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У НОМЕРІ ЧИТАЙТЕ: 
                                                                                                                                                                                                         

  ► ГОЛОВНІ ПОДІЇ                                                                                                                                     
 
                                                                                  ■ ВІЗИТ ПОСЛА. У нашому  
                                                        університеті побував  
                                                        Надзвичайний і Повноважний  
                                                        Посол Республіки Таджикистан  
                                                        в Україні пан Шухрат 
                                                        Султонов. Стор. 2 
 
 
                                                        ■ В ТНТУ відбулася 
                                                        Всеукраїнська науково- 
                                                        методична конференція 
                                                        «Актуальні питання організації 
                                                        навчання іноземних громадян у 
                                                        технічних вищих навчальних 
                                                        закладах України». Стор. 2 
 

► НАША ДІЯЛЬНІСТЬ          
    

                                                        І ЗНОВУ НАГОРОДИ! 
                                                        ■ Указом Президента України   
                                                        ректору університету  
                                                        Яснію П.В. присуджено   
                                                        Державну премію України  
                                                        в галузі науки і техніки  
                                                        2011 року. Вітаємо! 
                                                        Стор. 3 
                                                        ■ ТНТУ удостоєний золотих           
                                                        медалей на Міжнародних  
                                                        виставках  «Сучасна освіта       
                                                        в Україні - 2012» та «Сучасні  
                                                        заклади освіти - 2012».  
                                                        Стор. 3 
                                                        ■ Професор Шаблій О.М.                
                                                        та ректор Ясній П.В. – 
                                                        номінанти міського конкурсу 
                                                        імені В.Лучаковського. 
                                                        Стор. 3 
 

► В КОНТЕКСТІ СПІВПРАЦІ 
  
                                                        ■ Науково-практичний семінар 
                                                        на тему: «Працевлаштування  
                                                        студентської молоді: 
                                                        досягнення і проблеми».    
                                                        Стор. 4     
 
 
 
                                                        ■ Ярмарок вакансій - 2012, як  
                                                        засіб пошуку роботи та шлях  
                                                        до нових перспектив. 
                                                        Стор. 4 
 
 
                                                                                

                                                       ■ Круглий стіл за участю 
                                                       представників міської влади            
                                                       та громадських організацій  
                                                       на тему: «Створення сучасної 
                                                       прогресивної Стратегії розвитку 
                                                       міста Тернополя до 2025 року». 
                                                       Стор. 5 
 
 

► СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ 

 
                                                        ■  Свято краси та мужності.  
                                                        В ОМЦ «Політехнік»  
                                                        відбулися фінали конкурсів 
                                                        «Містер ТНТУ» та «Міс  
                                                        ТНТУ» Стор. 5-6 
 
 
 

                                                 ■ Благодійний FREEDOM  
                                                        FEST «На допомогу дитячим  
                                                        будинкам» провели студенти  
                                                        факультету переробних  
                                                        і харчових виробництв.  
                                                        Стор. 6-7 
 
 
 

► КУЛЬТУРА І СПОРТ 
 

                                                ■ До 198-ої річниці від дня  
                                                         народження та 151-ої річниці  
                                                         від дня смерті великого  
                                                         Кобзаря. 
                                                         Літературно-мистецька    
                                                         програма «Читаю Шевченка і  
                                                         бачу сьогоднішні дні». 
                                                         Стор. 7 
 

                                                         ■ Університет пам’ятає та із            
                                                         честю несе його імення. 
                                                         Турнірне спортивне змагання  
                                                         імені Івана Пулюя.  
                                                         Стор. 7                                                        
 
 
 

► ВІТАЄМО! 
 
                                                           
                                                          ■ Засилаємо весняні квіти  
                                                          вітань для наших шановних  
                                                          ветеранів та ювілярів. 
                                                          Стор. 8 
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ВІЗИТ ПОСЛА 
 

У нашому університеті побував Надзвичайний і Повноважний Посол  
Республіки Таджикистан в Україні пан Шухрат Султонов. 

 
       22 березня з офіційним 
візитом у нашому університеті 
побував Надзвичайний і 
Повноважний посол 

Республіки Таджикистан в 
Україні пан Шухрат 
Музафарович Султонов. 
       Зустріч відбулася в рамках 
перебування пана Посла         
на Тернопільщині. Після 
обговорення питань 
зовнішньоекономічного спів- 
робітництва в Тернопільській 

облдержадміністрації Шухрат 
Музафарович спільно із 
головою ОДА Валентином 

Антоновичем Хоптяном 
завітав              до           ТНТУ. 

