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ПОДІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ЖИТТЯ 

Підсумки першого пілотного проекту мовної школи        
та фахових практик  

у м. Слупську (Республіка Польща)   
    Майбутні очікування щодо входження України до європейської спільноти та 
перспективи подальшого вектору економічних реформ вже завтра будуть потребувати 

високопрофесійно підготовленого фахівця, готового 
працювати у європейському просторі, обізнаного із 
законами, нормами і правилами ведення 
європейського бізнесу, спроможного негайно 
реагувати на виклики як внутрішнього, так і 
зовнішнього середовищ.  
       Пілотний проект мовної школи та фахових 
практик у м. Слупську (Республіка Польща) для 
студентів ТНТУ та Гусятинського коледжу ТНТУ, який 

проводився влітку, став стартом для вирішення вищезазначених питань. (Закінчення на 
3-й стор.)                                                                             

ПАМ'ЯТІ ГЕРОЯ 
       13 жовтня  2015 року відбулося відкриття меморіальної дошки в пам’ять про 
Степана Стефурака, студента Тернопільського національного технічного університету 
імені Івана Пулюя, бійця Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор», який 
героїчно загинув 22 вересня 2014 року на 
захисті підступів до Донецького аеропорту. 
       Участь у пам'ятному заході взяли міський 
голова Тернополя Сергій Надал, заступник 
голови Тернопільської обласної ради Олег 
Боберський, директор Департаменту освіти і 
науки Тернопільської облдержадміністрації 
Любомир Крупа, а також вище керівництво, 
професорсько-викладацький склад, студенти 
університету, друзі та побратими загиблого 
бійця. (Закінчення на 2-й стор.) 

Візит Надзвичайного і Повноважного Посла 
Ісламської Республіки Іран в Україні 

Мохаммада Бехешті-Монфареда 
3 жовтня 2015 року в 

Тернопільському 
національному 

технічному університеті 
імені Івана Пулюя 
відбувся Міжнародний 
форум партнерства 

«Взаємовигідна 
співпраця — запорука 
успіху», організований 

спільно з Тернопільською обласною державною адміністрацією 
та Тернопільською обласною радою. Форум пройшов за участі 
Надзвичайного і Повноважного Посла Ісламської Республіки Іран 
в Україні, Його Високоповажності пана Мохаммада Бехешті-
Монфареда, який запевнив про готовність його країни до 
проведення інвестицій, організації економічної та освітньо-

культурної співпраці 
з Україною та, 
зокрема, 
Тернопільським 
національним 
технічним 
університетом імені 
Івана Пулюя. 
Участь у Форумі 
взяли керівники 
органів обласної та 
місцевої виконавчої 
влади, науковці, 
представники 
громадськості і 
бізнесу Тернопілля. 

 

► У НОМЕРІ: 
■ В ТНТУ вчетверте відбулася 
Міжнародна науково-технічна 
конференція «Пошкодження 
матеріалів під час експлуатації, 
методи його діагностування і 
прогнозування». Стор. 2                                              

■ В університеті відкрили пам’ятну 
дошку герою АТО Степану 
Стефураку. Стор. 1-2 

■ Професор Жак Фресар     
прочитав лекції тернопільським  
політехнікам. Стор. 3                                                                                                                                                                                    

■ Делегація Тернопільського 
національного технічного 
університету імені І.Пулюя 
відвідала Литовську Республіку. 
Стор. 3 
■ Підсумки першого пілотного 
проекту мовної школи та фахових 
практик у м. Слупську (Республіка 
Польща). Стор. 1-3                                                

■ Поєднання науки, наукових 
розробок та навчання на кафедрі 
приладів та контрольно-
вимірювальних систем. Стор. 4                                                

■ Пам’яті Шаблія Олега 
Миколайовича – багатолітнього 
керівника і ректора Технічного 
університету м. Тернополя. Стор. 5                                                  
■ Студенти провели IV Тиждень 
української вишиванки в ТНТУ та 
Свято першокурсників. Стор. 6 

■ Вітаємо студентів університету – 
переможців XVIIІ Міжнародного 
Фестивалю-конкурсу студентської 
художньої творчості «БАРВИ 
ОСЕНІ – 2015». Стор. 6-7 

■ В університеті вшанували пам’ять 
жертв Голодоморів та усіх, хто 
загинув під час Революції Гідності 
та під час бойових дій на Сході 
України. Стор. 7 

■ Високі результати показали 
гирьовики ТНТУ на чемпіонаті  
області з гирьового спорту. Стор. 8 

■ Святкові дати наших кафедр. 15-
ліття кафедри психології у 
виробничій сфері! Кафедрі 
менеджменту у виробничій сфері – 
20 років! Стор. 8 
 

Прокладай шлях до розуму людини через її серце. 
Ф.Честерфілд 
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В ТНТУ вчетверте відбулася Міжнародна науково-технічна конференція 
«Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування  

і прогнозування» 
   
       Учасники з-понад п’ятнадцяти країн світу приїхали до 
Тернопільського національного технічного університету на IV 
Міжнародну науково-технічну конференцію “Пошкодження 
матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і 
прогнозування”, яка проходила на базі ТНТУ 21-25 вересня. За 
цей час учасники конференції мали змогу представити свої 
дослідження, відвідати навчальні та наукові лабораторії 
технічного університету та побувати на екскурсії у 
різних куточках Тернопільщини.   
        – Основна мета конференції – обмінятися досвідом, 
обмінятися результатами наукових досліджень в галузі 
міцності матеріалів, в галузі оцінки пошкодження і 
всякій експлуатації об’єктів. Важливо те, що Європа 
уже впровадила стандарти, які стосуються безпеки 
експлуатації важливих об’єктів, такі як атомні 
електростанції. При будь-якому виробництві 
оцінюється ризик його експлуатації, ризик тієї чи іншої 
аварії. Ця конференція дотична до цих проблем, і ми в 
якійсь мірі 
переймаємо 
європейський досвід, 
налагоджуємо 
кооперацію, – 
зазначив ректор ТНТУ 
імені Івана Пулюя 
Петро Ясній.  
       Перша така 
конференція відбулась 
у 2009 році. Її 
організував 
Тернопільський технічний університет спільно з рядом 
інститутів Національної академії наук. На сьогодні конференція 
з пошкодження матеріалів, їх діагностики та оцінки 

довговічності у Тернополі вже проходить вчетверте. Першим 
після відкриття ректором конференції виступив французький 
професор Гай Плювінаж.  
       – З Технічним університетом я співпрацюю не дуже давно, 
але з іншими університетами України з середини 80-х років. 
Моя перша спільна робота була про порівняння французьких і 
радянських сталей, які застосовувались у виготовленні труб, – 

розповів професор 
університету de 
Loraine (Франція), 
учасник конференції 
Гай Плювінаж. – Моя 
сфера експертизи – 

дослідження 
міцності, цілісності 
конструкцій для 

транспортування 
нафти і газу. 

