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Дорогі  колеги,
Упродовж року колектив університету 

наполегливо працював над реалізацією стратегії 
розвитку університету, покращенням якості 
підготовки фахівців, розширенням 
фундаментальних і прикладних наукових 
досліджень та впровадженням наукових розробок, 
над побудовою спільного наукового і освітнього 
простору з Європейськими університетами,  
імплементацією закону про вищу освіту.

Підтвердженням здобутків університету є 27 
місце в рейтингу Лабораторії ЮНЕСКО ТОП 200 за 
2015 рік,  входження у ТОП 10 вищих технічних 
закладів України.   

За результатами консолідованого рейтингу  вузів України у 2015 році університет 
посів сімнадцяте місце, поліпшивши на 4 позиції попереднє досягнення, увійшов у п'ятірку 
кращих ВНЗ Західного регіону України, підтвердив статус  лідера  серед вишів Тернополя і 
Тернопільської області. Університет увійшов до трійки лідерів за рейтингом прозорості 
вищих навчальних закладів України 2015 року Аналітичного центру CEDOS.

Незважаючи на тенденцію щодо зменшення кількості випускників шкіл в Україні і її західному 
регіоні, за останні два роки більш як на 20%  нарощено контингент студентів денної форми 
навчання. 

Акредитовано  магістерські програми підготовки з радіоелектронних пристроїв, систем та 
комплексів та управління інноваційною діяльністю. 

Багато уваги упродовж року приділялося розширенню дистанційної форми навчання, яка 
реалізується через дев'ять локальних центрів дистанційної освіти університету, зокрема, двох 
закордонних - в Технологічному університеті Таджикистану (м. Душанбе) та в місті Воррен, 
Штат Массачусет (США), - в яких навчається майже 330 студентів.



Працівниками університету захищено 16 кандидатських  і 5 докторських дисертацій, 
проведено шість міжнародних конференцій. Важливою подією в науковому житті університету 
стала Польсько-українсько-німецька літня школа з механіки руйнування, яка проведена за 
підтримки Європейської асоціації з цілісності конструкцій (ESIS).

У минулому навчальному році викладачі та науковців університету проводили наукові 
дослідження та стажувалися в Університеті Блеза Паскаля  та Університеті Монпельє 2 
(Франція), Люблінській політехніці та Техніко- гуманістичній академії (Польща), Економічній 
Академії (м. Кишинів, Республіка Молдова),  Білоруському національному університеті  
(Республіка Білорусь).

Виконувалось п'ять освітніх і три наукових міжнародних проекти. Започатковані, важливі 
для університету міжнародні проекти Європейського Союзу  за програмою Еразмус з 
академічної мобільності з Люблінською політехнікою,  Опольською політехнікою та з шести 
іншими польськими  університетами за програмою польський Еразмус для України; з розвитку 
потенціалу вищої освіти - побудови  інфраструктури мережі для підтримки молодіжного 
інноваційного підприємництва на базі платформи FABLAB, а також за програмою Жана Моне.

Невід’ємною частиною програм академічної мобільності є виробнича практика. Понад 120 
студентів стажувалися на сучасних високотехнологічних підприємствах Польщі, Німеччини, 
Швейцарії.

Визнанням наукових і освітніх здобутків університету стало відзначення орденом «За 
заслуги» третього ступеня професора Гевка Б.М., почесним званням «Заслужений винахідник 
України» Кривого П.Д., Почесними грамотами КМУ професорів Луціва І.В., Підгурського М.І., 
Дідуха Л.Д., Шаблія О.М., доцента Дячука С.Ф.

Важливими віхами у культурно-освітньому житті університету стали урочистості з 
нагоди 170-ліття від дня народження видатного українського вченого, громадського та 
культурного діяча Івана Пулюя, 55-річчя з дня створення університету, реквієм та 
вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. Святом для нас стало повернення працівників 
університету, воїнів-захисників завідувача кафедри фізики доцента Юрія Скоренького, 
старшого викладача Ігора Козбура, інженера Сергія Пилипця, працівника відомчої охорони Юрія 
Білоуса із зони АТО до мирної праці. Ми пишаємось ними і вдячні їм за  мужність і відвагу. 



МІСІЯ
Тернопільського 
національного технічного 
університету імені Івана 
Пулюя
Створити умови для надання 
якісної сучасної освіти через 
вільне творче навчання та 
наукові дослідження відповідно 
до суспільних потреб, 
зумовлених розвитком 
Української держави, науки, 
економіки та культури, а 
також глобальних процесів  
розвитку людської цивілізації.

МЕТА
Сприяти самореалізації 
студентів, викладачів, 
працівників ТНТУ ім. І.Пулюя 
та формуванню 
високоосвіченої, національно 
свідомої та гармонійно 
розвиненої особистості, 
здатної незалежно мислити і 
діяти згідно з принципами 
добра і справедливості.



