелюх з групи 
ХС-21. Срібними призерами ста-
ли студент гр.МВ-42 Олександр 
Ліпчинський та студент гр.МВ-51 
Степан Карпишин. Бронзові наго-
роди отримали студент гр.СН-32 
Богдан Мулярчук і студент гр. РМ-
31 Ігор Сірий. Норму кандидата в 
майстри спорту виконав студент 
гр. ХКп-51 Іван Гринчук. Тренер – 
Зіновій Кульчицький.

У 2013 році проходили змагання 
в залік VI I літньої  Універсіади 
серед ВНЗ III-IV р.а. з плавання. 
Дві збірні  ун іверситету  стали 
чемпіонами і срібними призерами 
цих змагань. Тренери – к.м.н. Кур-
ко Я.В. та ст. викл. Федчишин О.Я.

У змаганнях з легкої атлетики з 
бігу на 400 м весь п'єдестал поша-
ни був наш – перемогу здобули 
Андрій Чекрій (КТ-32) – 1 місце, 
Остап Пуківський (СНс-41) – 2 
місце, Микола Малиш (ПМ-21) – 3 
місце.

Перші два місця у змаганнях з 
гирьового спорту посіли команди 
нашого університету. В особис-
тому зал іку  перемогу у  своїх 
вагових категоріях отримали: ст. 
гр. ХС-21 Сірий Ігор, ст.гр. РМ-31 
Гринчук Іван, ст. гр. ХКп-51 Чайка 
Микола, ст. гр. РМ-31 Сусь Сергій, 
ст. гр. МІ-32 Ліпчинський Олек-
сандр. Готував команду до зма-
гань Кульчицький З.Й.

Збірна команда нашого універ-
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ситету з армспорту посіла друге 
місце. Тренер команди – ст. вик-
ладач кафедри фізичного вихова-
ння і спорту Казмірчук І.В.

Чоловіча баскетбольна збірна 
команда університету у фіналі 
поступилася першій команді Тер-
нопільського національного еко-
номічного університету, яка висту-
пає у вищій лізі України. Тренер 
команди – заслужений працівник 
фізичної культури і спорту України 
В.С.Третьяк.

Команда університету з настіль-
ного тенісу в складі ст.гр. МЗ-51 
Жука Василя, ст.гр. РМ-21 Дер-
кача Романа, ст.гр. СН-51 Гупа-
лович Оксани, ст.гр. ЕМ-41 Сав-
чук Наталі виборола друге місце в 
командному заліку. Готував ко-
манду до змагань викладач ка-
федри фізичного виховання і спор-
ту Надозірний Я.П. 

Команда борців університету 
стала бронзовим призером. Тре-
нер – доцент кафедри фізичного 
виховання і спорту  Теплий А.М. 

 У чемпіонаті Тернопільської об-
ласті з шахів серед юнаків та дів-
чат віком до 20 років чемпіонами 
стали студенти другого курсу фа-
культету комп'ютерних технологій 
Назар та Наталя Бабій. 

Не тільки постійно залучати сту-
дентів до занять фізичною культу-
рою, ведення здорового способу 
життя, але й самому активно зай-
матися руховою активністю має 
за правило доцент кафедри фі-
зичного виховання і спорту Іван 
Салук. Підтвердженням є його 
особиста участь у  чемпіонаті 
України з легкої атлетики серед 
ветеранів, що відбувся у Києві. В 
бігу на 60 метрів у віковій групі 45 
– 49 років наш викладач посів 2 
місце.

Долучилися до спортивних зма-
гань і студенти-іноземці. Вперше 
в історії університету відбулися   

змагання з футзалу, скраблу, ша-
хів та швидкої  гри у футбол на 
комп'ютері серед студентів-іно-
земців. У змаганнях взяли участь 
50 студент ів Тернопільського 
національного технічного універ-
ситету ім. І. Пулюя. Перше місце 
виборола збірна команда 2-го 
курсу. Переможців змагань приві-
тав та нагородив грамотами де-
кан факультету Ковалюк Б.П.

28 вересня на базі кафедри фі -
зичного виховання і спорту відбу-
лися змагання з футзалу, баскет-
болу, шахів та настільного тенісу, 
присвячені дню незалежності Ні-
герії. У змаганнях, окрім наших 
студентів,  брали участь збірні 
команди Тернопільського дер-
жавного медичного університету 
імені. І.Я. Горбачевського, Терно-
пільського національного еконо-
мічного університету. Збірна ко-
манда Нігерії нашого універси-
тету виборола перші місця у зма-
ганнях з шахів, настільного тенісу 
та другі місця у змаганнях з фут-
залу, баскетболу і здобула загаль-
нокомандну перемогу. 

У спартакіаді «Здоров'я» серед 
професорсько-викладацького 
складу та співробітників нашого 
університету у загальнокоманд-
ному заліку I місце посіли спорт-
смени факультету машинобуду-
вання та харчових технологій, ІІ 
мiсце – електромеханiчного фа-
культету, ІІІ – факультету комп'ю-
терних технологій. 

З 15 до 21 квітня вперше в уні-
верситет і проводили тиждень 
здорового способу життя. Органі-
заторами заходу виступили акти-
вісти студентської ради та сту-
дентського профкому. Мета захо-
ду полягала у популяризації веде-
ння здорового способу життя се-
ред молоді, антирекламі шкідли-
вих звичок та можливості привер-
нути увагу кожного студента до 

проблем охорони здоров'я. Здоро-
вий спосіб життя – це модно й кру-
то!

У турнірі імені Івана Пулюя  пе-
ремогла команда нашого універ-
ситету, другими стали студенти 
Технічного коледжу, третіми – сту-
денти Зборівського коледжу. Сту-
денти Гусятинського коледжу впев-
нено перемогли у змаганнях з міні-
футболу.

Завершення легкоатлетичного 
сезону 2013 року стало успішним 
для наших студентів. Першим 
стартом був чемпіонат Тернопіль-
ської області з легкої атлетики  .
Двічі на п 'єдестал підіймався 
Андрій Чекрій (КА-41), здобувши 
«бронзу» у бігу на 200 м та «золо-
то» – на 400 м серед дорослих. 
Серед юніорів у бігу на 400 м тре-
тім фінішував першокурсник Мак-
сим Закітнюк (СІ-11). Через тиж-
день у польському місті Кросно 
(Підкарпатського воєводства) 
Андрій Чекрій зумів вибороти дру-
ге місце на дистанції у 400 м.

У відкритій першості Західного 
регіону з легкої атлетики серед 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації напо-
легливість та спортивний харак-
тер проявив Максим Закітнюк, 
який серед більш ніж 20 учасни-
ків завоював «бронзу», поступив-
шись лише досвідченому спорт-
смену з Чернівців та Андрію Чек-
рію. Друге місце в бігу на 200 м по-
сів Микола Фіялковський (СН-21). 

15 жовтня студенти університету 
провели велопробіг з нагоди Дня 
українського студента. До студен-
тів звернувся проректор з нау-
ково-педагогічної роботи Степан 
Дячук, який привітав студентство, 
підтримав їх ініціативу розвитку 
велоспорту в Тернополі та здоро-
вого активного способу життя мо-
лодих людей.У загальнокоманд-
ному заліку ХІІІ обласної спарта-
кіади між працівниками вищих 
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навчальних закладів І-ІV рівнів 
акредитації, присвячена Дню пра-
цівників освіти, збірна команда 
працівників нашого університету 
виборола друге місце. Найкращі 
спортсмени-учасники змагань: 
Кульчицький З.Й. (І місце з гирьо-
вого спорту); Стахів В.І. (І місце з 
гирьового спорту та армспорту); 
Босюк О.М. (І місце з плавання); 
Вальчак Н.В. (І місце з плавання); 
Федчишин О.Я. (І місце з плава-
ння); Мовчан Л.Т. (І місце з нас-
тільного тенісу); Окіпний І.Б. (І міс-
це з настільного тенісу).

У 2014 році студенти і працівни-
ки брали участь у спортивних зма- 
ганнях, що відбувалися в універ-
ситеті та поза його межами.

4–7 лютого проходила спарта-
кіада «Здоров'я» серед профе-
сорсько-викладацького складу та 
співробітників нашого універси-
тету. 

У різних видах спорту чільні міс-
ця посіли:

- Настільний теніс: I місце – ЕМФ; 
II місце – ФКТ; III місце – ФРК.

- Плавання: I місце – ФХМ; II міс-
це – ФКТ; III місце – АГЧ.

- Футзал: I місце – ФКТ; II місце 
- ФХМ; III місце – АГЧ.

- Шахи: I місце – ЕМФ; I місце – 
ФХМ; III місце – ФРК.

- Волейбол: I місце – ФПД; II міс-
це – ФКТ; III місце – ЕМФ.

Переможці та призери спартакі-
ади у загальнокомандному заліку: 
I місце – ФХМ (заст.декана Сташ-
ків М.), II місце – ФКТ (заст. декана 
Данилишин Г.М..), III місце – ЕМФ 
(заст. декана Оробчук Б.).

12–14 березня проходили сту-
дентські спортивні ігри Терно-
пільського обласного управління 
з фізичного виховання та спорту 
МОН України з плавання серед 
вищих навчальних закладів ІІ-VІ 
рівнів акредитації.

Переможцями змагань стала 
збірна команда №1 нашого уні-
верситету, яка виступала у складі: 

Кінаш Дмитро (ФХМ), Савіцький 
Андрій (ФКТ), Куземко Анатолій 
(ФІС), Шпилик Віталій (ФІС), Мель-
ник Максим (ФІС), Ілів Максим 
(ФІС), Сагат Павло (ФБВ), Фолюш 
Віктор (ФБВ), Гайда Назар (ФІС), 
Попелюшний Олександр (ФКТ), 
Малаховський Олександр (ФІС), 
Скорохід Антон (МТФ).

Друге місце посіла збірна коман-
да №2 університету. Команди до 
змагань підготували завідувач 
кафедри фізичного виховання і 
спорту доц. Курко Я.В., старший 
викладач Федчишин О.Я., викла-
дач Босюк О.М.

25 березня відбулися змагання 
з гирьового спорту. У підсумку 
команда №1 нашого університету 
посіла перше місце, а друга ко-
манда була другою. Наші спорт-
смени перемогли у шести катего-
ріях: ст.гр.КТ-21 Дуль Антон до 60 
кг; ст.гр.РТ-31 Полупанов Вадим 
до 70 кг; ст.гр.МВ-42 Радзібаба 
Василь  до 75 к г ;  ст.гр .ХО-51 
Деркач Андрій до 80 кг; ст.гр.МВ-
42 Сусь Сергій до 90 кг; ст.гр.МВ-
52 Ліпчинський Олександр у кате-
горії  + 90. Готував команду до 
змагань доцент кафедри фізич-
ного виховання і спорту, заслуже-
ний тренер України Кульчицький 
З.Й.

Збірна команда з армспорту на-
шого університету (тренер Каз-

мірчук І.В.) посіла перше місце. У 
своїх вагових категоріях посіли 
призові м ісця Цівчик Микола, 
Щербик Тарас, Лах Олег, Томасюк 
Сергій, Дзюбак Роман, Гнатишин 
Ростислав, Хмелик Тарас.

З  по проходили змага-2 4 квітня 
ння з шахів. Команда універси-
тету у підсумку була третьою. За 
команду виступали: Бабій Назар 
та Бабій Наталя ст.гр. КТ-31, Ков-
басник Володимир ст.гр. МВ-41 та 
Шишковська Надія ст.гр. ХС-41.

12 квітня відбувся відкритий 
особисто-командний чемпіонат 
Тернопільської області з гирьово-
го спорту серед юнаків 1996 року 
народження і молодших (двобор-
ство). Перше місце у своїй катего-
рії завоював Іван Баран студент 
групи МІ-11,  треті місця посіли 
Павло Пашко та Сапіга Віталій, 
студенти групи МБ-11. Головний 
суддя турніру - Зеновій Кульчиць-
кий.

Впродовж  традиційно 2014 року
проходили змагання з  р ізних 
видів спорту в зал к спартак ади i i
першокурсників та серед факуль-
тетів університету.

1 квітня завершився турнір з 
футзалу в залік спартакіади уні-
верситету серед факультетів. 
Упродовж кількаденної напруже-
ної боротьби визначились пере-
можці і призери: місце – ФКТ, 2 1 
місце – ФБВ, 3 місце – ФІС.

14 квітня відбулися змагання з 
плавання, в яких взяли участь 63 
студенти із семи факультетів.

Перше місце посіли спорсмени 
ФІС (647 очок), друге – ФКТ (527 
очок), третє – ФХМ (487 очок).

Переможці й призери змагань: 
Попадюк Оксана КБ-31, Роздо-
бутько Наталя БМ-11, Трачук Іри-
на БО-11, Шершень Марія МІ-11, 
Кінаш Дмитро ХО-41, Куземко 
Анатолій СІ-11, Савіцький Андрій 
КТ-21, Воронцов Богдан ПМ-51, 
Мельник Максим СІ-21, Дживак 
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Тарас БІ-51, Верещук Віталій СІ-
41, Шпилик Віталій СП-11, Анто-
нюк Андрій СІ-41.

15 квітня відбулися змагання з 
легкоатлетичного кросу. В осо-
бистій першості серед дівчат пе-
ремогу святкувала Уляна Мечник 
(ЕТ-11). Другою фінішувала Ната-
ля Якубів (КТ-11). Серед юнаків 
переміг Дмитро Юрчик (СН-21). 
Друге місце посів Микола Фіял-
ковський (СІ-21). Третім дістався 
фінішу Іван Бачинський (СІ-41). У 
командній першості перемогла 
команда ЕМФ. Друге місце посіла 
збірна ФКТ. Замкнула трійку при-
зерів команда ФІС. 

24 квітня  проходили змагання з 
легкої атлетики.  У бігу на 100 м 
серед чоловіків перемогу здобув 
учасник зимового чемпіонату 
України Максим Закітнюк (СІ-11), 
який всього на 0,1 с випередив 
Миколу Фіялковського (СІ-21). У 
бігу на 400 м знову відзначився 
Максим. Удвічі довшу дистанцію з 
великим відривом від суперників 
виграв Дмитро Юрчик (СН-21). У 
стрибках  у довжину перемогу 
святкував Юліан Петрина (КТ-51). 
У штовханні ядра переміг Олек-
сандр Ярмолик (СІ-21).

Серед факультетів перемож-
цями стали спортсмени ФІС ( 3067 
очок). Друге місце за ФКТ (2082 
очки), третє – студенти з ЕМФ (1647 
очок).

29–30 квітня проходили ІІІ спор-
тивні студентські ігри Тернопіль-
щини з легкої атлетики серед ВНЗ 
ІІІ-ІV р.а. На бігових доріжках та 
секторах змагалися відомі спорт-
смени-призери чемпіонатів Євро-
пи, світу, учасники Олімпійських 
ігор.

У командному заліку наші спорт-
смени посіли 4 місце. Друге місце 
посіла наша естафетна команда 

4х100 м у складі Остапа Пуківсь-
кого (СНс-51), Богдана Крутиголо-
ви (МБ-31), Миколи Фіялковсько-
го (СІ-21) та Максима Закітнюка 
(СІ-11). У бігу на 400 м переміг 
Максим Закітнюк, срібним призе-
ром став Остап Пуківський. У сек-
торі для штовхання ядра ІІІ місце 
посів Олександр Ярмолик (СІ-21). 
Також третім призером у секторі 
для стрибків у довжину став Юлі-
ан Петрина (КТ-51).

Серед факультетів перемогу 
здобули студенти електромеха-
нічного факультету – 152 очки 
(заступник декана Богдан Ороб-
чук), другими стали студенти фа-
культету комп'ютерних технологій 
– 147 очок (заступник декана Гри-
горій Данилишин). Третіми фіні-
шували студенти факультету ком-
п ютерно-інформаційних систем і '
прогрмної інженерії – 118 очок, 
заступник декана Ігор Баран.

22 травня проходили студент-
ські спортивні ігри з регбі серед 
вищих навчальних закладів ІІІ–VІ 
рівнів акредитації Тернопільсь-
кого обласного управління з фі-
зичного виховання та спорту МОН 
України. Чоловіча збірна команда 
нашого університету посіла друге 
місце. 

22–24 травня в смт. В.Бірки Тер-
нопільського району пройшли зма-
гання з техніки пішого туризму се-
ред ВНЗ області. Студенти нашо-
го університету перемогли у подо-
ланні командної смуги перешкод, 
а також у конкурсах розпалюван-
ня ватри та в'язання вузлів. Друге 
місце вони посіли у подоланні осо-
бистої смуги перешкод. Серед дів-
чат третьою фінішувала Габ'ян Ле-
онідія (ФІС), серед юнаків другим 
фінішував Андрій Демчук (ФБВ), а 
третім – Роман Мороз (ФКТ).