Проблема 
конференції має 

загальносвітовий 
масштаб, оскільки потреба у джерелах енергії зростає. 
      Конференція пройшла під головуванням професора 
Університету de Loraine (Франція) Гая Плювінажа та члена-
кореспондента НАН України професора Вадима 
Гудрамовича. 
       Водночас разом з конференцією проводилась 
чотирнадцята польсько-українсько-німецька Літня школа з 
механіки руйнування. Участь у ній взяли українські та 
іноземні гості: студенти, аспіранти, професори, доктори та 

кандидати наук. У рамках даного заходу молоді вчені 
представили свої роботи та дослідження, а також поділитися 
планами та ідеями.

 
ПАМ'ЯТІ ГЕРОЯ                  

       — Сьогодні, напередодні 
Свята Покрови Пресвятої 
Богородиці, Дня українського 
козацтва та створення Української 
повстанської армії, Дня захисника 

України, ми відкриваємо меморіальну дошку 
Степану Стефураку — студенту університету, 
молодому воїну, який загинув, щоб ми з вами 
могли жити, вчитись і працювати, — сказала у 
вступній промові начальник відділу у справах 
молоді та зв’язків з громадськістю ТНТУ ім. 
І.Пулюя Оксана Децик. — Сьогодні, як ніколи, 
кожен з нас потребує сильної віри і молитви. 
Молитва потрібна душам загиблих, молитва 
потрібна Україні, щоб вийти з цієї підступної війни, молитва потрібна цілому світові, 
всім людям доброї волі, щоб зберегти мир і життя на Землі, — наголосила 
О.Я.Децик.                                                                                                                                                          
       — Більше року минуло, як ми збиралися тут і проводжали в останню путь  
Степана   Стефурака.   Нашого  прекрасного  студента,   нашого   великого   патріота,          

     
 
людину, яка могла би стати, якби куля не 
обірвала його життя, визначним 
економістом, успішним бізнесменом, 
можливо, керівником підприємства. Але так 
склалося… Сьогодні ми згадуємо його 
шлях, сьогодні ми згадуємо всіх тих 
загиблих на майдані і в зоні АТО, і наші 
спогади та добрі слова про них — це 
продовження життя героїв у пам’яті 
кожного з нас, у пам’яті нашого народу, — 
зазначив ректор університету професор 
Петро Ясній. 
       Цього дня своїми спогадами про 
Степана Стефурака поділились його бойові 
побратими, друзі та одногрупники. 
       Церемонію освячення пам’ятної дошки 
провів духовний капелан університету, 
священник Архикатедрального собору міста 
— отець Ярослав Шевчук. 
       Символічним було і те, що в цей день у 
Тернополі відкрили пам’ятну дошку ще 
одному герою — пластуну, патріоту 
України, хорошому синові і батькові, 
випускнику Тернопільського технічного 
коледжу ТНТУ ім.І.Пулюя Віктору 
Гурняку, який загинув 19 жовтня минулого 
року на Луганщині. 
       Слава героям! Пам’ятаймо про них! 
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Професор Жак Фресар прочитав лекції тернопільським політехнікам 
 

       19-20 жовтня 2015 року в 
Тернопільському національно- 
му технічному університеті 
імені Івана Пулюя з науковим 
візитом перебував професор 
Університету П’єра і Марії 
Кюрі Париж 6 та Вищої школи 
фізики Парижу ESPСІ Paris 
Tech, почесний доктор ТНТУ 
Жак Фресар (Jacque Fraissard). 

       В рамках франко-
української наукової 
кооперації, яку впродовж 
тривалого часу розвиває 
центр франко-української 
наукової кооперації, 
кафедра програмної 
інженерії та лабораторія 

моделювання 
масопереносу в 

неоднорідних нанопористих 
середовищах під науковим 
керівництвом доктора фіз.-
мат.наук, професора Петрика 
Михайла Романовича спільно 
з лабораторією фізики 
матеріалів ESPСІ Paris Tech 
(проф. Ж.Фресар), зокрема в 
рамках спільного проекту PHC 
«DNIPRO», Програми 

спільних дій між Україною і 
Францією в галузі науково-
технологічного 
співробітництва, були 
проведені наукові обговорення 
щодо подальшого розвитку 
наукової кооперації з 
дослідження розробки нових 
математичних моделей 
ідентифікації систем і 
проектів сучасних 
нанопористих структур, 
спільна підготовка магістрів та 
докторантів за програмами 
Co-tutelle та Подвійних 
дипломів магістрів. 
       Обговорювались питання 
вдосконалення методик 
вивчення наукової 
французької та англійської 

мов, мовної та професійної 
практики у французьких 
лабораторіях. 
       Було прочитано курс 
лекцій англійською мовою (з 
вибраних розділів фізики) на 
тему «Високоякісні технології 
NRM-аналізу та їх 
застосування в наукових 
дослідженнях». 
       Даний курс з метою 
підвищення наукового рівня 
студентів, мовної підготовки 
щодо комунікативного 
спілкування англійською та 
французькою мовами 
включено як вибіркову 
дисципліну в навчальну 
програму підготовки магістрів 
кафедри програмної інженерії. 

