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• Наш анонс

МИ В ЄВРОПІ... ПОКИ ЩО КІЛЬКА ДНІВ
22–23 травня на базі нашого університету відбулися цікаві й різнопланові 

заходи з нагоди святкування Дня Європи. У цей бентежний час серед іншого 
почесні гості та наші студенти, які перебували на стажуванні за кордоном, роз-
повідатимуть своїм ровесникам і друзям із ТДТУ про життя євроспільноти.

Детальніше про незвичайну акцію у стінах нашого ВНЗ читайте у наступ-
них номерах часопису. 

Першому ректору ТДТУ 
О. М. Шаблію – 

орден «За заслуги»
Указом Президента України 

В. А. Ющенка за вагомий особис-
тий внесок у розвиток вітчизняної 
науки, свторення національних на-
укових шкіл, зміцнення науково-
технічного потенціалу та з нагоди 
Дня науки орденом «За заслуги» ІІІ 
ступеня нагороджено проректора 
по зв’язках з виробництвом, дирек-
тора Центру трансферу технологій 
Тернопільського державного тех-
нічного університету імені Івана 
Пулюя

Олега Миколайовича ШАБЛІЯ.
Ректорат, професорсько-викла-

дацький персонал і студентство сер-
дечно вітають Олега Миколайовича 
з високою державною нагородою.

СТИПЕНДІАТ ІМЕНІ 
ПЕРШОГО ПРЕЗИДЕНТА

Приємна новина надійшла і в 
студентський колектив ТДТУ. Чет-
вертокурсниці факультету еконо-
міки та підприємницької діяльності 
Тетяні Петриці призначено іменну 
академічну стипендію імені першого 
Президента України Михайла Гру-
шевського.

Дівчина є відмінницею навчання, 
успішно пройшла державну атеста-
цію. Вона – голова студентського на-
укового товариства, призер першого 
туру Всеукраїнської студентської 
олімпіади за напрямом «Психологія», 
бере активну участь у науковій та 
організаційній роботі випускової ка-
федри і факультету. 

Залишається лише побажати 
сумлінній студентці так тримати і на-
далі!

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНфЕРЕНція

Упродовж двох травневих днів у стінах нашого ВНЗ тривала уже традиційна 
Всеукраїнська наукова конференція технічного університету. У заході, головою 
оргкомітету якого був ректор ТДТУ, професор П. В. Ясній, робота проходила у 15 
секціях. А на пленарному засіданні оприлюднено чотири співдоповіді, в обгово-
ренні яких, крім місцевих представників, активну участь взяли гості з Білорусі, Ка-
нади та більше десяти українських міст. 

• Так тримати! • Молодець, Таню! 

ХРОНІКА ПОДІЙ
24 КВІТНя виповнилося 40 років з 

часу заснування кафедри технології ма-
шинобудування. З нагоди ювілею колек-
тив кафедри щиро вітає співробітників, 
колег, їх родини, усіх випускників і ба-
жає міцного здоров'я, великого людсь-
кого щастя, вагомих здобутків у науко-
во-педагогічній, виробничій діяльності 
та здійснення усіх мрій і сподівань!

29 КВІТНя у читальному залі нау-
ково-технічної бібліотеки університету 
відбувся семінар на тему: «Практичні 
аспекти використання елементів дис-
танційного навчання в рамках впрова-
дження кредитно-модульної системи».

30 КВІТНя студенти та працівники 
ТДТУ відвідали Тернопільський ака-
демічний музично-драматичний театр 
ім. Т. Шевченка. Університетські шану-
вальники Мельпомени переглянули 
виставу «Поминальна молитва», поста-
новку якої здійснив заслужений артист 
України Олег Мусійчук. Головні ролі зіг-
рали народні артисти України В'ячеслав 
Хім'як і Володимир Ячмінський та за-
служена артистка України Віра Самчук. 
Поряд з українцями до театру завітали 
африканці Годвін Менсах Мавутор із 
Гани та Ученна Егбете з Нігерії. П’єса 
іноземцям сподобалася, і вони виявили 
бажання відвідати театр знову.

30 КВІТНя у спорткомплексі «Полі-
технік» відбувся творчий звіт колективів 
художньої самодіяльності та виконавців 
нашого університету.

14 ТРАВНя у «Політехніку» свою 
першу річницю відзначив молодий фа-
культет економіки і підприємницької 
діяльності. Учасників урочистого заходу 
зі святом привітала декан Галина Во-
лодимирівна Ціх. Теплі слова звучали з 
уст завкафедр факультету, викладачів, 
студентів та почесних гостей. Мистецькі 
вітання іменинники отримали від гурту 
«Отава», вокального колективу дівчат, 
команди КВК «Оптом дешевше» та групи 
театралів-аматорів, які поставили ко-
мічну казкову сценку за мотивами уні-
верситетського життя. 

Під час урочин відбулося нагоро-
дження вихованців факультету в номі-
націях: «кращий науковець», «кращий 
спортсмен», «кращий митець» та «кра-
щий громадський діяч». У свою чергу 
студенти обрали улюблених викладачів. 
Ними стали Богдан Володимирович Си-
дяга та Світлана Богданівна Семенюк. 
Свято завершилось дискотекою. 
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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки Ук-
раїни від 28 грудня 2008 року «Про організацію і прове-
дення Всеукраїнської студентської олімпіади» її ІІ етап для 
спеціальності «Обладнання переробних і харчових вироб-
ництв» з 13 до 16 квітня відбувся в Одеській національній 
академії харчових технологій. 

Наш університет на олімпіаді мали честь представляти 
переможці першого етапу змагань – студенти групи ХОм-51 
Юрій Процюк і Марія Коневич факультету переробних і хар-
чових виробництв.

Перемогу у другому етапі виборювали вихованці 19 ви-
щих навчальних закладів із 14 міст України, у тому числі з 
Києва, Харкова, Одеси, Донецька, Дніпропетровська, Лу-
ганська, Маріуполя, Львова...

Варіанти завдань на олімпіаді відповідали вимогам ви-
щої школи і освітньо-кваліфікаційній характеристиці до 
підготовки фахівців спеціальності «Обладнання переробних 
і харчових виробництв». Вирішення і відповіді на завдання 
вимагали повної мобілізації фізичних сил учасників, знань і 
вмінь для проведення теоретичного аналізу, виконання конс-
труктивних розрахунків, розроблення заходів з технологічно-
го обслуговування і ремонту устаткування, вибору методів і 
засобів зменшення енерго- і матеріалоємності технологічного 
обладнання. Кожну роботу оцінювало шість членів журі.