На електромеханічному факуль-

теті стало доброю традицією пе-
ред завершенням навчального 
року проводити змагання за кубок 
факультету з футболу.  3 червня
відбувся турнір між усіма групами 
факультету. Переможцями стали 
студенти групи ЕЕ-41, друге місце 
в запеклій боротьбі вибороли сту-
денти групи ЕТ-11, а третє – групи 
ЕМ-41. Учасники і глядачі висло-
вили подяку голові студентського 
самоврядування факультету Ві-
талію Назарову за допомогу в 
організації спортивного турніру. 
Переможцям  вручили грамоти, 
кубок та призи.

Щороку напередодні професій-
ного свята – Дня фізичної культу-
ри і спорту в Україні проводять 
Олімпійський урок, основна мета 
якого – пропаганда здорового спо-
собу життя, формування зацікав-
леності студентів до занять фізич-
ними вправами та стійкого інтере-
су до олімпійського руху – провід-
ника миру, духовності, єдності.

Для проведення уроку до універ-
ситету був запрошений випускник 
нашого університету – дворазо-
вий фіналіст Олімпійських Ігор, 
багаторазовий призер чемпіона-
тів України, Європи і світу Олек-
сандр Волинець. Він провів зі  
спортсменами-плавцями показо-
ве тренування та естафету, озна-
йомив студентів з основними по-
ложеннями Кодексу честі олім-
пійця, розповів про свій особис-
тий спортивний шлях.

Доцент кафедри, триразовий 
призер чемпіонатів світу з гирьо-
вого спорту Зіновій Кульчицький 
ознайомив студентів з олімпій-
ською символікою та з правилами 
естафети олімпійського вогню.

Завідувач кафедри Ярослав 
Курко розповів про зародження 
стародавніх Олімпійських ігор, 
сходинки історичного розвитку 
олімпійського руху,  діяльність 
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француза барона П'єра де Ку-
бертена – засновника сучасних 
Олімпійських Ігор, а також про 
розквіт олімпійського руху неза-
лежної України.

Результатами проведення Олім-
пійського уроку та Олімпійського 
тижня є розкриття здібностей, 
виховання морально-вольових 
якостей, підвищення та вдоско-
налення рівня спортивної май-
стерності у студентів, виховання 
здорової, всебічно розвиненої, 
фізично досконалої людини та 
розвиток студентського спорту.

Шанувальники здорового спо-
собу життя та оздоровчого бігу 13 
вересня зібралися у Тернопіль-
ському парку ім. Т. Шевченка, щоб 
відзначити День фізичної культу-
ри і спорту.

Головною подією була «Терно-
пільська Озеряна» – традиційний 
відкритий легкоатлетичний пробіг 
довкола Тернопільського ставу, 
який проводився вже увісімнад-
цяте. Цьогоріч на старт вийшла 
рекордна кількість учасників – 
148. У змаганнях брали участь не 
тільки представники Тернополя 
та області, а також спортсмени із 
Чернівецької, Львівської, Івано-
Франківської областей та гості з 
Польщі,  Канарських островів, 
США.

Серед призерів у віковій групі 
15–19 років бронзову нагороду 
здобув студент групи СН-31 Дмит-
ро Юрчик, який є учасником та 
призером різноманітних пробігів, 
активно займається легкою атле-
тикою, веде здоровий спосіб жи-
ття.

Фізична підготовка є одним із 
основних предметів професійної 
та бойової підготовки, важливою 
та невід'ємною частиною підго-
товки молоді до служби у Зброй-
них Силах України, забезпечення 
власної безпеки і безпеки людей у 

надзвичайних ситуаціях мирного і 
воєнного часу. Загострення війсь-
ково-політичної обстановки в 
Україні зумовило необхідність 
злиття процесів фізичного вихо-
вання і військової підготовки. У 
нашому університеті на заняттях з 
фізичного виховання студенти 
додатково навчаються прикла-
дному плаванню, виконанню 
стройових прийомів у складі під-
розділу у пішому порядку, пере-
суванню на полі бою (техніка бігу 
на будьякій місцевості), доланню 
перешкоди (вправи на смузі пе-
решкод),  метанню гранати на 
влучність і дальність, розпалю-
ванню вогнища, встановленню 
палатки, наданню першої допо-
моги потерпілим на воді і в над-
звичайних ситуаціях.

Заняття спрямованi на вихова-
ння у молоді впевненостi у своїх 
силах, смiливостi та рiшучостi, 
уміння переносити фізичні й пси-
хологічні навантаження, а також 
на прискорення адаптації до умов 
військової служби.

З початком нового навчального 
року для вчорашніх абітурієнтів, а 
сьогодні студентів нашого універ-
ситету розпочинаються спортивні 
баталії.

1 жовтня першим випробува-

нням у  комплексному зал іку 
Спартакіади був легкоатлетичний 
крос. Під час відкриття змагань 
учасники хвилиною мовчання 
вшанували пам'ять загиблого в 
АТО студента університету Сте-
пана Стефурака.

Серед дівчат впевнену перемогу 
здобула Інна Шинкар (гр. ХЕ-11), 
другою фінішувала Єлизавета 
Тороватова (гр. КТ-11), третьою – 
Надія Білейчук (гр. ХО-11).

Серед юнаків до останніх метрів 
дистанції напружена боротьба 
тривала між Андрієм Мельничу-
ком (СІ-11) та Богданом Калини-
ченком (СБ-11), у якій перемогу 
здобув Андрій, вигравши у Богда-
на всього лише 0,3 с. Третім при-
зером став Дмитро Павлюк (СН-
12).

Серед факультетів прше місце 
посіли спортсмени ФКТ, друге – 
ЕМФ, третє – ФХМ. 

8–9 жовтня проходили змагання 
з відкритої першості Тернополя з 
легкої атлетики серед ВНЗ Захід-
ного регіону України. У кожному 
виді програми наші легкоатлети 
показали високі результати та 
склали гідну конкуренцію іншим 
спортсменам, у тому числі зі спе-
ціалізованих закладів освіти. 
Варто відзначити Дмитра Юрчика 
(СН-31), який на двох дистанціях 
встановив кращі досягнення, що 
не змінювалися з 2002 року – у 
бігу на 1500 м – 4.16,7 хв., у бігу на 
800 м – 2.02,6 хв. Максим Закіт-
нюк (СІ-21) у бігу на 400 м у напру-
женій боротьбі посів третє місце.

Богдан Леуш (гр. ЕТ-11), Максим 
Закітнюк (гр.  СІ-21),  Микола 
Фіялковський (гр. СІ-31) та Богдан 
Крутиголова (гр. МБ-41) перемог-
ли в естафеті 4х100 м, показав-
ши результат 44,7 с., що є новим 
рекордом університету.

11 жовтня на навчально-спорти-
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вній базі ФСТ «Колос» у Терно-
пільській області, що у селі Під-
городнє, проходило спортивне 
свято з літнього біатлону «Спорт 
для всіх».

У заході взяли участь студенти 
та викладачі спортивних кафедр 
вишів Тернополя, працівники 
УМВС України в Тернопільській 
області, представники управління 
освіти Тернопільської ОДА, від-
ділення НОК України в Тернопіль-
ській області, Центру фізичного 
здоров'я населення «Спорт для 
всіх», а також школярі Тернопіль-
щини. Студенти нашого універси-
тету брали участь у конкурсах та 
вікторинах, навчалися орієнтува-
тися на місцевості, мали можли-
вість попрактикуватись у роз-
биранні та складанні автоматів та 
іншої зброї,  ознайомилися з 
різними видами мін та снарядів, а 
також побачили майстер-клас зі 
стрільби Олімпійської чемпіонки 
XXII зимових Олімпійських ігор в 
Сочі Олени Підгрушної та пока-
зові виступи працівників УМВС 
України в Тернопільській області.

Студенти університету стали 
ініціаторами великого студент-
ського велопробігу у м.Тернополі, 
який відбувся  напе-15 жовтня
редодні Дня українського студент-
ства. Велопробіг проводився в 
рамках уже традиційного для 
нашого університету Тижня укра-
їнської вишиванки з метою попу-
ляризації велосипедного руху в 
нашому місті, підтримки здоро-
вого способу життя серед студен-
тів тернопільських вишів.

Основна мета велопробігу – під-
тримати мир, якого сьогодні так 
потребує наша країна. Ми повинні 
показати всім людям, що можемо 
об'єднатися – сказав відповідаль-

ний за цей захід Віталій Віжбов-
ський.

Маршрут велопробігу проліг біля 
інших місцевих університетів, 
щоб могли долучитися студенти 
та усі охочі. 

16–23 жовтня проходили змага-
ння з волейболу серед студентів 
перших курсів у залік Спартакіади 
першокурсниківуніверситету. 
Перше місце пос іли студенти 
МТФ, друге – ФКТ, третє – ЕМФ.

У змаганнях з футзалу у фіналі 
команда факультету машинобу-
дування та харчових технологій  у 
напруженій боротьбі  здобула 
перемогу над командою з факуль-
тету по роботі з іноземними сту-
дентами. На третьому місці – фут-
болісти електромеханічного фа-
культету.

У змаганнях з плавання серед 
першокурсників в особистому за-
лiку переможцями стали: Гарма-
тюк Адріана (гр. БМ-11) (50м в/с, 
50м брас), Грабець Олег (гр.КА-
11) (50м в/с), Гурняк Андрiй (гр. 
КТ-11)  (50м н/с), Гринчук Євген 
(гр. КТ-11) (50м брас).

В естафетному плаваннi (4 х 50м 
в/с) перше мiсце виборола коман-
да ФКТ, другою була команда ФIС, 
третьою – ФХМ. У командному 
залiку перше мiсце посiла коман-
да ФКТ (288 оч.), II – ФIС (173 оч.), 
III – ФХМ (86 оч.).

8 листопада пройшли змагання 
на Кубок університету серед сту-
дентів і працівників структурних 
підрозділів. Студенти змагались у 
п'яти видах спорту: футзал, мета-
ння гранати на дальність та точ-
ність, плавання, настільний теніс, 
швидкі шахи. У плаванні, швидких 
шахах і настільному тенісі та в 
загальному заліку перемогли сту-
денти університету, другими за 

додатковими показниками стали 
представники Зборівського ко-
леджу, третіми – Технічного ко-
леджу.

Особисто-командний чемпіонат 
Тернопільської області та облас-
ного фізкультурно-спортивного 
товариства «Колос» з гирьового 
спорту (двоборство) за програ-
мою ХХІV сільських спортивних 
ігор Тернопільщини відбувся 9 
листопада у спортивному залі 
Збаразької ЗОШ №2. Вихованці 
доцента кафедри фізичного вихо-
вання і спорту Зеновія Кульчиць-
кого показали високі результати. 
Чемпіоном області у ваговій кате-
горії до 73 кг став студент гр. РМ-
51 Сірий Ігор.  Срібні нагороди 
здобули: у ваговій категорії до 63 
кг – Капелюх Андрій (гр.ХС-41);  
до 73 кг – Сапіга Віталій (гр. МБ-
21); до 78 кг – Радзібаба Василь 
(гр. МВ-52);  до 85 кг – Сусь Сергій 
(гр. МВ-52);  до 95 кг – Коцюк Ігор 
(гр.ХС-31). Бронзу виборов сту-
дент гр. БФ-51 Босюк Микола у ва-
говій категорії до 63 кг. Вперше 
норматив кандидата в майстри 
спорту виконав Радзібаба Василь 
(гр. МВ-52).

11–13 листопада була проведе-
на Спартакіада з волейболу се-
ред факультетів університету. За 
високі результати, продемонстро-
вані у змаганнях, нагороджені  гра-
мотами за перше місце збірна ко-
манда механіко-технологічного 
факультету; друге – факультету 
машинобудування та харчових 
технологій, третє – електромеха-
нічного факультету.
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Ïротягом грудня 2009 – 
січня 2010 років надходи-
ли вітальні листи з нагоди 

присвоєння університету статусу 
національного. Колектив приві-
тали керівник апарату Верховної 
Ради України Зайчук В.О., Почес- 
ний професор ТНТУ ім. І. Пулюя, 
академік НАНУ Володимир Семи-
ноженко, представники місцевих  
органів влади, ректори вузів Укра-
їни.

26 січня відбулася зустріч про-
фесорсько-викладацького та сту-
дентського колективів із  першим 
Президентом України (1991–1994) 
Л.М. Кравчуком. 

11 лютого відбулася студент-
ська звітно-виборна профспілко-
ва конференція, на якій після зас-
луховування звіту головою сту-
дентського профкому знову був 
обраний О.І. Кравець.

16 лютого 2010 року  відбувся 
міжнародний інформаційний се-
мінар «Реалізація програми Тем-
пус IV. Розширення співробітниц-
тва в області вищої освіти між ЄС 

2010 ð³ê
та Україною» за участю представ-
ників Військового технологічного 
університету (м. Варшава, Поль-
ща): координатора програми Ераз-
мус Анни Вачуляк та доцента Во-
лодимира Гуцайлюка.

Польські колеги та викладачі ме-
ханіко-технологічного факуль-
тету провели дискусії та обгово-
рення проектів з реалізації мо-
більності між обома університе-
тами за програмами Європейсь-
кого Союзу.

20 лютого 2010 року ректорові 
університету професорові Петру 
Яснію присвоєно звання Почес-
ного професора індійського уні-
верситету «Шобіт». 

24 лютого 2010 року  за підтрим-
ки Координаційного бюро євро-
пейської та євроатлантичної інте-
грації Секретаріату Кабінету Мі-
ністрів України, Тернопільської 
обласної державної адміністрації 
та університету відбувся інфор-
маційно-просвітницький семінар 
«Євроатлантична інтеграція Ук-
раїни – регіональний аспект спів-
робітництва», який став черго-
вим заходом Річної національної 
програми з підготовки України до 
набуття членства в Організації 
Північноатлантичного договору. 

Ректор П.В. Ясній наголосив, що 
наш університет,  починаючи з 
2008 року, є учасником науково-
технічної програми НАТО «Наука 
заради миру і безпеки». Однак 
сьогодні завдання вузівської інте-
лігенції, яка, навчаючи і виховую-
чи молодь, творить майбутнє дер-
жави й світу. Полягає в тому, щоб 
продовжувати і розширювати прак-
тику співробітництва з НАТО і в ін-
ших напрямках – політичному, еко-
номічному, правовому, інформа-
ційному, освітньому, безпековому. 

Заступник начальника Управ-
ління євроатлантичної інтеграції, 
завідувач сектором політичних та 
безпекових питань Коорди-націй-
ного бюро європейської та євро-
атлантичної інтеграції Секрета-
ріату Кабінету Міністрів України 
полковник Канана П.В. зупинився 
на перевагах євро-атлантичної ін-
теграції України. 

Ведуча семінару – Рудакевич 
Марія Іванівна, доктор наук з дер-
жавного управління, професор 
кафедри менеджменту у вироб-
ничій сфері.

11–12 березня  на зустрічі мі-
ністрів, що відповідають за вищу 
освіту у країнах-учасницях Бо-
лонського процесу, яка відбулася 
у Будапешті та Відні, прийнято 
Будапештсько-Віденську Декла-
рацію та офіційно проголошено 
створення Європейського прос-
тору вищої освіти. 

Ректор університету, професор 
Ясній П.В. взяв участь у конфе-
ренції  Європейської  асоціації 
університетів, що відбулася у  Ві-
денському університеті. Учасни-
ки конференції обговорювали й 
аналізували основні підсумки 
Болонського процесу, започат-
кованого у 1999 році, та страте-
гічні напрями руху у 2010 році. 
Поряд із успіхами зі створення 
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єдиного наукового й освітнього 
європейського простору, відмі-
чалися певні проблеми, зокрема 
стосовно мобільності студентів, 
викладачів, науковців. Одним із 
напрямів розвитку єдиного нау-
ково-освітнього простору є сти-
мулювання вертикальної мобіль-
ності магістрів і докторантів. 

17–19 березня в університеті з 
робочим візитом перебували 
представники державної компа-
нії «Хітако» (СР В'єтнам). Інозем-
на сторона дала високу оцінку 
рівню фахівців, що навчалися в 
університеті у 2009 році.

25 березня делегація Терно-
пільського національного техніч-
ного університету імені Івана Пу-
люя у складі ректора, професора 
П.В. Яснія, завідувача кафедри 
програмної інженерії,  доцента 
М.Р. Петрика та студентів ун і-
верситету факультету комп'ю-
терно-інформаційних систем і 
програмної інженерії (Р. Вітрука, 
Ю. Бру нця ,  гр .СП-11)  вз яла 
участь у Генеральній Асамблеї 
Української асоціації випускників 
французьких освітніх програм 
AUDESF, що відбулася  у  По-
сольств і Франці ї в Україні  за 
участю Надзвичайного і Повно-
важного Посла Франції в Україні п. 
Жака Фора. 

ТНТУ ім. І. Пулюя є одним із зас-
новників AUDESF (2005). 

10 квітня ректорат, студентсь-
кий та професорсько-викладаць-
кий колективи університету вис-
ловили глибоке співчуття поль-
ському народу з приводу трагічної 
загибелі Президента Польщі Леха 
Качинського з дружиною Марією 
та членами офіційної делегації.