На запрошення Бізнес Асоціації Округу Туараге  
делегація Тернопільського національного технічного університету  

імені Івана Пулюя відвідала Литовську Республіку 
 

 Підсумки першого пілотного 
проекту мовної школи та 

фахових практик 
у м. Слупську (Республіка 

Польща) 
       На запрошення Бізнес 
Асоціації Округу Таураге 2 - 5 
грудня 2015 року відбулась 
поїздка делегації 
Тернопільського національного 
технічного університету імені 
Івана Пулюя у 
Республіку Литва у 
складі: Яснія Петра 
Володимировича — 
професора, ректора 
університету; Вітенько 
Тетяни Миколаївни — 
професора, проректора 
з міжнародного 
співробітництва; 
Химича Григорія 
Петровича — директора 
наукового парку. 
       Під час поїздки 
були відвідані та проведені 
зустрічі: 
● з мером міста Таураге 
Сігітасом Мічіулісом. 
Обговорювались питання 
співпраці на рівні місцевого 
самоурядування.  
● з керівництвом та студентами 
відділу Каунаського коледжу у 
м. Таураге. Обговорювались 
питання з співпраці, обміну 
студентами, практики. 
● з учасниками Тауразького 
клубу ділових людей (Ротарі 
клуб). Відбулись обміни 
думками з приводу співпраці, 
проходження практики за 
спеціалізаціями студентів ТНТУ 
у місцевих підприємствах (ІТ-
технології, зварювальне 
виробництво, телекомунікації). 
● з мером міста Клайпеда 
Артюрасом Сулкасом. Показана 
була презентація про місто 

Клайпеду (морський порт, 
термінал зрідженого газу, 
вільна економічна зона).  
Для довідки: у вільній 
економічній зоні працює понад 
20 підприємств, вкладено 

понад 1,5 млрд. Євро 
інвестицій. 
● з керівництвом Міжнародного 
центру общин. Українська 
діаспора налічує понад 3000 
осіб. 
● відвідування 
теплоелектростанції «FORTUM» 
на альтернативному паливі 
(тверді побутові відходи).  
Для довідки: потужність станції 
85 МВт (60 МВт — 
теплопостачання, 25 МВт — 
електроенергія. За рік на 
станції спалюють понад 280 
тис. т. твердих побутових 
відходів. Обслуговує станцію 36 
спеціалістів.) 
● з керівництвом 
Клайпедського університету. 
Обговорювались питання 
співпраці (обмін студентами, 
практика, подвійні дипломи). 
Ректором університету Петром 

Яснієм зроблений запис у книгу 
почесних гостей. 
● з керівництвом науково-
технологічного парку 
Клайпедського університету. 
Проведена екскурсія 

лабораторіями парку. 
Обговорювались 

питання співпраці та 
спільної участі у 

Європейських 
програмах і грантах. 
● участь у телевізійній 
програмі «Міесто 
Рітмас». 
відвідування найбільших 
промислових компаній: 
«ANSEII» — 
підприємство з випуску 
гідравлічних костюмів; 

«FB corporation» — 
виготовлення паркету; 
«ALANTAS» — меблева фабрика 
(індивідуальні замовлення); 
«TAURAPLASTAS» — завод з 
виготовлення композитних 
корпусів для вітрових 
електростанцій потужністю до 8 
МВт. 
● прогулянка до пам’ятника 
Таурагської Конвенції. 
● участь у події «Краща 
компанія Бізнес Асоціації 
Округу Таураге 2015». З 
промовою виступив ректор 
університету Петро Ясній. На 
урочистій церемонії відбулось 
підписання Договору про 
співпрацю з мерією Таураге. З 
української сторони Договір 
підписав ректор університету 
Петро Ясній, з литовської 
сторони — мер міста Таураге 
Сігітас Мічіуліс. 

       Студенти університету    
та Гусятинського коледжу 
ТНТУ імені Івана Пулюя 
отримали сертифікати про 
рівень знання польської мови 
та здобули досвід практичної 
підготовки у бізнес-
структурах сфери послуг 
Балтійського узбережжя. 
       Координаторами  проекту 
д.е.н., професором О.В. 
Панухник, к.е.н., асистентом 
Н.В. Бажановою  та к.е.н., доц. 
Р.В. Фроленком проведено 
переговори з керівництвом 
Вищої школи інженерії та 
економіки у м. Слупськ щодо 
подальших напрямків 
розвитку мобільності як 
студентів, так і викладачів 
університету. Майбутній етап 
співпраці передбачає для 
студентів реалізацію «сендвіч-
програм» та програм 
подвійних дипломів і 
одночасно включає 
проходження фахових 
виробничих практик на 
підприємствах Польщі, а для 
викладачів — підвищення 
кваліфікації через 
проходження педагогічного 
стажування та участь у 
мовних курсах. Подальша 
співпраця з науково-
дослідними закладами, 
громадськими організаціями і 
спільнотами окреслює 
напрямки налагодження 
партнерства у науковій та 
інноваційній сферах. 
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ПОЄДНАННЯ НАУКИ, НАУКОВИХ РОЗРОБОК І НАВЧАННЯ  
НА КАФЕДРІ ПРИЛАДІВ ТА КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ 

 
       Кафедра приладів та 

контрольно-вимірювальних 
систем (ПВ) за свою 25-річну 
історію набула значного 
наукового багажу і вагомих 
результатів у наукоємких 
науково-технологічних 
розробках, що 
використовуються на 
підприємствах країни і за 
кордоном та служать 
фундаментом для якісного 
навчання. При кафедрі діє 
науково-дослідна лабораторія 
"Інформаційних технологій та 
інтелектуальних систем", яка 
доповнює матеріально-
технічну базу навчальних 
лабораторій засобами 
вимірювань, 
мікропроцесорними засобами 
опрацювання інформації та 
керування, антенною 
технікою, та дає змогу 
студентам долучитись до 
розробок і отримати 
практичний досвід. 

Дослідження та 
розробки на кафедрі ПВ 
проводяться у сфері наземних 
систем космічного зв’язку, 
дистанційного зондування 
Землі з космосу, 
робототехніки, технічних 
засобів моніторингу у 
комунікаційних системах та 
енергозбереженні, систем 
цифрового захищеного 
зв’язку, приладів екологічного 
контролю і охорони довкілля, 
інтелектуальних пристрої і 
сенсорів. 