УНІВЕРСИТЕТ У СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ

Рік
Місце
ТНТУ

в Україні

Місце 
ТНТУ в 

західному
регіоні

ТОП
200 Scopus Вебо-

метрікс
Заг. 
бал

2011 18 3 22 - 25 99

2012 26 3 29 45 33 111

2013 21 3 29 46 22 97

2014 21 5 29 48 15 92

2015 17 5 27 40 21 88



Визначні події 2015 року
Відзначення 170-річчя від дня 
народження Івана Пулюя



Вручення мантії і Диплому 
Почесного Доктора

ТНТУ ім. І. Пулюя  ректору 
Державного університету 
“Люблінська політехніка” 

професору Пйотру Антоні 
Кацейку.



Урочиста академія з нагоди ювілею

Університету - 55



Університету-55



Основні напрями 
освітнього процесу

Формування якісного контингенту 
студентів
Моніторинг і підвищення якості 
навчального процесу
Розвиток дистанційної освіти, 
впровадження сучасних технологій 
навчання
Розширення підготовки іноземних 
студентів 
Ліцензування та акредитація напрямів 
і спеціальностей

Навчання





КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ 2011 – 2015 рр.



Кількість студентів, 
зареєстрованих в системі 
дистанційного навчання
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ОКР «Спеціаліст»

ОКР «Магістр»

8.05090103 Радіоелектронні 
пристрої, системи та комплекси

8.18010012
Управління інноваційною діяльністю

АКРЕДИТАЦІЯ

7.05170108 
Технологія зберігання,
консервування та 
переробки молока

ОКР”Бакалавр»

6.070106 
Автомобільний 
транспорт



Відповідно до ухвали вченої ради від 29 грудня 2015р. було утворено нові 
факультети  шляхом об`єднання попередніх:

Структура факультетів університету

Електромеханічний факультет
Факультет комп`ютерних технологій
Факультет контрольно-вимірювальних 

та радіокомпютерних систем

Факультет підприємницької 
діяльності

Факультет управління і бізнесу у
виробництві

Факультет по роботі з іноземними
студентами

Факультет економіки та 
менеджменту

Факультет прикладних 
інформаційних технологій та 
електроінженерії

Механіко-технологічний факультет                        
Факультет машинобудування

та харчових технологій

Факультет інженерії машин, 
споруд та технологій

Факультет компютерно-інформаційних
систем та програмної інженерії

Факультет компютерно-інформаційних
систем та програмної інженерії

Факультет по роботі з іноземними
студентами



Факультет інженерії машин, споруд та технологій:
Галузеве машинобудування
Харчові технології
Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільний транспорт
Транспортні технології

Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії:
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедична інженерія
Телекомунікації та радіотехніка

Факультет комп`ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії:
Інженерія програмного забезпечення
Компютерні науки та інформаційні технології
Компютерна інженерія
Системний аналіз                              Кібербезпека

Факультет економіки та менеджменту:
Економіка                                             Психологія
Маркетинг                                          Менеджмент   
Облік і оподаткування                    
Фінанси, банківська справа та страхування
Публічне управління та адміністрування
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Факультет по роботі з іноземними студентами

Структура факультетів університету



Захищено 5 докторських дисертації
Попович Павло Васильович

Ляшук Олег Леонтійович

Криськов Андрій Анатолійович

Васильків Василь Васильович

Куц Віктор Петрович

Захисти дисертацій аспірантами, здобувачами та 
науково-педагогічними працівниками університету



Попович Павло Васильович
05.05.11 - Машини і засоби механізації сільськогосподарського 

виробництва
«Методи оцінки ресурсу несучих систем причіпних машин для внесення 

добрив з врахуванням впливу агресивних середовищ»
Науковий консультант: Рибак Т.І., д.т.н., проф.

захист – ТНТУ

Ляшук Олег Леонтійович
05.05.11 - Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

«Науково-прикладні основи створення транспортно-технологічних 
механізмів неперервної дії сільськогосподарських машин»

Науковий консультант: Гевко Б.М., д.т.н., проф.
захист – ТНТУ

Криськов Андрій Анатолійович
07.00.01 – Історія України

«Землеволодіння і землекористування в губерніях правобережної України 
кінця ХУШ-початку ХХ ст. »

Науковий консультант: Орлик В.М., д. істор. н., проф.
захист - Кіровоградський національний технічний університет



Васильків Василь Васильович
05.02.08 Технологія машинобудування

«Розвиток науково-прикладних основ розроблення 
технологій виробництва гвинтових і шнекових заготовок 

з використанням уніфікації»
Науковий консультант: Пилипець М.І., д.т.н., проф.

захист - Львівська політехніка

Куц Віктор Петрович
05.17.08 Процеси та обладнання хімічної технології

«Науково-практичні основи створення 
високоефективного пилоочисного 

обладнання комбінованої дії»
Науковий консультант: Гумницький Я.М., д.т.н., проф.