29 квітня на базі нашого універ-
ситету відкрито Тернопільський 
науково-інформаційний центр 
європейської та євроатлантичної 
інтеграції, який функціонуватиме 
за моделлю, розробленою Інсти-

тутом трансформації суспільства 
(м. Київ). Створення цієї структу-
ри здійснено у рамках спільного 
українсько-словацького проекту, 
що підтримується Міністерством 
закордонних справ Словацької 
Республіки та Посольством Сло-
вацької Республіки в Україні . 
Модератором заходу став Олег 
Соскін, директор Інституту транс-
формації суспільства, професор 
Національної академії  управ-
ління, заступник голови Коорди-
наційної ради громадської ліги 
України – НАТО. 

11 червня відбулося виїзне 
засідання Ради Західного науко-
вого центру НАН України і МОН 
України, на якому обговорювали 
завдання і перспективи співро-
бітництва Західного наукового 
центру НАН України і МОН Украї-
ни та Тернопільської обласної 
державної адміністрації і Терно-
пільської обласної ради; основні 
напрямки діяльності наукового 
парку, створюваного на базі уні-
верситету. 

24 червня  відбувся візит  до 
університету Надзвичайного і 
Повноважного Посла Франції в 
Україні  Жака Фора та аташе з 
наукового та університетського 
співробітництва Посольства 
Франції в Україні Гійома Колена. У 
програмі візиту було проведено 
семінар «Франція та Україна: 
перспективи науково-технічного 
та освітнього співробітництва»;  
відкрито виставку обласного 
архіву «Французька присутність 
на Тернопільщині». 

1 вересня на урочистій церемо-
нії посвячення в студенти першо-
курсників університету було ого-
лошено про призначення чоти-
рьох іменних стипендій: з ініціа-
тиви директора ТОВ «Тернопіль-
буд» Лила В. двох стипендій для 
студентів напряму «Будівниц-
тво», з ініціативи директора ТОВ 

«АНТ» (м. Тернопіль) Ратушняка 
М.М. – двох стипендій для студен-
тів факультету економіки підпри-
ємницької діяльності.

9–10 вересня відбулися наукові 
читання, присвячені 110-й річниці 
від дня народження видатного 
вченого, професора Олександра 
Смакули. У фойє другого поверху 
корпусу №1 університету було 
відкрито барельєфи Івана Пулюя 
та Олександра Смакули. 

1 жовтня  відбувся перший у 
Західному регіоні україно-японсь-
кий форум, який був організо-
ваний університетом спільно із 
Україно-Японським Центром 
НТУУ «КПІ» та Тернопільською 
федерацією Кендо. У рамках фо-
руму відбувся дискусійний «круг-
лий стіл» за участю місцевих під-
приємців і лідерів громадських 
організацій.

19 жовтня Кузнецовським місь-
ким центром зайнятості прове-
дено щорічний ярмарок професій. 
Заступник директора з марке-
тингу Центру довузівської підго-
товки к.е.н., доц. Семенюк С.Б. та 
заступник декана електромеха-
нічного факультету к.т.н., доц. 
Оробчук Б.Я. облаштували кон-
сультаційний пункт із презента-
ційними буклетами, брошурами, 
альбомами про історію заснува-
ння університету, підготовлени-
ми до його 50-річчя, й транслюва-
ли відеоролик про університет.

7 листопада відбувся День від-
критих дверей. Майбутні абіту-
рієнти мали можливість ознайо-
митися з напрямками підготовки і 
спеціальностями університету, 
матеріально-технічною базою, 
правилами прийому до вищого 
навчального закладу,  а також 
зустрілися із ректоратом, декана-
ми факультетів та викладачами 
університету, здійснили екскурсію 
аудиторіями ТНТУ.
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30 листопада за підтримки По-
сольства Словацької республіки в 
Україні відбулися дебати студент-
ської молоді ВНЗ м.Тернополя на 
тему: «Яка модель національної 
безпеки є найефективнішою для 
України?» Модераторами дебатів 
були: Олег Соскін, директор Інс-
титуту трансформації суспіль-
ства, та Марія Рудакевич, доктор 
наук з державного управління, 
професор кафедри менеджменту. 
Серед учасників заходу було про-
ведено опитування для вивчення 
громадської думки стосовно наз-
ваної теми. Результати анкету-
вання показали: 63,73% респон-
дентів вважають Україну євро-
пейською державою; 72,55% опи-
таних висловилися в підтримку 
Євроатлантичної моделі колек-
тивної безпеки, що передбачає 
вступ нашої країни до НАТО.

2 грудня гостем університету 
був Мілош Петер Внук – видатний 
американський вчений польсь-
кого походження, один із заснов-
ників сучасної механіки руйнуван-
ня, який провів науковий семінар 
«Мезомеханічна модель розвитку 
втомних тріщин та її застосування 
в наноінженерії». У 2009 році за 
видатні заслуги М.Внук був назва-
ний людиною року за версією 
Американського біографічного 
інституту.

16 грудня відбулася зустріч із 
неперес ічними літераторами 
сучасності – Андрієм Курковим 
(найвідоміші твори – «Пікнік на 
льоду», «Остання любов прези-
дента», «Н ічний молочник», 
«Приятель покійника») та Євге-
ном Положієм (автор книг – «По-
тяг», «Мері та її аеропорт», «Дя-
дечко на ім'я Бог»).

2 лютого в університеті відбу -
лись урочистості з нагоди 166-ої 
річниці від дня народження видат-
ного земляка, всесвітньо знаного 
фізика, винахідника, гуманіста і 
патріота України Івана Пулюя. 
Програма свята була різноманіт-
ною та насиченою за своїм зміс-
том, відкривала багатогранність 
образу Івана Пулюя. 

10 березня обласний центр зай-
нятості підписав угоду про спів-
працю з університетом у галузі 
співробітництва в питаннях пра-
цевлаштування. Сторони надава-
тимуть інформаційні та консуль-
таційні послуги з питань попиту на 
ринку праці, наявності вільних 
робочих місць, вакантних посад, 
можливості тимчасової і втори-
нної зайнятості, проводитимуть 
спільні семінари, науковопрак-
тичні конференції, „круглі столи” 
щодо соціального захисту, органі-
зації зайнятості та профнавчання 
різних категорій молоді.

22 березня відбулася літерату-
рномистецька програма «Дорога 
до Кобзаря», присвячена 197-ій 
річниці від дня народження і 150-
ій річниці від дня смерті Тараса 
Григоровича Шевченка.

23 березня у Тернопільській 
міській раді міський голова Надал 
С.В. та ректор університету Ясній 
П.В. підписали програму спів-
робітництва між Тернопільською 
міською радою та університетом. 
Науковці вишу візьмуть участь у 
розробленні стратегічної довго-
термінової програми розвитку 
Тернополя та приміської зони до 
2030 року, долучаться до впро-
вадження практичних наукових 
розроблень з утилізації сміття, 
моніторингу геопатогенних зон, 
очистки відпрацьованих газів, 
контролю забруднення повітря та 
довкілля,  енергоаудиту кому-
нальних закладів, зокрема шкіл, 
кавітаційної очистки води, дис-
петчеризації вуличного освіт-
лення, комплексного управління 
рухом міського транспорту, енер-
гозберігання, будівництва міні-
ГЕС. 

26 березня з метою виявлення 
здібної та обдарованої учнівської 
молоді, формування якісного кон-
тингенту вступників в університеті 
була проведена олімпіада з мате-
матики, математики та фізики, в 
якій взяли участь 70 учнів випуск-
них класів, із них 48 – з матема-
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тики, 22 – з математики та фізики. 
28 березня відбулася зустріч з 

одним із відомих братів-письмен-
ників Дмитром Капрановим, який 
презентував відому та епатажну 
книгу, написану разом з братом Ві-
талієм, «Кобзар-2000. Нові та 
найновіші розділи». 

28 квітня в Тернополі проходив 
VI Міжнародний інвестиційний 
форум, на якому значний інтерес 
викликала  експозиція універ-
ситету. Продовженням роботи 
форуму стало засідання Між-
народного трейд-клубу в Україні, 
яке відбулося на базі нашого вузу. 
Проекти представляли науковці 
університету – доц., к.т.н. Химич 
Г.П., доц., к.т.н. Ткачук Р.А., доц., 
к.т.н. Яськів В.І.

25 травня в університеті з наго-
ди святкування Дня Європи в Ук-
раїні пройшов міжнародний се-
мінар на тему «Інтеграція України 
у Європейський освітній простір. 
Презентація Балтійської універ-
ситетської програми»". Через 
Інтернет-міст відбулося спілку-
вання з проф. Ларсом Ріденом 
(Університет Упсала, Швеція), 
засновником, директором Бал-
тійскої університетської прог-
рами, який презентував доповідь 
«Співпраця європейських універ-
ситетів та мерій в Балтійській уні-
верситетській програмі. Діяль-
ність Центру сталого розвитку 
міста Упсала».

26 травня для студентів та ви-
кладачів народний депутат Укра-
їни, голова комітету з питань на-
ціональної безпеки й оборони 
А.С. Гриценко прочитав лекцію на 
тему  «Актуальні аспекти націо-
нальної безпеки України. Сучасні 
загрози». Багатьох присутніх ціка-
вили питання прояву культурної, 
економічної, політичної та інших 
небезпек в умовах сучасного сус-
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пільства, а також шляхи подолан-
ня цих загроз.

9 червня відбулося засідання 
наглядової ради університету, на 
якому розглядали перспективи 
розвитку університету в 2011/ 
2012 н.р., основні напрямки підго-
товки фахівців в університеті та 
формування державного замов-
лення на їх підготовку, перепід-
готовку та підвищення кваліфі-
кації, питання фінансування дія-
льності університету та розвитку 
його матеріально-технічної бази.

15 червня в рамках угоди про 
співробітництво представники ви-
конавчого комітету Тернопільсь-
кої міської ради та університету 
провели презентацію проектних 
пропозицій з урахуванням роз-
будови та модернізації міської 
інфраструктури м. Тернопіль у 
період до 2020–2030 років.

25 жовтня  відбулося засідання 
інженерно-технічної комісії нау-
кового товариства ім.Т.Шевченка. 

21 грудня на диспуті «Бачення 
розвитку міста очима молодих 
науковців та студентів ТНТУ» з 
доповідями за проектами висту-
пили викладачі та студенти уні-
верситету. За результатами дис-
путу було прийнято резолюцію 
щодо доцільності створення між-
ун іверситетської міської  гро-
мадської інституції для коорди-
нації спільних дій.

Петер Пулюй надіслав ректору 
та колективу університету приві-
тання з Новим роком і Різдвом і 
побажав випускникам бути успіш-
ними та приносити користь роз-
витку України.

2 лютого з нагоди 167–річниці 
від дня народження Івана Пулюя 
відбулися традиційні Пулюївські 
наукові читання.

2 лютого університет відвідала 
делегація компанії «Устронян-
ка»– провідного виробника без-
алкогольних напоїв у Польщі. Ви-
робничий директор компанії пан 
Павел Рубінський та керівник за-
воду у місті Бяла пан Яцек Божек 
під час зустрічі зі студентами уні-
верситету розповіли про умови 
проходження практики на їх під-
приємстві у 2012 році. В резуль-
таті міжнародної співпраці з ком-
панією «Устронянка», яка триває 
з 2007 року, понад 150 студентів 
пройшли технологічну практику 
на заводах компанії у Республіці 
Польща, 10 викладачів та науков-
ців мали змогу ознайомитися з пе-
редовим європейським вироб-
ничим досвідом і технологіями. 
Міжнародне стажування на ви-
робничих потужностях компанії 
«Устронянка» дозволяє студен-
там опанувати польську мову та 
виконувати сучасні дипломні 
проекти з автоматизаці ї підп-
риємств харчової й переробної 
промисловості.

4 березня відбувся День відкри-
тих дверей. Важливою і корисною 
була інформація відповідального 
секретaря приймальної комісії 
Лещука Р.Я.,  який ознайомив 
майбутніх абітурієнтів та їх бать-
ків із правилами прийому до уні-
верситету. Не менш цікавою для 
юнаків і дівчат була екскурсія нав-
чальними аудиторіями та науко-
вими лабораторіями.

13 березня  відбулася літера-
турно-мистецька програма «Чи-
таю Шевченка і бачу сьогоднішні 
дні» (за мотивами поеми Т.Г. Шев-
ченка «І мертвим, і живим, і нена-
родженим...»).

16 березня на базі університету 
відбулася березнева наукова се-
сія Інженерно-технічної комісії 
Тернопільського осередку Нау-
кового товариства імені  Шев-
ченка.

20 березня відбулася ХІ конфе-
ренція трудового колективу Тер-
нопільського національного тех-
нічного університету імені Івана 
Пулюя, на якій основним питан-
ням був звіт ректора Яснія П.В. 
п р о  д і я ль н і с ть  з а  пе р і о д  з 
06.04.2007 р. до 19.03.2012 р. Звіт 
охоплював усі сфери життя уні-
верситету та окреслив віхи його 
подальшого розвитку. 

У роботі конференції взяли учас-
ть члени Наглядової ради універ-
ситету М.М. Стельмах – директор 
Тернопільської обласної дирекції 
АТ «Райффайзен банк Аваль»; 
В.В. Щиренко – генеральний ди-
ректор ТОВ ОСП «Корпорація 
«Ватра»», начальник управління 
освіти і науки Тернопільської ОДА 
І.Г. Запорожан. 

22 березня з офіційним візитом 
у нашому університеті побував 
Надзвичайний і Повноважний 
посол Республіки Таджикистан в 
Україні пан Шухрат Музафарович 
Султонов. Пан Посол мав мож-
ливість поспілкуватися із таджи-
цькими студентами, які навчають-
ся на спільному таджицько-укра-
їському факультеті «Управління 
персоналом та перспективних 
технологій». Було проведено те-
леміст із Технологічним універ-
ситетом Таджикистану, в якому 
взяв участь і ректор цього вишу 
Нуралі Наботович Шоєв.

26–29 березня на базі універси-
тету відбулося засідання науково-
методичної ради за напрямом 
підготовки «Машинобудування» 
МОНМС України зі спеціальності 
«Підйомно-транспортні, дорожні, 
будівельні, меліоративні машини і 
обладнання», а також науковий 
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семінар “Підйомно-транспортні 
машини” Підйомно-транспортної 
академії наук України із залучен-
ням провідних учених України в 
цій галузі. 

28 березня відбувся Ярмарок 
вакансій – 2012, на якому сту-
денти і випускники університету 
мали нагоду поспілкуватись із 
роботодавцями, ознайомитись із 
запропонованими вакансіями, 
переглянути відеоролики про під-
приємства, дізнатися про найго-
ловніші шляхи пошуку роботи, ви-
моги роботодавців, правила пове-
дінки на співбесідах, пройти про-
фесійну діагностику, організовану 
Тернопільським міськрайонним 
центром зайнятості . Відбувся 
«круглий стіл» на тему «Кар'єра 
випускника технічного універ-
ситету в умовах ринку праці».

25 квітня в університеті відбувся 
круглий стіл на тему: «Створення 
сучасної прогресивної стратегії 
розвитку міста Тернополя до 2025 
року». В ході обговорення були 
визначені стратегічні цілі розвитку 
міста – підвищення конкурен-
тоспроможності економіки, підви-
щення якості життя населення, 
підвищення екологічної й техно-
генної безпеки.

27–28 квітня на базі Тернопіль-
ського національного економіч-
ного університету відбувся VII 
Міжнародний інвестиційний фо-
рум. Були проведені презентації 
проектів представників Терно-
пільської міської ради та науко-
вого парку «Інноваційно-інвести-
ційний кластер Тернопілля» з роз-
витку інфраструктурних напрямів 
міста Тернополя. Наш універ-
ситет демонстрував вимірювач 
концентрації загазованості, блок 
моніторингу систем безперебій-
ного живлення, антенні хвилево-
ди, хвилеводний фільтр, привод-
ний втулковий ланцюг, діючий ма-
кет сифонної ГЕС та ін. 

1 червня до університету з пре-
зентацією книжки «Роздуми ме-
неджера» завітав знаний учений, 
державний та громадський діяч, 
фахівець у галузі менеджменту та 
бізнес-освіти Богдан Будзан. Вик-
ладацькій аудиторії, яка прийшла 
на цю зустріч, було цікаво ознайо-
митись із поглядами автора на 
постановку сучасними менедже-
рами життєвих та професійних 
цілей та розвиток управлінських 
яостей. 

Урочистості, присвячені випуску 
бакалаврів, спеціалістів та магіс-
трів університету пройшли 5 чер-
вня в ОМЦ «Політехнік». Ректор  
Петро Ясній разом з деканами та 
заступниками деканів відповідних 
факультетів вручили дипломи з 
відзнакою кращим випускникам 
кожного факультету. 

12 червня на кладовищі у Під-
городньому відбулася заупокійна 
панахида, а також освячення 
пам'ятника на могилі колишнього 
директора Тернопільського філіа-
лу Львівського політехнічного інс-
титуту Поліщука Анатолія Григо-
ровича. Обряд освячення здійс-
нив отець Сергій. Пом'янути свого 
колегу, доброго наставника та 
учителя прийшли співробітники 
університету. Ректор  Петро Ясній 
у словах пам'яті про покійного 
розповів про його життєвий та 
профес ійний шлях.  Напис на 
могильній плиті Анатолія Поліщу-
ка: «Вчитель не той, хто навчає, а 
той, у кого вчаться». Вічна йому 
пам'ять!