Слід зазначити, що 
дистанційне зондування Землі 
(ДЗЗ - система глобального 
спостереження і аналізу Землі 
з космосу в різних 
спектральних діапазонах), є 
відносно новим видом 
інформаційної технології, що 
служить для вирішення 
багатьох державних завдань, 
перш за все, в оборонному та 
безпековому секторі, 
підвищення інформативності 
прийняття рішень у сферах 
економічної діяльності заради 
стабільного і безпечного 
розвитку країн, і стає 
особливо актуальною у 
теперішній час у зв’язку із 
зростанням військових та  
інших загроз. 

На кафедрі ПВ 
розроблено низку модифікацій 
систем керування антенними 

комплексами та антенних 
станцій (АС) слідкування і 
забезпечення зв’язку з 
низькоорбітальними 
супутниками ДЗЗ, а також 
керування АС зв’язку з 
геостаціонарними 
комунікаційними супутниками 
та системами 
радіомоніторингу і контролю. 

В рамках міжнародного 
проекту розроблена наземна 
антенна станція для видачі 
командної інформації і 
прийому телеметрії для 
супутника дистанційного 
зондування Землі «EgyptSat-
1», яка установлена і 

експлуатується 

в Єгипті. 
Розроблено системи керування 
різними типами АС для 
слідкування і зв’язку із 
геостаціонарними 
супутниками що 
експлуатуються в Казахстані, 
Туркменистані, Узбекистані, 
Арабських Еміратах, Австрії, 
Німеччині (більше десятка) та 
в Україні.  

За замовленням 
Державного космічного 
агентства України (ДКАУ) 
розроблено і впроваджено 
системи 
керування 
універсальною 
станцією 
прийому 
інформації 
ДЗЗ (УНСПІ-
8,2) на базі 12-
метрової 
антени ТНА57 
(рис.2) та 5-метрової АС ПС-
8,2, що експлуатуються у 
центрі прийому спеціальної 
інформації та контролю 
навігаційного поля (ЦПОСІ 
КНП), м. Дунаєвці.  

У співпраці з ТРЗ 
«Оріон» розроблено вузли та 
програмне забезпечення 
спеціалізованої системи 
цифрового захищеного 
зв’язку, яка зараз особливо 
актуальна для Збройних Сил 
України. В ній використано 

передові методи опрацювання 
сигналів за допомогою        
спец процесорів (DSP, ARM) з 
використанням технології 
псевдовипадкового перена-
лаштування радіочастоти 
передачі.  

Для Тернопільського 
підприємства «Інтеграл» 
розроблено пристрої 
віддаленого керування і 
моніторингу системам 
гарантованого живлення що 
випускаються для нових 
станцій мобільного зв’язку 3G 
(МТС, КиївСтар) та інших 
засобів телекомунікацій з 
новими функціями 
дистанційного керування і 
підтримки режимів 
енергоефективності. 

До науково-технічної 
творчості та участі у проектах 
широко залучаються здібні 
студенти. В процесі поєднання 
навчання та практики 
студенти одержують навики з 
проектування приладів, 
розробок електронних вузлів і 
програмного забезпечення, які 
дають добрий старт для робіт 
у багатьох технічних галузях 
промисловості, ІТ-сфері чи 
науково-дослідної діяльності. 
Починаючи з курсового 
проектування вже з 2 курсу 
студентські розробки 
поступово можуть вирости до 
інноваційних комерційних 
продуктів. Зокрема, в рамках 
студентських робіт було 
започатковано розробки 

високоточного 
інтелектуального 
сенсора кута для 
АС, компактного 
цифрового USB-

осцилографа-
щупа, як 
приставки до 
ПК, контролера 

керування 
автомобілем-роботом, що брав 
участь у перегонах конкурсу 
«Роборейс», програмованого 
навчального стенда для 
вивчення мікроконтролерів і 
електронних вузлів, 
вітроелектрогенератора на 
основі високоенергетичних 
постійних магнітів (NdFeB), 
вимірювача концентрації газу, 
контролера мікроклімату 
теплиці, системи 
дистанційного керування  
воротами           і               низку  

інших розробок.  
На базі кафедри ПВ діє 

також технічна секція з 
робототехніки для учнів Малої 
академії наук. 

Сподіваємось, що 
наукоємкі технології і 
спеціалісти, що ними 
володіють стануть потужною 
рушійною силою розвитку 
високотехнологічних 
виробництв, ІТ-сфери, 
машинобудування, сучасної 
військової техніки. 

 
 

У Лабораторії лазерного 
впливу на матеріали 

отримано низку наукових 
результатів 

 
В університетській 

Лабораторії лазерного впливу 
на матеріали отримано низку 
наукових результатів, які 
знайшли відображення у 
виданій монографії професора 
кафедри фізики Ю.М. 
Нікіфорова та доцента Б.П. 
Ковалюка «Лазерна ударно-
хвильова дія на матеріали». 
Отримані науковцями дані з 
успіхом були представлені у 
Варшавському 
технологічному університеті 
на міжнародній науковій 
конференції Європейського 
товариства матеріалознавців 
E-MRS 2015 FALLMEETING. 

Дана тематика достатньо 
інтенсивно піднімається і у 
працях молодих науковців 
лабораторії. Зокрема,  
Атестаційна комісія 
Міністерства освіти і науки 
України затвердила 
результати захисту 
дисертаційної роботи 
«Лазерна ударно-хвильова 
обробка поверхонь виробів із 
конструкційних матеріалів» 
співробітника лабораторії В.С. 
Мочарського. 