       В ході розмови з ректором 
Петром Володимировичем 
Яснієм та керівництвом 

університету Посол сказав, що 
вельми радий партнерсько-

освітнім відносинам між 
Технологічним університетом 
Таджикистану та 
Тернопільським національним 
технічним університетом 
ім.І.Пулюя і сподівається, що  
в майбутньому ці відносини 
будуть розширюватися та 
приносити плоди для обох 
сторін. 
       Також пан Посол мав 
можливість поспілкуватися із 
таджицькими студентами, які 
навчаються в ТНТУ на 
спільному таджицько-
українському факультеті 
“Управління персоналом та 
перспективних технологій”. 
Було проведено телеміст із 
Технологічним університетом 
Таджикистану, в якому взяв 
участь і ректор цього вишу 
Нуралі Наботович Шоєв. 

 
 Всеукраїнська науково-методична конференція 

  

«Актуальні питання організації навчання  
іноземних громадян  

у технічних вищих навчальних закладах України» 
 

       26 - 28 квітня на базі 
ТНТУ відбулася Всеукраїн- 
ська науково-методична 
конференція «Актуальні 
питання організації навчання 
іноземних громадян у 
технічних вищих навчальних 
закладах України», мета якої 
зробити освіту для іноземців 
доступною і якісною. 

       Конференція розпочала 
свою роботу із проведення 
олімпіади з фізики та 
математики серед студентів-
іноземців. 
       Під час відкриття 
пленарного засідання вітальне 
слово до учасників 
конференції мовив ректор 
університету Петро Ясній,       
а також проректор з     

науково-педагогічної роботи 

Степан Дячук. 
       Серед присутніх на 
конференції  
були 
представники 
Міністерства 
освіти і науки, 
молоді та 
спорту Украї- 
ни, Українсь-  
кого держав- 
ного центру міжнародної 
освіти, університетів і 
факультетів по роботі               

з іноземними громадянами та 

агенцій, що займаються 
набором іноземців на навчання 

в Україні, на- 
уковці, ви- 
кладачі та 
іноземні сту- 
денти. 

Поділились  
досвідом,  

щодо 
навчання 

іноземних громадян в 
українських вишах доповідачі 
з багатьох університетів: 

Федір Козак (Івано-
Франківський національний 
технічний університет нафти і 
газу), Злата Бондаренко 
(Вінницький національний 
технічний університет),  
Сергій Федорко (Одеський 
національний університет 
імені І.І.Мечнікова),    Данута  
 

Мазурик (Львівський 
національний університет 
імені Івана Франка), Людмила 
Новицька (Національний 
університет «Львівська 
Політехніка»), Омелян 
Федоров (Івано-Франківський 
національний університет 
нафти і газу), Генадій 
Онищенко (Дніпропетровсь- 
кий національний університет 
імені Олеся Гончара) та інші. 
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І ЗНОВУ НАГОРОДИ!                                        
 

Указом Президента України ректору університету Яснію П.В. 
присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки  

2011 року. Вітаємо!
       
       Указом Президента України від        
18 травня 2012 року № 329/2012 
присуджено Державну премію України    
в галузі науки і техніки 2011 року ректору 
Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана 
Пулюя Яснію Петру Володимировичу    
та колективу авторів за цикл наукових 
праць «Теорія і методи розрахунку 
напруженого  стану   та  міцності  твердих 

деформівних тіл з концентраторами 
напружень». 
       Колектив університету щиро вітає 
Петра Володимировича із високою 
державною відзнакою. 

 

ТНТУ удостоєний золотих медалей на Міжнародних виставках  
«Сучасна освіта в Україні – 2012» та «Сучасні заклади освіти – 2012» 

       
       У рамках ХV ювілейної    
Міжнародної виставки навчальних 
закладів «Сучасна освіта в Україні - 
2012», яка проходила 15-17 лютого           
в м.Київ, та у якій були представлені 
понад 500 найкращих навчальних 
закладів з 25 регіонів України, 

нагороджено переможців наукових 
конкурсів у шести номінаціях з 
актуальних питань в галузі освіти. 
       Наш     університет     став    призером 

бронзової медалі у І номінації   
«Інтеграція української освіти у 
європейський і світовий освітній простір» 
та отримав золото у VI номінації 
«Інновації в управлінні освітою, 
навчальними закладами та їх 
впровадження».         
       1 - 3 березня на базі київського 
виставкового  центру   «КиївЕкспоПлаза» 
відбулася   Третя   Міжнародна   виставка  
 «Сучасні заклади освіти - 2012». 