захист - Львівська політехніка



Захищено 16 кандидатських дисертацій

Цьонь Олег Петрович
Шведа Наталія Михайлівна

Мочарський Віталій Сергійович
Кравець Олег Ігорович

Назаревич Олег Богданович
Гладьо Сергій Володимирович

Голотенко Олександр Сергійович
Крупа Володимир Васильович

Боднарчук Ігор Орестович
Мельничук Юлія Тарасівна

Клендій Володимир Миколайович
Редьква Оксана Зіновіївна

Тесля Володимир Олегович
Панухник Яна Геннадіївна

Ткач Уляна Володимирівна
Вічко Олена Іванівна



Цьонь Олег Петрович
05.05.11 Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

«Удосконалення конструкції дообрізувача гички цукрових буряків активного 
типу»

Рибак Т.І., д.т.н., проф
захист – ТНТУ

Шведа Наталія Михайлівна
08.00.04 Економіка та управління підприємствами

«Формування системи управління машинобудівними підприємствами на засадах 
бенчмаркінгу»

Кирич Н.Б., д.е.н., проф.
захист – ТНТУ

Мочарський Віталій Сергійович
05.03.07 Процеси фізико-технічної обробки

«Лазерна ударно-хвильова обробка поверхонь виробів із конструкційних 
матеріалів»

Нікіфоров Ю.М. к.т.н., доц.
захист - НТУУ “КПІ”



Кравець Олег Ігорович
05.18.12 Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та

фармацевтичних виробництв
«Очистка молочної сироватки від білкової дисперсної фази»

Шинкарик М.М., к.т.н., доц.
захист – НУХТ, м. Київ

Назаревич Олег Богданович
05.13.06 Інформаційні технології

«Інформаційна технологія моніторингу газоспоживання міста»
Щербак Л.М., д.т.н., проф.

захист - ТНТУ
Гладьо Сергій Володимирович

01.02.04 Механіка деформівного тіла
«Оцінка впливу дорнування отворів на довговічність елементів крила

транспортного літака»
Ясній П.В., д.т.н.,проф.

захист - ТНТУ
Голотенко Олександр Сергійович

05.02.01 Матеріалознавство
«Розроблення епоксикомпозитних матеріалів, модифікованих нвч-обробкою, 

для захисних покриттів різного функціонального призначення»
Стухляк П. Д., д.т.н., проф.

.Херсонська державна морська академія



Крупа Володимир Васильович
05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти

«Металорізальні інструменти з асиметричним розміщенням лез для 
оброблення 

глибоких отворів циліндрів»
Кривий П.Д. к.т.н., доц..

захист - ТНТУ

Боднарчук Ігор Орестович
05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти

«Методи і засоби проектування архітектури програмного забезпечення 
з врахуванням вимог якості»

Харченко О.Г., к.т.н., доц.
захист – Львівська політехніка

Мельничук Юлія Тарасівна
08.00.04 Економіка та управління підприємствами

“Формування ефективної системи маркетингового планування на 
підприємстві»

Федорович Р.В., к.е.н., проф.
захист - ТНТУ



Клендій Володимир Миколайович
05.05.05 Піднімально-транспортні машини

«Обгрунтування параметрів гнучких гвинтових конвеєрів з шарнірно-
секційним робочим органом»
Гевко Б.М., д.т.н., проф.

захист – ТНТУ

Редьква Оксана Зіновіївна
08.00.04 Економіка та управління підприємствами

«Інноваційні підходи до формування системи управління персоналом 
машинобудівних підприємств»

Галущак О.Я., к.е.н., доц.
захист -ТНТУ

Тесля Володимир Олегович
05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту

«Підвищення безпеки використання автомобілів шляхом удосконалення 
методів оцінювання динамічних і енергетичних характеристик»

захист – ХНАДУ, м.Харків



Панухник Яна Геннадіївна
08.00.04 Економіка та управління підприємствами

«Модернізація технологій управління підприємством у муніципальній 
економічній системі»

Рудакевич М.І., д.н.д.у., проф.
захист – ТНТУ

Ткач Уляна Володимирівна
08.00.04 Економіка та управління підприємствами

«Управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової 
промисловості»

Брич В.Я., д.е.н., проф.
захист – НУХТ  м.Київ

Вічко Олена Іванівна
03.00.20 Біотехнологія

«Біотехнологія одержання пробіотичної кисломолочної добавки на основі 
природної асоціації "Тибетський грибок"»

Новіков В.П. д.х.н., проф.
захист - "Київський політехнічний інститут"



У 2015 році лідером серед 
факультетів  є факультет 
підприємницької діяльності, 
декан - к.е.н., доц. Ціх Г.В. 
Друге місце посів факультет 
управління і бізнесу  у 
виробництві, декан – к.е.н. 
Дудкін П.Д. 
Третє місце займає механіко-
технологічний факультет, 
декан – к.т.н., доц. 
Левкович М.Г.