Також найновіші 
результати, отримані в 
лабораторії, опубліковано у 
спільній науковій праці з 
науковцями Університету 
Вісконсин-Мілуокі, (США). 
Розвиваючи міжнародну 
співпрацю, у лабораторії 
проводиться підготовка 
спільних наукових проектів за 
Європейською програмою 
HORIZON2020. 

http://kaf-pv.tntu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=214
http://kaf-pv.tntu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=214
http://kaf-pv.tntu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=214
http://kaf-pv.tntu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=214
http://kaf-pv.tntu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=214
http://kaf-pv.tntu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=214
http://kaf-pv.tntu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=214
http://kaf-pv.tntu.edu.ua/
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ПАМ’ЯТІ ШАБЛІЯ ОЛЕГА МИКОЛАЙОВИЧА –  
БАГАТОЛІТНЬОГО КЕРІВНИКА  

І РЕКТОРА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ М. ТЕРНОПОЛЯ
       31 січня 2016 року 
перестало битися серце 
першого ректора 
Тернопільського 
національного 
технічного 
університету імені 
Івана Пулюя, 
талановитого 
вченого і 
громадського діяча, 
людини високого 
інтелекту, доброго 
товариша та колеги 
по роботі, доктора 
фізико-математичних наук, 
професора, дійсного члена 
Академії інженерних наук 
України, заслуженого діяча 
науки і техніки України 
Шаблія Олега 
Миколайовича (18.06.1935 – 
31.01.2016).                  
      Вдивімося у динаміку 
життєвого сходження Олега 
Миколайовича Шаблія:           
О.М. Шаблій народився               
у мальовничому селі Чернихів 
на Тернопільщині,     у 7 років 
став напівсиротою,       у  17 
років – студент Львівського 
університету,    у 23 роки – 
аспірант,               у 26 років – 
викладач 
Загальнотехнічного 
факультету 
Львівського 
політехнічного 
інституту,     у 29 
років – кандидат 
наук і завідувач 
кафедри, у 31 рік – 
доцент,   у 39 років 
– доктор наук, у 41 
рік – професор, у 
50 років – директор 
Тернопільського філіалу ЛПІ, 
у 56 років – академік і ректор 
Тернопільського 
приладобудівного інституту, 
далі – ректор Тернопільського 
державного технічного 
університету імені Івана 
Пулюя,  у  61 рік і назавжди – 
«Заслужений діяч науки і 
техніки України».  
       Доля Олега Шаблія 
невіддільна від долі ТНТУ, бо 
Університет став його дитям, 
його родиною, його  сенсом і 
метою життя. 
       Творча та наукова 
співпраця поєднала долю О.М. 
Шаблія з дійсними членами 

НАН України Ігорем 
Юхновським, Ярославом 

Підстригачем, Павлом 
Кислим, членом-
кореспондентом НАН України 
Ярославом Бураком, 
професором Тартуського 
університету Юло Лепіком, 
академіками Юрієм 
Немировським, Володимиром 
Ахутіним, Михайлом 
Шкабардним,  колишніми 
міністрами освіти України 
Володимиром Пархоменком, 
Петром Таланчуком, головою 
Верховної Ради України 
Олександром Ткаченком, 
економістом та менеджером 
світового рівня Богданом 
Гаврилишиним, політичним та 

державним 
діячем 

В’ячеславом 
Чорноволом та 

багатьми 
іншими 

знаковими 
особистостями 

у світі науки, 
освіти й 
політики. 
       На всіх 

етапах 
життєвих випробувань сил 
Олегові Миколайовичу 
надавала віра в Бога, в долю, в 
людей.  Мабуть, тому 
особливою була для Олега 
Миколайович зустріч у Львові 
із Святійшим отецем Папою 
римським Іваном Павлом 
Другим, відвідання у 2000 
році Ватикану, щорічні Прощі 
до Маріїнського духовного 
центру в Зарваниці. Потребу 
духовного гарту ректор 
відчував завше і прагнув це 
почуття виховати в інших. 
     Коли осмислюємо велич 
Божественної гармонії, то 
згадуються слова патріарха 

УГКЦ Йосифа Сліпого: «Віра 
і наука, то два крила які 
возносять людину до світла з 
мороку буденності». Цією 
істиною керувався у житті 
Олег Миколайович.      
      Його наукова, педагогічна 
та громадська діяльність 
відзначена рядом 
міжнародних та державних 
нагород й відзнак, серед яких: 
орден «Знак пошани» (1986 
р.), звання «Людина року» у 
номінації «Наука» у 
Кембріджі (США, 1998 р.), 
орден «За заслуги» ІІІ ступеня 
(2009 р.), почесна нагорода 
«Свята Софія» (2005 р.), 
звання Почесний громадянин 
Тернополя (2003 р.), відзнака 
МОН України «Петро 
Могила» (2007 р.), золота 
медаль Американського 
бібліографічного інституту      
(США, 2008 р.), диплом 

всеукраїнської програми 
«Золотий фонд нації» (2013 
р.), диплом всеукраїнської 
програми «Національні лідери 
України» (2013 р.), 
всеукраїнської програми 
«Паливно-енергетичний 
комплекс 
України» 
(2013 р.) 
Доктор фізико-
математичних 
наук (з 1974 
року), 
професор (з 
1976 року), 
дійсний член 
Академії інженерних наук 
України (з 1991 року), 
директор Тернопільського 
філіалу Львівського 
політехнічного інституту 
(1985-1991 рр.), ректор 
Тернопільського 
приладобудівного інституту 

(1991-1997 рр.), ректор 
Тернопільського державного 
технічного університету імені 
Івана Пулюя (1997-2007 рр.), 
голова Ради директорів 
Центру трансферу технологій 
університету (з 2006 р.), 
голова Тернопільського 
обласного фонду імені Івана 
Пулюя (з 1997 р.), голова 
Тернопільської обласної 
організації Українського 
союзу науково-технічної 
інтелігенції (з 2002 р.) З 1985 
по 2000 рік О.М. Шаблій 
керував Тернопільською 
науково-кординаційною 
радою Західного наукового 
центру НАН України і МОН 
України. Професор О.Шаблій  
— автор 250-ти наукових 
праць, 20 патентів України на 
винаходи та більше десяти 
авторських прав на новітні 
технології. Під його 

керівництвом 
захищено 12 

кандидатських 
та 3 

докторських 
дисертації.   

      Формула 
успіху 

професора 
Шаблія звучала 
так: «Жити — 

значить 
працювати. 