       У номінації «Діяльність вищого 
навчального закладу з підвищення якості 
підготовки фахівців» Тернопільський 
національний технічний університет імені 
Івана Пулюя нагороджений золотою 
медаллю. Почесною грамотою за плідну 
організаторську діяльність з підвищення 
якості національної освіти нагороджений 
ректор ТНТУ Ясній П.В. Дипломами за 
плідну науково-педагогічну діяльність з 
інноваційної модернізації освіти 
відзначені проректори: Митник М.М., 
Рогатинський Р.М., Дячук С.Ф. Загалом, у 
цій виставці свої досягнення представили 
765 провідних навчальних закладів, 
центрів, підприємств, асоціацій, 
видавництв із 27 регіонів України, Росії, 
Чехії, Естонії, Швейцарії, Словаччини, 
Польщі, США. 
       Дані результати і здобутки               
ще раз засвідчують те, що університет 
достойно репрезентує нові освітні           
та наукові технології на міжнародному 
рівні. 

 

Професор Шаблій М.М. та ректор Ясній П.В. – номінанти  
міського конкурсу імені В.Лучаковського 

 

 
       19 березня – день народження 
першого українського бурмістра 
Тернополя Володимира Лучаковського.   
З цієї нагоди та за ініціативою міського 
голови Сергія Надала у Тернополі 
запровадили Щорічний міський конкурс  
імені Володимира Лучаковського. 
Проводять його у двох номінаціях: 
«Вклад в історію» та «Майбутнє 

створюється сьогодні». У першій 
відзначили тих, які найбільше вплинули 
на розвиток міста. У другій – хто доклав 
вагомих зусиль до інноваційного 
технологічного, суспільного, культурного 
розвитку Тернополя. 

       Загалом у кожній з двох номінацій 
відібрали по 7 номінантів. Серед 
номінантів були і наші науковці:     

перший ректор Тернопільського 
державного технічного університету 
ім.І.Пулюя, професор Шаблій Олег 
Миколайович (номінація «Вклад в 
історію») та чинний ректор Тернопільсь- 
кого національного технічного універси- 
тету ім.І.Пулюя, професор Ясній Петро 
Володимирович (номінація «Майбутнє 
створюється сьогодні»). Вітаємо! 
       А переможцями стали голова 
виконкому Тернопільської міської ради 
(1984-1991), міський голова Тернополя 
(1998-2002) Кучеренко Анатолій Іванович 
у першій номінації та професор кафедри 
загальної та оперативної хірургії з 
топографічною анатомією, травматоло- 
гією та ортопедією Тернопільського 
державного медичного університету      
ім.І.Горбачевського Бігуняк Володимир 
Васильович у другій номінації. Щирі 
вітання предостойним мужам нашого 
краю!
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Науково-практичний семінар на тему:  
 

«ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ:  
ДОСЯГНЕННЯ І ПРОБЛЕМИ» 

 
       В рамках Дня кар’єри в 
нашому університеті відбувся 
науково-практичний семінар 
на тему: «Працевлаштування 
студентської молоді: 
досягнення і проблеми». 

Організатором заходу 
виступила кафедра 
промислового маркетингу 
ТНТУ, яка ставить за мету 
встановлення постійних 
ділових зв’язків з 
роботодавцями, а також 
надання їм допомоги у підборі 

висококваліфікованих    фахів- 
ців. 
       Мета проведення заходу: 
■ сприяти реальному 
працевлаштуванню студентів і 
випускників напряму 

підготовки «Маркетинг»; 
■   надати студентам всіх 
курсів можливість знайти 
місце проходження 
практики на підприємс- 
твах та в установах 
Тернопільщини з подаль- 
шим працевлаштуванням; 
■ надати можливість 
роботодавцям підібрати 
молодих спеціалістів, які 

відповідають вимогам та 
мають дійсне бажання 
працювати за спеціальністю. 
       Учасниками Дня кар’єри 
були: Тарас Демкура – 
засновник та власник 
торгівельно - відпочинкового 
центру «Атріум»; Олександр 

Рига – директор рекламної 
агенції «Строката хата»; 
Наталя Нездропа – 
керівник відділу реклами та 
маркетингу телекомпанії 
TV-4; Віра Залецька – 
менеджер по роботі з 
персоналом дистриб’ютор- 
ської компанії «Sav 
Service»; Сергій Костюк – 
керівник з розвитку ТОВ 
«ОVB «Алфінанц Україна»; 
Оксана Дяків – перший 
заступник директора компанії 
«Галактика комфорту»; Ігор 
Лукашик – директор компанії 
«Management Tehnologies». 
       Студенти мали можли-
вість почути вимоги до 
спеціалістів-маркетологів від 
провідних тернопільських 
фахівців з маркетингу та 
керівників відомих компаній. 
Найбільше майбутніх фахівців 
зацікавили нові досягнення у 

сфері маркетингу і практич- 

ний бік їх втілення на базі 
підприємств Тернополя та            
області. 
       Захід відвідали також  
студенти та викладачі 
Тернопільського коледжу 
харчових технологій і торгівлі 
та Тернопільського коопера- 
тивного торгово-економічного 
коледжу, які здійснюють 
підготовку спеціалістів-
маркетологів ОКР «молодший 
спеціаліст».