Уже традиційно дипломні проекти 
спеціалістів і магістерські роботи ма-
гістрантів з кафедри обладнання хар-
чових технологій ТДТУ беруть участь 
у Всеукраїнському конкурсі, який що-
року проводить Міністерство освіти і 
науки України. 

Метою змагання є вдосконалення 
якостей підготовки спеціалістів і ма-
гістрів, підвищення престижу технічних 
спеціальностей, активізація науково-до-
слідної діяльності студентів. Якість під-
готовки фахівців є комплексною оцін-
кою, одним з основних показників котрої 
вважається рівень дипломних проектів і 
магістерських робіт, в яких відображені 
знання та вміння їх виконавців, здобуті 
ними під час навчання і науково-дослід-
ницької роботи у ВНЗ.

Відповідно до наказу Міністерства 
освіти і науки України дев'ятий Всеук-
раїнський конкурс дипломних проектів 
і магістерський робіт за спеціальністю 
«Обладнання переробних і харчових ви-
робництв» нещодавно відбувся в Одесі, 
на базі Національної академії харчових 
технологій. У змаганні брали участь 
представники вищих навчальних за-
кладів, в яких навчаються майстерності 
технічного обслуговування, експлуатації 
і проектування технологічного облад-
нання підприємств харчової промисло-
вості. Серед них – Національний уні-
верситет харчування і торгівлі (м. Київ), 
Харківський державний університет хар-
чування і торгівлі, Одеська національна 

академія харчової промисловості, Дніп-
ропетровський державний технічний 
університет, Тернопільський державний 
технічний університет, всього 18 вузів 
з 14 міст України, а також російського 
Краснодара.

Конкурсна комісія розглянула десят-
ки робіт, що представляють значний ін-
терес з точки зору нових підходів до ви-
рішення виробничо-технічних проблем. 
Зміст, структура, широке коло технічних 
і організаційно-економічних питань, що 
розглядалися, рівень і технології їх ви-
конання викликали гострі дискусії при 
оцінюванні кожної конкурсної роботи, 
оскільки вони були оригінальні за на-
правленістю, вирішенням і можливістю 
впровадження у виробництво. Кількісна 
оцінка матеріалів проводилася за рей-
тинговою системою по дванадцяти роз-
ділах, починаючи з актуальності теми, 
структури роботи і наукоємності, ступе-
ня автоматизації проектних і планових 
робіт до наявності наукових публікацій і 
деклараційних патентів на винаходи в їх 
авторів. Високо оцінювалися конструк-
тивні і технологічні рішення за реаль-
ними завданнями виробництва та впро-
вадження запропонованих розробок. 

Приємно, що конкурсна комісія ви-
соко оцінила випускні роботи і проекти 
наших студентів. Так дипломний проект 
студентки групи ХО-51 Марії Греськів 
«Реконструкція потокової лінії для ви-
готовлення білого хліба на ТОВ «Тер-
нопільхліб» з модернізацією тістоділиль-

СВІДчення ТВОрчОї зрІлОСТІ ної машини ХСЛ-9 і тістоокруглювальної 
машини Т1-ХТН» (керівник – завкафед-
рою О. В. Закалов) удостоєний диплома 
другого ступеня.

У конкурсі магістерських робіт пере-
могла робота студентки групи ХОм-51 
Ірини Греськів «Технічне переоснащення 
ковбасного цеху на м’ясокомбінаті ТОВ 
«Доброслав-Тернопіль» з дослідженням 
режимів роботи жиловника марки RМ 
80 DD» (доцент Н. М. Волікова) і наго-
роджена дипломом першого ступеня. 

Всеукраїнський конкурс засвідчив, 
що освітній рівень та науковий потенціал 
студентів, магістрантів постійно зростає 
і визначає якість підготовки майбутніх 
фахівців у більшості ВНЗ. 

При підбитті підсумків конкурсна 
комісія побажала переможцям подаль-
ших творчих успіхів, а вузам-учасникам 
розвитку наукових шкіл по створенню 
випускниками проектів і робіт реаль-
ного характеру. Прийнято також резо-
люцію щодо розширення міжвузівських 
зв’язків, залучення талановитої молоді 
до науково-дослідної діяльності в сфері 
технічного переоснащення підприємств 
харчової промисловості.

Разом з тим, високі результати наших 
студентів є також оцінкою роботи ка-
федри обладнання харчових технологій з 
питань залучення студентів до наукових 
досліджень і підвищення якості підго-
товки молодих спеціалістів загалом.

Олександр зАКАлОВ,
завідуючий кафедрою обладнання 

харчових технологій, член комісії 
Всеукраїнського конкурсу

З ОДЕСИ ПРИВЕЗЛИ ДИПЛОМИ За підсумками Всеукраїнської олімпіади студенти ТДТУ 
Ю. Процюк і М. Коневич вибороли відповідно друге і третє 
місця, за що були відзначені спеціальними дипломами МОН 
України. Цей заслужений успіх призери розділяють з викла-
дачами кафедри обладнання харчових технологій, які надава-
ли їм допомогу у підготовці до цього випробування.

На  знімку:  члени  журі  з  переможцями  олімпіади.  Друга 
(зліва) у другому ряді – М. Коневич, п’ятий – Ю. Процюк.

У нашому університеті навчають-
ся не тільки вихідці із західних облас-
тей України, але й мешканці Криму та 
південних областей нашої держави. 
Це стало можливим завдяки реалі-
зації довготривалої програми «Взає-
модії вищих закладів освіти західних 
областей із закладами освіти Ар Крим 
та військово-морського флоту зброй-
них сил України».

Прийом студентів проводиться 
щороку на окремо виділені для них 57 
місць держзамовлення денної форми 
навчання, у тому числі 15 осіб мають 
право вступати до ТДТУ за напряма-
ми: машинобудування, менеджмент, 
радіоелектронні апарати, харчові тех-
нології та інженерія, автоматизація і 
комп’ютерно-інтегровані технології. 
Відповідальний виконавець програ-
ми від західних областей 
України – заслужений 
працівник освіти Украї-
ни, завідувач кафедри 
технічної механіки і сіль-
ськогосподарського ма-
шинобудування Тимофій 
Іванович Рибак. Завдяки 
його наполегливості ця 
програма успішно ви-
конується з 1996 року. І 
тепер у ТДТУ навчається 
43 студенти із південного 
регіону країни.

З метою економії 
коштів і часу вступників 
університетські комісії 
проводять прийом доку-
ментів і вступних випробувань у нав-
чальних закладах Криму. 