Праця є життя 
людини». 
       Він відійшов у вічність на 
81 році життя. 
       Олег Миколайович 
Шаблій — це знакова людина 
для нашого університету. 
Людина глибокої віри, 

відкритості 
та мудрості. 
Він був тим 

полум’ям, 
що 

запалювало 
пристрасне 
прагнення 

служити 
науці, 

своєму народу та Україні.       
Пам’ять про НЬОГО — 
чиста і світла — назавжди 
залишиться у серцях великої 
університетської родини, у 
літописі української науки. 
      Сумуємо з приводу 
непоправної втрати. 
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Студенти ТНТУ провели 
IV ТИЖДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВАНКИ 

ТА СВЯТО ПЕРШОКУРСНИКІВ 

ІV Тиждень української 
вишиванки 

 

       В рамках ІV Тижня 
української вишиванки в 
ТНТУ  студенти провели ряд 
цікавих культурних 
заходів: благодійний 
ярмарок солодкої 
випічки, патріотичну      
фотосесію, а також 
студентський флешмоб. 
Організатором заходів 
виступила Студентська 
рада ТНТУ ім. І.Пулюя. 
        На ярмарку можна 
було скуштувати 
різноманітну солодку 
випічку — яблучні пироги, 
сирники, горішки, желе, 
тістечка тощо. Для прикладу, 
придбати один кекс можна 
було за 2 гривні, шматок торта 
— за 5 гривень, а один 
горішок — всього-на-всього за 
50 копійок. Як зазначає 
відповідальний за проведення 
акції другокурсник факультету 
машинобудування та харчових 
технологій Павло Хавтур, у 
благодійному ярмарку взяли 
участь 7 із 9 факультетів, а 
«управлінці» факультету 
управління та бізнесу у 
виробництві ярмарок солодкої 
випічки провели у 
навчальному корпусі №7.    
      Загалом студенти 
проявили високу активність у 
підготовці та проведенні 
заходу. Політехніки охоче 
купляли смаколики, співали 
українських пісень та 
долучалися до акції «Фото 
патріота». 
       Виручені кошти студенти 
передали на потреби дітей-
сиріт у дитячий будинок 
Нового села та на лікування 
пораненого бійця Василя 
Стефурака.  
     А ще цього святкового 
тижня студенти влаштували 
танцювальний флешмоб. 
Акцію, звичайно, присвятили 
Дню українського студента та 
ІV Тижню української 
вишиванки. 
 

       Проведенню флешмобу 
під назвою «Україна — це 
ми», який відбувався на вулиці 
перед головним корпусом 
університету, не завадила 
похмура осіння погода. — Тут 

справжній студентський драйв 
та багато позитивної 
енергетики, — так 
охарактеризувала захід 
студентка 4-го курсу Леонідія 
Габ'ян. 

 

Свято  
першокурсників 

 

       Щороку в 
Тернопільському 
національному технічному 
університеті 
імені Івана 
Пулюя 
відбувається 
Свято 
першокурсників, 
яке допомагає 
студентам, що 
розпочали 
навчання, 
якнайшвидше і 
якнайкраще 
подружитися, згуртуватися і 
познайомитись.   
       Цьогоріч Свято 
першокурсників у ТНТУ 
відбулося уже вчетверте. 
Пройшло представлення 
студентів 12 листопада       
2015 року в освітньо-
мистецькому центрі 
«Політехнік». 
      Активну участь у заході 
взяли усі факультети 
університету. 
       На концерті були 
представленні яскраві 
вокальні, інструментальні 
композиції, творчі відео 
презентації першокурсників. 
       Так, цього вечора 
присутні мали змогу відчути 
запальні ритми українського 
національного танцю «Гопак» 
у виконанні студентів 
електромеханічного 
факультету та студентів 
Технічного коледжу ТНТУ 
ім.І.Пулюя, від факультету 
контрольно-вимірювальних і 

радіокомп'ютерних технологій 
усіх присутніх зачарувала 
дивовижним голосом і ніжною 
піснею «Голубка» Іванна 
Дороніна, факультет по роботі 
з іноземними студентами 

також вражав вокальними 
виступами — студенти з 
Конго і Камеруну 
виконали пісню Celine 
Dion and Garou «Sous le 
Vent», КВН-команда 
«Колгосп» із факультету 
економіки і 

підприємницької 
діяльності розважала усіх 
жартами, а КВН-щики з 

факультету 
машинобудування та харчових 
технологій «Білосніжка і 
семеро гномів» розважали не 
лише жартами, а й фокусами, 
Доротюк Антон з механіко-
технологічного факультету 

прочитав вірш «Сильні 
духом», а Філик Анастасія з 
факультету управління та 
бізнесу у виробництві під 
гітару виконала пісню 
«Мовчи», репери Богдан 
Борівець та Богдан Зашко із 
факультету комп'ютерно-
інформаційних систем і 
програмної інженерії 
прочитали чи то пак заспівали 
пісню «Крик душі студента». 
Великим студентським 
флешмобом та піснею  
«Україна — це ти» завершили 
свято студенти механіко-
технологічного факультету і 
факультету управління та 
бізнесу у виробництві. Але це 
далеко не всі номери 
мистецького дійства. 
Незабутнім моментом свята 
стало також привітальне слово 
начальника відділу у справах 
молоді та зв'язків з 
громадськістю Децик Оксани 
Ярославівни та солодкий 
подарунок — цукерки 

учасникам заходу. Адже 
цьогоріч конкурсне жюрі 
вирішило не обирати лише 
один найкращий факультет, 
найкращими названі усі 
факультети університету. 
 