14 червня  відбулася ХІІ Кон-
ференція трудового колективу 
університету, на якій було обрано 
ректора. Представник МОНМС 
України Царенко О.В. представив 
претендента на посаду ректора 
Петра Яснія, який очолював уні-
верситет упродовж останніх 5-ти 
років. Зі своєю передвиборчою 
програмою Петро Володимиро-

вич звернувся до делегатів кон-
ференції. Він окреслив майбутні 
шляхи розвитку університету та 
додав, що спільними зусиллями 
колектив зможе подолати будь-які 
труднощі. Опісля розпочалася 
процедура голосування.

Результати голосування: з 291-го 
делегата проголосувало 290, з 
них: за – 258, проти – 16, недійс-
них бюлетенів – 16. 

6 липня Університет прикладних 
наук Шмалькальден (Німеччина) 
уклав договір з університетом про 
спільну підготовку бакалаврів за 
напрямом 6.050101 «Комп'ютерні 
науки» (за програмою подвійних 
дипломів). 

25 липня у зв'язку з переходом 
академічної програми компанії 
Cisco Systems до нової органі-
заційної структури академія Cisco 
при університеті отримала статус 
Центру підготовки інструкторів 
(Instructor Training Center). 

30 липня відбувся візит асис-
тент-професора Богдана Луго-
вого з Університету Маунт Ст. Він-
сент м. Галіфакс, провінції Нова 
Шотландія (Канада). За результа-
тами візиту  представника ка-
надського університету, відомого 
фахівця біотехнології Богдана 
Лугового 31 серпня був підписа-
ний Меморандум про взаєморо-
зуміння з Університетом Маунт Ст. 
Вінсент.

8 серпня в університеті  з візи-
том побувала делегація компанії 
«Famer Group» (м. Анкара, Туреч-
чина). Використання міжнарод-
ного досвіду інженерного про-
ектування та нових технологій бу-
дівництва дозволить університету 
забезпечити високий рівень нав-
чання майбутніх інженерівбуді-
вельників.

3 вересня відбувся урочистий 
церемоніал посвячення у сту-
денти першокурсників. Нову сто-
рінку про наш навчальний заклад, 
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його історію та сьогодення від-
крив першокурсникам у своєму 
короткометражному фільмі зас-
лужений діяч мистецтв України, 
професор кафедри україно-
знавства Олег Герман. Гімн уні-
верситету, виступ із напутнім сло-
вом ректора Петра Яснія та щирі 
побажання гостей ознаменували 
хвилюючий момент урочистої 
присяги студентів-першокурс-
ників. Він був особливий не лише 
для студентів, а й їхніх батьків. Усі 
присутні в залі отримали  Гос-
поднє благословення устами отця 
Сергія. Пісенний дарунок надих-
нув студентів з піднесенням дола-
ти дорогу у Храм науки і знання.

14 вересня відбулася презен-
тація Всеукраїнського конкурсу 
«Інноваційний прорив» та Бізнес-
інкубатору Happy Farm «Іннова-
ційний прорив». Це масштабний 
проект, націлений на розвиток 
технологічного бізнесу в Україні, 
метою якого є збільшення еконо-
мічної ефективності галузевих 
бізнесів шляхом упровадження 
інноваційних проектів українських 
розробників та залучення фінан-
сування для низки відібраних під 
час конкурсу ідей і проектів укра-
їнських розробників, вчених і під-
приємців. 

22 жовтня відбулася зустріч сту-
дентів із представниками компанії 
«СЕ Борднетце-Україна», яка має 
статус підприємства з іноземними 
інвестиціями і належить до світо-
вих виробників кабельно-провід-
никової продукції  для автомо-
білів. Студентів поінформували 
про умови набору працівників, 
основні вимоги до претендентів 
на ту чи іншу посаду, їх права та 
обов'язки після зарахування на 
роботу. 

З  до  30 жовтня 6 листопада
ректор університету Петро Ясній 
та директор Центру франко-
української наукової кооперації і 
підготовки персоналу Михайло 
Петрик перебували з робочим 
візитом в Університеті П'єра і Ма-
рії Кюрі, інших навчальних закла-
дах та генеральному офісі Мережі 
вищих інженерних шкіл Франції у 
м. Париж та м. Сержі. Візит дозво-
лив встановити взаємовигідні від-
носини з університетами Мережі 
вищих інженерних шкіл Франції.

9 листопада, у День української 
писемності та мови, студенти на-
шого університету й викладачі 
кафедри української та іноземних 
мов уперше стали учасниками 
акції «Всеукраїнський диктант 
національної єдності». Кожен, 
кому не байдужа національна 
ідея, доля рідної мови відчув себе 
невід'ємною частинкою України.

12 листопада делегація Мережі 
Вищих Інженерних Шкіл Франції 
«n+i» на чолі із заступником гене-
рального директора Мережі, про-
фесором Вищої національної 
гірничої інженерної школи м. Нан-
сі Жераром Мішо прибули до на-
шого університету з візитом-від-
повіддю. Метою зустрічі була пре-
зентація нових освітніх програм, 
організація академічної мобіль-
ності студентів та викладачів між 
ТНТУ і французькими універси-
тетами, впровадження принципів 
Болонської програми в навчаль-
ний процес, підготовка проектів 
наукового та освітнього співро-
бітництва за програмами ЄС.

12 грудня відбулося урочисте 
засідання Інженерно-технічної 
комісії Тернопільського осередку 
Наукового товариства ім.Шев-
ченка, на якій було презентовано 
сьомий том збірника праць Терно-
пільського осередку НТШ. Основу 
збірника склали публікації остан-
ніх результатів досліджень нау-
ковців університету, членів НТШ, 
представлені під час Березневої 
сесії НТШ. 

25 грудня  у м.Києві відбулося 
вручення дипломів лауреатам 
Державної премії в галузі науки і 
техніки України за 2011 рік. За 
цикл робіт «Теорія і методи роз-
рахунку напруженого стану та 
міцності твердих деформівних тіл 
з концентраторами напружень» у  
складі колективу співавторів Дип-
лом лауреата вручено ректору 
Петру Яснію.

20 березня  відбулася літера-
турно-мистецька програма «Ти не 
лукавила зо мною...», приурочена 
199-річчю від дня народження та 
152-річчю з дня смерті Т.Г. Шев-
ченка. Програма висвітлювала 
маловідомі  факти із  життя  та 
творчості  великого Кобзаря. 
Підготували й провели дійство 
прац івники відділу виховної 
роботи та зв'язків з громадськістю 
на чолі з Оксаною Децик.

22 квітня  відбулося засідання 
Інженерно-технічної комісії Тер-
нопільського осередку Наукового 
товариства імен і  Шевченка. 
Почесним гостем цього засідання 
був  професор  Валері й Пол-
ковський із Канади, який  презен-
тував 6-й том західноканадського 
збірника НТШ, а також прочитав 
доповідь на тему: «Діяльність 
НТШ в Канаді».

26 квітня  відбулася зустріч із 
відомими українськими письмен-
никами Володимиром Шовко-
шитним, Ларисою Лебедівною та 
Станіславом Бондаренком. Воло-
димир Шовкошитний презентував 
тернопільським читачам найрезо-
нансніший роман-дилогію 2012 
року «Кров-свята» про хресну 
путь України в ХХ столітті. При-
сутні на зустрічі мали можливість 
поспілкуватися з непересічними 
літераторами та придбати книги з 
автографами авторів.

26 квітня  студенти першого кур-
су електромеханічного факуль-
тету влаштували пам'ятний похід, 
згадуючи трагічні події та героїв 
Чорнобильської катастофи. Де-
сятки студентів зі свічками в ру-
ках, читаючи історичні факти про 
цей день, проходили поверх за 
поверхом, збираючи за собою все 
більше й більше людей. У такий 
спосіб вони  нагадали кожному, 
скільки людських життів забрала 
Чорнобильська трагедія.

2013 ð³ê
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18 19 травня – під час прове-
дення Днів Європи в Україні наш 
університет відвідав виконавчий 
директор департаменту магістра-
тури, післядипломної та бізнес-
освіти, фахівець зі стратегічного 
менеджменту Лісабонського інс-
титуту економіки та менеджмен-
ту Антоніо Хорхе. На факультеті 
управління та бізнесу у вироб-
ництві Антоніо Хорхе зустрівся зі 
студентами та провів лекцію-пре-
зентацію проекту «Темпус», який 
передбачає створення міжунівер-
ситетських стартап-центрів для 
студентської інноваційної діяль-
ності. Від-булася дискусія з проб-
лем інноваційного підприємниц-
тва та особливостей його реаліза-
ції в євро-пейських країнах.

В університеті започатковано 
проект «200 кроків назустріч 
Шевченку», присвячений 200-рі-
ччю з дня його народження. В 
рамках даного проекту та з нагоди 
152-річниці з дня перепоховання 
Т.Г. Шевченка у ніч з 22 на 23 трав-
ня в читальному залі науково-тех-
нічної бібліотеки ТНТУ відбулася 
мистецька акція «Ніч поезії з 
Шевченком». Читання поезій 
Шевченка було оригінальним – 
«Кобзар» відкривали на будь-якій 
сторінці і читали будь-який абзац 
із твору. Така хаотичність лише 
підкреслила взаємозв'язок і не-
розривність поезій геніального 
українського митця. За бажанням 
охочі читали поезії напам'ять. 

25 травня  відбулося засідання 
наглядової ради університету, на 
якій було заслухано та схвалено 
звіт ректора університету Петра 
Яснія про результати роботи в 
2012/2013 н.р. та обговорено пи-
тання розвитку програми подвій-
них дипломів із закордонними уні-
верситетами при підготовці ма-
гістрів та аспірантів.

30 травня  університет відвіда-
ла делегація компанії з інформа-

ційних технологій «Forte Gro-
up» з м. Чікаго (США) на чолі з її 
президентом Стівом Крейніном. У 
результаті візиту було підписано 
договір між університетом та ком-
панією про співробітництво з пи-
тань спільної діяльності у сфері 
новітніх інформаційних техно-
логій, навчання й стажування сту-
дентів університету за напрямком 
програмування та алгоритмізації. 

31 травня 2 червня – в Терно-
пільській області пройшов освіт-
ній семінар «Агро-перспектива – 
2013». Упродовж трьох днів сту-
денти мали нагоду слухати цікаві 
лекції та презентації про структу-
ру й особливості роботи агрохол-
дингу «Мрія», про можливості та 
перспективи кар'єрного росту, а 
також програми навчання спеці-
алістів для майбутніх працівни-
ків. В останній день відбулося на-
городження кращих учасників се-
мінару цінними призами. Серед 
переможців – студентка гр. БФ-41 
Бакан Аліна і студент гр. МК-31 
Грушицький Олег. 

24 червня університет відвідала 
внучата племінниця Івана Пулюя 
пані Ольга Мовчан разом із чоло-
віком Стівом Новаком. Пані Ольга 
мріяла побувати у місцях, що не-
розривно пов'язані з долею її дво-
юрідного діда – всесвітньо-зна-
ного фізика і винахідника Івана 
Пулюя. Отож, її маршрут проліг 
через Прагу, де похований Іван 
Пулюй, Гримайлів – родинне село 
нашого земляка, Тернопіль та 
наш університет.

 Ольга Юліанівна пообіцяла вис-
лати рукопис книги про Івана Пу-
люя, написаної її дідом – двою-
рідним братом І.Пулюя (книга ще 
не видана) та інші документи (від-
битки, статті, замітки в іноземних 
виданнях про святкування 150-
річчя з дня народження Івана Пу-
люя). 

7 вересня  на Театральному 
майдані Тернополя стартував 
Міжнародний проект «Scientific 
Fun – Наукові пікніки в Україні». 

Організатори дійства показали 
тернополянам, що наука – це не 
формули і схеми. Це – все, що нас 
оточує. Кредо «Наукових пікніків»: 
смакувати науку весело. Весело, 
святково і феєрично – саме так 
було цього дня на Театральному 
майдані.

11 вересня  до Тернопільської 
політехніки на літературну зустріч 
завітав відомий український поет, 
майстер поетичного перекладу, 
політик, дипломат, культоролог, 
Герой України Дмитро Павличко. 
В ході зустрічі поет висловив свої 
думки з приводу політичної ситуа-
ції в країні, мовного питання та за-
значив, що варто читати фунда-
ментальні українські твори, кла-
сиків сучасності – Ліну Костенко, 
Івана Драча, Миколу Вінгранов-
ського. Одна з його порад звучала 
так: «Щоби вистояти, маємо знати 
бодай одну, дві, три, а то й п'ять 
іноземних мов, але найперше, 
маємо шанувати свою мову, свою 
історію та своїх героїв». Він заз-
начив: «У нас потужна нація, яка 
дала світові багатьох видатних 
людей, але, на жаль, про нас в 
Європі мало знають».

28 жовтня з метою аналізу, обго-
ворення та узагальнення нав-
чальних програм і методики під-
готовки фахівців за програмами 
мережевих академій Cisco в Укра-
їні, а також розширення й поглиб-
лення напрямків співпраці між 
учасниками цієї програми в уні-
верситеті відбулися перша Все-
українська олімпіада інструкто-
рів Cisco «NetExcellence 2013» та 
семінар за програмами мереже-
вої академії Cisco. 

31 жовтня  напередодні дня 
пам'яті усіх померлих студенти та 
викладачі університету побували 
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у містечку Гримайлів на Гусятин-
щині, де народився і виріс всес-
вітньовідомий фізик і винахідник 
Іван Пулюй. Голова спортивного 
клубу «Політехнік» Ігор Подольсь-
кий, начальник відділу виховної 
роботи та зв'язків з громадськістю 
Оксана Децик, студенти Роман 
Баконь (голова студради універ-
ситету), Іван Заставний, Михайло 
Михайлишин очистили могилу ба-
тьків Пулюя від сміття, запалили 
лампадки пам'яті. Також прибра-
ли ділянку біля пам'ятного знака, 
що знаходиться на місці, де ко-
лись стояла хата, в якій народив-
ся і виріс Іван Пулюй.

У рамках тижня фінансової гра-
мотності та Всесвітнього дня зао-
щаджень  для сту-7 листопада
дентів університету була прочи-
тана лекція про ведення особис-
того бюджету, вміння заощад-
жувати та інвестувати у власне 
майбутнє, яку підготувала д.е.н., 
професор кафедри фінансів, 
обліку і контролю Олена Панух-
ник. Підкріплюючи теорію практи-
кою, викладачі кафедри Наталя 
Тимошик і Тетяна Винник провели 
зі студентами практичне заняття.

Знайомство майбутніх абіту-
рієнтів та їх батьків з університе-
том відбулося  під 10 листопада 
час Дня відкритих дверей. Окрім 
традиційних виступів ректора 
Петра Яснія, проректора з нау-
ково-педагогічної роботи Степана 
Дячука, відповідального секре-
таря приймальної комісії Роман 
Лещука, про студентське життя 
розповів студентський мер Терно-
поля Олег Грушицький.

11 листопада на факультеті 
управління і бізнесу у виробництві 
відбувся семінар відомого у світі 
менеджера, правознавця й філо-
софа Олександра Діаніна-Гавар-
да. Олександр Кирилович є авто-
ром системи і засновником Інсти-
туту морального лідерства. Він 

провів презентацію нової кни-ги 
«Створений для величі». Кілька 
своїх  книг  він подарував вик-
ладачам факультету. 

14 листопада  професор Уні-
верситету П'єра та Марії  Кюрі 
(Франція) Жак Фресар прочитав 
для студентів і викладачів лекцію 
на тему: «Технології ядерно-маг-
нітного резонансу: нові результа-
ти, перспективи застосування в 
промисловості, хімії, медицині».

16 17 листопада–  на базі нашого 
університету Тернопільським об-
ласним центром науково-тех-
нічної творчості школярів та учнів-
ської молоді проведено обласний 
етап Всеукраїнського конкурсу 
юних інформатиків, аматорів ком-
п'ютерної техніки.

З переможців обласного конкур-
су сформовано збірну команду 
області, яка братиме участь у Все-
українському конкурсі з інформа-
ційних технологій у Києві.

27 листопада  пройшов інфор-
маційно-просвітницький семінар 
«Регіональний вимір співробіт-
ництва України з НАТО». Учасни-
ки семінару обговорили доповіді:

«Регіональний аспект співробіт-
ництва України з НАТО» (Копес-
тинський Тарас – заступник на-
чальника управління зовнішніх 
зносин, зовнішньоекономічної та 
інвестиційної діяльності Терно-
пільської ОДА).

«Реалізація наукових проектів 
спільно з науковими установами 
держав-членів НАТО» (Яськів Во-
лодимир – завідувач кафедри ра-
діотехніки).