Рейтинг



У рейтингу кафедр до чільної
трійки увійшли: 
Кафедра менеджменту 
інноваційної діяльності та 
підприємництва зав. каф. д.е.н., 
проф. Андрушків Б.М. 
Кафедра автомобілів -
зав.каф.д.т.н., проф. Гевко Б.М.
Кафедра економіки та фінансів -
зав. каф. д.е.н., проф. 
Панухник О.В.



За підсумками 2015 р. 
кращими викладачами стали:

Марущак П.О., д.т.н., проф.
Панухник О.В., д.е.н., проф.
Попович П.В., д.т.н., доц.
Борисова Т.М., к.е.н., доц.
Андрушків Б.М., д.е.н., проф.
Маркович І.Б., к.е.н.
Петрик М.Р., д.ф-м.н., проф.
Дзюра В.О., к.т.н., доц.
Владимир О.М., к.е.н., доц.
Мельник Л.М., к.е.н., доц.



Розробка апаратури і приладів для наукових досліджень та 
діагностики в галузі медицини та біології;

Розробка обладнання, апаратури, інструментів для машинобудівної, 
радіотехнічної, харчової, переробної промисловості та 
сільського господарства;

Механіка руйнування матеріалів та елементів конструкції при 
низьких і високих температурах з врахуванням впливу 
експлуатаційно-технологічних факторів;

Розробка розрахункових методів аналізу НДС елементів 
конструкцій в пружній та пружно-пластичній області з 
врахуванням температурних полів;

Розробка нових матеріалів та технології їх отримання з метою 
оптимізації структури та властивостей;

Розробка методів підвищення тривкої здатності та довговічності 
елементів конструкцій, деталей та вузлів тертя;

Розробка нових економічних моделей в умовах ринкового 
господарства.

Напрямки наукових досліджень



ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ
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Кількість виконаних 
наукових робіт

Обсяги фінансування науки

Категорії 2012 2013 2014 2015

робіт к-сть од. к-сть од. к-сть од. к-сть од.
Фундаментальні 6 7 7 6
Прикладні  11 14 10 6

Госпдоговірні  
ДФФД та гранти 15 36 36 33

Категорії
робіт

2012 2013 2014 2015

тис.грн. тис.грн. тис.грн. тис.грн.
Фундамeнтальні 761,4 793,5 864,895 883,84
Прикладні 956,6 1051,8 1019,127 883,648
Госпдоговори
ДФФД та гранти 551,17 492,16 445,181 819,336



1. Розробка методів прогнозування і підвищення тримкої здатності та довговічності елементів 
конструкцій,  1990 р. Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі 
науки і техніки д.т.н., проф. Яснiй П.В,

2. Оптимізація керування напружено-деформованим станом деформівних твердих тіл, 1963 р. 
Заслужений діяч науки і техніки України, д.ф.-м.н., проф. Шаблій О.М., 

3. Розробка технологічних методів покращення параметрів машинних комплексів на основі застосування 
гвинтових механізмів, 1988 р. Заслужений винахідник України, д.т.н., проф. Гевко Б.М.

4. Критеріальна оцінка міцності і прогнозування ресурсу  роботи  основних утримувальних конструкцій 
сільськогосподарських машин”, 1988. Заслужений працівник освіти і науки України, д.т.н., проф. Рибак Т.І.

5. Регіональні і міжрегіональні аспекти підтримки соціально-економічної реформи та інноваційний 
контекст розвитку підприємництва. 2007.Заслужений діяч науки і техніки України. д.е.н., 

проф. Андрушків Б.М.
6.Розробка методів синтезу машин, металорізальних верстатів та інструментів, 1991. Заслужений 

працівник освіти і науки України, д.т.н., проф. Луців І.В.
7. Електричні та магнітні властивості матеріалів з вузькими зонами провідності, 1980. д. ф.-м.н.  проф. 

Дідух Л.Д.
8. Автоматизація технологічних процесів та комп’ютерно-інтегровані технології, 1996. Заслужений

винахідник України, д.т.н., проф. Стухляк П.Д.
9. Моделювання та розробка транспортно-технологічних процесів та систем, 1997. д.т.н., проф. 

Рогатинський Р.М.  
10. Статистичні методи в теорії передачі та перетворення інформаційних сигналів, 2001, д.т.н., проф. 

Приймак М.В.
11. Багатоканальні інформаційно–вимірювальні системи, 2001, д.т.н., проф.Євтух П.С.
12. Математичне моделювання та обробка природних та техногенних складних сигналів, 2002, д.т.н., 

проф. Яворський Б.І.  
13 Розробка та дослідження енергоощадних світлотехнічних та електротехнічних систем,  2000, д.т.н., 

проф. Андрійчук В.А.
14. Харчова біотехнологія, 2000, д.б.н., проф. Юкало В.Г.

НАУКОВІ ШКОЛИ ТНТУ 
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Міжнародний науковий проект
Дослідження закономірностей розтріскування та зношування матеріалів 

металургійного обладнання. 
Керівник теми д.т.н., проф. Марущак П.О.