Політехніки — 
переможці 

XVIIІ Міжнародного 
Фестивалю-конкурсу 

студентської художньої 
творчості 

«БАРВИ ОСЕНІ – 2015» 
 

       19-20 листопада 2015 року 
у м. Києві проходив XVIIІ 
Міжнародний Фестиваль-
конкурс студентської 
художньої творчості «БАРВИ 
ОСЕНІ – 2015». Фестиваль-
конкурс проводився з нагоди 
Міжнародного Дня студента 
серед колективів та 
виконавців вищих навчальних 
закладів у жанрах розмовного, 
вокально-хорового та 
хореографічного мистецтва з 
метою активізації культурно-
мистецького життя 
студентської молоді та 
зміцнення творчих і дружніх 
зв’язків між студентами 
різних вузів України, а також 
зарубіжних країн. 
       Тернопіль на даному 
Фестивалі представляли 
студенти ТНТУ, зокрема, у 
вокальному жанрі — 
студентка гр. БМ-21 Гарматюк 
Адріана, у авторській поезії — 
студентка гр. ЕТ-42 
Соболівська Наталя, у 
хореографічному жанрі — 
танцювальний колектив 
«StuDDance» та його учасниці: 
студентка гр. ПОм-51 
Горманська Вікторія, 
студентка гр. СН-51 Ярощук 
Катерина, студентка гр. ПМ-
31 Біліца Ірина, студентка гр. 
МБ-31 Найда Тетяна, 
студентка гр. МА-31 Кучер 
Марія, студентка гр. БП-31 
Королюк Оксана, студентка 
гр. РМ-31 Фуч Ольга, 
студентка гр. ХЕ-21 Шинкар 
Інна, студентка гр. ХІ-11 
Мазур Юлія, студентка гр. 
ПМ-11 Мащак Анастасія 
(художній керівник — Пиріг 
Вікторія). (Закінчення на 7-й 
стор.) 
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Пам'ять народу – найдостовірніше джерело 
 

      В Тернопільському національному технічному університеті 
імені Івана Пулюя відбулися поминальні заходи  за жертвами 
Голодоморів 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 рр. та усіма, хто 
загинув під час Революції Гідності та під час бойових дій на 
Сході України. 
      Вище керівництво університету, студенти, викладачі, 
працівники зібрались 27 
листопада біля каплички 
Пресвятої Богородиці, 
щоб вшанувати 
пам'ять загиблих. 

Поминальний 
молебень відслужив 
духовний капелан ТНТУ 
о. Ярослав Шевчук і 
семінаристи Тернопільської вищої духовної семінарії ім. 
Патріарха Й. Сліпого.  
      Звертаючись до присутніх, священнослужитель сказав: 
«Голодомор — це сплановане вбивство, смерть мільйонів. 
Але упродовж десятків років пам’ять про цей злочин 
зберігалася тисячами людей і передалася сучасному 
поколінню, яке здатне зберегти цю пам’ять з шляхетним 
достоїнством, усвідомленим миром і повагою до себе. Ця 
пам'ять сколихнула країну хвилею високого патріотизму 
на Революцію гідності, ця пам'ять покликала народ 
захищати свою державу, її історію і тисячолітні 
символи на Сході України. І зараз, в цей час, ми не маємо 
права забути всіх отих полеглих, які віддали життя за 
майбутність нашої держави. Мусимо пам'ятати їх кожного 
разу, згадувати про ті події, бо ті події стали частиною 
нашого теперішнього і безперечно будуть частиною нашого 
майбутнього». 
      Після панахиди політехніки запалили свічки у пам'ять про 
померлих. 
      Також студенство ТНТУ долучились до загальноміських 
поминальних заходів,  а 30 листопада студенти і викладачі 
електромеханічного факультету провели молебень біля 
пам’ятного знаку Небесній Сотні у навчальному корпусі №7.  
  

ПОДАРУВАТИ СВЯТО ДІТЯМ 
       Новорічно-різдвяні свята – це свята, яких дуже чекають діти 
в усьому світі: з подарунками, ласощами, казками, концертами, 
прикрашеними ялинками, казками, чарівниками, Санта Клаусом 

чи Святим 
Миколаєм. Свята, 
під час яких 

загадують 
бажання, мріють, 
жадають побачити 
різні дива і 

обов’язково 
прагнуть бути 
щасливими, а 
особливо діти-
сироти.   
       Тому аби 

подарувати часточку своєї турботи і любові напередодні Дня 
святого Миколая, українські та іноземні студенти університету 
вкотре відвідали Новосільський дитячий будинок. 
       Проте подарунки отримали не лише діти, а й самі гості — це 
щирі дитячі посмішки, незабутній досвід і позитивні емоції, які 
надовго залишаться у серцях тернопільських політехніків. 
       Особлива подяка — заступнику голови студради ФРІ Марії 
Мупасірі та ст.гр. ІЕЕ-32 Джастусу Хайкалі, а також голові 
студради ТНТУ Ігорю Білоусу та заступнику голови Олі 
Стефанів за їхню ініціативність та допомогу в реалізації заходу. 

      «Дуже раді, що змогли долучитися до акції. Раді, що змогли 
подарувати тепло та щирість діткам перед Днем святого 
Миколая. Дуже приємно бачити, а особливо відчувати ці миті, 
коли комусь даруєш радість. Ми завжди стараємося 
підтримувати подібні речі та в майбутньому старатимемося 
робити це частіше», — зазначив студентський голова Ігор 
Білоус. 
       Враженнями від поїздки поділився і Джастус Хайкалі: «The 
Joy that radiated from the kids touched me deep now, I saw how 
much of a home they had, filled with lots of brothers and sisters. 
They were eager to know more about us, they all wanted to get colse 
get that special attention. Thats when i got to think that Those who 
help a child help humanity with an immediateness which no other 
help given to human creature in any other stage of human life can 
possibly give again. The real joy of life is in its play. Play is anything 
we do for the joy and love of doing it, apart from any profit, 

compulsion, or sense of 
duty. It is the real living of 
life with the feeling of 
freedom and self-
expression. Play is the 
business of childhood, and 
its continuation in later 
years is the prolongation 
of youth». 
       Можливість зробити 

світ трохи кращим знаходиться в кожному з нас, тож не 
забуваймо творити добро. 
 