За час дії програми вищі навчальні 
заклади Західної України підготували 
сотні національно-свідомих фахівців 
вищої кваліфікації, які працюють у різ-
них галузях народного господарства 
Криму, наукових установах чи навча-
ються в аспірантурі.

Задоволені своїм вибором і сту-
денти, які здобувають знання в ТДТУ. 
Вони успішно навчаються, займаються 
спортом і художньою самодіяльністю. 
Зокрема, Різа Халілов (с. Віліне Бах-
чисарайського району) зайняв перше 
місце на Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт у галузі 
«Машинознавство», а заодно виконав 
норматив кандидата в майстри спорту. 
Студент Сабіт Сулейманов (с. Танкове 
того ж району) здобуває фах менеджера 
і є активним учасником команди КВК 
«Оптом дешевше», яка цього року стала 
фіналістом західноукраїнського сезону. 
Четвертокурсниця із Севастополя Га-

лина Федоренко в нашому університеті 
освоює біотехнічні та медичні апарати і 
системи. А потрапила вона до нас за по-
радою старшого брата Юрія, який сво-
го часу закінчив ТДТУ і нині працює у 
Дніпропетровську.

Для забезпечення якісного набору 
студентів до університету цьогоріч рек-
торат направив до Криму своїх пред-
ставників для проведення профорієн-
таційної роботи серед випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів 
автономії. Професор Т. І. Рибак і вико-
нуючий обов'язки декана факультету 
довузівської підготовки М. І. Цепенюк 
відповідально поставились до цього 
непростого завдання. Їх привітно зус-
трічали в татарських школах Бахчи-
сарайського району та у Сімферополі. 
Однак в українсько-російських шко-

лах зустрічі були прохолодними, проте 
прощання – теплими. Настороженість 
у тамтешніх мешканців виникала через 
те, що в проросійських ЗМІ жителів 
Західної України зображають тільки в 
негативному світлі, а ще кримські учні 
погано володіють українською мовою, 
тому бояться труднощів у навчанні. 
Але коли дізнаються, що люди в нас хо-
роші, а українську мову упродовж кіль-
кох місяців опановують навіть вихідці 
з африканського континенту, то одразу 
в багатьох з них виникає інтерес до здо-
буття освіти у наших ВНЗ.

Особливо запам’ятались зустрічі 
у Кримській гімназії для обдарованих 
дітей і Сімферопольській міжнародній 
школі, де окремі предмети викладають 
англійською мовою, старшокласники 
додатково вивчають турецьку, та й нав-
чання частково фінансують меценати з 
Туреччини. Їх учні відрізняються ши-
роким інтелектом, знанням кількох мов 
та дисциплінованістю. Тож після там-
тешніх зустрічей ми зрозуміли, чому 
їхні випускники є кращими студентами 
нашого університету. 

Цікаво, що гімназію очолює заслу-
жений працівник освіти АР Крим, тата-
рин за національністю Мемет Кангієв, 
а міжнародну школу в Сімферополі 
– громадянин Туреччини Саїд Бей. Ос-
таннього зацікавила наша регіональна 
програма співпраці, а відтак нас за-

просили до участі в 
дискусії з проблем 
освіти з турецькими 
і кримськими коле-
гами, яка буде ви-
світлена на турець-
кому телебаченні.

На заключному 
етапі профорієнта-
ційного круїзу по 
Криму ми відвіда-
ли редакцію єдиної 
української націо-
нально-патріотич-
ної газети «Крим-
ська світлиця». 
Після спілкування 
з її журналістами 

вийшов цікавий газетний матеріал, а 
на знак подяки – пам’ятна фотографія 
біля стенду «Зі «Світлицею» у серці».

Узагальнюючи проведену проф-
орієнтаційну роботу в Криму, можна 
впевнено сказати, що там побудована 
ще одна сходинка до зближення на-
родів півдня і заходу нашої країни. Це 
особливо важливо для молоді, бо май-
бутнє будувати молодим. А що сто-
сується нашого університету, то ми че-
каємо гідного поповнення студентства 
з випускників шкіл південного краю.

І КРИМЧАНАМ ДО ДУШІ ТЕРНОПІЛЬ

У нас гостював дипломат
15 травня наша представницька делегація взяла участь у роботі IV Міжнарод-

ного інвестфоруму, який відбувся у приміщенні Тернопільського національного 
економічного університету. Науковці ТДТУ представили власні розробки, впро-
вадження яких у виробництво здатне відчутно підсилити економічний потенціал 
області. У рамках цього заходу наш університет відвідав Перший секретар По-
сольства Франції в Україні Гійом Наржоле. Почесний гість оглянув лабораторію 
електронної мікроскопії, Інститут підприємництва Cisko і завітав у Центр франко-
української наукової кооперації та підготовки персоналу ТДТУ.

Професор Т. І. Рибак виступає перед старшокласниками Криму
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Відомий тернопільський науко-
вець Роман Ткачук, присвятивши 
унікальному медичному обладнанню 
понад два десятки літ, аргументовано 
заявляє, що розробки його творчого 
колективу не поступаються аналогіч-
ним діагностичним системам навіть 
спеціалістів з країни народження сон-
ця.

З доцентом кафедри біотехно-
логічних систем ТДТУ і директором 
спільного науково-виробничого 
підприємства «Медап» Романом 
Ткачуком знайомий давно. І, що ха-
рактерно, майже при кожній зустрічі 
він приємно дивує як не технічною 
ідеєю, новою книгою, то черговою 
науковою працею. Тож тепер не 
втримався від спокуси розповісти 
про талановитого вченого читачам 
університетського часопису. Тим 
паче, що для цього є вельми поважна 
нагода. Нещодавно Роман Андрійо-
вич відсвяткував свій шістдесятиліт-
ній ювілей.

Розробкою високотехноло-
гічного офтальмологічного облад-
нання Р. Ткачук почав займатися 
уже давно, ще у Львові, у тодішньому 
Інституті радіоелектронної медичної 
апаратури, яких було лише три на весь 
Союз. Туди він прийшов після закінчен-
ня «Львівської політехніки» і виріс до за-
ступника головного інженера з наукових 
питань потужного об’єднання, у якому 
працювало понад три тисячі спеціалістів. 
Словом, перспективи як наукового, так і 
кар’єрного злету були доволі зримими. 
Та життя, як це часто буває, вносить свої 
корективи у наші плани. Саме тоді Рома-
на Андрійовича запросили на роботу у 
Тернопільський політехнічний інститут. 
Після певних вагань погодився на про-
позицію, бо крім інших чинників свою 
роль відіграла і відстань до батьківської 
домівки, адже родом пан Роман із ма-
льовничих Костільників, що в Бучацько-
му районі.