 
ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ-2012,   

ЯК ЗАСІБ ПОШУКУ РОБОТИ ТА ШЛЯХ ДО НОВИХ ПЕРСПЕКТИВ 
 

       
       В багатьох українських 
вишах уже стало доброю 
традицією проводити ярмарки 
вакансій – спеціалізовані 
заходи, під час яких 
роботодавці та студен- 
ти/випускники мають 
можливість зустрітися один з 
одним. Скористалися такою 
можливістю і в Тернопільсь- 
кому національному тех.- 
нічному університеті імені 
Івана Пулюя, де 28 березня 
відбувся Ярмарок вакансій - 
2012.  
       Під час Ярмарку вакансій 

студенти і випускники ТНТУ 
мали нагоду безпосередньо 
поспілкуватись із 
роботодавцями, ознайомитись 
із запропонованими 

вакансіями, переглянути 
відеоролики про підприємства, 

дізнатися про 
найголовніші шляхи 
пошуку роботи, вимоги 
роботодавців, правила 
поведінки на співбесідах, 
пройти професійну 
діагностику, організовану 
Тернопільським міськра- 
йонним центром 
зайнятості, зрештою, 
знайти роботу своєї мрії. У 

свою чергу запрошені 
роботодавці мали можливість 
знайти талановиті кадри для 
співпраці, провести 
моніторинг очікувань, 

побажань та проблем 
працевлаштування серед 
студентів і донести свої 
пропозиції майбутнім 
співробітникам, осо- 
бисто зустрітися з 
ректором університету 
П.В.Яснієм. 
       Почесними грамо- 
тами керівництво 
університету відзна- 
чило кращих робото- 
давців, тих які 
впродовж багатьох років або ж 
навпаки, зовсім небагато часу, 
але ефективно співпрацюють з 
ТНТУ. 
       Всього    ж      у    Ярмарку 

приймало участь близько 35 
потенційних роботодавців. 
Ініціативу відділу 
працевлаштування та 
практичної підготовки 
студентів ТНТУ про 
проведення даного заходу 
підтримала і міська влада, яку 
представляв заступник 
міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів 
ради Леонід Бицюра. 
       Круглий стіл на тему: 
"Кар'єра випускника 
технічного університету в 
умовах ринку праці" допоміг 

краще зрозуміти, якими 
працедавці бачать майбутніх 
фахівців і наскільки важливе 
поєднання теорії і практики в 
навчальному процесі. 
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Круглий стіл 
 

«СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ ПРОГРЕСИВНОЇ СТРАТЕГІЇ  
РОЗВИТКУ МІСТА ТЕРНОПОЛЯ ДО 2025 РОКУ» 

 
       Що потрібно для розвитку 
Тернополя та перетворення 
його у справжнє європейське 
місто – таке питання 
розглядалось під час круглого 
столу «Створення сучасної 
прогресивної Стратегії 
розвитку міста Тернополя до 
2025 року», який відбувся      
25 квітня в ТНТУ. 
       Долучились до участі у 
круглому столі представники 
міської влади — заступник 
міського голови Леонід 
Бицюра, начальник управління 
стратегічного розвитку міста 
тернопільської міської ради 
Юрій Дейнека, а також 
представники громадської 
організації «Громада і місто» –   
виконавчий директор ГО 
«Гуртом!» Ігор Ковалик, 
голова ради МО «Гармонія-
М» Дмитро Вакуленко.      

Тернопільський національний 
технічний університет імені 
Івана Пулюя представляв 
проректор з наукової роботи 
Роман Рогатинський. 
       Зустріч тривала впродовж 
кількох годин. Напрацювання 
ж власне спільного бачення 
розвитку міста тривало 
протягом року. За цей час 

відбувся ряд конференцій, 
зустрічей, диспутів. 
       В ході обговорення були 
визначені наступні стратегічні 
цілі розвитку міста: 
■ Підвищення конкуренто- 
спроможності економіки. 
■       Підвищення  якості  життя 
населення. 
■     Підвищення екологічної та    

техногенної безпеки. 
       Мова йшла і про відчутні 
стратегічні переваги нашого 
міста, а це: 
■  відсутність залежності від 
моно-виробництва; 
■      відносна            просторова 
неосвоєнність території; 
■    компактність території; 
■  вигідне географічне поло- 
ження; 
■ відносна чиста екологія 
території; 
■    відсутність суттєвих загроз 
техногенних та природних 
катастроф. 
       Основні метафори: 
■ Тернопіль затишне місто. 
■ Тернопіль креативне місто. 
■ Тернопіль місто науки та ін- 
новацій. 
       З усього вищенаведеного, 
стає очевидним, Тернопіль – 
місто гідне життя. 