1 грудня  у зв язку з участю сту-'
дентів у протестних акціях в Києві 
керівництво нашого університету 
виступило із заявою:

«Ми висловлюємо підтримку 
стратегічного курсу України на 
інтеграцію у Європейську спіль-
ноту. Це положення зафіксоване в 
Законі України «Про засади внут-

рішньої і зовнішньої політики Ук-
раїни». Ми з повагою та розумі-
нням ставимося до активної гро-
мадянської позиції наших сту-
дентів, які у цивілізований і мир-
ний спосіб готові відстоювати свої 
переконання. Це їхнє право, га-
рантоване Конституцією України. 
Сповідуючи принципи верховенс-
тва Закону і Права, ми дотримує-
мося позиції, що участь у протест-
них акціях – особиста позиція кож-
ного».   

3 грудня  відбулося засідання 
Інженерно-технічної комісії Тер-
нопільського осередку Наукового 
товариства імені Шевченка, прис-
вячене 140-річчю НТШ. У рамках 
ювілейного святкування ректор 
Петро Ясній передав бібліотеці 
університету унікальне видання – 
І том енциклопедії «Наукове това-
риство імені Шевченка».

  відбулася 25 грудня 2013 року
новорічно-різдвяна імпреза для 
студентів та працівників універ-
ситету. Зал не просто слухав, а й 
колядував разом як велика укра-
їнська родина.

27 грудня  у кінотеатрі «Палац 
кіно» студенти університету орга-
нізували та провели виставку фо-
торобіт «Just art». Організатором 
виставки була студентка другого 
курсу факультету підприємниць-
кої діяльності Діана Гетун, допо-
магав їй в реалізації творчого про-
екту студентський мер Тернопо-
ля Олег Грушицький. 
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21–22 січня  українська деле-

гація студентів та викладачів ви-
щих навчальних закладів України 
відвідала Європарламент та 
Єврокомісію в Брюсселі.

Члени делегації взяли участь у 
робочих зустрічах та тренінгах 
«Роль Європейської комісії в ЄС», 
«Розвиток східноєвропейського 
напрямку співпраці», «Досвід ро-
боти Ради Європи в ЄС», обгово-
рили питання можливості для сту-
дентів застосовувати отримані 
знання для особистого і суспіль-
ного розвитку, а також перспек-
тиви просування науково-інтелек-
туального продукту  на ринку. 
Українська делегація приєдна-
лися  до м ітин гу  українсь кої 
діаспори Європейських країн біля 
будівлі Європарламенту.

З нагоди святкування третьої 
річниці створення факультету по 
роботі з іноземними студентами 
28 січня на факультеті відбулося 
урочисте вручення дипломів 
першим магістрам-іноземцям. 
Окрім дипломів, випускникам 
вручили пам'ятні подяки і приві-
тання від ректора. Кращі випуск-
ники планують продовжити нав-
чання в аспірантурі університету. 

11 лютого університет тради-
ційно відвідала делегація ком-
панії «Устронянка». Виробничий 
директор компанії пан Павел Ру-
бінський та керівник заводу у місті 
Бяла пан Яцек Божек під час зуст-
річі зі студентами університету 
розповіли про історію організації 
виробництва, продукцію та нові 
технології компанії «Устронянка», 
а також про умови проходження 
практики на підприємстві у 2014 
році. Термін проходження прак-
тики – 3 місяці.

Міжнародне стажування на ви-
робничих потужностях компанії 
«Устронянка» дозволяє студен-
там університету вдосконалити 
знання польської мови за тех-
нічним напрямком та виконувати 
сучасні дипломні проекти з авто-
матизації підприємств харчової та 
переробної промисловості.

З нагоди 169-річниці від дня на-
родження Івана Пулюя в універ-
ситеті було проведено 12 лютого 
День пам'яті Івана Пулюя. Вша-
нувати пам'ять вченого зібралася 
численна університетська гро-
мада та громадськість міста. На-
чальник відділу виховної роботи 

та зв'язків з громадськістю Оксана 
Децик зазначила: «Іван Пулюй 
був великим поборником украї-
нської національної ідеї. Сьогод-
ні, на тлі подій, які відбуваються в 
Україні, слова Івана Пулюя зву-
чать як ніколи актуально: «...Дуже 
важливо для забезпечення ста-
більності миру в Європі мати са-
мостійну Україну. Незалежність 
України є, в нашому глибокому 
переконанні, ключем для збере-
ження миру в усій Європі» (І. Пу-
люй «Україна та її міжнародне по-
літичне значення», Відень, 1915 
р.)». Після цих слів присутні вша-
нували хвилиною мовчання за-
гиблих героїв Майдану й запали-
ли свічки надії та сподівання за 
мир в Україні.

Ректор університету Петро Ясній 
у своєму виступі подякував усім, 
хто підтримав ідею повернення із 
забуття та присвоєння універси-
тету імені славетного сина Украї-
ни Івана Пулюя, а також тим, хто і 
далі продовжує вивчати, дослід-
жувати архівні матеріали, описи, 
наукові праці І.Пулюя.

13–14 лютого у Таллінському 
технічному університеті (Естонія, 
Таллін) та у Королів-17 лютого 
ському технологічному інституті 
(KTH) (Швеція, Стокгольм) від-
булася перша зустріч по проекту 
543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-
TEMPUS-JPCR Modernization of 
Postgraduate Studies on Security 
and Resilience for Human and In-
dustry Related Domains (SEREIN), 
що отримав фінансування у рам-
ках міжнародної освітньої про-
грами «Tempus». У зустрічі брав 
участь завідувач кафедрою ком-
п'ютерних систем та мереж, д.т.н., 
проф. Лупенко С.А. Основна мета 
проекту – розроблення сучасних 
теоретичних та практично-орієн-
тованих курсів для підготовки ма-
гістрів, аспірантів та підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі ін-
формаційної безпеки.

22 лютого на засіданні вченої 
ради було прийнято звернення
академічної громади та студент-
ства університету щодо трагічних 
подій в Україні.

«Науково-педагогічний колек-
тив, працівники та студентство 
Тернопільського національно-
го технічного університету іме-
ні Івана Пулюя висловлює гли-
бокі співчуття сім'ям, родичам 
та близьким загиблих під час 
трагічних подій у столиці Украї-
ни на Майдані Незалежності.

Ми низько схиляємо голови в 
жалобі й сумуємо за загиблими, 
що мирно відстоювали свою 
громадянську позицію і гідне 
майбутнє України.

Ми категорично засуджуємо 
застосування зброї і насильст-
ва проти мирних жителів та де-
монстрантів».

27 лютого у Тернопільській полі-
техніці відбувся мітинг-реквієм в 
пам'ять про загиблих Героїв Май-
дану. Студенти, викладачі, пра-
цівники університету і тернополя-
ни хвилиною мовчання вшанува-
ли Героїв та запалили свічі пам'я-
ті. Під звуки Майданівського гімну 
«Пливе кача по Тисині...» були 
прочитані імена Небесної сотні. 
Молебень за загиблими відслу-
жив отець Ярослав з церкви Пе-
ренесення мощей св.Миколая.

Керівник відділу виховної роботи 
та зв'язків з громадськістю Оксана 
Децик зазначила: «Сьогодні ми 
згадуємо і молимось за загиблими 
Героями Майдану – Небесною 
сотнею, тими, хто ще в тяжкому 
стані знаходиться в лікарнях, ти-
ми, хто ще не знайдений, хто про-
пав безвісти... Не зрадьмо їх спо-
дівання. Станьмо тими, хто замі-
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нить їх в побудові нової України. 
Станьмо тією молодою, освіче-
ною інтелігенцією, яка достойно 
зможе завершити почату ними 
справу. Це лише початок, шансу 
щось змінити, попереду важка 
праця задля України, задля за-
гиблих Героїв. Україна почина-
ється з тебе! Зміни себе – зміни 
Україну! ».

До «вільного мікрофону» Оксана 
Ярославівна запросила всіх, хто 
хоче висловити свій жаль, свій 
смуток, хто знає, як сьогодні вико-
ристати той шанс створити нову 
Україну, подарований нам ціною 
життя тих найкращих світлих лю-
дей, які стояли на Майдані за нас, 
за наших дітей і онуків, за наше 
майбутнє.

У своєму виступі ректор універ-
ситету Петро Ясній подякував 
усім студентам та викладачам, які 
були активними учасниками Май-
дану.

Уже вдруге в університеті про-
ведено унікальне мистецьке дійс-
тво «Ніч поезії  з Шевченком». 
Цього року мистецька акція відбу-
лася  в чи-у ніч з 4 на 5 березня
тальній залі бібліотеки універ-
ситету.

«Крок за кроком ми наближає-
мося до ВЕЛИКОГО ЮВІЛЕЮ ВЕ-
ЛИКОГО ПОЕТА», – сказала на-
чальник відділу виховної роботи 
та зв'язків з громадськістю  Окса-
на Децик. «Торік ми започаткува-
ли проект «200 кроків назустріч 
Шевченку»», присвячений 200-рі-
ччю з дня народження поета. І ось 
знову серед темряви, коли три-
вожно миготять зорі свіч, ми чита-
ємо поезію ВЕЛИКОГО ПРОСВІ-
ТИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРО-
ДУ. Ми читаємо ці вірші для нас, і 
для тих хлопців з «Небесної сот-
ні»… – додала Оксана Яросла-
вівна.

Ця ніч несла у собі смуток втрати 
за славними синами України, до 
глибини серця пройняла кожного, 
хто був присутній. Не можна не 
згадати, як щиро українською мо-
вою читали «Заповіт» студенти-
іноземці Овіємуно Утомакілі та 
Ібрагім Алонге Толу, що прийшли 
на цей захід. На екрані транслю-
вали відео. Немов у голос власної 
совісті кожен вслухався у голос 
Сергія Нігояна, в оте «Борітеся – 
поборите, Вам Бог помагає» – 
пророчі слова.

6 березня  у рамках заходів з 

відзначення 200-річного ювілею 
Т.Г. Шевченка студентами групи 
ЕТ–12 електромехнанічного фа-
культету (куратор – ст. викладач 
Вакуленко О.О., староста – Ілля 
Кузик) були проведені Шевчен-
ківські читання біля пам'ятника 
Кобзарю. Студенти декламували 
свої улюблені вірші з «Кобзаря», 
слухали цікаві дослідження пое-
зій, творчості й життєвого шляху 
славетного митця.

10 березня студенти та викла-
дачі Тернопільської політехніки бі-
ля пам'ятника Великому Кобза-
рю провели флеш-моб – читання 
поезій Шевченка. Вірші читали всі 
охочі. Політехніки поклали квіти 
до підніжжя пам'ятника Тарасу 
Шевченку та символічно виклали 
число 200 із запалених лампадок.

13 березня  університетська 
громада зібралася вшанувати 
Великого Кобзаря. Кажуть, Шев-
ченку не щастить на ювілеї: це і 
1914 рік — 100 річчя від дня на-
родження, коли в Києві чорносо-
тенці розганяли зібрання людей, 
які хотіли вшанувати Великого 
Кобзаря. Це був час, який переду-
вав 1-й світовій війні.

Події останніх місяців теж не пов-
ною мірою дали можливість підго-
туватись і провести на державно-
му рівні 200-річний ювілей поета і 
пророка України. Але, можливо, 
це і є здійсненням його пророцтв, 
можливо, «Кобзар», який чита-
ється сьогодні як в жодному з по-
передніх століть, якраз написа-
ний для нас – сьогоднішніх, і текс-
ти поетичних творів Шевченка нас 
провадять у нашому житті і кажу-
ть, що нам робити далі для онов-
лення Великої України. Шевченко 
сьогодні тримає над Україною не-
беса!

16 березня  в університеті від-
бувся День відкритих дверей.

 Ректор Петро Ясній звернув ува-
гу на те, що в університеті дбають 
про працевлаштування випускни-
ків, зокрема створено відділ пра-
цевлаштування та практичної під-
готовки студентів, є військова ка-
федра. Про міжнародну діяль-
ність та міжнародні зв'язки роз-
повіла проректор з міжнародного 
співробітництва Вітенько Т.М. Із 
правилами прийому пристніх озна-
йомив відповідальний секретар 
приймальної комісії Лещук Р.Я. 

23 березня  в університеті про-
ведено олімпіаду з математики та 
фізики, в якій взяли участь 87 уч-
нів випускних класів тернопільсь-
ких шкіл та шкіл області. 66 учнів 
брали участь в олімпіаді з мате-
матики, 21 – з математики та фі-
зики.

Переможцями олімпіади з мате-
матики стали:

1 місце – Романець Л. З. (100 ба-
лів), Урманець І.А. (100 балів); 2 
місце – Кухарук Ю.О. (95 балів), 
Горохольський О.С. (90 балів); 3 
місце – Чапельський Я.Р. (85 ба-
лів), Ситник О.І. (85 балів).

З математики та фізики: 1 місце– 
Мартинюк І.А. (90 балів); 2 місце– 
Миколюк Ю.М. (80 балів); 3 місце– 
Мацевко Д.В. (75 балів), Форись 
І.А. (75 балів).

Переможців нагородили дипло-
мами, грамотами, пам'ятними су-
венірами.

27 березня відбувся Ярмарок 
вакансій – 2014.

Не зважаючи на економічну й 
політичну нестабільність в країні, 
у Ярмарку вакансій взяли участь 
близько чотирьох десятків робо-
тодавців. Серед учасників були 
такі відомі компанії, як Агрохол-
динг «Мрія», Волочиський маши-
нобудівний завод ПАТ «Мотор 
Січ», ТОВ «СЕ Борднетце-Украї-
на», ПАТ «Перший Український 
Міжнародний Б анк»,  ПАТ КБ 
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«ПриватБанк»,  ТзОВ «Терно-
пільська меблева фабрика», ТОВ 
«Буч ацький сирзавод», ТОВ 
«ЛЕП» та багато інших.

31 березня  в університеті вша-
нували полеглих героїв України та 
відкрили банер ПАМ'ЯТІ НЕБЕС-
НОЇ СОТНІ. 40 днів минає від 
однієї з найтрагічніших сторінок у 
новітній історії України. В лютневі 
дні на Майдані у Києві полягли на-
ші хлопці, сини, чоловіки, батьки, 
брати – ГЕРОЇ НЕБЕСНОЇ СОТНІ.

Присутні хвилиною мовчання 
вшанували пам'ять загиблих 
героїв та запалили свічки надії та 
сподівання за мир в Україн і . 
Делегація Люблінської політех-
ніки, яка перебувала з робочим 
візитом в університеті також долу-
чилась до поминального заходу. 
Польські колеги висловили глибо-
кі співчуття за невинно убитими та 
запевнили у своїй солідарності з 
українським народом.

31 березня  з робочим візитом в 
університеті побувала делегація  
Люблінської політехніки у складі 
керівника відділу східного парт-
нерства Вєслава Сікори, заступ-
ника декана механічного факуль-
тету д-р Анни Рудавської, заступ-
ника директора інституту елект-
роніки та інформаційних техно-
логій факультету електротехніки 
та інформатики д-р Павела Кома-
ди, керівника кафедри архітек-
тури, урбаністики та територіаль-
ного планування факультету бу-
дівництва та архітектури д-р Бар-
тломея Квятковського, спеціа-
ліста відділу східного партнерс-
тва Юлії Яскевич.

В ході візиту делегація зустрі-
лася зі студентами та виклада-
чами університету.

На даний час за програмами 
подвійних дипломів у Люблінській 
політехніці навчається 12 студен-
тів Тернопільського технічного 
університету зі спеціальностей 
магістратури «Промислове і ци-
вільне будівництво», «Енерге-
тичний менеджмент», «Менедж-
мент організацій і  адміністру-
вання», «Інформаційні управ-
лінські системи і технології».

В результаті візиту було досяг-
нуто домовленостей про розши-
рення переліку спеціальностей 
магістратури у Люблінській полі-
техніці за програмами подвійних 
дипломів.

Інструктори Мережевої академії 
Cisco Сергій Марценко та Віталій 
Бревус увійшли в топ-25 відсотків 
кращих інструкторів світу. 

15 квітня  відбулася презен-
тація Програми імені Фулбрайта 
для студентів 3–5 курсів, аспі-
рантів, викладачів. Програма пре-
зентації включала виступ коорди-
натора програм обміну для нау-
ковців Наталії Залуцької та лек-
цію «A Philosophy of Computing» 
професора Роберта Хіромото 
(Університет Айдахо, США), який 
уже впродовж кількох місяців 
перебуває в Тернопільському 
національному економічному уні-
верситеті за академічним обмі-
ном програми ім. Фулбрайта.

17 квітня,  в Чистий Четвер, 
студенти третього та четвертого 
курсів електромеханічного фа-
культету на території навчального 

корпусу №7 організували перед-
святкове прибирання. Працьо-
вита та креативна молодь вирі-
шила зробити територію поряд з 
корпусом чистішою та охайнішою. 
Очолив ініціативу  голова сту-
дентського самоврядування фа-
культету Назаров Віталій.

Того ж дня відбувся майстер-
клас з писанкарства. Запропо-
нувала ідею та втілила її у життя 
керівник відділу виховної роботи 
та зв'язків з громадськістю Оксана 
Децик.