Тож, починаючи з 1990 року, Р. Тка-
чук наполегливо продовжував займати-
ся системами офтальмодіагностики уже в 
Тернополі. Аби хоча вловити суть, скажу, 
що їх принцип дещо нагадує кардіограму 
серця, але для діагностики серцевих хво-
роб існує одразу кілька методів. З очима 
– справа складна по-своєму. Оскільки 
через зір людина сприймає майже 80 
відсотків усієї інформації, то очі швидко 
здатні до перевтоми і тому дуже важливо 
виявляти можливі захворювання на ран-
ніх стадіях.

Діагностичний апарат Романа Ан-
дрійовича записує біопотенціал ока на 

певне світлове подразнення. При цьому 
відбуваються фотохімічні процеси, які 
викликають відповідну реакцію. І за ра-
хунок її детальної реєстрації лікарі мають 
змогу отримати, так би мовити, техніч-
ний відгук на зорову проблему конкрет-
ної людини.

Ця унікальна розробка отримала 

найкращі відгуки на спеціалізованих 
виставках та міжнародних наукових кон-
ференціях і нині з успіхом використо-
вується в Одеському інституті Філатова, 
Чернівецькому та Рівненському діагнос-
тичних закладах, а загалом – у шести 
найпрестижніших наукових центрах Ук-
раїни.

Якщо медики ще працюють на цьо-
му обладнанні, то університетський на-
уковець уже думає про завтрашній день 
цієї техніки і з болем говорить про те, що 
вона, як, для прикладу, нині звичний мо-
більний телефон, дуже швидко мораль-
но старіє. А спеціалісти ТДТУ вже мають 
наступні розробки із застосуванням до-
сконалішої елементної бази, програм-
ного забезпечення і комп’ютерів нового 
покоління, які схвалило Міністерство 
охорони здоров’я. А це, треба розуміти, 
на порядок вищі можливості для діагнос-
тики і своєчасного лікування тисяч ук-
раїнських громадян.

Однак реальність, як завжди, баналь-
на, а гору беруть меркантильні інтереси 
окремих чиновників, які замість фінансу-
вання унікальних національних проектів 
воліють купувати імпортну техніку. І це 
тоді, коли та ж апаратура наших уче-
них немає аналогів у світі! Навіть дещо 
наближене за параметрами японське 
діагностичне обладнання для очей видає 
дуже спрощені результати і тільки у двох 
режимах. Система офтальмодіагности-
ки тернопільських науковців набагато 

ефективніша і створює базу даних, яку 
можна порівняти з попередніми резуль-
татами через потрібний період.

На щастя, в Україні таки знайшлися 
люди, які по-справжньому оцінили це 
унікальне обладнання і тепер три авто-
ритетні організації мають надію знайти 
необхідні гроші у двох відомствах – осві-
ти та охорони здоров’я. 

Правда, діагностичне обладнання 
– це лише одна яскрава грань багато-
планової діяльності доцента Р. А. Тка-

чука. Не менше уваги він приділяє і 
навчальному процесу. Зараз читає 
лекції студентам-старшокурсникам 
з п’яти дисциплін, веде магістерські 
роботи і дипломні проекти. А ще 
дав путівку в життя одному підруч-
нику, трьом навчальним посібни-
кам, опублікував понад 60 наукових 
праць і, як скромно висловлюється, 
хоче організаційно завершити свій 
науковий доробок.

І при всьому цьому наполегли-
вий науковець, досвідчений педагог 
знаходить час ще й займатись «Ме-
дапом» – підприємством, яке упро-
довж майже півтора десятка років 
втілює чимало наукових розробок 
фахівців Тернопільського держав-
ного технічного університету імені 
Івана Пулюя у готову високотехно-

логічну продукцію. До речі, згадувані 
системи офтальмодіагностики це також 
справа рук його спеціалістів. 

Наступним важливим напрямком 
діяльності науково-виробничої фірми 
«Медап» є розробка і реалізація проекту 
енергозбереження. Його колектив понад 
десять років активно співпрацює з міс-
цевим «Водоканалом». Тільки торік ме-
дапівці встановили в обласному центрі 
десятки сучасних ультразвукових систем 
обліку води і тепла. Їхні прилади успішно 
функціонують у Тернопільському пед-
університеті, обласній раді профспілок, 
готелі «Галичина», палаці культури «Бе-
резіль»... Аби бодай приблизно уявити 
ефективність такої роботи для спожива-
ча, то скажемо таке: після встановлення 
промислових лічильників у багатоквар-
тирному будинку по вулиці Живова, 28, 
його мешканці платять на третину менше 
грошей за тепло і воду, ніж до цього.

...Відключивши настирливого мо-
більника, Роман Андрійович одну за 
одною знімав книги з високих стелажів, 
демонстрував хитромудрі таблиці, схеми 
і розповідав про те, що уже зроблено, що 
треба виконати завтра, яким повинно 
бути майбутнє. А мені у той час подума-
лось, чому ми, маючи такі світлі голови, 
працьовиті руки, розробки, яким немає 
аналогів у всьому світі, їздимо на заробіт-
ки у принизливі чужинські найми...

Тарас БОГДАНЮК

Японський феномен 
з... поправкою Романа Ткачука

Р. А. Ткачук (зліва) розповідає про свій прилад 
на виставці в Одесі.

науково-дослідній лабораторії із застосування 
полімерних конструкційних матеріалів 

у газотранспортному обладнанні 
виповнилося 30 років!

– створення ущільнюю-
чих елементів для відцентро-
вих і поршневих газоперека-
чувальних агрегатів, запірної 
арматури вітчизняного та за-
рубіжного виробництва;

– створення ефективних 
конструкцій пластмасових та 
пластмасо-металевих ущіль-
нень і підшипників техноло-
гічного обладнання компре-
сорних станцій.

– дослідження фізико-
механічних властивостей полімерних 
композиційних матеріалів.

Замовником розробок виступало як 
безпосередньо Міністерство газової про-
мисловості колишнього СРСР, так і окремі 
підрозділи: ВНДІГАЗ (м. Москва), ВО «Са-
ратовтрансгаз», ВО «Західтрансгаз», УМГ 
«Оренбургтрансгаз», «Прикарпатранс-
газ», «Черкаситрансгаз», «Львівтрансгаз», 
а також Уренгойське газопромислове уп-
равління (Новий Уренгой), НВО «Союз-
газтехнологія» (м. Москва)...