Вивчено фізико-механічні закономірності зародження та розвитку сітки множинних тріщино
подібних дефектів на різних масштабних рівнях та досліджено деформівні властивості
поверхневих шарів. Досліджено процеси деградації, зародження та розвитку тріщин в 
матеріалі ролика МБЛЗ та запропоновано підходи до оптимізації технологічного процесу 
його виготовлення, що дозволить підвищити експлуатаційний ресурс конструкції.

Вивчено комплексний вплив експлуатаційних факторів на довговічність конструкції умовах 
високотемпературної втоми та термовтоми. Одержано та систематизовано дані щодо 
впливу технологічних факторів на параметри тріщиностійкості матеріалу роликів з 
наплавленим робочим шаром.



Університет активно співпрацює з університетами за 
20 міжнародними програмами з 21 країнами.
У цьому році відбулось 37 закордонних відряджень 
науковців та викладачів, 135 студентів навчались та 
проходили практику за кордоном.
Укладено нові угоди про співробітництво щодо реалізації 
програм академічної мобільності з університетами 
"Опольська Політехніка" та "Лодзька Політехніка" 
(Польща), проведено  мовну підготовку та розширено 
перелік напрямів за спільною освітною програмою 
подвійних дипломів бакалавра з Університетом 
прикладних наук, м. Шмалькальден (Німеччина), 
продовжено співпрацю з організації програм подвійних 
дипломів з Мережею Вищих Інженерних Шкіл Франції 
«n+i» (Франція), зокрема з Міжнародною вищою школою 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій (м. Сержі, 
Франція).
За програмами подвійних дипломів у 2015 році 
навчалося 30 осіб.

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-
ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 



У вересні 2015 р. в ТНТУ ім. Івана Пулюя відбулася ХІVпольсько-
українсько-німецька Літня школа з механіки руйнування, 
співголови комітету проф. П. В. Ясній і проф. L. Marsavina (Румунія).



ІV Міжнародна науково-технічна конференції «Пошкодження 
матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і 
прогнозування»;
V Міжнародна науково-технічна конференція «Світлотехніка й 
електроенергетика: історія, проблеми, перспективи»;
IV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні 
аспекти ресурсовикористання», приурочена пам’яті почесного 
професора ТНТУ, академіка НАН України М.Г.Чумаченка;
Міжнародна науково-технічна конференція «Фундаментальні 
та прикладні проблеми сучасних технологій» присвячена 55-
річчю заснування ТНТУ та 170-річчю з дня народження Івана 
Пулюя;
ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих 
учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій»;
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 
особливості формування і управління інноваційним 
потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із 
залученням молодіжного ресурсу»;
Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинговий 
інструментарій управління попитом на товари і послуги»;
Міжнародна науково-технічна конференція «Стан і 
перспективи харчової науки та промисловості» присвячена 20-
річчю заснування кафедри харчової біотехнології і хімії ТНТУ 
імені Івана Пулюя
VІ Міжнародна науково-методична конференція «Форум 
молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: 
проблеми, тенденції, досвід»

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ



VІІI Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Природничі та 
гуманітарні науки. Актуальні питання»;
Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю «Перспективи 
розвитку економічних систем у середовищі глобально орієнтованого 
трансформаційного простору»;
V регіональна науково-практична конференція молодих вчених та студентів 
«Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі»; 
IІІ наукова конференція механіко-технологічного факультету "Прогресивні матеріали 
та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті"

ВСЕУКРАЇНСЬКІ,  РЕГІОНАЛЬНІ 
КОНФЕРЕНЦІЇ



У ТНТУ  розроблено та організовано постійно діючу 
виставку інноваційних розробок університету, де представлені 

44 експонатами, які демонструвались на 15 виставках, 9 із яких є 
міжнародними, 3 – загальнодержавних, 3 – галузеві
• Шоста  Міжнародна виставка “Сучасні  заклади освіти-2015”;
• Перша Міжнародна виставка ”Вища освіта-2015”; 
• 27-а Міжнародна спеціалізована виставка “Освіта та кар’єра –
2015”;
• Міжнародний екологічний форум “Довкілля для України”,
• VІІ Міжнародна виставка “Довкілля 2015”;
• Міжнародна виставка енергетики, електротехніки та 
енергоефективності ”Elcom Ukraine - 2015”;
• Міжнародна спеціалізована виставка “Машинобудування-
Металургія – 2015“;
• Міжнародна спеціалізована виставка ”Зброя та безпека -- 2015”;
• Міжнародна виставка світлодіодних рішень «LED Expo»;
• Міжнародна виставка ”Безпека - 2015”.

ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ



УЧАСТЬ В ОСВІТНІХ ПРОГРАМАХ, НАУКОВИХ ТА 
МІЖНАРОДНИХ  ПРОЕКТАХ  ЄС

№
п/п Назва проекту Період виконання

проекту
Координатор

проекту 

1

DCI-GENRE/2012/301-099
Equal opportunities in getting profession for young 

mother-students in higher educational 
establishment

(Investing in People / EuropeAid)

2012-2015 роки Сумський державний 
університет

2

2530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 
“Inter-university Start-up centers for students’ 

innovations development & promotion” 
(SUCSID)(програма ЄС «TEMPUS»)

2012-2015 роки Харківський національний 
економічний університет

3

543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR 
Modernization of Postgraduate Studies on Security 

and Resilience for Human and Industry Related 
Domains (SEREIN) (програма ЄС «TEMPUS»)

2013-2016 роки
Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. 
Жуковського "ХАІ"

4

Development and implementation of international 
distance learning system (ініціатива ООН “Сталий 
розвиток вищої освіти”, програма «Академічний 

вплив ООН»)

2012-2015 роки
Тернопільський національний 

технічний університет 
ім. Івана Пулюя

5

Development educational, scientific and cultural 
relations based on joint Ukraine-Tajik Faculty
(ініціатива ООН “Сталий розвиток вищої 

освіти”, програма «Академічний вплив ООН»)

2012-2015 роки

Тернопільський 
національний технічний 

університет 
ім. Івана Пулюя



СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ 
МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКИ

Х START-UP ЦЕНТРІВ



Участь студентів університету у програмі 
“Польський Еразмус для України”

1. Університет «Люблінська політехніка» - напрями 6.050502 «Інженерна
механіка» та 6.051003 «Приладобудування»

2. Університет «Політехніка Познанська» - напрями 6.050502 «Інженерна
механіка» та 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані
технології»

3. Університет «Політехніка Ґданська» - напрям 6.050502 «Інженерна
механіка»

4. Краківська гірничо-металургійна академія - спеціальність 8.05050313
«Обладнання переробних і харчових виробництв»;

5. Університет «Шльонська політехніка» - напрям 6.050202
«Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології» та спеціальність
8.05170107 «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і
овочів»

6. Краківська гірничо-металургійна академія - напрям 6.050202
«Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології», спеціальності
8.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»
та 8.05090204 «Біотехнічні та медичні апарати і системи»

7. Університет «Ченстоховська політехніка» - спеціальність 8.05020201
«Автоматизоване управління технологічними процесами».



Перелік угод, підписаних у 2015 році
1 Академія гірничо-металургійна у 

Кракові
Проведення спільних досліджень, навчання спеціалістів, обмін 

навчальними програмами
Польща 2015

2 Державний університет 
«Політехніка Сілезька»

Організація програм подвійних дипломів магістрів, обмін 
студентами, викладачами.

Польща 17.04.2015

3 Підприємство «Устронянка» Організація  практики студентів Польща 04.05.2015
4 Гедік Університет Обмін викладачами, студентами, спільні наукові дослідження. Туреччина 08.05.2015

5 Спільна академія науки у Лодзі Обмін викладачами та студентами, проведення спільних 
наукових досліджень,  

Польща 10.01.2015

6 Вища школа інженерії та економіки 
в Слупську

Організація всіх видів практик, та мовних шкіл студентів, обмін 
викладачами та проведення спільних наукових дослуджень

Польща 06.06.2015

7 Вища школа управління охороною 
праці в Катовіцах

Реалізація спільних досліджень, обмін викладачами, вивчення 
польської мови, проведення спільних наукових досліджень

Польща Червень
2015

8 Жилінський університет Обмін викладачами, студентами. Проведення спільних 
досліджень.

Словацька 
Республіка

22.06.215

9 Жилінський університет (факультет 
управління та економіки транспорту 

і зв’язку)

Обмін викладачами та студентами, проведення спільних 
наукових досліджень, участь у міжнародних грантах та проектах

Словацька 
Республіка

23.06.215

10 Університет «Гданська політехніка» Реалізація програми академічної мобільності в рамках програм 
Польський Еразмус для України та Еразмус+

Польща 07.07.2015

11 Університет прикладних наук 
Шмалькальдена

Організація програм подвійних дипломів магістрів, обмін 
студентами, викладачами

Німеччина 22.07.2015

12 Elipse Architectural Metal and Class Стажування та практика аспірантів, підготовка, перепідготовка 
та підвищення кваліфікації фахівців за напрямами та 

спеціальностями університету

США 22.09.2015

13 Опольська Політехніка Спільне навчання за програмою подвійного диплому Польща 30.04.2015

14 Асоціація зі співробітництва в галузі 
екології, сільського господарства та 

розвитку села у Східній Європі 
"АПОЛЛО" 

Організація та проходження стажування студентів ТНТУ на 
сільськогосподарських підприємствах Німеччини  

Німеччина 22.10.2015



Навчання іноземних громадян

на 01.11.2015 в університеті навчалось 273 іноземних студенти із 30 країн, серед яких 90
представляють Нігерію, 34 – Зімбабве, 21 – Р Конго та ДР Конго, 21 – Єгипет, 13 – Намібію,
6 – Пакистан, 5 – Камерун, 4 – Кенію, 4 – Судан, 3 – Марокко, 3 – Анголу, 3 – країни Європи,
3 – країни Азії, 43 – інші країни Африки.
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Намібія Замбія Пакістан Камерун