Серед охочих, які виявили ба-
жання навчитись розписувати пи-
санки, були як студенти, так і вик-
ладачі. Хтось уперше в такий спо-
сіб розписував великодні симво-
ли,  хтось удосконалював свої 
вміння, а студентка групи ЕТ-12 
Футрик Віта ділилась досвідом та 
секретами з техніки писанкар-
ства.

В рамках зустрічі учасників про-
екту SUCSID за під-24 квітня 
тримки Програми ЄС «Темпус» в 
університеті відбулася презен-
тація результатів діяльності регіо-
нальних стартапцентрів та обго-
ворення шляхів подальшого роз-
витку молодіжного інноваційного 
підприємництва у країнах партне-
рах проекту.

Поділились досвідом роботи 
Міжуніверситетських Регіональ-
них стартап-центрів колеги з укра-
їнських університетів та з-за кор-
дону. Зокрема очільник старт-ап-
центру «First capital» Сергій Зна-
хур з Харківського національного 
економічного університету імені 
Семена Кузнеця, директор старт-
ап-центру Людмила Стіхі з Мол-
довської економічної академії, 
менеджер старт-ап-центру Біло-
руського національного техніч-
ного університету Віталій Гмирак, 
а також декан факультету управ-
ління та бізнесу у виробництві, ке-
рівник стартап-центру ТНТУ Пав-
ло Дудкін.

Учасники проекту «Темпус» зус-
трілися з представниками місце-
вого бізнесу та ознайомилися з 
інноваційними підприємствами – 
компаніями «Інтеграл», «Микули-
нецький Бровар», «Профі-центр» 
та «MagneticOne». 

24 квітня  на базі Центру інфор-
маційних технологій відкрито пер-
шу в Україні C++ Institute Academy 
в рамках міжнародної програми 
покращення підготовки фахівців у 
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галузі програмування мовами C 
та С++.

C++ Institute об'єднує IT профе-
сіоналів, спеціалістів та ентузіас-
тів, викладачів, навчальні центри 
та всіх, хто готовий поширювати 
знання в галузі програмування з 
метою допомогти іншим набути 
навички в програмуванні. Мате-
ріали курсу й тести підготовленні з 
використанням багаторічного 
досвіду навчання мов програ-
мування C та C++ та проведенням 
сертифікації слухачів. Курси ба-
зового рівня дозволять ознайо-
митися з основами програмува-
ння мовами C та C++ і підготува-
тися до промислової сертифі-
кації.

25 квітня  під час зустрічі рек-
тора Петра Яснія та координатора 
проекту Темпус «Міжуніверси-
тетські стартап-центри для роз-
витку та підтримки студентських 
інновацій» доктора Доріна Фестеу 
було підписано угоду про співпра-
цю між університетом та Бекінгем-
ширським новим університетом 
(Великобританія).

Сторони погодилися сприяти 
розвитку академічної співпраці, з 
метою організації магістерських 
та докторських програм подвійних 
дипломів, літніх мовних шкіл та 
проведення спільних наукових 
досліджень, а також підтримувати 
інноваційну та освітню діяльність 
стартап-центру ТНТУ.

8 травня відбулася зустріч ке-
рівництва університету з вете-
ранами й учасниками Другої сві-
тової війни та учасниками бойо-
вих дій. Від імені ректорату учас-
ників зустрічі привітав т.в.о. рек-
тора М.М.Митник. Ветеранам і 
учасники війни вручили квіти, ві-
тальні листівки, подарунки. В ході 
зустрічі були обговорені актуальні 
проблеми соціально-політичної 
ситуації в Україні.

Ветерани й учасники Другої сві-
тової війни Лобас В.В., Проць Я.І., 
Рибак Т.І. звернулися з відозвою 
до ветеранів і учасників війни ви-
щих навчальних закладів України 
про підтримку звернення до Уря-
ду та Верховної Ради України з 
найбільш гострих і актуальних пи-
тань щодо внутрішньополітичної 
ситуації в Україні.

З нагоди Дня університету 15 
травня у фойє навчального кор-
пусу №1 відбулося відкриття вис-
тавки творчих робіт студентів та 

працівників університету. Свої 
роботи представили студенти 
Світлана Біда, Зоряна Савенчук, 
О л я  Ш у л и к ,  Ро м а н  Б о г у с -
лавський, Мирослава Погоріла, 
Ганна Гордейчук та працівники 
нашого вишу Галина Шадріна, 
Оксана Децик, Ірина Яцюк, Воло-
димир Бігус.  Серед представ-
лених робіт – вишивка, гобелен, 
бісероплетіння, фотороботи, гра-
фіка,  акварель. Ц і мистецькі 
авторські роботи вразили відвуду-
вачів майстерністю виконання, 
різноманіттям технік від старо-
давніх українських мотивів до су-
часних напрямків мистецтва. Кож-
на робота – це витвір мистецтва, 
«мистецтво – саме життя і воно 
безсмертне», –  сказав Оскар 
Уайльд.

15–17 травня відбулися збори 
Академії економічних наук Украї-
ни, на яких було презентовано мо-
нографічне видання «Перший 
етап модернізац і ї  економіки 
України», яке побачило світ під 
грифом НАН України, МОН Украї-
ни, АЕНУ під загальною редак-
цією Алимова О.М., Амоші О.І. та 
Ляшенка В.І.

Співавторами видання стали 
учені нашого університету д.е.н., 
проф. Андрушків Б.М.,  д.е.н. , 
проф. Кирич Н. Б. , к.е.н. , доц. 
Владимир О. М., к.т.н., доц. Вовк 
Ю.Я.,  к.е.н .  Вовк І .  П. ,  к.е .н . , 
асистент Мельник Л.  М.,  к.т.н., 
доц. Стойко І. І. та інші.

Монографія присвячена шляхам 
модернізації базових секторів 
економіки та інфраструктури, 

особливостям регуляторної полі-
тики та поліпшення бізнес-клі-
мату, розробленні пропозицій зі 
структурної трансформації та 
міжнародної інтеграції економіки.

16 травня відбулися урочистості 
з нагоди Дня університету – 54-ї 
річниці з Дня заснування –  вчена 
рада та святковий концерт. Гості 
заходу та ректор виконали почес-
ну місію – вручили працівникам, 
аспірантам і студентам нагороди з 
нагоди Дня університету та Днів 
науки.

На урочистому засіданні вченої 
ради ректор Петро Ясній вис-
тупив із програмною доповіддю 
«Становлення університету євро-
пейського типу».

Святкове дійство продовжила 
літературно-мистецька програма 
«У нашім раї на землі», присвя-
чена Дню університету, 200-річчю 
з дня народження Т.Г. Шевченка, 
Героям Майдану та усім, хто відс-
тояв нашу можливість сьогодні ві-
льно читати Шевченка, хто заги-
нув за честь і гідність, хто захищає 
суверенітет і незалежність Украї-
ни. 

17 травня відбулося сходження 
на найвищу вершину України гору 
Говерлу, присвячене Дню універ-
ситету. Учасниками сходження 
стали студенти та викладачі, а та-
кож завідувач відділу по роботі з 
іноземними громадянами Уман-
ського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 
Надія Ремезовська. Пані Надія 
приїхала до нашого університету 
на міжнародну конференцію, а 
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після завершення роботи секцій 
приєдналася до святкового турис-
тичного походу.

«Говерляна – 2014» зібрала гар-
ну команду активних і закоханих у 
гори туристів та подарувала ка-
лейдоскоп вражень про високі по-
логі вершини, глибокі й чисті озе-
ра, швидкі гірські ріки, ласкаве 
сонце, хмари, сніг у травні і ще про 
багато дивовиж карпатського 
краю.

17 травня  у Київському націо-
нальному університеті ім. Тараса 
Шевченка в рамках сьомої між-
народної конфереції  DeSSerT 
(Dependable Systems, Services & 
Technologies conference) відбувся 
семінар з проекту SEREIN, що 
отримав фінансування у рамках 
міжнародної освітньої програми 
«Tempus». У заході брав участь 
доцент кафедри комп'ютерних 
систем та мереж, к.т.н . ,  доц. 
Луцків А.М.

29 травня поруч з навчальним 
корпусом №7 ТНТУ ім. І. Пулюя 
було відкрито пам'ятний знак 
Героям Небесної сотні. Ініціато-
рами спорудження пам'ятного 
знаку стали студенти і викладачі 
електромеханічного факультету, 
фінансову підтримку в реалізації 
цієї ідеї надали викладачі й сту-
денти факультету  управління і 
бізнесу у виробництві.

Віддати шану полеглим Героям 
прийшли студенти,  викладачі, 
адміністрація університету, гро-
мадськість міста, військово-ко-
зацькі формування, семінаристи 
Тернопільської вищої духовної 
семінарії імені Патріарха Йосипа 
Сліпого й тернополяни.

«Сьогодні, в день Вознесення 
Господнього, небо широко відкри-
те для нашої молитви, а моли-
мося ми щоденно за чисті душі 

загиблих Героїв Небесної сотні, 
військовослужбовців, яких Украї-
на втратила і щоденно втрачає на 
східному кордоні, за мир у нашій 
державі», – сказала керівник від-
ділу виховної роботи та зв'язків з 
громадськістю  Оксана Децик.

Відправив молебень за упокій 
душ померлих та освятив пам'ят-
ний знак отець Мирон з церкви 
Успіння Пресвятої Богородиці. 
Студенти поклали до пам'ятного 
знаку квіти та запалили свічі.

Слова пам'яті в цей день набули 
особливого значення, адже шанс 
на гідне життя, подарований нам 
ціною життя тих найкращих світ-
лих людей, які загинули на Май-
дані. До слова були запрошені  
т.в.о. ректора, перший проректор 
Микола Митник, студенти Віталій 
Назаров та Уляна Митник, керів-
ник Штабу національного спро-
тиву Тернополя Володимир Стаю-
ра, т.в.о. Тернопільського облас-
ного військового комісара полков-
ник Володимир Катинський, пол-
ковник Козацько-десантного еко-
логічного осередку ім. Дмитра 
Байди-Вишнівецького Володимир 
Мосейко, поетеса, громадська 
діячка Леся Любарська й інші.

Ведуча заходу, студентка елект-
ромеханічного факультету Ната-
лія Соболівська прочитала вірш 
Уляни Колоденної «Коли мамо бу-
дуть питати». 

Не страшно вмирати, страш-
но ховати дітей...
Коли будуть мамо питати
Нащо смерть я зловив за руку,
Я вже буду рідненька мовчати,
Буду в серці твоєму стуком
Коли будуть мамо питати
На якому вмирав я полі,
Ти скажи, що на Україні,
На межі тирану і волі.

29 травня в Інституті кіберне-

тики ім. В.М. Глушкова відбулося 
підписання угоди з нашим універ-
ситетом про створення спільної 
наукової лабораторії «Моделю-
вання та ідентифікація систем 
компететивної дифузії  в нано-
пористих середовищах». Дирек-
тор Інституту кібернетики, ака-
демік НАН України, Почесний про-
фесор ТНТУ ім. І. Пулюя, д.ф.-
м.н., проф. Сергієнко І. В. відзна-
чив важливість створення такої 
лабораторі ї з огляду на те, що 
напрям математичне моделюва-
ння та ідентифікація параметрів 
складних нанопористих структур 
визначено сьогодні як один із прі-
оритетних для Національної ака-
демії наук України.

3 червня  відбулася презентація 
фотовиставки студентів Терно-
пільської політехніки. Оцінити ро-
боти юних фотографів прийшли 
досвідчені професіонали: відо-
мий фотохудожник, ілюстратор, 
член Сп ілки фотохудожників 
України Василь Балюх, фото-
кореспондент газети «Тернопіль 
вечірній»,  член Національної 
спілки журналістів України Іван 
Пшоняк, молодий, але уже відо-
мий фотограф фотоагентства 
«Дубельтівка» Володимир Явнич 
та фотограф, відеограф Богдан 
Демчук. За результатами голо-
сування та оцінкою журі було виз-
начено переможців у кількох номі-
націях. Приз глядацьких симпатій 
та відзнаку фотографів за вира-
жену концепцію та проявлену іні-
ціативу (серія фоторобіт «Укра-
дене дитинство», зроблена у Чор-
нобильській зоні) отримав Віталій 
Ваврух, Михайло Дмитрів – пере-
можець у номінації «Портретна 
фотографія», Олександр Мала-
ховський – «Жанрова фотогра-
фія», Софія Теслюк – «Пейзажна 
фотографія». Кожен із перемож-
ців отримав заохочувальний приз 
– сертифікат на друк фотоальбо-
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му у видавництві «СтереоАРТ».
13 червня гостем університету 

був видатний громадсько-полі-
тичний діяч Польщі, один із ліде-
рів «Солідарності» доктор Збіг-
нєв Буяк. Пан Буяк зустрівся з 
представниками університету та 
інтелігенцією міста і прочитав лек-
цію «Трансформація суспільства. 
Досвід Польщі». Він поділився 
досвідом Польщі з питань удос-
коналення податкової системи, 
законодачої бази, оскільки очо-
лював польську митницю. Пізніше 
був обраний у Сеймі головою ко-
місії внутрішніх справ, поділився 
досвідом, якими повинні бути ре-
форми правоохоронних органів, 
які критерії люстрації існують у 
Польщі.

20 червня  відбулося засідання 
наглядової ради університету, яке 
провів її голова, Голова Західного 
наукового центру НАН України 
Зіновій Назарчук. В обговоренні 
актуальних питань діяльності 
університету взяли участь члени 
наглядової ради – Голова нагля-
дової ради Всеукраїнського депо-
зитарію цінних паперів, екс віце-
прем'єр міністр України Василь 
Роговий, директор Хмельницької 
обласної дирекції  АТ «Райф-
файзен банк  Аваль» Микола 
Стельмах, генеральний директор 
Тернопільської світлотехнічної 
корпорації «Ватра» Василь Щи-
ренко. На засідання були запро-
шені члени ректорату на чолі з 
ректором Петром Яснієм.

25 червня наш випускник Андрій 
Гевко став  заступником Міністра 
освіти і науки України Андрій .  
Євгенович навчався на факуль-
теті електронних апаратів і систем 
з 1998 о 2004 рок  дипд у і отримав -
лом магістра з відзнакою.

Університетська громада приві-
тала нашого випускника на новій 

посаді та побажала йому профе-
сійних успіхів, наснаги у роботі, 
наполегливості та вагомих здо-
бутків на благо нашої держави!

27 червня відбулося урочисте 
вручення дипломів студентам-ви-
пускникам університету. Цьогоріч 
навчання завершили 367 спе-
ціалістів та 51 магістр денної фор-
ми навчання, 336 спеціалістів та 
37 магістрів заочної форми нав-
чання і 762 студенти-бакалаври.

Урочисте дійство розпочалось із 
внесення на сцену хоругв усіх 
факультетів та виконання гімну 
університету. Зі словами вітань до 
випускників звернулися ректор 
Петро Ясній, гості свята – гене-
ральний директор ОСП Корпо-
рація «Ватра» Василь Щиренко та 
голова правління ПАТ «Терно-
пільгаз» Олег Караванський.

Молодих людей, які завершують 
навчання і ступають на нову незві-
дану дорогу життя благословив 
отець Роман Дутчак.

В цей пам'ятний для випускників 
день усі присутні хвилиною мов-
чання пом'янули Героїв Небесної 
сотні та солдат, які віддали своє 
життя за майбутнє України, захи-
щаючи волю й незалежність на-
шої держави. 

Ректор Петро Ясній разом з де-
канами вручив дипломи з відзна-
кою кращим студентам універ-
ситету.

Несподіванкою святкового кон-
церту стало виконання рок-н-ролу 
викладачами та випускниками 
університету.

1 2 липня в та  університеті пе-
ребувала з робочим візитом деле-
гація державного університету 
«Люблінська політехніка» з Рес-
публіки Польща у складі ректора 
«Люблінської політехніки» профе-

сора Пйотра Кацейка, директора 
інституту електроніки і інфор-
маційних технологій професора 
Вальдемара Вуйцека та керів-
ника відділу Східного партнерст-
ва Вєслава Сікори.

У ході зустрічі люблінської де-
легації  з першим проректором 
Миколою Митником було затвер-
джено навчальні плани та графіки 
спільної освітньої програми на 
наступний 2014/2015 навчальний 
рік. Делегація з Любліна відвідала 
Центр інформаційних технологій, 
лабораторії електронної мікрос-
копії, тріщиностійкості, медичної 
техніки, антенних та супутникових 
систем дистанційного зондування 
Землі. Того ж дня в науковому 
парку «Інноваційно-інвестиційний 
кластер Тернопілля» відбулася 
зустріч польських колег з терно-
пільськими науковцями, де було 
продемонстровано інноваційні 
проекти з інформаційних та супут-
никових технологій, енергозбе-
реження і малої гідроенергетики 
та визначено перспективні науко-
ві напрями співробітництва.