Високий професійний рівень праців-
ників лабораторії формувався в умовах 
надзвичайної відповідальності за конс-
труктивні зміни в обладнанні, яке транс-
портує вибухонебезпечні речовини під 
високим тиском. У процесі роботи ви-
никали проблеми, термінове вирішення 
яких мало велике значення для забезпе-
чення надійного та безперебійного газо-
постачання.

Так у 1984 році на компресорних стан-
ціях магістрального газопроводу «Союз» 
у протипомпажних кранах Ду-200 фірми 
«Фішер» почали виходити з ладу ущіль-
нювачі, які неможливо було придбати у 
постачальника через економічні санкції 
проти колишнього Радянського Союзу. 
Пошкодження таких ущільнювачів при-
водило до перетікання газу з нагнітаючої 
порожнини у всмоктуючу, що суттєво по-
нижувало продуктивність нагнітача газу 
на газотурбінній установці ГТК-10 І. За-
вдання з розробки і виготовлення ущіль-
нень до цих кранів колектив лабораторії 
виконав у максимально стислі терміни, і 
вже через кілька місяців вони були впро-
ваджені на багатьох пошкоджених кранах 
усієї траси газопроводу «Союз».

Після проголошення незалежності 
України лабораторія спрямувала свою 
діяльність в основному на розробки пласт- 
масових та пластмасо-металевих деталей 
для потреб підприємств газотранспортної 

системи нашої держави. Розробляються 
нові зразки деталей для технологічного 
і допоміжного обладнання компресор-
них станцій УМГ «Черкаситрансгаз» та 
«Прикарпатрансгаз». Особлива увага 
приділяється розробкам, які забезпечу-
ють потреби ремонту вузлів імпортного 
обладнання. 

З 1993 року лабораторію очолює кан-
дидат технічних наук, старший науковий 
співробітник Ігор Теодорович Ярема.

Розробки установи нагороджені 39 
медалями ВДНГ колишнього СРСР та 
України, грамотою І-ї Всесвітньої вистав-
ки досягнень молодих раціоналізаторів 
і винахідників у м. Пловдив (Болгарія), 
дипломами Всесоюзних конкурсів з енер-
гозбереження. На конструкції пласт-
масових деталей отримано понад 30 ав-
торських свідоцтв СРСР на винахід та па-
тенти Австрії, Німеччини, США, Франції, 
Японії. 

Важливий вклад у досягнення ла-
бораторії внесли такі науковці, як 
Ю. І. Наконечний, І. Т. Ярема, М. П. Ям-
ко, О. М. Якубишин, П. Д. Стухляк, 
О. К. Шкодзінський, В. М. Коржик, 
П. В. Пшоняк, В. А. Кіцак, В. Г. Ку-
шик, А. О. Перченко, П. В. Колибаб’юк, 
І. А. Пеляк, А. М. Антонов, Л. С. Бут-
ковська, О. О. Цветінович та інші. 

Багато працівників лабораторії стали 
відомими науковцями. Серед них: ректор 
Тернопільського державного технічного 
університету, д.т.н., член-кореспондент 
ІАН, професор П. В. Ясній, декан та за-
відувач кафедрою комп’ютерних тех-
нологій, д.т.н., професор П. Д. Стухляк, 
завідувач відділом інституту електрозва-
рювання ім. Є. О. Патона НАН України, 
д.т.н., професор В. М. Коржик, професор 
Київського національного авіаційного 
університету, д.т.н. О. І. Микуляк, а біль-
ше десяти співробітників захистили кан-
дидатські дисертації.

В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Історія цієї лабораторії розпочалась 
у 1979 році, коли відповідно до спільного 
наказу Міністерства газової промисло-
вості СРСР і Міністерства вищої та серед-
ньої спеціальної освіти УРСР від 25 трав-
ня того ж року була організована галузева 
науково-дослідна лабораторія із застосу-
вання полімерних конструкційних ма-
теріалів у газотранспортному обладнанні. 
Лабораторія створена на базі Тернопіль-
ського філіалу Львівського політехнічно-
го інституту. Науковим керівником був 
призначений кандидат технічних наук, 
доцент Богдан Степанович Петровсь-
кий, а завідувачем лабораторією – Мирон 
Петрович Ямко. У її штаті на той час пе-
ребувало 12 працівників, а річний об’єм 
фінансування лабораторії становив 60 
тисяч карбованців. 

Створення та розбудова науково-до-
слідної лабораторії не починалися з чис-
того аркуша, бо ще раніше, в 1973 році, 
у Тернопільському філіалі ЛПІ започат-
кували науковий напрямок з розробки 
і впровадження пластмасових деталей у 
газотранспортному обладнанні. Заснов-
ником цього напрямку став Б. С. Пет-
ровський, який уже мав практичний 
досвід впровадження пластмас у газовій 
промисловості. Активну участь у вико-
нанні перших наукових розробок за зга-
дуваним напрямком брали Б. І. Назаре-
вич, Б. М. Гевко, І. І. Зубченко, С. А. Ду-
биняк, П. В. Ясній, С. Г. Чернишов, 
А. М. Маляров, В. А. Патрик, А. В. Куце-
вич, П. Д. Кривий та інші. До виконання 
робіт залучались також тодішні студенти 
філіалу: М. М. Микитів, Ю. І. Наконеч-
ний, Л. Л. Цибульська, І. Т. Ярема. У до-
слідженнях галузевої лабораторії брали 
участь як провідні науковці інституту, так 
і спеціалісти-практики підприємств газо-
вої промисловості. Таке співробітництво 
забезпечувало ефективність розробок, 
значно прискорювало процес їх впровад-
ження у виробництво.

Уже з перших днів існування лабора-
торії її діяльність була спрямована на ви-
конання всього комплексу робіт: від пос-
тавленої проблеми та ідеї – до серійного 
виробництва. Основними науковими на-
прямками лабораторії є:

– підвищення експлуатаційних харак-
теристик поршневих газомоторних ком-
пресорів за рахунок модернізації кільце-
вих клапанів, ущільнень поршня і штоку, 
шарнірних з’єднань та інших вузлів з ви-
користанням пластмас;

Керівник  лабораторії  І. Т. Ярема  (зліва)  ознайомлює  з 
досягненнями  свого  колективу  Голову  Верховної  Ради 
України В. М. Литвина і ректора ТДТУ П. В. Яснія
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значив президент Ліги страхових 
організацій України Олександр 
Філонюк. Зокрема, у врученій 
студентам ТДТУ грамоті відзна-
чено Тернопільський державний 
технічний університет імені Івана 
Пулюя «за бездоганну якість ро-
боти, високий професіоналізм, 
надійне ділове партнерство та 
успішне втілення в життя найкра-
щих традицій страхування».