Спортивні досягнення 
 

Успіхи наших гирьовиків 
     Цьогоріч на Чемпіонаті Тернопільської області з гирьового 
спорту, який проходив 31 жовтня на базі спорткомплексу 
«Текстильник», наші студенти успішно виступили та показали 
високі результати.  
      Переможно у ваговій категорії до 65 кг виступив ст. гр. РТ-
51 Полупанов Вадим, який у підсумку вперше виконав норматив 
кандидата у майстри спорту України. Срібну медаль у ваговій 
категорії до 75 кг виборов ст. гр. БПс-31 Ігор Сірий, а бронзу 
отримали у ваговій категорії до 60 кг — ст. гр. РП-21 Білоус 
Євген та у ваговій категорії до 70 кг — ст. гр. МБ-31 Сапіга 
Віталій. 
       Готував спортсменів до змагань доцент кафедри фізичного 
виховання і спорту, заслужений тренер України 
З.Й.Кульчицький. 
      Наші вітання переможцям та призерам змагань! 
 

       Політехніки — переможці 
XVIIІ Міжнародного Фестивалю-конкурсу 

студентської художньої творчості 
«БАРВИ ОСЕНІ – 2015» 

       (Початок на 6-й стор.)  
       Наші студенти достойно представили Тернопільський 
національний технічний університет імені Івана Пулюя і були 
нагороджені дипломами лауреатів та цінними призами, а також 
взяли участь у Гала-концерті, який проходив у Концертній залі 
Європейського університету. Зокрема, Диплом лауреата І 
ступеня у хореографічному жанрі отримали дівчата з 
танцювального колективу «StuDDance», Диплом лауреата ІІ 
ступеня у вокальному жанрі отримала Адріана Гарматюк, 
Диплом у номінації «За майстерність виконання власного 
твору» отримала Наталя Соболівська.  
       Вітаємо наших переможців! 
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Святкові дати наших кафедр 
15-ліття кафедри психології у виробничій сфері! 

Кафедрі менеджменту  
у виробничій сфері – 20 років! 

 
       Черговий випуск газети поспішає повідати про те, чим жив університет з перших 
вересневих днів нового навчального року. Подій було чимало й усі вони були 
цікавими та різноплановими, де кожен міг знайти щось близьке по духу. Осінь 
подарувала політехнікам калейдоскоп яскравих і пам’ятних дат.  
       У жовтні своє 15-ліття відзначила кафедра психології у виробничій сфері. 
Заступник декана факультету управління та бізнесу у виробництві Оксана Гарматюк 
розповіла:  «Наше свято, сповнене позитивними емоціями, приємними 
несподіванками, барвистими вишиванками та солодкими смаколиками, було 
організоване студентами-другокурсниками разом з куратором групи БП-21           
І.Л. Моначин». «На 
святі було прийнято 
присягу 
першокурсниками, 
присвоєні номінації 
усім викладачам 
кафедри, представлені 
веселі театральні 
сценки, цікаві 
презентації, 
гумористичні 
відеофільми, лунали 
пісні, щирі побажання 
і веселі посмішки», — 
поділилась 
враженнями заступник 
декана. 
       15 років — 
достатньо 
переконливий вік для 
становлення та формування власної позиції та нових творчих ідей. Тож бажаємо усім 
працівникам кафедри психології у виробничій сфері на чолі із завідувачем Н.А.Буняк 
здоров’я, наснаги, наукових здобутків та творчих досягнень! 
       Наступною естафету знаменних дат приймала кафедра менеджменту у 
виробничій сфері. Кафедра провела святкове розширене засідання з нагоди Дня 
управлінця та 20-ти річчя з часу 
заснування!  
       В урочистому засіданні взяли 
участь  проректор з наукової роботи 
професор Рогатинський Р.М., 

проректор Тернопільського інституту 
соціальних та інформаційних технологій 
професор Бакушевич І.В., декан 
факультету управління та бізнесу у 
виробництві доцент Дудкін П.Д., 
завідувач кафедри менеджменту 
інноваційної діяльності та 

підприємництва професор Андрушків Б.М., завідувач кафедри психології у 
виробничій сфері професор Буняк Н.А., випускники кафедри — успішні керівники та 
підприємці, студенти та першокурсники напряму «Менеджмент», представники 
дружніх кафедр факультету управління та бізнесу у виробництві і, звісно, самі ж 
працівники кафедри менеджменту у виробничій сфері. 
      Провела засідання кафедри завідувач — професор Кирич Н.Б., яка розповіла про 
успіхи та здобутки кафедри, результатом яких стало нагородження працівників 
грамотами та подяками за плідну працю та значні  наукові  досягнення  проректором 
з     

 
з наукової роботи професором                  
Р.М. Рогатинським. 
      До уваги присутніх було представлено 
відеофільм про історію становлення та 
розвиток кафедри. 
       Зі словами вітань, історіями свого 
успіху та напутніми словами до студентів 
звернулись випускники кафедри: Фрайнд 
Людмила – керуючий Тернопільським 
відділенням АТ «Сбербанк Росії», Дубчак 
Олександр — керівник напряму компанії 
«Галактика комфорту», Слободян Тетяна — 
керівник весільного агентства «Фігаро», 
Хаєцька Юлія — керуючий   
відділенням «Центральне» ПАТ КБ 
«ПриватБанк», Потюк Василь — 
комерційний директор ОСП «Корпорація 

«Ватра».  
       В ході засідання 
до вітань долучилися 
професор Андрушків 
Б.М., професор Буняк 
Н.А., а також 
професор Бакушевич 
І.В., яка очолювала 
кафедру від початку 
заснування та 
впродовж 10-ти років. 
       Цікавим й 
оригінальним було 
вітання студентів 
старших курсів з 
нагоди ювілею 
кафедри. Вони 

представили 
учасникам засідання 
своє бачення кафедри 

менеджменту з музичним супроводом, яке 
додало усім особливого настрою. А також 
провели посвяту студентів групи БМ-11 у 
«менеджери», організувавши конкурс і 
пізнавальну вікторину, зачитавши разом з 
першокурсниками «Клятву менеджера» та 
зробивши пам’ятні відмітки на їхніх 
зап’ястях. 

       Редколегія «Університетських вістей» 
приєднується до поздоровлень та від усієї 
політехнічної громади щиро вітає кафедру 
менеджменту у виробничій сфері з ювілеєм! 
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