У 2015 р. в університеті отримали дипломи 
65 випускників-іноземців



Програма Асоціації “Аполло”(Німеччина) 2012-2015 р.- 17 стажувань 

Програма об’єднання “Німецький селянський союз” (Німеччина)
2012-2015 р. -12 стажувань

Програма “Агроімпульс” (Швейцарія) 2011-2015р. -10 стажувань

Практики студентів  у Німеччині



Виробнича практика студентів у 
компанії “Устронянка”, Польща

2011 
рік

2012 
рік

2013  
рік

2014 
рік

2015 
рік

34 34 35 36 26



Мовна школа і фахові практики 
м. Слупськ

Для викладачів:
педагогічне стажування та 
мовні курси

Для студентів:
“сендвіч - програми” 
та програми 
подвійних дипломів з 
одночасним 
проходженням 
фахової виробничої 
практики на 
підприємствах 
Польщі



Магістр Паробок Галина взяла участь у «BUP Summer 
Course 2015: Implementing Sustainable Development in 
European Cities and Regions», що проходив в м. Гамбург 
(Німеччина).

Магістр Городиський Назар взяв участь у Baltic University 
Spring Students' Conference 2015, April 2015,  Rogów, Poland.

Доцент Лясота Оксана пройшла стажування м. Рогув 
(Польща) за тематикою «Навчання та стажування 
викладачів для сталого розвитку в рамках Балтійської 
Університетської Програми».

Стажування в рамках 
освітньої програми BUP



У 2015 р. д.т.н., проф. Гевко 
Богдан Матвійович отримав
орден “За заслуги” ІІІ ступеня.

Нагороди

Почесне звання “Заслужений 
винахідник України” 
присвоєно к.т.н., доц.
Кривому Петру Дмитровичу.

Подяку Міністерства освіти і науки 
України отримали

Лещук Р.Я., к.т.н., доц.
Ткаченко І.Г., к.т.н., доц. 
Панухник О.В., д.е.н., проф. 
Яворський Б.І., д.т.н., проф. Нагородами обласного, міського та 

університетського рівнів були 
відмічені ряд науково-педагогічних 
працівників університету



За значні успіхи в науковій роботі та навчанні стипендію Президента України 
отримали: Кіфер Віктор, Мазан Оксана.

Мудрик Іван отримав стипендію французького уряду за програмою подвійних 
дипломів університету П`єра та Марії Кюрі Париж 6 (Sorbonne, ESPCI). Бармак 
Ігор, Кіфер Віктор, Заяць Володимир стали фіналістами Всеукраїнської 
студентської олімпіади з програмування.

Дипломи МОН України ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських робіт 
отримали: Гаврон Надія, Яворська Наталія, Яворський Антон. Диплом МОН 
України ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади отримав Куцло Роман.

Гаврон Н.

Мазан О.Кіфер В.

Бармак І. Заяць В.



Студентська рада університету

Голова студентської ради 
- Білоус Ігор, студент III курсу 
факультету інженерії машин, 
споруд та технологій
Заступники голови 
студентської ради:
- Стефанів Ольга,  студентка III 
курсу факультету економіки та 
менеджменту
- Артем Микола, студент III 
курсу факультету інженерії 
машин, споруд та технологій



Media Groupe – Колесов Богдан
Арт-школа– Франчевська Галина
Науковий відділ – Кузик Ілля
Проектний відділ – Білоус Ігор
Відділ патріотичного та спортивного виховання –
Артем Микола
Студентський декан ФМТ – Пастух Микола
Студентського декан ФПТ – Добровольський Юрій
Студентського декан ФЕМ – Чура Олена
Студентський декан ФІС – Копина Тарас

Студентська рада університету



Участь у міжнародних освітніх програмах ЄС Tempus / Erasmus+.
Участь у міжнародній рамковій програмі ЄС Horizon 2020.
Реалізація програм подвійних дипломів.
Реалізація програм академічної мобільності студентів та 
викладачів.
Організація виробничих практик та літніх мовних шкіл 
закордоном.
Навчання іноземних громадян.
Співпраця з закордонними компаніями з підвищення рівня 
професійної кваліфікації.

Міжнародна співпраця



Виховна та мистецька робота в 
університеті тісно пов’язана з 
суспільно-політичними та культурними 
подіями в Україні. Щорічно в 
університеті проводять урочистості з 
нагоди пам’ятних дат Т.Г.Шевченка

Студентське життя



Традиційно в університеті відбулись 
святкові дійства з нагоди Дня 
університету, урочистий церемоніал 
посвячення першокурсників у студенти, 
урочистий випуск бакалаврів, 
спеціалістів та магістрів, «Тиждень 
вишиванки», «Ніч поезії з Шевченком», 
«Новорічно-різдвяна, імпреза», 
«СтудМіс ТНТУ» та «Містер ТНТУ», 
студентські флеш-моби, конкурс
«Що, де, коли?» 