ПЕРШИЙ КРОК 
ДО УСПІХУ

6 квітня на кафедрі фінансів 
обліку і контролю відбулась олімпіада 
з дисципліни «Бухгалтерський облік». 
У ній взяли участь студенти трьох спе-
ціальностей: «Облік і аудит» (група БОп 
– 31: М. Лисиканич, У. Репета, О. Мозиль, 
О. Їжак, О. Марущак);

«Фінанси і кредит» (група ФОп – 31: 
П. Бурбела, А. Шамрик, Г. Глухан, Г. Пік, 
І. Черняк); «Маркетинг», яку представ-
ляла команда групи БКп – 31: М. Онись-
ко, І. Яремчук, Д. Яремчук, Т. Ковальчук і 
Ю. Меленчук. 

Завдання олімпіади передбачало ви-
конання тестових завдань, розв’язання 
задачі, формулювання рахунків за пред-
ставленими господарськими операція-

ми, формулювання визначень за пода-
ними термінами. На все це відводився 
регламентований час, за який команди 
давали відповіді на поставлені завдання. 

За підсумками творчого змагання 
першою визнана команда «Облік і ау-
дит», яка отримала 70 балів. Другою була 
команда «Маркетинг» з 51 балом, а зам-
кнула трійку призерів команда «Фінанси 
і кредит», на рахунку якої 50 балів.

Захід організували та провели к.е.н., 
доцент О. І. Павликівська і викладач 
О. Р. Кіляр.

Галина ЦІХ,
декан факультету економіки 

та підприємницької діяльності

чи виникало у вас коли-небудь пал-
ке бажання розповісти своїм друзям, 
знайомим про відвідини визначних іс-
торичних пам'яток, похід до картинної 
галереї чи концертної зали, але щоб 
по-справжньому описати велич архі-
тектурної споруди, фарби на полотні чи 
почуті мелодії, – просто бракувало слів? 
Ще складніше це зробити, коли захочете 
передати світ емоцій, але ми спробуємо 
це зробити.

28 квітня студенти електромеханічно-
го факультету (група ЕМ – 21) здійснили 
довгоочікувану поїздку до дитячого бу-
динку в Новому Селі Підволочиського 
району. Ми серйозно готувалися до ак-
ції «Подаруй дитині радість», купували 
знедоленим дітям солодощі, канцтовари, 
предмети особистої гігієни, збирали одяг, 
взуття та іграшки. А ще хотілося зробити 
хлопчикам і дівчаткам особливий сюрп-
риз – ми вирішили поповнити їхню біб-
ліотеку на 160 книжок (саме стільки дітей 
зараз перебуває у дитячому будинку). Але 
це було пізніше.

Коли ж ми приїхали, діти вийшли 
нас зустріти на майданчик за навчаль-
ним корпусом. Ми познайомились, а далі 
хлопці грали у футбол, школярі молодшо-
го віку залюбки складали пазли, середні 
– відгадували загадки. А всі разом просто 
насолоджувалися спілкуванням, якого їм 
часто дуже бракує. Потрібно сказати, що 
спілкування це було не завжди простим: 
діти ставили нам несподівані запитання, 
розповідали про трагедії в їхніх сім'ях, на 
що ми не завжди відразу могли правиль-
но реагувати. Але це були лише миттєві 
«захмарення». Ми швидко порозумілись, 
і на обличчях дітей з’явились радісні пос-
мішки. 

А потім ми дарували дітям свої гос-
тинці. І хоч вважали, що веземо їм цінні 
речі (все було зроблено з надзвичай-
ною турботою, ніжністю та піклуван-

ням), дуже швидко зрозуміли, що дітям 
найбільше потрібна насолода безпосе-
реднього спілкування. Вони ділились з 
нами теплом своїх поглядів і маленьких 
сердець, ніжними потисками долоньок, 
привітними посмішками, зворушливими 
словами, найчастішим серед яких було: 
«Я тебе люблю...» А ще вихованці дитбу-
динку дарували нам букетики кульбабок 
та цвіту дерев, що росли навколо, і кожен 
наступний пучечок, як знак вдячності, 
був для нас невимовно дорогим скарбом.

Діти, які навчаються тут з першого 
класу і для яких цей будинок є насправді 
рідним, вважали своїм обов'язком про-
вести нас усією територією та ознайоми-
ти з тими змінами, що відбулись з часу 
нашого попереднього приїзду. Новинкою 
для нас було відкриття магазину «Заслу-
га». До нього діти йдуть «купувати» речі 
зі своїми книжками, де записані всі бали, 
отримані за виконані завдання чи хороші 
справи.

На стендах у коридорі відображено 
результати конкурсу на звання кращого 
учня, акуратно виставлені малюнки, при-
свячені Кобзареві. Ми слухали розповіді 
про конкурс «Міс початкових класів», 
яскраві ранки до 
свята Миколая та 
Нового року, зуст-
річі випускників, на 
яку з’їхалось 40 ко-
лишніх вихованців.

Як би нам не 
хотілося ще дов-
ше побути у цьому 
затишному місці, 
але, на превеликий 
жаль, доводиться 
прощатись. Роздає-
мо подарунки, діти 
тішаться, дякують 
і поспішають при-
міряти обновки.

ВІД ПОДАРОВАНИХ КУЛЬБАБОК 
У НАС СТИСКАЛИСЯ СЕРЦЯ

Від їхнього імені ми дякуємо праців-
никам усіх факультетів, деканатів, кафедр, 
структурних підрозділів, студентам, які, 
почувши про нашу акцію, долучились до 
неї. Висловлюємо також вдячність пра-
цівникам статистичного управління, за-
вдяки чуйності яких у нас вже не вперше 
більшає подарунків. Слова особливого 
захоплення – студентам групи ЕМ-21, 
які виступили ініціаторами цієї поїздки, 
знаходили час на збір речей, закупівлю 
всього необхідного та формування пода-
руночків. Їм безмежно дякували дирек-
тор дитячого будинку Дарія Йосипівна 
Коменда та завуч Галина Євгенівна Кри-
жовичук.

Якщо, прочитавши цю статтю, у вас 
з’явилось відчуття, що ви нібито побу-
вали з нами у дитячому будинку Нового 
Села, то це може тільки радувати, але 
якщо у вас виникло бажання пережити 
це відчуття самим, то запрошуємо при-
єднатись до наступної поїздки у вересні, 
оскільки нас діти уже запросили на їхнє 
свято іменинника. Повірте, що дітям вис-
тачить тепла і ласки на усіх, скільки б нас 
не було і коли б ми не приїхали. Це буде 
справжнє свято для душі кожного з нас, 
дорослих.