29 серпня в артгалереї «Бункер-
муз» відбулася зустріч студентсь-
кої молоді Тернополя з почесним 
делегатом Парламентської Асам-
блеї Ради Європи, колишнім чле-
ном парламенту Швейцарської 
конфедерації Віктором Руфі та 
українським політичним діячем, 
багатолітнім членом Постійної 
делегації Верховної Ради України 
в Парламентській асамблеї Ради 
Європи Анатолієм Раханським, 
які прибули до Тернополя, щоб 
офіційно вручити Почесний Пра-
пор Парламентської Асамблеї 
Ради Європи нашому місту.
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грам академічної мобільності, 
співпраці щодо культурного обмі-
ну. Сторони домовилися про ство-
рення умов для дистанційного 
навчання українців Канади, спів-
працю в організації програм двох 
дипломів і науково-практичних 
стажувань. За результатами зуст-
річі сторони уклали Меморандум 
про співробітництво.

5 вересня  на кафедрі програм-
ної інженерія відбулася зустріч з 
представником компанії Eleks – 
провідної в галузі розроблення 
програмного забезпечення. Pro-
ject Manager Олег Галущак, один 
із кращих випускників факультету 
комп'ютерно-інформаційних сис-
тем  і прогрмної інженерії, висту-
пив з доповіддю про поточний 
стан IT галузі на Тернопіллі, перс-
пективи майбутнього розвитку та 
гостру потреби підготовки високо-
квалі-фікованих програмних інже-
нерів. Він відзначив високий рі-
вень підготовки фахівців за нап-
рямами 6.050103 Програмна ін-
женерія та 6.050101 Комп'ютерні 
науки.

Компанія  E leks в Тернополі 
стрімко нарощує обсяги IT вироб-
ництва. На даний час налічує 70 
співробітників – розробників і тес-
тувальників програмного забез-
печення, більшість з яких є ви-
пускниками факультету комп'ю-
терно-інформаційних систем  і 
програмної інженерії.

Кращі випускники кафедри про-
грамної інженерії 2013 року Анас-
тасія Колач, Юрій Брунець, Марія 
Петрик, Василь Бакалець, Ігор 
Снігур, Олександр Підгайний уже 
проявили себе як висококвалі-
фіковані фахівці з розроблення 
програмного забезпечення та 
управління IT-проектами. На да-
ний час стажування в компанії 
проходять студенти Юрій Хреб-
тов, Микола Щіпський, Тарас Мак-
симів та інші.

Другий рік поспіль у Тернополі 
реалізовано міжнародний проект 
«Наукові пікніки». Цьогоріч «Scien-
tific Fun – Наукові пікніки в Україні» 
проводили під гаслом «Наука єд-
нає Україну». Чимало тернопо-
лян зібралось  на Теа-7 вересня
тральному майдані міста, де від-
бувався захід. Популярністю се-
ред відвідувачів користувалися 
такі експерименти, як визначення 
вмісту нітратів у фруктах і овочах, 
визначення pH у мінеральних во-
дах і підсолоджених напоях, вимі-
рювання потужності електрома-

Наш ун іверситет на зустр ічі 
представляли студенти Роман 
Баконь, Олеся Митник, Наталя 
Добривода, Віта Орнатовська, 
Олег Грушицький, Іван Свачій.

В ході зустрічі були обговорені 
питання політико-економічної си-
туації в Україні, розглянуті сцена-
рії геополітичного розвитку дер-
жави. Учасники зустрічі обгово-
рили питання освітнього процесу 
в Україні та за кордоном. У студен-
тів виникло чимало запитань що-
до Болонської системи та відмін-
ностей у її впровадженні в укра-
їнських та європейських універ-
ситетах.

1 вересня відбувся урочистий 
церемоніал посвячення у студен-
ти першокурсників.

У святковому д ійстві  взяли 
участь першокурсники та їхні 
батьки,  студентська молодь, 
викладачі, а також почесні гості – 
міський голова Тернополя Сергій 
Надал, голова Тернопільської 
обласної державної адміністрації 
Олег Сиротюк, заступник голови 
Тернопільської  обласної ради 
Володимир Боберський, голова 
ПАТ «Тернопільгаз» Олег Кара-
ванський, генеральний директор 
ОСП «Корпорація «Ватра» Ва-
силь Щиренко.

Ведуча заходу Лідія Дерень про-
понувала присутнім згадати хви-
линою мовчання тих, хто віддав 
своє життя за збереження прин-
ципів демократії, за честь і гід-
ність, за європейське майбутнє 
України і мирне небо над нею. А 
першокурсниця Адріана Гарма-
тюк виконала пісню «Мальви» в 
пам'ять про усіх полеглих.

«Цього року ми зустрічаємо Де-
нь знань по-особливому, – сказав 
голова Тернопільської облдерж-

адміністрації Олег Сиротюк. – Ад-
же тепер ми живемо в іншій країні, 
яку почали формувати під час Ре-
волюції Гідності на тернопільсь-
ких та київських Майданах. Тому 
студенти мають докладати усіх 
зусиль для того, щоб стати висо-
кокваліфікованими спеціаліста-
ми. А викладачі, у свою чергу, по-
винні давати їм максимум знань, 
бо тільки освічена та патріотична 
нація переможе».

Ректор Петро Ясній наголосив: 
«Сьогодні ми переживаємо важ-
кий час воєнних дій. Тож закликаю 
студентів цінувати цей мирний 
час, коли ви можете здобувати 
знання для розбудови країни».

Опісля виголошення урочистої 
клятви Боже благословення пер-
шокурсники отримали від отця 
Ярослава з церкви Перенесення 
мощей св. Миколая.

З вітальним словом до першо-
курсників звернулися голова 
студради університету Роман Ба-
конь, декан факультету конт-
рольно-вимірювальних та радіо-
комп'ютерних систем Володимир 
Яськів. Від імені батьків усіх приві-
тала мама першокурсниці, зас-
тупник декана з виховної роботи 
факультету управління і бізнесу у 
виробництві Оксана Гарматюк і 
побажала студентам успішного 
навчального року, незламності 
духу, миру й любові.

4 вересня університет відвідала 
Анна Кісіль, президент міжнарод-
ної організації українських громад 
«Четверта хвиля», м. Торонто, Ка-
нада.

Під час зустрічі з ректором Пет-
ром Яснієм особливу увагу було 
приділено впровадженню в уні-
верситеті сучасних методів навча-
ння, перспективам розвитку про-
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гнітного випромінювання мобіль-
них телефонів, струмопровідність 
продуктів харчування. Дітей заці-
кавили «жовтозелені джерела 
струму» (так звані цитрусові бата-
реї), анімовані оптичні ілюзії.

Під час наукових пікніків науков-
цями університету було проде-
монстровано енергоощадне зов-
нішнє і тепличне освітлення на 
світлодіодах, автономний робот-
розміновувач та інші винаходи. 
Загалом наші викладачі проде-
монстрували близько 20 дослідів, 
було презентовано стартап-центр 
університету.

З 8 до 12 вересня в університеті 
проходив «Бізнес-тиждень від 
стартап-центру ТНТУ», приуро-
чений Дню підприємця України. 
Тренери впродовж тижня у цікавій 
формі навчали студентів нашого 
університету алгоритму успішно-
го бізнесу, основ підприємниць-
кої діяльност і, виявляли інно-
ваційні ідеї та лідерські здібності 
студентів, розкривали їх творчий 
та підприємницький потенціал, 
навчали не боятися труднощів та 
бути готовими ризикувати та бра-
ти на себе відповідальність.

19 вересня  у Хмельницькому 
національному університеті від-
булася моніторингова зустріч по 
проекту SEREIN, у роботі якої 
брав участь доцент кафедри ком-
п'ютерних систем та мереж к.т.н., 
доц. Луцків А.М. Обговорено стан 
виконання проекту й робочі про-
грами відповідно до європейських 
рекомендацій. 

З 20 до 23 вересня делегація м. 
Тернополя, до якої входили нау-
ковці нашого університету, д.т.н., 
проф., проректор з міжнародного 
співробітництва Тетяна Вітенько, 
д.б.н., проф., зав. кафедри хар-
чової біотехнології і хімії Олег 
Покотило, д.е.н., доц., зав. кафед-
ри економіки та фінансів Олена 

Панухник та заступник начальни-
ка управління стратегічного роз-
витку міста – начальник відділу 
міжнародного співробітництва і 
туризму міської ради м. Терно-
поля Володимир Кашицький, від-
відала Республіку Польща.

Делегацією було проведено низ-
ку зустрічей і підписано ряд угод, 
які мають стратегічно важливий і 
визначальний характер для фор-
мування єдиного європейського 
наукового та освітнього прос-
торів, що є полігоном формування 
та функціонування європейського 
ринку знань.

Зокрема, підписано угоду про 
співпрацю між нашим ун івер-
ситетом та Вищою школою про-
фесійної освіти ім. Яна Амоса Ко-
менського у м. Лешно, досягнуто 
домовленості про майбутню спів-
працю з Вроцлавським економіч-
ним університетом, НДІ «Інститут 
управління і самоврядування», 
Польською академією здоров'я.

Делегація мала нагоду ознайо-
митися з діяльністю низки польсь-
ких підприємств, які дали згоду на 
подальшу співпрацю з універси-
тетом у рамках організації фахо-
вих виробничих практик для сту-
дентів університету.

22–27 вересня в рамках міжна-
родного проекту TEMPUS «Inter-
university Start-up center for stu-
dents' innovations development 
promotion» пройшла чергова зус-
тріч учасників проекту в Молдові. 
Відбулися візити до двох універ-
ситетів: Academy of economics 
studies of Moldova (ASEM) (м. Ки-
шинів) та Komrat devlet universi-
teti (KDU) (м. Комрат). Було прове-
дено ряд зустрічей декана факу-
льтету управління та бізнесу у ви-
робництві Павла Дудкіна та ди-
ректора міжуніверситетського 
стартап-центру Ірини Струтинсь-
кої з представниками інновацій-

ного бізнес-середовища, актив-
ними студентами з молдовських 
стартап-центрів, які уже мають 
власний інноваційний бізнес. На-
уковці побували на найбільших 
підприємствах переробної галузі 
Молдови – компаніях  TOMAI-
VINEX та CRICOVA, а також у біз-
нес-інкубаторі (IACL) в Гагаузії, які 
продемонстрували, що ідея «три-
кутника знань», а саме тісний 
зв'язок освіти, дослідницької ді-
яльності та технологічних інно-
вацій реалізовується на практиці.

Наш університет вперше відві-
дала представник консульської 
служби Посольства США в Украї-
ні, віце-консул Тамара Стернберг-
Греллер з презентацією програм 
культурного обміну. Під час зустрі-
чі з ректором Петром Яснієм пані 
віце-консул відзначила високий 
освітній рівень студентів універ-
ситету – учасників програм обміну 
та виявила зацікавленість робо-
тою Академі ї  CISCO у Центрі 
інформаційних технологій універ-
ситету. Ректор передав пропозиції 
щодо підвищення якості літніх 
студентських програм обміну у 
США.  

27 вересня  у м. Львові відбу-
лося нагородження переможців 
Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу соціальної реклами 
«УКРАЇНА – ЄДИНА!» Фестиваль 
передбачав індивідуальну та гру-
пову участь за номінаціями «Пла-
кат» та «Відеоролик». Співробіт-
ник нашого університету Володи-
мир Бігус став призером цього 
конкурсу, посівши третє місце у 
номінації «Відеоролик». Воло-
димир представив на конкурсі 
авторську роботу  п ід назвою 
«Єдність духу». Ця відеоробота, 
тривалістю 37 секунд, демонст-
рує дух єднання фанатів спортив-
них футбольних команд України. 
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Третє місце Володимир поділив із 
Євгенією Джулай із м. Євпаторія, 
АР Крим. Спільна перемога Воло-
димира і Євгенії ще раз підтвер-
джує назву і заклик конкурсу соці-
альної реклами про те, що Украї-
на – єдина!

Упродовж багатьох років триває 
тісна співпраця між університетом 
і ПрАТ «Тернопільський молоко-
завод». Служба управління пер-
соналом підприємства постійно 
бере участь у традиційних ярмар-
ках вакансій. Кращі випускники 
університету щорічно стають пра-
цівниками Тернопільського моло-
козаводу.

Цього року через окупацію Кри-
му випускники, вихідці з Автоном-
ної республіки Крим, вирішили за-
лишитись у Тернополі, однак пос-
тала проблема працевлаштува-
ння. Працівники відділу працевла-
штування та практичної підготов-
ки студентів допомагають випуск-
никам знайти перше робоче міс-
це. Свої двері молодим спеціа-
лістам відчинив ПрАТ «Терно-
пільський молокозавод». Підп-
риємство працевлаштувало чоти-
рьох випускниць факультету ма-
шинобудування та харчових тех-
нологій: Дарію Филипенко – ме-
неджером відділу логістики, Світ-
лану Четверікову – техніком служ-
би головного інженера, Тетяну 
Каргіну та Ганну Гордейчук – лабо-
рантами хіміко-бактеріологічного 
аналізу.

На запрошення Європейської 
асоціації університетів доценти 
кафедри економіки та фінансів 
Тетяна Винник і Наталія Конс-
тантюк взяли участь у другому фі-
нансовому форумі ЄАУ «Стратегії 
ефективного фінансування уні-
верситетів», який відбувся 9–10 
жовтня в Університеті Бергамо, 
Італія. Форум є унікальною, вели-
комасштабною Європейською 
платформою, що дозволяє пред-
ставникам вищої освіти обгово-
рити проблеми і поділитися досві-
дом, пов'язаним з фінансуванням 
вищої освіти, виявити існуючі 
практики у сфері подолання фі-
нансових обмежень. Основна ме-
та форуму – виявлення механіз-
мів та стратегій ефективного фі-
нансування університетів.

20 жовтня  відбувся І етап V Між-
народного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентсь-
кої молоді імені Тараса Шевченка. 
Найкраще впоралась із словни-

ковим диктантом Анастасія Войці-
щук, найвдаліше відредагували 
речення Роман Бійчук,  Оксана 
Мазан, Тетяна Найда, у творчому 
завданні найкраще себе прояви-
ли Галина Сеник, Ольга Фойт. Ці-
кавими були роботи Анастасії Вой-
ціщук, Петра Скульського, Михай-
ла Лаврука.

Переможцями конкурсу стали 
Сеник Галина, Войціщук Анаста-
сія, Фойт Ольга.

Меморіальну дошку членам Тер-
нопільського таємного товарист-
ва української учнівської молоді 
«Громада» відкрили у Тернополі 4 
листопада. Її встановили з наго-
ди 150-річчя з часу заснування 
організації, яка в умовах тоталь-
ного панування поляків підпільно 
проводила зустрічі та збирала 
навколо себе національно свідо-
му молодь. Засновником Терно-
пільської «Громади» був Іван Пу-
люй, всесвітньо знаний вчений-
винахідник, а тоді учень-гімна-
зист. Меморіальну дошку розміс-
тили на стіні будинку по вулиці Лис-
топадовій, де колись збиралися 
громадівці.

Відкривали меморіальну дошку 
голова облдержадмін істрації 
Олег Сиротюк, членкиня Терно-
пільського обласного осередку 
Наукового товариства ім. Шев-
ченка, громадська діячка Ольга 
Збожна, голова Тернопільського 
обласного осередку Наукового 
товариства ім. Шевченка,  про-
фесор Тернопільської медичної 
академії Михайло Андрейчин. 
Участь у відкритті також взяли 
студенти, викладачі, керівництво 
університету. Від університетської 
громади присутніх привітав про-
ректор з науково-педагогічної ро-
боти Степан Дячук. Він зазначив, 
що дане дійство відкриває ще 
одну грань діяльності видатного 
українського вченого Івана Пу-

люя, який школярем створив 
організацію в Тернополі і боронив 
українську мову, писемність, сто-
яв на захисті рідного краю й Укра-
їни. 

7 листопада, напередодні Дня 
української писемності та мови, 
близько півсотні студентів і спів-
робітників університету писали 
Всеукраїнський диктант націо-
нальної єдності,  який звучав у 
прямому ефірі Українського ра-
діо.

Вперше за чотирнадцять років 
учасники писали цей диктант не 
за можливість виграти призи або 
премії, а в ім'я ідеї. Враховуючи 
непростий для нашої держави 
час, усі кошти Національна радіо-
компанія вирішила переадре-
сувати бійцям АТО.

Студенти університету вже не 
вперше долучаються до цієї події, 
щоб з'ясувати, наскільки добре 
знають рідну мову, а ще – про-
демонструвати солідарність з усі-
ма, хто любить і шанує рідне сло-
во, хто хоче, щоб українці гово-
рили українською і зберегли її для 
нащадків. 

День викладача – так назвали 
студенти 4 курсу напряму під-
готовки «Фінанси та кредит» нез-
вичне свято-сюрприз, яке підго-
тували  виклада-12 листопада
чам своєї випускової кафедри 
економіки та фінансів. Здається, 
нічого особливого – просто зустрі-
лися, поспілкувалися, послухали 
вірші й пісні, грали в інтелектуаль-
ні  ігри,  жартували та їли торт, 
власноруч спечений молодими 
господинями. А скільки натхнення 
й позитиву принесло це свято 
викладачам і студентам! 