До Дня української писемності та 
мови, написано диктант національної 
єдності.



Важливе значення для національно-патріотичного виховання 
молоді  університету мали вшанування пам’яті жертв Голодоморів, 
Революції Гідності, загиблих під час Світових воєн та бойових дій 
на Сході України, молебні-реквієми пам’яті Героїв Небесної Сотні,
акції до Дня пам’яті та примирення. 



У жовтні 2015 р. на фасаді корпусу №2 
відкрито меморіальну пам’ятну дошку 
студенту університету Степану 
Стефураку, який загинув у вересні 2014 
року в с.Піски поблизу Донецького 
аеропорту.



Студенти університету стали активними учасниками екскурсійних поїздок 
історичними місцями Галичини, конкурсу «Брейн-ринг» та міського молодіжного 
літературного конкурсу «Чорнило душі», організатором якого є студентка ЕМФ 
Соболівська Наталя.



У 2015 році збірна команда з плавання посіла І командне місце серед вищих 
навчальних закладів VІІІ літньої Універсіади Тернопільського обласного 
управління з фізичного виховання та спорту.

Спортивні досягнення

Переможцями Відкритого чемпіонату з 
плавання (м. Тернопіль) та Міжнародних
змаганнь Відкритого кубка стали Шпилик 
Віталій та Гурняк Андрій.



Переможцями обласної Універсіади з легкої 
атлетики та чемпіонату Західного 
регіону серед студентів ВНЗ стала збірна 
команда університету з легкої атлетики в 
естафеті 4x100 метрів. Члени збірної 
області Андрій Чекрій, Остап Пуківський, 
Максим Закітнюк, Дмитро Юрчик.

Чоловіча збірна команда 
університету з регбі виборола 
1-ше командне місце серед вищих 
навчальних закладів ІІІ–VІ рівнів 
акредитації в залік VІІІ літньої 
Універсіади Тернопільського 
обласного управління з фізичного 
виховання та спорту.



У 2015 році в м. Ліон (Франція) аспірант Сіправський 
Роман став чемпіоном світу з гирьового спорту.
К.м.с. Сусь Сергій посів третє місце у чемпіонаті 

України з гирьового спорту серед студентів, став 
срібним призером чемпіонату України серед юніорів.
Очеретнюк Вадим став бронзовим призером 

відкритого чемпіонату України з армспорту серед 
юнаків.



26 березня 2015 в ТНТУ відкрилась 
перша Brain Academy в Україні. На базі 
університету готуватимуть 
ІT-фахівців початкового та 
професійного рівнів за такими 
спеціальностями: розробник та 
тестувальник програмного 
забезпечення, бізнес-аналітик, 
керівник проектів.

Хроніка подій



ФОРУМ ПАРТНЕРСТВА
Взаємовигідна співпраця — запорука успіху»
відбувся за участі Надзвичайного і Повноважного Посла 
Ісламської Республіки Іран в Україні
Мохаммада Бехешті-Монфареда



21 березня у Києві в НСК «Олімпійський» 
відбувся IT Jam 2015. Спеціалісти Центру 
інформаційних технологій ТНТУ ім. І.Пулюя
представили навчальні програми та 
роботу Мережевої Академії «Сisco 
Networking Academy» і були нагороджені
дипломом «За багаторічний вклад в ІТ-
освіту». 



Студенти університету здобули 
перемогу на XVIIІ Міжнародному
Фестивалі-конкурсі студентської 
художньої творчості
«БАРВИ ОСЕНІ – 2015» у м. Києві.

Диплом лауреата І ступеня у 
хореографічному жанрі отримав 
танцювальний колектив «StuDDance”,
Диплом лауреата ІІ ступеня у  
вокальному жанрі отримала Гарматюк 
Адріана, у номінації  «Майстерність 
виконання власного твору» дипломом 
нагороджена Соболівська Наталя.



В рамках франко-української наукової 
кооперації у жовтні 2015р. з науковим візитом 
перебував професор Університету П’єра і
Марії Кюрі Париж 6 та Вищої школи фізики 
Парижу ESPСІ Paris Tech, почесний доктор 
ТНТУ ім. І. Пулюя Жак Фресар.

У ході зустрічей були проведені наукові 
обговорення з дослідження розробки нових 
математичних моделей ідентифікації систем 
і проектів сучасних нанопористих структур, 
спільна підготовка магістрів та докторатів 
за програмами Co-tutelle, та подвійних 
дипломів магістрів.



Щорічно, в рамках “Тижня вишиванки” 
проводиться велопробіг за участю студентів, 
працівників університету та молоді міста з 
метою популяризації велосипедного руху, 
підтримки здорового способу життя серед 
студентів тернопільських вишів.



Всеукраїнська акція
«Schevchenko Challenge»



www.tntu.edu.ua
+38 (0352) 52 41 81
+38 (0352) 25 49 83
univ@tu.edu.te.ua

вул.Руська, 56 м.Тернопіль Україна 46001