Вікторія КУХАрСЬКА,
завідувач кафедри іноземних мов

Зігріймо любов’ю дітей

Повернувшись з дитячого будин-
ку Нового Села, студенти групи ЕМ-21 
вирішили своїми враженнями поді-
литись з читачами «Університетських 
вістей» 

Ірина ГАЛУШКА:
– Ця поїздка залишила вагомий слід 

у наших серцях. Дитяча щирість, без-
посередність, усмішка – ось те, чим нас 
зустріли діти. На жаль, не всі вони мають 
можливість радіти життю сповна. Є ма-
люки, що позбавлені батьківської ласки 
і родинного затишку. І подбати про них, 
подарувати їм надію, усмішку та щиру 
турботу – завдання кожного з нас.

Оксана ЗАДОРОЖНА:
– Для малят, позбавлених батьківсь-

кої опіки, наша поїздка мала неабияке 

значення, адже їм важливо, що про них 
пам’ятають. Ми були вражені їхнім та-
лантом, старанністю, наполегливістю і 
неймовірним бажанням подарувати нам 
море позитивних емоцій та вражень.

яна БУЛИГА: 
– Побачене в інтернаті не могло не 

збентежити, не сколихнути жодну, навіть 
найбайдужішу душу. Ті покинуті, знівечені 
дитячі долі, очі, сповнені безнадії і смут-
ку, змусили мене задуматись над ціною і 
змістом мого власного життя. Чому, чому 
цей світ такий жорстокий? Тому наша 
благодійна акція має стати своєрідним 
променем сонця у пітьмі зла і бездушшя.

Сергій МИМОХІД: 
– Чи колись хто-небудь придивлявся 

до вогників маленьких оченят дитини? 

Вони можуть запалити великий вогонь 
любові і в твоєму серці, вони здатні дати 
силу для подолання будь-яких проблем 
і зарядять тебе таким позитивним на-
строєм, якого вистачить надовго. 

Оксана ГАРАСИМОВИЧ:
– У дитячому будинку я відчула, на-

скільки трепетною і щирою є любов тих 
маленьких хороших людей! Їхні нест-
римні емоції в моїй душі залишаться на-
завжди.

Марія БАСЮК:
– Чи відчували ви колись щось подіб-

не? Не думаю! Хто не побував у середо-
вищі людей, котрі потребують того, що 
ми зовсім не цінуємо, – ніколи не зро-
зуміє, в чому сутність і особливість життя 
та щастя. 

Створений цього року туристич-
ний клуб ТДТУ 25 квітня провів авто-
бусну екскурсію до Кам’янця-Поділь-
ського та Хотина. Поїздка профінансо-
вана за рахунок фонду студентського 
профкому. Цією мандрівкою організа-
тори відзначили суспільно-активних 
студентів університету.

Прибувши на місце призначен-
ня, учасники подорожі дізналися, що 
Кам’янець-Подільський ще називають 
містом-музеєм просто неба; що він ві-
ками славився культовими спорудами 

(на кінець ХІХ століття їх налічувалося 
майже півсотні) і в той же час – куль-
турно-просвітницькою діяльністю, а 
музей у Кам’янці-Подільському – один 
з найстаріших в Україні.

Візитною карткою Кам’янця-По-
дільського стала стара фортеця, що спо-
руджена ще у ХІІ столітті. До її складу 
входить одинадцять башт, а кожна з них 
має свою назву і цікаву історію. Одну з 
них називають Кармелюковою, бо в ній 
тричі був ув’язнений народний месник 
Устим Кармелюк.

Під час екскурсії 
ми дізналися, що на 
території Старого 
міста, фортеці та в 
урочищі Татаринсько-
му знайдено залишки 
поселень трипільської 
культури, доби брон-
зи і раннього заліза. А 
виявлені тут римські 
монети ІІ-ІІІ століть 
свідчать про торгові 
зв’язки місцевого на-
селення того часу з 
жителями Північно-
го Причорномор’я та 
римських провінцій.

Взагалі в Кам’янці-Подільсько-
му збережено понад 170 важливих 
пам’яток, тому Старе місто оголошено 
Національним історико-архітектур-
ним заповідником «Кам’янець».

Наступним місцем нашої зупинки 
був Хотин – місто на кордоні Хмель- 
ницької та Чернівецької областей, де 
в 1739 році відбулася грандіозна Став-
чанська битва, що увійшла в історію 
передусім як яскравий приклад бой-
ового братерства і співдружності між 
слов’янськими народами в суворі роки 
боротьби проти турецького ярма.

Хотин приваблює туристів з усьо-
го світу як одне з найдавніших міст 
України. У 2002 році він відсвяткував 
своє 1000-ліття. 

Закінчуючи розповідь, хочу нага-
дати, що наш профком і надалі буде 
проводити подібні поїздки історич-
ними місцями для студентів універ-
ситету, оскільки такі заходи є одним 
із ефективних напрямів виховної ро-
боти, заохочують до вивчення рідної 
історії та сприяють патріотичному 
формуванню молоді.

Олег КрАВеЦЬ,
голова студентського профкому

МІСТО-МУзеЙ ПІД КУПОлОМ неБА

З метою здійснення підготовки 
фахівців за напрямами «Фінанси і кре-
дит» та «Облік і аудит» на факультеті 
економіки та підприємницької діяль-
ності створено кафедру фінансів, об-
ліку і контролю. Її очолює знаний не 
тільки в Україні доктор економічних 
наук, професор Зіновій Володимиро-
вич Гуцайлюк. А студенти кафедри бе-
руть активну участь у різноманітних 
науково-практичних заходах, зок-
рема, у всеукраїнських та міжкафед-
ральних олімпіадах факультету.

СТРАХОВИКІВ 
ВІДЗНАЧИВ ПРЕЗИДЕНТ

Студенти факультету економіки і під-
приємницької діяльності, які стали пе-
реможцями першого відбіркового туру 
олімпіади, що передбачав дистанційне 
тестування в режимі он-лайн, 25-27 бе-
резня взяли участь у фінальному турі 
всеукраїнської олімпіади з дисципліни 
«Страхування», який проводився на базі 
Київського національного торговельно-
економічного університету. 

Учасниками фінального туру стали 
випускники кафедри фінансів, обліку і 
контролю Вікторія Бакан (група БОп – 41) 
та Дмитро Боляк (БФмп – 51). За резуль-
татами олімпіади, наших студентів від-

• Люби і знай свій рідний край
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А ВАМ не ХОчеТЬСя 
БУТИ СереД нИХ?