 

● студентське життя 
 

СВЯТО КРАСИ ТА МУЖНОСТІ 

 
       В ОМЦ «Політехнік» 
відбулися фінали конкурсів 
«Містер ТНТУ» та «Міс 
ТНТУ».  
       Місяць квітень подарував 
для університету справжню 
феєрію краси та свята, адже 
саме 5 квітня пройшов фінал 
конкурсу «Містер ТНТУ», а 25 
квітня – фінал конкурсу «Міс 
ТНТУ». Такі заходи в 
університеті відбуваються уже 
не вперше, гарна традиція 
започаткована ще у 2005 році. 

       Отож, спочатку про наших 
красенів. За право називатись 
найелегантнішим, найерудо-
ванішим і найпривабливішим 
змагалися восьмеро 
представників сильної статі: 
Замойський Назар (ФБВ), 
Юськів Юрій (ЕМФ), Сеник 
Юрій (ФІС), Галюлько Іван 
(МТФ), Назарко Ігор (ФБВ), 
Стасюк Костянтин (ФПД), 
Томчаковський Юрій (ФІС), та 
Дробот Ігор (ФІС). 
       Титул Містера ТНТУ 

виборов третьокурсник 
факультету управління та 
бізнесу у виробництві Назар 
Замойський. Окрім цієї 
перемоги він отримав також 
приз глядацьких симпатій і 
найвищий рейтинг в Інтернет-
голосуванні. 
       «Жодна важлива подія у 
житті чоловіка неможлива без 
жінки», – сказав хтось із 
великих. І це направду так, бо 
активно долучилися до 
підготовки та проведення 
цього заходу студентки 
Довгалюк Надія (ФБВ) та 
Харчук Юлія (МТФ). 
       Свої істинні таланти, 
красу та вміння дівчата 
яскраво представили під час 
фіналу конкурсу «Міс ТНТУ». 
За перемогу змагалися 
одинадцять красунь: Тереза 
Замора (ФІС), Тетяна Деркач 
(ЕМФ), Аліна Ломова (ФПД), 
Юлія Василюк (МТФ), 
Анастасія Стефанишин (ФКТ), 
Ірина Пелех (ФПД), Ольга 
Лучейко (ЕМФ), Катерина 
Романовська (МТФ), Зоряна 
Герасименко (ФБВ), Вікторія 

Дупак (ФПД), Христина 
Репета (ЕМФ). 
      Головну корону у конкурсі 
краси «Міс ТНТУ» виборола  
студентка      першого     курсу 
 

(Закінчення на 6-ій стор.)
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факультету підприємницької 
діяльності Вікторія Дупак.  
       Програма конкурсу була 
вельми насиченою, а тому 
глядачів чекало чудове шоу. 

Красива модельна зовні- 
шність, чарівні усмішки         
та драйвовий настрій створили 
у залі просто неймовірну 
атмосферу.        
       У першому конкурсі – 
«Біла вечірка», глядачі 
побачили учасниць у 
прекрасних білих сукнях, які 

розкрили їхню справжню 
ангельську красу. Дівчата ніби 
не ходили, а кружляли над 
подіумом, неначе прекрасні 
сніжинки, які тільки що 
спустились з неба. Для 
другого конкурсу, який мав 
назву «Образ квітки», кожна з 
дівчат спеціально приготувала 
собі сукню у вигляді певної 
квітки, максимально відтво- 
ривши її образ. Отож, як це не 
дивно, але по сцені неначе 
дефілювали, і троянда, і мак,   
і лілія, і волошка і багато 
інших квіткових барв. У 
конкурсі «Етностиль» дівчата 
предстали в українських 
національних костюмах. 
Глядачі мали можливість 
переглянути 11 різновидів 
національних костюмів, 
причому жоден фасон не 
повторювався, кожна кра- 
суня показала свою 
індивідуальність та оригі- 
нальність. У наступному 
конкурсі дівчата тішили 
глядачів своїми талантами. 
Вони співали, танцювали, 
розповідали про своє 
волонтерство, показували 
власну колекцію одягу, 
кухарські здібності. Проте, 
більшість красунь віднесли до 
списку своїх талантів любов 
до фотографії, а точніше – 
вміння бути фотомоделлю. 
Наприкінці програми дівчата 