13 листопада  відбулося від-
криття Бізнес-школи стартап-цен-
тру університету. У рамках заходу 
пройшли цікаві тренінги та бізнес-
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ігри, в яких взяли участь студенти 
1–5 курсів не лише економічних 
спеціальностей, а й факультету 
комп'ютерних технологій, факуль-
тету машинобудування та хар-
чових технологій, електромеха-
нічного факультету та ін.

Директор університетського 
стартап-центру Ірина Струтин-
ська розповіла про тематику нас-
тупних тренінгів та ділових ігор. 
Навчальні семінари в ігровій фор-
мі будуть проходити з інновацій-
ного менеджменту, лідерства, 
інтелектуальної власності, бізнес-
планування та підприємництва.

В ході першої зустрічі Бізнес-
школи тренери стартап-центру 
провели інтерактивну ділову гру, 
метою якої було стимулювання 
пошуку цікавих ідей та креатив-
ного підходу до вирішення не-
стандартних ситуацій. Тренери 
застосували морфологічний ме-
тод та продемонстрували можли-
вість розв'язання складних ситуа-
цій крізь призму жартівливих але-
горій і порівнянь. Студенти відчу-
ли себе у ролі казкових героїв, що 
дозволило відкинути певні сте-
реотипи, активізувати творчий 
потенціал та знайти позитивний 
вихід із непростої ситуації.

16 листопада в університету 
відбувся День відкритих дверей. 
Майбутні абітурієнти та їх батьки 
зустрілися з адміністрацією, дека-
нами факультетів.

Ректор університету Петро Ясній 
підкреслив, що студенти, які нав-
чаються у нашому університеті, 
мають можливість отримати висо-
коякісну освіту за багатьма напря-
мами і спеціальностями і стати 
конкурентоспроможними на рин-
ку праці не тільки України, а й за 
кордоном.

Про переваги вищої технічної 
освіти розповів проректор з нау-

ково-педагогічної роботи Степан 
Дячук. З виступу завідувача ка-
федри фінансів та економіки Оле-
ни Панухник присутні дізналися, 
що в університеті також активно 
розвиваються економічні напря-
ми. З інформацією про міжнарод-
ні студентські програми, проход-
ження практик і стажування сту-
дентів за кордоном виступила 
проректор з міжнародного співро-
бітництва Тетяна Вітенько.

З умовами вступу до універси-
тету в 2015 році присутніх озна-
йомив відповідальний секретар 
приймальної комісії Володимир 
Кобельник. Старшокласники та їх 
батьки побували у плавальному 
басейні, спортивних та гімнас-
тичних залах СК «Політехнік». 
Знайомство зі спортивною базою 
університету провів завідувач 
кафедри фізичного виховання і 
спорту Ярослав Курко.

Щорічно в листопаді українці від-
значають День писемності. З на-
годи святав університеті відбувся 
ХV Міжнародний конкурс із укра-
їнської мови імені Петра Яцика.

Майбутні інженери, економісти, 
психологи з кожним роком все 
активніше долучаються до кон-
курсу. У такий спосіб вони вияв-

ляють свою небайдужість до су-
часного стану і розвитку рідної мо-
ви. Студенти показали високий рі-
вень фахового мовлення, вия-ви-
ли ерудованість та прагнення удо-
сконалювати професійну мовну 
компетенцію. 

21 листопада в Тернополі біля 
пам'ятника І.Франку відбулося 
Пам'ятне Віче, приурочене річни-
ці від початку Революції Гідності. 
Студенти університету разом із 
великою студентською громадою 
міста взяли участь у Віче, аби 
вшанувати пам'ять тих людей, що 
поклали своє життя за нашу сво-
боду та нагадати усім, що саме 
студенти вкотре стали рушійною 
силою революції.

Як і рік тому, під час мирної акції, 
молодь скандувала «Україна – по-
над усе», «Слава Україні», «Ге-
роям слава».

26 листопада явідбулас  ХVІ 
конференція трудового колективу 
університету, на якій заслухали  й
обговорили звіт ректора про ді-
яльність за період з 21.11.2013 р. 
до 26.11.2014 р. та ухвалили нову 
редакцію Статуту університету. 

З метою аналізу, обговорення та 
узагальнення навчальних прог-
рам і методики підготовки фахів-
ців за програмами мережевих 
академій Cisco в Україні, а також 
розширення й поглиблення нап-
рямків співпраці між учасниками 
цієї програми в університеті від-
булася Всеукраїнська олімпіада 
інструкторів Cisco «Net-Excellen-
ce 2014».

Десять інструкторів з різних міст 
України змагалися в олімпіаді. До 
трійки лідерів увійшли В'ячеслав 
Калашніков (перше місце), Ми-
хайло Кулаков (друге місце) і 
Олександр Городецький (третє 
місце). Переможців чекали цінні 
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призи – безпровідні маршрутиза-
тори Linksys.

18 грудня  університет відвідав 
експерт з питань кооперації  в 
галуз і  наукових до слі дж ень 
«ДЕінтернаціональ Україна» за 
завданням Федеративного мініс-
терства освіти та наукових дос-
ліджень Німеччини Еріх Бістрікер. 
Під час візиту були обговорені пи-
тання можливої участі універси-
тету в освітніх і наукових програ-
мах, які підтримуються Євросо-
юзом і Німеччиною. В рамках ро-
бочої зустрічі керівниками науко-
во-дослідних лабораторій були 
презентовані результати науково-
технічних досліджень і можли-
вості їх подальшого проведення в 
рамках програми Горизонт – 2020.

23 грудня відбулася чергова но-
ворічно-різдвяна імпреза для 
студентів та працівників універ-
ситету.

Усіх присутніх з прийдешніми 
святами привітав ректор Петро 
Ясній. Разом із теплими словами 
вітань Петро Володимирович по-
дякував співробітникам та сту-
дентам університету за плідну 
професійну співпрацю. Він зазна-
чив: Рік, що минає, був для всіх «
нас непростим, але відповідаль-
ним і плідним. Завдяки натхненній 
та злагодженій роботі професій-
но-викладацького складу, усього 
колективу, старанному та напо-
легливому навчанню студент-
ства – ми зробили впевнені кроки 
в науці й освіті, підготовці високо-
кваліфікованих фахівців як тех-
нічних, так і економічних та гума-
нітарних спеціальностей».

Побажання здоров'я, щастя, 
здійснення світлих надій та мрій 

стали лейтмотивом концертної 
програми. Чарівні різдвяні мелодії 
«Різдво», «Що то за предиво», 
«Дивная новина», «Бог ся рож-
дає», «Нова радість стала» про-
звучали у виконанні студентів Со-
ломії Матуняк (гр. ХК-11), Оксани 
Попадюк (гр. КА-41), Тетяни Туріч 
(гр. СНс-31), Уляни Митник (гр. 
БМ-51), Оксани Процик (гр. БП-
31). З особливим захопленням  
усі слухали різдвяну композицію 
«Спи, Ісусе, спи» у виконанні ма-
ленької Софійки Назаревич, яка із 
мамою Лесею Назаревич (викла-
дачем кафедри української та іно-
земних мов) прийшла на свято.

29 грудня відбулося урочисте 
вручення дипломів випускникам-
магістрам факультету управління 
та бізнесу у виробництві. Цьогоріч 
дипломи державного зразка отри-
мали 46 випускників денної та за-
очної форм навчання, 15 із них – з 
відзнакою. Розділити радість свя-
та із випускниками прийшли їхні 
батьки, друзі, викладачі, настав-
ники та гості. Привітав і вручив 
дипломи випускникам декан фа-

культету Павло Дудкін. Щирі сло-
ва побажань почули випускники 
від заступника декана факультету 
Оксани Гарматюк, завідувача 
кафедри менеджменту у вироб-
ничій сфері Наталії Кирич, завіду-
вача кафедри менеджменту інно-
ваційної діяльності та підприєм-
ництва Богдана Андрушківа. До-
цент цієї ж кафедри Ігор Стойко 
подарував випускникам пам'ятні 
сувеніри – фотокалендарі,  на 
світлинах яких ті, хто навчав, і ті, 
хто навчався, як світлий спогад 
про студентські роки.

31 грудня  відбулося урочисте 
вручення дипломів випускникам-
магістрам електромеханічного 
факультету. Дипломи зі спеціаль-
ності 8.05070108 – Енергетичний 
менеджмент з присвоєнням квалі-
фікації «Інженер із енергозбере-
ження та енергоефективності» 
отримали семеро магістрів-ви-
пускників.

Пам'ятну  подію студентиви-
пускники вирішили провести у 
вигляді останньої пари, запро-
сивши викладачів випускових 
кафедр та керівництво деканату. 
Під час останньої пари – вручення 
дипломів випускники підсумо-
вували свої роки навчання в сті-
нах університету, ділились пла-
нами на майбутнє, а також вис-
ловлювали вдячність кураторам, 
викладачам, керівникам магіс-
терських робіт, керівництву уні-
верситету. Саме ці люди впро-
довж п'яти років допомагали сту-
дентам здобувати знання, знахо-
дити себе та ставати справжніми 
професіоналами. Пізніше випуск-
ники вшанували пам'ять героїв, 
які поклали своє життя за неза-
лежність України, зробили спіль-
не фото біля пам'ятного знака 
Небесній Сотні.
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Конференція університету

Вчена рада Ректор Ректорат

Факультети

Комп'ютерно-інформаційних
систем і програмної інженерії
декан
к.т.н., доц.
Мацюк Олександр Васильович  

кафедри:
– комп'ютерних наук
– к их систем та мережомп'ютерн
– програмної інженерії
– інформатики та математичного
   моделювання
– математичних методів в інженерії

Комп'ютерних технологій
декан
д.т.н., проф.
Стухляк Петро Данилович

кафедри:
– вищої математики
– к -інтегрованихомп'ютерно
   технологій
– автоматизації технологічних
   процесів і виробництв

Механіко-технологічний
декан
к.т.н., доц. 
Левкович Михайло Геннадійович

кафедри:
– будівельної механіки
– технології машинобудування
– автомобілів
– технології та обладнання зварювального
   виробництва

Електромеханічний 
декан
д.т.н., проф.
Андрійчук Володимир Андрійович

кафедри:
– електротехніки і світлотехніки
– енергозбереження та енергетичного
   менеджменту
– систем енергоспоживання та
   комп'ютерних технологій в енергетиці

Машинобудування та
технологійхарчових 

декан
к.т.н., доц.
Лещук Роман Ярославович

кафедри:
– харчової біотехнології та хімії
– обладнання харчових технологій
– технічної механіки, сільсько-
   господарських машин та
   транспортних технологій
– графічного моделювання
– конструювання верстатів,
   інструментів та машин
– фізичного виховання та спорту

Контрольно-вимірювальних та
радіокомп'ютерних систем 
декан
к.т.н., доц.
Яськів Володимир Іванович  

кафедри:
– біотехнічних систем
– приладів і контрольно-вимірювальних
   систем
– радіотехнічних систем

Управління та бізнесу у
виробництві 
декан
к.е.н., доцент
Дудкін Павло Дмитрович 

кафедри:
– менеджменту інноваційної діяльності
   та підприємництва
– менеджменту у виробничій сфері
– психології у виробничій сфері

Економіки і підприємницької
діяльності
декан
к.е.н., доц.  
Ціх Галина Володимирівна

кафедри:
– промислового маркетингу
– економічної кібернетики
– бухгалтерського обліку і контролю
– фінансів та економіки

По роботі з іноземними студентами
декан

 к.ф.-м.н., доц.
Ковалюк Богдан Павлович

кафедри:
– української та іноземних мов
– українознавства і філософії
– фізики

ÓÏÐÀÂË²ÍÍß
ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÎÌ

Ректор
д.т.н., проф. Ясній Петро Володимирович
П ий проректорерш  
к.т.н., доц. 
Митник Микола Мирославович

Проректор з науково-
педагогічної роботи
к.т.н., доц. 
Дячук Степан Федорович

Проректор з наукової роботи
д.т.н., проф.
Рогатинський Роман 
Михайлович

Учений секретар 
к.т.н., доц.
Крамар Галина Михайлівна 

Головний бухгалтер
 Марценко Галина Віталіївна

Радник ректора
д.ф.-м.н., проф. 
Шаблій Олег Миколайович
Помічник ректора
к.т.н., доц.
Окіпний Ігор Богданович

Проректор з адміністративно-
тагосподарської роботи 

будівництва
Клепчик Василь Михайлович

Проректор з міжнародного
співробітництва
д.т.н., проф.
Вітенько Тетяна Миколаївна



Центри

Центр інформаційних технологій
директор

.т.н., .д проф
Ясній Петро Володимирович
виконавчий директор
к.т.н., доц. 
Митник Микола Мирославович
– відділ навчання і сертифікації
– відділ розробки та впровадження
   комп'ютерних інформаційних систем
– інженерно-технічна група з
   обслуговування комп'ютерної техніки
– відділ технічного захисту інформації

Центр франко-української наукової
кооперації і підготовки персоналу
директор
к.т.н., доц.
Петрик Михайло Романович

Центр трансферу технологій
директор
д.ф.-м.н., проф.
Шаблій Олег Миколайович

Центр перепідготовки та
післядипломної освіти
директор
к.т.н., проф.
Проць Ярослав Іванович

Центр іноземних мов
 директор
к.пед.н., доц.
Баб як Жанна Володимирівна'

Центр довузівської підготовки
 директор
к.т.н., доц.
Цепенюк Михайло Іванович

Відділи

Служба адміністративно-
господарської роботи і
будівництва
проректор
Клепчик Василь Михайлович

Навчальний відділ
начальник
к.т.н., доц.
Ткаченко Ігор Григорович

Науково-дослідна частина
начальник
к.т.н., доц.
Дзюра Володимир Олексійович

Бухгалтерія
головний бухгалтер
Марценко Галина Віталіївна

Видавництво
директор
Катрич Анжела Петрівна
– редакційно-видавничий відділ
– поліграфічний відділ

Відділ господарської та
експлуатаційно-
технічної роботи
начальник
Филима Василь Євгенович
– студмістечко 
директор
Барановський Василь Теофілович
з вересня 2014 року
Гетта Юрій Анатолійович 
– відомча охорона
начальник
Терлецький Олександр Степанович

Відділ роботи з молоддю та
зв'язків з громадськістю 
начальник
Децик Оксана Ярославівна

Відділ аспірантури, докторантури
начальник
Самогальська Галина Іванівна

Організаційно-юридичний відділ
начальник
Гарасимчук Наталія Михайлівна
з вересня 2014 року – т.в.о. начальника
Стоцька Наталія Ярославівна

Режимно-секретний відділ
начальник
Габрук Володимир Олександрович

Відділ проектування,
 капітального будівництва та

ремонту
начальник
Ясній Ярослав Ярославович

Відділ міжнародних зв'язків
начальник
к.т.н., доц.
Лазарюк Валерій Володимирович 

Відділ міжнародних проектів
начальник
д.т.н., проф.
Вітенько Тетяна Миколаївна

Відділ охорони праці та безпеки
життєдіяльності
начальник
Горохівська Ірина Степанівна

Комп'ютерний вузол
начальник
к.т.н., доц.
Шкодзінський Олег Ксаверович

Відділ постачання
начальник
Каплиш Андрій Богданович

Бібліотека
директор
Онисько Галина Ярославівна

Науково-дослідна лабораторія по
застосуванню конструкційних
матеріалів в газотранспортному
обладнанні 
начальник
к.т.н. 
Ярема Ігор Теодорович

Відділ кадрів
начальник
Гаврилюк Уляна Богданівна

Музей імені Івана Пулюя
директор
Посвятовська Ганна Іванівна

Відділ по експлуатації та ремонту
спортивних споруд
начальник
Сенюк Володимир Ярославович

Відділ працевлаштування та
практичної підготовки студентів
начальник
к.філол.н.
Равлів Ігор Петрович

Ліцеї

Технічний ліцей м.Тернополя
директор
Лисий Ігор Романович

Районний комунальний технічний ліцей с. Добриводи
директор
Найда Богдан Миколайович

Центр електронного навчання
директор
к.т.н., доц.
Шкодзінський Олег Ксаверович
– лабораторія дистанційного навчання
– відділ інтернет технологій

Навчально-науковий центр
перспективних технологій
директор
Химич Григорій Петрович
– відділ енергетичних обстежень
державних об єктів освіти’

Коледжі

Гусятинський  коледж ТНТУ
ім. І.Пулюя
директор
к.т.н., доц.
Зеленський Костянтин Васильович
– комп ютерно-економічне відділення'
– механіко-технологічне віділення

Зборівський коледж  ТНТУ
ім. І. Пулюя
директор
к.т.н., доц.
Матвіїшин Анатолій Йосипович
– відділення молодших спеціалістів
– відділення професійної підготовки

Технічний коледж ТНТУ
ім. І. Пулюя
директор
к.т.н., доц.
Калушка Володимир Павлович
– факультет професійної підготовки
– факультет комерційного навчання
– факультет інженерної механіки
– факультет електронних  апаратів
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