У гуртожитках ТДТУ завершився 
конкурс на кращу кімнату. І сьогодні уже 
можемо назвати переможців.

У першому гуртожитку відзначено 
кімнату №166, в якій господарюють:

Сергій Трофимлюк, ЕМ-21
Роман Павлович, ЕС-21
Дмитро Ваць, ЕМс-32
Кращою у цьому гуртожитку визнана і 

кімната №114, де проживають дівчата:
Інна Канєвська, ПКсп-43
Олена Василюк, ПМ-31
Оксана Лісняк, ПМ-31
Наталія Єлисеєнко, ПМ-31
У третьому гуртожитку пальму пер-

шості отримала кімната № 3 серед хлоп-
ців. У ній мешкають:

Павло Балик, РІ-31
Віталій Горбачов, РІ-41
Вадим Гришков, РІ-41

А найохайніші дівчата цього гурто-
житку живуть у кімнаті № 6, і зокрема:

Оля Бурих, РП - 41
Іванка Черевко, РП-21
Діана Косенчук, РТ-11
А ви не хочете бути такими, як вони?!
на знімку: ось так чепурно вигляда-

ють кімнати університетських дівчат. 
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Наклад 1000 прим.

Многая літа під 
вишневим цвітом

Мабуть, важко, навіть у солодкому 
сні, придумати кращу пору для свят-
кових мотивів, ніж пишноцвітний тра-
вень. А саме у цей романтичний міся-
ць, причепурений, наче білосніжною 
фатою, неймовірними букетами каш-
танів, вишень і яблунь, святкують свої 
поважні ювілеї: 

перший проректор, 
проректор з навчальної роботи ТДТУ 

Ігор Володимирович ЛУЦІВ,
доцент кафедри приладів 

і контрольно-вимірювальних систем 
Ігор Микитович ЗЕЛІНСЬКИЙ,

старший викладач кафедри 
іноземних мов 

Людмила Йосипівна ПЕТРИШИНА, 
начальник відділу постачання 

Ганна Володимирівна БЕДРІЙЧУК,
працівник відділу відомчої охорони 
Богдан Михайлович ВЕРБІЦЬКИЙ.

 
Вся університетська сім’я сердечно 

вітає Вас із зворушливими сонцесяйни-
ми ювілеями, зичить радості, достатку 
і безмежної любові на сотню літ. А ще:
Бажаєм удачі, гараздів й тепла,
Незгоди людські хай не чинять Вам зла,
І тільки все добре в житті щоб велося,
Хай збудеться все, що іще не збулося!

Наприкінці квітня на Харківщині, у 
селі Старий Салтів поблизу обласного 
центру, відбувся молодіжний чемпіо-
нат України з популярної інтелекту-
альної гри «Що? Де? Коли?», у якому 
вдало виступили дві тернопільські ко-
манди «Золоте поле» і «Монако».

Приємно, що серед провідних грав-
ців обидвох команд є наші п’ятирусники 
і зокрема: Оксана Ковалик, Віктор Скочи-
ляс, Микола Філіпчук та Василь Потюк, 
випускниця ТДТУ Світлана Ботюк, а також 

представники економічного і педагогіч-
ного університетів. Спонсорами поїздки 
ерудитів на Слобожанщину виступили 
микулинецьке ВАТ «Бровар», обласна 
організація профспілки працівників ос-
віти і науки, профкоми технічного і еко-
номічного університетів. Тож учасники 
команд висловлюють щиру подяку тим, 
хто з розумінням поставився до фінан-
сових проблем тернопільських знавців, а 
це – С. Троян, Є. Юрківський, О. Герман та 
О. Кравець.

У 2009–2010 навчальному році організовується навчання на базі 
Інституту дистанційного навчання ТДТУ

ДИСТАнЦІЙнА ФОрМА – Це СПрАВДІ зрУчнО
• Абітурієнту на замітку

Основна заочно-дистанційна фор-
ма навчання з використанням дистан-
ційних технологій за графіком нав-
чання на заочній формі та паралельна 
(до основної денної) форма навчан-
ня для здобуття другої вищої освіти 
за напрямами: «Комп'ютерні науки»; 
«Комп'ютерна інженерія»; «Автоматиза-
ція та комп'ютерно-інтегровані техноло-
гії»; «Машинобудування» з професійною 
орієнтацією на спеціальність «Обладнан-
ня переробних і харчових виробництв».

Термін навчання 5 років.
Продовження навчання із скороче-

ним терміном підготовки бакалавра за 
дистанційною формою на основі доку-
мента про здобутий освітньо-кваліфі-
каційний рівень молодшого спеціаліс-
та за напрямом: «Автоматизація та 
комп'ютерно-інтегровані технології».

Термін навчання 3 роки.
Навчання за освітньо-кваліфікацій-

ним рівнем «спеціаліст» на перепідго-
товку для здобуття другої вищої освіти 
у Центрі перепідготовки та післядип-

ломної освіти університету за спеціаль-
ностями напряму «Автоматизація та 
комп'ютерно-інтегровані технології»: 

«Автоматизоване управління техно-
логічними процесами»;

«Комп'ютерно-інтегровані техноло-
гічні процеси і виробництва».

Термін навчання 1,5 року. 
Навчання ведеться на підставі дер-

жавної ліцензії, виданої Міністерством 
освіти і науки України, відповідно до 
навчальних планів освітньо-кваліфі-
каційного рівня «бакалавр» та наказу 
№927 МОН від 5 вересня 2008 року «Про 
запровадження педагогічного експери-
менту з дистанційного навчання у Тер-
нопільському державному технічному 
університеті імені Івана Пулюя».

Детальну інформацію про вступ на 
навчання в ТДТУ можна отримати в роз-
ділі «Абітурієнту» на офіційній сторінці 
нашого університету та у розділі «Поря-
док вступу» сайту Інституту дистанцій-
ного навчання. 

ТЕРНОПІЛЬСЬКІ ЗНАВЦІ ПІДКОРИЛИ СЛОБОЖАНЩИНУ

• Вітаємо!

Мистецький 
карнавал

27 травня в актовій залі освітньо-
мистецького центру «Політехнік» 
відбудеться фінал конкурсу «Студент 
року-2009». У святковому концерті 
візьмуть участь: народний артист Ук-
раїни Гриць Драпак, гурти «Світоза-
ри», «Отава», актори облдрамтеатру. 
Запрошені кращі аматорські вокаль-
ні, інструментальні та хореографічні 
колективи нашого університету.