продефілювали у вечірніх 
сукнях та взяли участь у 
доволі важливому конкурсі, в 
якому ще раз довели краса та 
розум – єдине ціле жіночої 
сутності. Конкурсанткам 
ставили несподівані та 
каверзні запитання, пов’язані з 
життєвими цінностями, 
курйозними випадками та 
цікавими життєвими 
ситуаціями, проте, жодна з 
дівчат не розгубилась, 
відповідь кожної була гідна 
справжньої королеви. 
       Врешті, після довгих 
вагань, судді визначили 
переможниць. Кожній дівчині 

дісталась, безумовно, 
заслужена номінація. А 

четвірку лідерів очолили:        
■ Міс ТНТУ-2012 Вікторія 
Дупак;  ■ І віце-міс ТНТУ-
2012 Анастасія Стефанишин;  
■   ІІ віце-міс ТНТУ-2012 Ірина 
Пелех; ■ ІІІ віце-міс ТНТУ-
2012 Зоряна Герасименко. 
       Підтримати дівчат 
прийшли рідні та близькі 
люди, друзі та знайомі, від 
оплесків та вигуків на 
підтримку улюблених 
учасниць зал практично не 
змовкав. Результати засвід- 
чили хорошу підготовку 
учасниць і те, що у цей 
конкурс вони вклали немало 
зусиль. Можна з упевненістю 

сказати – свято вдалося на 
славу.  

 
 

На допомогу дитячим будинкам 
       
       Масштабну акцію – 
благодійний FREEDOM 
FEST «На допомогу дитячим 
будинкам» провели студенти 
факультету переробних і 
харчових виробництв 
Тернопільського національ- 
ного технічного університету 
імені Івана Пулюя. 

                                                               
А починалося все із РОКу. 
Приблизно 400 тернополян – 
переважно молодь – зібралися 
на благодійний рок-концерт в 
ОМЦ “Політехнік”. Кожен 

заплатив по 20 гривень, аби 
зібрані кошти передати у 
дитячий будинок, що у 
Новому Селі. Шість рок-гуртів 
(“Reality of Freedom” 
(Тернопіль), “Атомний Вибух” 
(Львів), “KRISTOFERRO” 
(Львів), “У Полі Зору” 
(Тернопіль), “Salt Lake” (Кос- 

топіль),       “Mind- 
bloW” (Тернопіль) 
і дві команди КВН 
(“Своє бачення”, 
“МАК”) виступи- 
ли на благодій- 
ному концерті 
FREEDOM FEST 
19 квітня. Хоча 
концертний зал 
був заповнений 
наполовину, та як 

сказав Володимир Сагаль, 
організатор благодійного 
концерту: “Наші студенти 
дуже  позитивно  відреагували 
на    такий    захід.   Це   добре.  

Вони і дітям допоможуть, і 
відпочинуть”. 
       – Мені не шкода грошей, 
щоб піти на концерт. І це не 
залежить від того, куди потра- 
плять гроші, – каже глядач 
Павло Степаненко. – Але 
приємно усвідомлювати, що ці 
кошти      можуть     допомогти  
дітям. Я навіть 
відчуваю свою 
участь у благо- 
дійності, хоча 
сам просто 
прийшов на 
концерт, щоб 
гарно провести 
час. 
       – Я отри- 
мую задоволе- 
ння від самої 
музики, але таку добру ідею 
благодійності, думаю, підтри- 
мують всі, – каже Андрій 
Антонюк, учасник тернопіль- 
ського гурту “У Полі Зору”.          

       – Рок це все ж таки більше 
агресивна музика. Зазвичай 
рок-гурти випускають 
платівки, в яких на десять 
композицій – лише одна 
спокійна. Але весь позитив у 
тому, що саме ця музика 
збирає цілі стадіони, тобто на 
добрі цілі йде багато 

вилучених грошей. Звичайно, 
що цей концерт не має такої 
грандіозності,      але       брати 
  
      (Закінчення на 7-ій стор.)
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участь у цьому концерті вдвічі 
приємніше. 
       Загалом виступили три 
гурти з нашого міста. Також 
приїхали гості зі Львова і з 
Костополя. Представники 
останнього міста кажуть, що 
публіка на концерті була дуже 
тепла і зустрічала музикантів 
привітно. Для того, щоб 
зібрати більшу суму 
організатори вирішили 
“розбавити” рок жартами від 
тернопільських КВН-ників. 
       24 квітня організатори уже 
вирушили у дорогу. 
Нагадаємо, що це була 
студрада ФХВ ТНТУ, 
молодіжна громадська 
організація “Файне місто” та 
гурт “Reality of Freedom”. До 
поїздки долучилися активісти 
цих структур, які підготували 
для діток цікаві спортивні 
змагання та концерт.  
       Діти були дуже задоволені 
проведеним часом, адже 
розважальна програма була 
доволі активна, де діти бігали, 
гралися та працювали у 
команді. 
       За кошти, зібрані на 
благодійному концерті, 
активісти закупили необхідні 
речі (килими у спальні та 
ігрову кімнату), а також 
обладнання для класу 
«кулінарії».  Організатори 
зазначають, що це не остання 
благодійна акція. Адже 
сьогодні є плани зробити 
проведення «FREEDOM 
FEST» щорічним і, мабуть, 
кожного року буде такий 
концерт проходити на 
наступний тиждень після 
Великодніх свят. 

 
       Кафедра фізичного 
виховання та спорту спільно  

із   студентським    профкомом  

     
 
 
 

Щовесни, коли тануть сніги 
І на рясті просяє веселка, 
Повні сили й живої снаги 

    Ми вшановуєм пам'ять    
    Шевченка. 

       Кожному народові  
Господь Бог дав якусь 
велетенську постать, котра 
була б його зорею, 
проявом його душі. У 
нашого народу такою 
постаттю є Тарас 
Григорович Шевченко, 
якого величають Велетнем 
Духа, українським Мой- 
сеєм, Пророком, Батьком, 
Кобзарем і багатьма іншими 
славетними іменами. 

 
31 березня провели турнір, 
присвячений пам'яті Івана 
Пулюя, з футзалу, волейболу, 
плавання, настільного тенісу 
та армспорту. 
       В змаганнях взяли участь 
студенти нашого університету, 
а також Тернопільського, 
Зборівського та Гусятинського 
технічних коледжів. 
Представники  Тернопільсь- 
кого національного технічного 
університету       імені      Івана 

 
 
 
 

Віддаючи шану пам’яті 
геніальному сину України, 
наші співвітчизники в 
березневі дні з новою силою 
усвідомлюють велич його 
духу, силу могутнього 
таланту, звертаючи свої 
погляди до його поезії.  
       13 березня в читальній 
залі науково-технічної 
бібліотеки ТНТУ відбулася 
літературно-мистецька    прог- 

рама «Читаю Шевченка і бачу 
сьогоднішні дні» (за мотивами 
поеми Т.Г.Шевченка «І 
мертвим, і живим, і 
ненародженим...»).  
       Читцями  однойменного 
твору були студенти ТНТУ 
Лідія Дерень та Сергій 
Гарматій. В програмі 
прозвучали    музичні    компо-  
зиції: «Зоре моя вечірняя», 
«Думи мої, думи мої», «По 
діброві вітер виє», «Реве та 
стогне Дніпр широкий», 
«Бандуристе»,     «Заповіт»    у 
виконанні   мистецького  гурту 

 
Пулюя здобули перемогу у 
чотирьох видах спорту з п'яти: 
плаванні, волейболі, тенісі та 
армспорті. Щодо футзалу, то 
тут першими стали студенти 
Технічного коледжу ТНТУ. 
       У загальному заліку місця 
між командами розподілилися 
наступним чином: господарі 
турніру посіли I місце, II місце 
дісталося команді Технічного 
коледжу ТНТУ, ІІІ місце 
зайняв  Зборівський технічний  

    

До 198-ої річниці від дня         
народження та 151-ої      

            річниці від дня смерті  
                     великого Кобзаря                             

університету під орудою 
Миколи Кліща. Ведучим 
заходу виступив заслужений 

діяч мистецтв України, 
професор Олег Герман. 
Благословіть дітей своїх 

Твердими руками 
І діточок поцілує 

Вольними устами. 
І забудеться срамотня 

Давняя година, 
І оживе добра слава, 

Слава України, 
І світ ясний, невечерній 

        Тихо засіяє… 
      Обніміться ж, брати мої, 

         Молю вас, благаю! 
Т.Г.Шевченко 

 
коледж ТНТУ.  
       Вітаємо переможців та 

учасників цього турніру! 

 

Університет пам’ятає та із честю несе його імення. 
 

ТУРНІРНЕ СПОРТИВНЕ ЗМАГАННЯ  
ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 

Літературно-мистецька програма  
«Читаю Шевченка і бачу сьогоднішні дні» 

 



  
Зі святом! 

       Весна – особлива пора. Це не просто 
оновлення і пробудження. Це передчуття 
чогось нового, передчуття руху, це 
торжество життя. А ще ця весна стала 
ювілейною для наших шановних колег, 
які народились у березнево-квітнево-
травневий час. Отож, вітаємо ювілярів  
(за хронологією):    
 

водія вантажного автомобіля  
відділу постачання 

Воротного Михайла Степановича, 
завідувача кафедри технічної механіки    

і с/г машинобудування, професора, 
доктора технічних наук  

Рибака Тимофія Івановича, 
коменданта ВГЕТР 

Анонійчук Мирославу Романівну, 
інженера 1-ої категорії  
кафедри світлотехніки 

Панчишин Іванну Павлівну, 
кандидата історичних наук,  

доцента кафедри фізики 
Рокіцького Олександра Михайловича, 

завідувача гуртожитку №2 
Гірську Володимиру Франківну, 

провідного інженера кафедри технічної 
механіки і с/г машинобудування 

Наконечного Ярослава Михайловича, 
швейцара ВГЕТР 

Мігаль Катерину Юріївну, 
завідувача кафедри іноземних мов, 

кандидата психологічних наук, доцента 
Кухарську Вікторію Богданівну, 
завідувача кафедри комп'ютерно-

інтегрованих технологій, 
кандидата технічних наук, доцента 

Курка Андрія Михайловича, 
вченого секретаря вченої ради 

університету, 
кандидата технічних наук, доцента 

кафедри будівельної механіки 
Крамар Галину Михайлівну, 
працівницю гуртожитка №2 
Матуш Олену Миколаївну 

 

 
 

Хай дороги стеляться крилато,  
Будуть чисті, рівні як струна.  

І добро не оминає хату,  
Як не оминає світ весна.  

Хай здоров'я, радість і достаток,  
Сиплються немов вишневий цвіт,  
Хай малює доля з буднів свято,  

І дарує вам багато літ! 
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       День Перемоги – це особливе свято, 
це новий відлік врятованого життя 
людства. 

       Напередодні цього світлого свята 
ректор Петро Володимирович Ясній 
привітав ветеранів-співробітників та 
колишніх співробітників Тернопілького 
національного технічного університету 
імені Івана Пулюя із цим знаменним 
днем – Днем Перемоги. 
 

 
 

       «Свято Перемоги назавжди 
залишиться символом тріумфу добра над 
злом. Наш обов’язок берегти й 
передавати нащадкам пам’ять про 
трагедію світової війни, про мужність і 
нездоланність Українського народу» – 
сказав Петро Володимирович. 
 

 
 

       Віддаючи шану учасникам боротьби  
нашого народу за свободу і ветеранам 
війни за ратний подвиг, ректор побажав 
героям доброго здоров’я, довгих і 
щасливих літ життя, миру і добробуту. 
       Шелестить ліс... Над головою 
блакитне небо. До пагорба Слави 
нескінченним потоком йдуть люди, щоб 
віддати шану і вклонитись воїнові-
визволителю, а потім іти на подвиг 
заради мирного чистого неба, 
золотистого моря пшениці, радості й 
щастя на обличчях дітей. 
       9  травня   керівництво   університету 

на чолі з ректором Петром Яснієм та 
першим проректором Миколою  
Митником, а також викладачі та студенти 

ТНТУ здійснили 
урочисте покла- 
дання квітів до 
могили невідомо- 
му солдату біля 
підніжжя пагорбу 
Слави в Тернопо- 
лі. 
       Разом із голо- 
вою ОДА Вален- 
тином Хоптяном 
участь у поклада- 
нні взяли ветера- 
ни, представники                   
органів виконав-

чої влади, громадськості, молодь, 
військові, ліцеїсти з м.Коропець. 
       Присутні вшанували пам'ять воїнів, 
полеглих у роки війни, хвилиною 
мовчання та молитвою.   
       Священнослужителі різних хрис- 
тиянських конфесій відправили 
панахиду. 
       Пройшло вже понад шістдесят років, 
чималий час, а незгойна рана на серці 
колишніх воїнів залишилась. 
Залишиться, мабуть, на все життя. Бо чи 
ж можуть вони забути криваві згарища, 
полум'яні бурі, холодні грози, що                  
гартували   юнацькі   серця,   висушували 
г  

 
 

гарячі солоні сльози за полеглими 
друзями. 
       Хай перед кожним із вас постануть 
образи тих, хто наближав світлий День 
Перемоги, вклонімося сивим ветеранам, 
що живуть поряд з нами. 
       Шумить ліс... Люди йдуть до 
обеліска. І падає до гранітних ніг білий 
цвіт, що пахне весною, стелиться білим 
килимом, підіймається з вітром і знову 
летить. Життя триває... 
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Вклоніться пам'яті тих, хто боровся за наше життя  
і пам'ятайте про героїв, які живуть разом із нами! 

  


